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Kommissionen af 25. Okt. 1878 vedr. Negeroprøret Okt. 1878 på St. Croix 

Forhørsprotokol       A      m. Register.28. Okt. 1878. 

 

[løsblad, opslag 3-4] 

Register til Undersøgelsescommissionens Protocol som blev ført i Frederiksted af sammes Medlem  

Byfoged C: Sarauw. 

No Navn Folio 

28 Petrine Groile 2. 3. 19 
6 Edward Henry 2 
24 Peter William 2 
19 George Franklyn 2 
20 Isaac Franklyn 2. 3 
9 James William 3 
58 Mathias Civil 3. 5 
22 Benjamin Ford 3. 16 
23 James Scarborough 4 
60 John Sealy 4 
35 Richard Brown 4 
59 John Ford 4. 6 
36 John William Grogan 4 
75 Joseph Haines 4 
228 Bernard Reilly 5 
229 Virginia Edwards 5 
62 Cathrine Taylor 5 
119 Philip Abraham 5 
84 Thomas Edwards 5 
48 Emil Hodge 5 
126 Eleonore Jones 6 
153 John William 6 
233 William Lake 6 
234 Margaret Heyliger 7 
231 James Wilson 7 
230 Daniel Benjamin 7 
50 Thomas Dembo 8 
133 Joseph Gillion 8 
163 Henry Samuel Galloway 8 
236 Edward James 9 
237 Cathrine Burns 10 
174 Susanna Zachæus 10. 11 
47 Henry Daniels 11. 15 
34 Charity Daniels 12 
166 John Guvin 12 
154 Cornelia Simmonds 13 
155 Wilhelm Williams 13 
156 Joseph Ventor 13 
12 Bona James 14 
15 Peter Brown 14 
5 John Henry Green 14 
224 Mary Thomas 15 
21 Wilfred Plasket 15. 17 
110 Peter Felix 15 



 

© 

2 

111 Stephen Rogers 15 
109 John Port 15 
112 James Wecks 15 
25 John Francis /: Urjum :/ 17 
88 Juliane Petersen 18 
31 Cancer Kenny 18 
56 Isaac Anthony 18. 19 
141 Aberdeen Francis 18. 19 
52 Prince William 19 
54 William Henry Lucas 19 
55 William James 19 

 

[Folio 1, opslag 5] 

Denne gjennemdragne og med Præsidentskabets Segl forseglede Protocol, bestaaende af Fem og Halv-

femsindtyve folierede Blade autoriseres herved til en Forhørs-Protokol for den af Gouvernementet for de 

dansk vestindiske Øer i Henhold til Allerhøieste Resolution af 25de October 1878 nedsatte Kommission til 

Undersøgelse og Paakjendelse af de Sager, der reise sig af og angaar Forbrydelser, der ere begaaede i og 

under det i October 1878 paa St Croix stedfundne Oprør af Oprørerne, Urostifterne og alle Deeltagere i Op-

røret og sammes Ødelæggelser. 

Gouvernementet for de dansk vestindiske Øer 

 p. t. St Croix den 28de October 1878 

  Aug Garde / H. Hauschild 

 

[Folio 1b-2a, opslag 6] 

Aar 1878 Torsdagen den 21de November om Eftermiddagen Kl. 2 slet blev Commissionen holdt i Frede-

riksted i det almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne Wm 

Didrichsen der førte Protocollen og Politibetjent P. Usher. 

For Commissionen fremstod Politibetjent John Jackson Elias der blev betydet at han er tilstede som Vidne 

og formanet til Sandheds Udsigende hvorefter han paa Foranledning forklarer at han anholdt Petrine Groile 

fordi Margaret Stevens har sagt ham at hun saae John Gottlieb Roberts en Skal at blæse paa efter at Banden 

havde ødelagt hans Huus Natten mellem 1ste og 2den October. Da han anholtde hende fandt han en heel Deel 

Sager i hendes Huus navnlig Skinker, Saltkjød, Meel etc. Glasgow som nu er død var med at anholde hende. 

Foreholdt, ratihaberet og demitteret. 

For Commissionen fremstod Isaac Nathan der blev betydet at han er tilstede som Vidne og formanet til 

Sandheds Udsigende hvorefter han paa Anledning forklarede at han anholdte Edward Henry den 2den October 

fordi han var fra Landet og løb da han vilde anholde ham, ellers veed han Intet om ham. Foreholdt, 

ratihaberet og demitteret. 

For Commissionen fremstod Joseph Von Plaskett der blev betydet at han er tilstede som Vidne og for-

manet til Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Anledning forklarede at han havde bragt en Mand med sig 

han troer nu er paa fri Fod, men at han ikke veed hans Navn og kan Intet videre forklare. Demitteret. 

For Commissionen fremstod Jas Clarke Forvalter af Plantagen Good Hope der blev betydet at han er til-

stede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Anledning forklarer, at Peter William 

havde modtaget sit Pas til at forlade Plantagen den 1ste October, og han troer ikke han var paa Plantagen 

Natten mellem 1ste og 2den October den 1ste da han havde taget sine Sager borte fra Plantagen og sagde at 

han vilde gaae til St. Thomas; han troer at han blev arresteret den 3die af Politibetjent Sehested og at han 

havde Krudt og Kugler i Lommen. Foreholdt og ratihaberet; demitteret. 

For Commissionen fremstod Hans Mc Caul, Underforvalter af Plantagen Big la Grange, der blev betydet at 

han er tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Foranledning forklarer, at 

den anholdte George Franklyn havde forladt Plantagen den 1ste October og at han ikke var paa Plantagen den 
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Nat; han har tvertimod hørt af Julius Edward som boer paa la Grange med sin Fader Peter Edward at han 

George Franklyn opfordrede Folk til at brænde Jonathan Williams Huus den Nat da Ilden var her i Byen. Om 

Broderen Isaac Franklyn veed han Intet. 

Det bemærkes at Skomager Edmund Wilson der har anholdt ham ligger syg paa Hospitalet. 

Vidnet Hans Mc Caul blev foreholdt sin Forklaring som han ratihaberer, hvorefter han blev demitteret. 

Hvorefter Commissionen blev hævet Kl. 3. C Sarauw 

 

Aar 1878 Fredagen den 22de November om Eftermiddagen Kl. 1½ slet blev Commissionen holdt i Frede-

riksted i det almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidner Wm 

Didrichsen der førte Protocollen og Politibetjent P. Usher. 

For Commissionen fremstod Julius Edward – vide forrige Retssættelse –,født 9de Juni 1858; han blev 

betydet at han er tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende hvorefter han paa Foranledning 

forklarer, at han saae George Franklyn Natten imellem 1ste og 2den October ved [Folio 2b-3a, opslag 7] Banden 

hvoraf Nogle talte om at Jonathan William’s Huus skulde brændes da det var for stort til at staae; Vidnet der 

var i Stedet hos sin Bedstemoder, Charity Williams, bemærkede, at der boede fattige Folk; George Franklyn 

opfordrede Ingen til at ødelægge men stod kun paa Gaden og saae til; dennes Broder, Isaac Franklyn har han 

slet ikke seet; han tilføier at den der sagde at Huset burde brændes var en ham ubekjendt Mand til hvem han 

sagde at der boede fattige Folk i Huset; han saae nogle Fruentimmer i Banden men kjendte dem ikke. 

Foreholdet og ratihaberet; demitteret. 

For Commissionen fremstod Planter Hugh Roberts af Plantagen Prosperity der blev betydet at var tilstede 

som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Foranledning forklarer, at det er ikke ham 

bekjendt at James Willam har gjort noget som helst eller været med i Oprøret her i Byen, men det fo-

rekommer ham at hans Driver har sagt at han blev optaget fordi han bar nogle stjaalne Sager. Foreholdt og 

ratihaberet; demitteret. 

For Commissionen fremstod Walter D. Ramsay, Forvalter af Plantagen Punch, der blev betydet at han var 

tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Foranledning forklarer: at han 

foranledigede en militaire Patroulie at Arrestere Mathias Civil om Mandagen eller Tirsdagen den 7de eller 8de 

fordi han saae ham den 3die October mellem Kl. 12 og 1 følge med Banden til Plantagen Punch som blev 

afbrændt ved den samme Leilighed; han kjender ikke Mathias Civil men Driveren har sagt ham at denne Mand 

var med. Driveren Emanuel Richard kan ikke møde i morgen da han ligger syg, men Vidner lover at skaffe de 

fornødne Oplysninger. Foreholdt og ratihaberet; demitteret. 

For Commissionen fremstod Margaret Stevens, der blev betydet at hun er tilstede som Vidne og formanet 

til Sandheds Udsigende, hvorefter hun paa Foranledning forklarer: at hun saae Petrine Groile give en 

Conchylia til en Mand som hun ikke strax kjendte men som hun senere saae var Bordeaux og som denne tog 

og blæste i; dette skete mellem Kl. 7 og 8 ved Politibetjent Jackson’s /: Elias :/ Huus; dengang var der endnu 

ikke Ild i Byen; hun saae ikke Petrine Groile gjøre andet og hun fulgte ikke heller med Banden men gik hjemad. 

Foreholdt og ratihaberet; demitteret. 

Hvorefter Commissionen blev hævet Kl 3. C Sarauw 

 

Aar 1878 Løverdagen den 23deNovember om Eftermiddagen Kl. 1½ slet blev Commissionen holdt i Fre-

deriksted i det almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne Wm 

Didrichsen der førte Protocollen og Politibetjent J. Usher. 

For Commissionen fremstod Wilhelm Abraham, Driver paa Plantagen Prosperity der blev betydet at han 

er tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Foranledning forklarer, at Ja-

mes William  ikke sover paa Plantagen Prosperity men paa Plantagen Two Brother hvor han holder til med et 

Fruentimmer som han troer hedder Marie; han kan ikke sige hvorfor han blev anholdt. Foreholdt og rati-

haberet; demitteret. 



 

© 

4 

For Commissionen fremstod Thomas Hewitt Forvalter af Pl. Two Brothers der blev betydet at han er til-

stede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Foranledning forklarer, at Benjamin 

Ford om Morgenen den 2den October kom fra Byen og sagde idag skal disse Horesønner fra Irland gaae til 

Helvede; videre sagde han at han [Folio 3b-4a, opslag 8] Vidnet havde Sukker i Værkerne men han, Benjamin 

Ford, vilde hente det strax. 

Med Hensyn til James Scarborough forklarer Vidnet at han ikke personligt veed Noget om ham videre end 

at han ikke var til arbeide siden 1ste October og saavidt Vidnet veed ikke var paa Plantagen hvorfor han lod 

ham anholde, han spurgte ham hvor han havde været hen og han svarede paa Camporico. Foreholdt og 

ratihaberet; demitteret.  

For Commissionen fremstod Planter Robert Skeoch af Plantagen Carlton der ingen Oplysning med Hensyn 

til Isaac Samuel og Ferdinand James begge af Pl. Cane kan give, men han vil forhøre hos sine Underforvaltere 

som begge fortiden ere syge. 

For Commissionen fremstod Johan Casper Hansen Forvalter paa Plantagen Grove Place der blev betydet 

at han var tilstede som Vidne – og formanet til Sandheds Udsigende hvorefter han paa Foranledning forklarer: 

at han selv personlig ikke kan give nogen Oplysning men Folkene paa Plantagen har sagt ham, at John Sealy 

kaldte Banden tilbage efterat de havde begyndt at forlade Plantagen og viste dem hvor Melet og Rommen 

var skjult i Mulefolden og gav saaledes Anledning til at Folkene bleve brændte. Han har ogsaa efter Sigende 

sat Ild paa flere Steder blandt andet paa Diamond.  

Richard Brown var tilstede da Soldaterne bleve dræbte og skal have deeltaget i Optøierne paa Carlton og 

St. Georges. Han kom hjem om Formiddagen og truede Kreaturpasserne med Prygl dersom de ikke bragte 

Kreaturerne i Folden førend Banden kom. 

John Ford og John William Grogan var efter alle Folkenes Udsagn anholdte uden Grund; de forlode ikke 

Plantagen førend Forvalter Wilson af Plantagen River kom tilstede og beordrede dem bundne og bragte til 

Byen. Foreholdt og ratihaberet; demitteret. 

Hvorefter Commissionen blev hævet Kl. 3½. C Sarauw 

 

Aar 1878 Løverdagen den 30teNovember om Eftermiddagen Kl. 1¼ blev Commissionen holdt i Frederiksted 

i det almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne Wm Didrichsen 

der førte Protocollen og Politibetjent J. Usher. 

For Commissionen fremstod John Waites af Plantagen Whim født paa Antigua der blev betydet at han er 

tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Foranledning forklarer at han 

bekjender sig til den episkopale Kirke og er 24 Aar gammel. Saavidt han erindrer var det Dagen efter at Ilden 

havde været i Byen om Natten, Klokkeslettet erindrer han ikke, at en Bande kom til Plantagen Whim og stak 

Ild i Magasstakken og ødelagde Møblerne i Hr. Latimer’s Huus. Han har ikke seet Joseph Haines der forlod 

Plantagen den 1ste October ved denne Leilighed ei heller har han seet ham Dagen efter da de brændte Whims 

Værker. Af dem der ødelagde Møblerne kjendte han kun Een nemlig et Fruentimmer Jane fra Plantagen 

Coopers Bay om hvem han alt har givet Forklaring i Politiretten. 

Med Hensyn til den som Vidne indkaldte Danielsen som han kalder Daniel Seppy bemærker han at han er 

syg og at han ogsaa har mødt for Politiretten og afgivet Forklaring. 

Foreholdt og ratihaberet; demitteret. 

For Commissionen fremstod Archibald Ratledge Forvalter af Plantagen Høgensborg der blev betydet at 

han var tilstede som Vidne og formanet [Folio 4b-5a, opslag 9] til Sandheds Udsigende hvorefter han paa 

Foranledning forklarer at han er født i Irland er 24 Aar gammel og bekjender sig til den episkopale Kirke. Han 

forklarer videre paa Foranledning at Banden kom til Høgensborg fra Vester omtrent ved Middagstiden saae 

vidt han veed efter at Wheel of Fortune og Concordia var brændte; hvem der førte den veed han ikke, den 

blev der omtrent tre Qvarteer og gik derefter til Mountain hvorfra de med Bander der vare stødte til gik til 

Bog of Allen som han har hørt af Andre. Paa Høgensborg brændte de 6 smalle Magas Bunker, stak Ild paa 2 

Sukkerstykker og ødelagde Slanger til Brandsprøjten; der var ingen af Høgensborg Folk i Banden; han kendte 
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Charles Bruun der senere blev skudt; han kjendte nogle faa Andre men kan ikke opgive deres Navne. Om 

hvad passerede paa Carlton den samme Dags Morgen veed han Intet andet end at han omtrent Kl. 9 saae 2 

Soldater liggende ved siden af Landeveien; han var ikke nær ved dem men har senere hørt at det var Ligene 

af 2 Soldater. Foreholdt og ratihaberet; demitteret. 

Det bemærkes at paa Grund af Uveir og Regn er intet Forhør holdt i Torsdags og Fredag og at forskjellige 

Tilsagte ikke have givet Møde. 

Hvorefter Forhøret blev hævet Kl. 3½. C Sarauw 

 

Aar 1878 Torsdagen den 5te December om Eftermiddagen Kl. 2 slet blev Commissionen holdt i Frederiksted 

i det almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne Wm Didrichsen 

der førte Protocollen og Politibetjent Francis Henrichsen. 

For Commissionen fremstilledes Anholdte Bernard Reilly af Plantagen Friedensberg født paa Pltg. Clifton 

Hill, der, efter at have erklæret ikke at have gjort sig skyldig i Deeltagelse i Oprøret, og da der Intet er oplyst 

imod ham der gjør hans Anholdelse som Varetegtsarrestant nødvendig, blev relaxeret. 

For Commissionen fremstilledes Virginia Edwards af Plantagen Diamond født paa Øen Antigua, der, efter 

at have erklæret ikke at have gjort sig skyldig i Deeltagelse i Oprøret, og da der Intet er oplyst imod hende 

der gjør hendes Anholdelse som Varetegtsarrestant nødvendig, blev relaxeret. 

Det bemærkes at siden 22de Novbr: er Forvalter Ramsay afskediget fra Plantagen Punch og Driveren 

Emanuel Richard er endnu ved Sygdom forhindret fra at møde imidlertid er Joseph Wickham af Plantagen 

Punch idag mødt paa Politikammeret og har afgivet Forklaringer om Mathias Civil, Cathrine Taylor, Philip 

Abraham og Thomas Edward, de to Første af Mt Victory de to Sidste af Punch, hvorom Rapport fra Politi-

kammeret vil blive tilstillet Formanden i Undersøgelses Commissionen. 

Hvorefter Forhøret blev hævet Kl. 3. C Sarauw 

 

For Commissionen fremstod forhenværende Forvalter Walter D. Ramsay der blev betydet at han er tilste-

de som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Foranledning forklarer, at Emil Hodge 

ved [Folio 5b-6a, opslag 10] Feiltagelse af ham blev arresteret, han troede han havde været i Byen Natten 

mellem 1ste og 2den October men har senere fundet ud at saadant ikke var Tilfældet, der er saaledes, saavidt 

ham bekjendt, Intet der taler imod Emil Hodge. Foreholt og ratihaberet; demitteret.  

For Commissionen fremstod William William af Plantagen Enfield Green der blev betydet at han var til-

stede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende hvorefter han paa Foranledning forklarer, at han er 

født paa Plantagen Williams Delight er omkring 25 Aar gammel og bekjender sig til den catholske Kirke. Han 

forklarer videre paa give Anledning at han saae Eleonore Jones af Plantagen Williams Delight med en Suk-

kerøxe paa en Stok paa Plantagen Enfield Green dengang Værkerne brændte ved Magasstakken og trække 

den fugtige Magas fra samt stikke Ild med en Svovlstik i den tørre Magas, der var i en mindre Magasbunke 

som var sat op i Gaarden for at tørres. Foreholdt og ratihaberet; 

Foreholdt om han har seet Eleonora Jones’ Søn John William paa Plantagen, svarede han, at han har seet 

ham med en Sabel hugge istykker nogle Allowance-Spande; videre har han ikke seet ham foretage, men 

tilføier at han om Alt dette alt har givet Forklaring for Politiretten. Foreholdt og Ratihaberet; demitteret. 

Hvorefter Forhøret blev hævet. C Sarauw 

 

Aar 1878 Fredagen den 13de December om Middagen Kl. 12 Slet blev Commissionen sat og holdt i Fre-

deriksted i det almindelige Thinghuus, af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne Wm 

Didrichsen der førte Protocollen og Politibetjent J. L. Usher. 

Fremstilledes Willam Lake af Plantagen Carlton /: St. Georges Hill :/ i Anledning af at han er beskyldt af 

Forvalteren Jas Clarke af Good Hope at have stukket Ild den 3die October paa Underforvalterens Bolig paa 

nævnte Plantage. Han forklarer at han er født i Antigua, 31 Aar gammel og bekjender sig til den episkopale 

Kirke. Han nægter at have stukket Ild paa nævnte Bolig men vedgaaer at være bleven nødt af Banden der 
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ødelagde Carlton at følge med fra Plantagen Carlton til Good Hope. Foreholdt at 3 Vidner, Francis Michael, 

Eliza Joseph og Albertine Williams af Plantagen Good Hope have paa Politikontoret forklaret at de saae ham 

tænde Ilden og da det ikke vilde brænde godt kaldte han paa Banden om Hjelp til at faae det til at brænde, 

hvilket Banden nægtede; der brændte ikke meget af Huset. Han veed at ovennævnte Vidner have forklaret 

saaledes men nægter deres Forklaring. Aftraadt. 

Fremstilledes John Ford af Plantagen Grove Place der er beskyldt for Onsdagen den 2den Oct at have mis-

handlet 3 Stude paa Plantagen The Whim m: m:. Han forklarer at han er født paa Øen Barbados, er nogle og 

Tyve Aar gammel og bekjender sig til den episkopale Kirke. Han nægter Beskyldningen men vedgaaer at han 

var paa Plantagen The Whim tvunget til af en Bande der kom Øst fra til at følge med, og han skar Touget over 

hvormed de 3 Stude vare bundne, efter Ordre fra et Par Mand i Banden som han ikke kjendte, men nægter 

at have mishandlet Studene. Han forklarer at han den 1ste Oct kom til Grove Place fra Jealousy. Aftraadt. 

[Folio 6b-7a, opslag 11] 

Fremstilledes Margaret Heyliger af Byen født paa Plantagen Carlton omtrent 30 Aar gammel, i Anledning 

at hun af Forvalter Jas Clarke var beskyldt for at have taget Meel af ”Allowance” Kjælderen og sagt til Banden 

der den 2den Oct kom fra Plantagen Carlton at Forvalter Jas Clarke Sager vare skjulte i Negerbyen. Hun negter 

det Sidste med vedgaaer at hun, der arbeider som Dagleier paa Plantagen Carlton, af Banden blev tvungen 

den 2den October til at gaae med til Plantagen Good Hope og da hun saae Meel smidt ud af ”Allowance” 

Kjælderen tog hun noget op i sit Forklæde. Det bemærkes at Albert Jones, Lauriane Baptist og Mary George 

af Plantagen Good Hope haver seet hende tage noget Meel fra ”Allowance” Kjelderen. Margaret Heyliger 

gjentager at hun ikke har gjort andet end taget en Ubetydelighed af Meel som Andre havde kastet ud af 

Kjelderen. Hun tilføier at hun er gift med George Heyliger der boer her i Byen. Aftraadt. 

Fremstilledes James Wilson af Plantagen Mt Victory født paa Plantagen Spring Garden, der er beskyldt for 

at have blæst Skallen den 3die October uagtet forbudt at gjorde saadant af Driveren Charles Frederik. Han 

forklarer at være 27 Aar gammel og at bekjende sig til den catholske Kirke. Han vedgaaer at have blæst Skallen 

da han saae Ilden paa Annaly, fordi han antog at der skulde blæses Skaller når der var Ild. Driveren sagde 

ham at holde op og han svarede Driveren om han ikke saae Ilden paa Annaly, men da Driveren insisterede 

paa at han skulde holde op gjorde han saa. Aftraadt. 

Fremstilledes Daniel Benjamin af Plantagen Fountain der er beskjyldt for at have været med ved Optøierne 

i Byen Natten imellem den 1ste og 2den Oct. Han forklarer at være født paa Plantagen North Star er 25 Aar 

gammel og bekjender sig til de Mæhriske Brødres Kirke. Han var paa Plantagen Mt Stevard hos sin Kone 

Cathrine Benjamin og da han saae Ilden i Byen kom han til for at hjelpe at slukke. – Foreholdt Forstander 

Emanuel Jacobs /: 144 :/ Forklaring at han slog ham med en Sabel omtrent Kl. 7 siger han at det var af vanvar 

og at det var med en Stok men efter at Emanuel Jacobs var fremstillet vedgaaer han at det var med en Sabel 

som han havde fundet paa Veien. Emanuel Jacobs paastaaer at Daniel Benjamin var i Thomas Graydon’s og 

Samuel Henry’s Bande hvortil Daniel Benjamin bemærker at han ikke fulgte Banden med stod ved Siden af 

samme. Emaniel Jacobs atter henført i Arresten. 

William Lake og John Ford bleve atter fremstillede hvorefter afsagdes følgende 

Kjendelse 

William Lake af Plantagen Carlton født paa Antigua, John Ford af Plantagen Grove Place født paa Barbados 

og Daniel Benjamin af Plantagen Founten født paa North Star bør, efter det mod dem fremkomne om 

Deelagtighed i Oprøret og Optøierne, hensættes i Varetægtsarrest. C Sarauw 

 

Kjendelsen blev dem betydet hvorefter de bleve hensatte i Arresten. 

Derefter fremførtes atter Margaret Heyliger her af Byen født paa Plantagen Carlton, og James Wilson af 

Plantagen Mt Victory født paa Plantagen Spring Garden og blev da der ikke fandtes Anledning til at sikkre 

deres Person med Varetægtsarrest, relaxeret indtil videre. 

[Folio 7b-8a, opslag 12] 
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Aar 1878 Mandagen den 16de December Eftermiddagen Kl. 1½ blev Commissionen sat og holdt i Frede-

riksted i det almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne W. 

Didrichsen der førte Protocollen og Politibetjent J. L. Usher. 

For Commissionen fremstod Christein Elscoe Driver paa Plantagen Spratt Hall der blev betydet at han var 

tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Foranledning forklarer, at han 

saae Thomas Dembo af Plantagen Grove Place Torsdag Morgen mellem 7 og 8 komme ud fra Plantagen Sprat 

Hall og gaae op ad Mt Victory Vei. Han hørte ham ikke sige Noget. Adspurgt om han ikke har seet ham Tirsdag 

Efter-Middag paa Veien fra Byen til Nicolas svarer han at han ikke var i Marken med Gængen den Dag, og der 

var kun en meget liden Gang der arbeidede uden Driver tæt ved Negerbyen. Compten. selv var i Politiretten 

den Dag. Foreholdt og ratihaberet; demitteret. 

Hvorefter Forhøret blev hævet. C Sarauw 

 

Aar 1878 Tirsdagen den 17de December om Middagen Kl. 12 slet, blev Commissionen sat og holdt i Fre-

deriksted i det almindelige Thinghuus af Sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne W. 

Didrichsen der førte Protocollen og Politibetjent J. L. Usher. 

Arrestanterne Joseph Gillion og Henry Samuel Galloway af Plantagen Cane bleve anholdte dem 9de Octo-

ber d: A: uden at Politiet kan give Oplysning om af hvem og hvorfor. Planter Robert Skeoch har under 28de 

Nov. d. A. skrevet til Commissionen om at de Intet have giort paa Carlton eller Cane men at han har hørt at 

de have været inde i Provisions Kjelderen paa Plantagen Enfield Green men han troer ikke at det forholder 

sig saaledes. Commissionen har i den Anledning afhørt de i Christiansted værende Arrestanter fra Planta-

gerne Enfield Green, Williams Delight og Cane, og vil Ingen have seet de to overnnævnte Personer i Banden 

paa Enfield Green. 

Fremførtes Joseph Gillion af Plantagen Cane der forklarer at være født paa Øen Antigua omtrent 24 Aar 

gammel, Erkjender sig til den episkopale Kirke; /:indlagt paa Hospitalet den 12 October og udskrevet den 26de 

s. M. :/. Han har ikke deeltaget i Oprøret paa nogensomhelst Maade, har ikke været paa Enfield Green men 

kun forladt Plantagen for at redde sin Herres Sager da Banden kom ind der saavidt han erindrer Onsdagen 

den 2den Oct. 

Da der saaledes Intet foreligger imod denne Arrestant blev han relaxeret indtil videre, hvilket blev ham 

betydet. Demitteret. 

Fremførtes Henry Samuel Galloway af Plantagen Cane der forklarer at være født paa Øen Antigua omtrent 

38 Aar gammel, bekjender sig til den episcopale Kirke; /: indlagt paa Hospitalet den 9de Nov October og 

udskrevet den 12te November :/. – Han har ikke deeltaget i Oprøret paa nogensomhelst Maade og har ikke 

været paa Enfield Green men var paa Carlton for at hjælpe sin Herre Herr Skeoch. Det bemærkes at Plan-

tagerne Carlton og Cane skrives under Eet. Han forklarer at han var indlagt paa Hospitalet paa Grund af en 

Kugle han fik i Armen dengang Soldaterne var paa Plantagen hvilken Kugle dog ikke var tiltænkt ham. 

[Folio 8b-9a, opslag 13] 

Da der saaledes Intet foreligger imod denne Arrestant, blev han relaxeret indtil videre, hvilket blev ham 

betydet. Demitteret.  

Fremstod for Commissionen Consularagent J. Allexander Moore der paa Anledning og forklarer at han 

personlig ingen Forklaring kan give om Henry Daniel o: A: af Plantagen Little la Grange men han har hørt af 

at Driveren af Plantagen Mt Victory, som han vil indsende, kan give Forklaring Henry Daniel betræffende. 

Demitteret. 

Det bemærkes at Edward James af Plantagen Mt Pellier den 14de dennes blev indsendt fra Plantagen for 

Drukkenskab og Uorden og anholdt. 

For Commissionen blev fremstillet Edward James af Plantagen Mt Pellier der forklarer at han er født paa 

Plantagen Sion Hill veed ikke sin Alder og bekjender sig til den catholske Kirken. Han vedgaaer at han med 

Banden var paa Mt Pleasant, han troer det var Onsdag d. 2den Oct. om Formiddagen men han har Intet gjort; 

han blev tvunget af Bander til at gaae med og vendte tilbage til Plantagen Mt Pellier medens Banden var paa 
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Plantagen Mt Pleasant. Foreholdt at Harriet James af Plantagen Mt Pellier har i Forhøret den 21de Novbr. 

udsagt at han var Føreren af Banden, svarer han at, Thomas Graydon var Fører og at han kun var med og 

kaldte ”our side” fordi han hvis han ikke havde gjort vilde være bleven myrdet af Graydon. Da Anholdte seer 

ud til at være forfalden til Drik blev han adspurgt om saadant var Tilfældet og svarer han at han holder af at 

drikke og havde noget paa Skalken den omtalte Dag. Foreholdt og ratihaberet. 

For Commissionen blev fremstillet Harriet James af Plantagen Mt Pellier der forklarer at hun er født paa 

nævnte Plantage og bekjender sig til den catholske Kirke. Hun er Arrestantinden No 25. Hun blev betydet at 

de Spørgsmaal der ville blive gjorte ikke angaaer hende selv, men den her tilstedeværende Edward James, og 

blev formanet som Vidne til Sandheds Udsigende. Hun blev foreholdt at hun til Politiforhøret den 21de Nov. 

har erklæret at Lederen af den Bande der Onsdagen den 2den October var paa Mt Pleasant var den her 

tilstedeværende Edward /: Edmund :/ James, hvortil hun bemærker at dette er en Feiltagelse, Graydon var 

Leder af Banden, men den her tilstedeværende Edmund var med men hun har ikke seet ham gjøre Noget. 

Hun tilføier at Folkene fra Montpellier ikke gik videre med Banden end til Mt Pleasant hvorefter de gik tilbage 

til Montpellier. Foreholdt og ratihaberet. 

Derefter blev afsagt følgende: 

Kjendelse 

Edward /: Edmund :/ James af Plantagen Montpellier født paa Plantagen Sion Hill, har vedgaaet at have 

været med Banden paa Plantagen Mt Pleasant, hvordor han bør belægges med Varetægtsarrest. 

Thi eragtes 

Edward /: Edmund :/ James af Plantagen Montpellier bør hensættes i Varetægtsarrest. C Sarauw 

Kjendelsen blev ham betydet, hvorefter begge Arrestanterne bleve afførte til deres Arrester. 

Hvorefter Commissionen blev hævet. C Sarauw 

 

Aar 1878 Løverdagen den 21deDecember om Eftermiddagen Kl. 1½ blev Commissionen sat og holdt i Fre-

deriksted i det almindelige Thinghuus af sammes Medlem, Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne Wm 

Didrichsen der førte Protocollen og Politibetjent J. L. Usher. 

[Folio 9b-10a, opslag 14] 

For Commissionen fremstod Richard Casper Driver paa Plantagen Montpellier der blev betydet at han var 

tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter han forklarer at han ikke personlig kan 

give nogen Forklaring om hvem der vare i Banden der om Torsdagen var paa Plantagen Montpellier. Han var 

med Creaturerne paa Bakken men hvem kan give nærmere Forklaring ere Peter Gordon og Cornelius Gordon 

begge fødte paa Plantagen Brook Hill. Forholdt og ratihaberet; demitteret. 

For Commissionen blev fremstillet Cathrine Burns der var bleven anholdt af Politiet den 20de dennes fordi 

Elizabeth Knight i Anledning af et imellem dem opstaaet Skjænderi har beskyldt hende for den 21de October 

d: A: at have fundet 2 Stykker Tøi og en Kasse Stivelse. 

Cathrine Burns indrømmede at have fundet paa Gaden ved Jane Jackson’s Huus 2 Stumper Tøi hvoraf hun 

har syet 1 Kjole til sig og 1 til sin Datter; hun nægter at have fundet Stivelsen. 

Politiet randsagede hendes Huus og fandt 2 Kjoler og 1 Stump Tøi af samme Slags. 

Cathrine Burns bemærker at Jane Jackson sendte efter hende for at hjælpe at fløtte i Anledning af Ilden, 

hun tilføier paa Anledning at hun troede ikke at der var noget urigtig i at tage saadan en Bagatel hælst da hun 

ikke vidste hvor at levere den af. 

Commissionen fandt ingen Anledning til at dekretere Arrest paa Cathrine Burns’ Person hvorfor hun blev 

relaxeret indtil videre med Betydning at Sagen staaer aaben imod hende. 

Hvorefter Commissionen blev hævet Kl. 2. C Sarauw 

 

Aar 1878 Fredagen den 27de December om Eftermiddagen Kl. 1½ blev Commissionen sat og holdt i Fre-

deriksted i det almindelige Thinghuus af sammes Medlem, Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne Wm 

Didrichsen der førte Protocollen og Politibetjent J. L. Usher. 
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Susannah Zachæus Arrestantinden No 174 af Plantagen Nicolas blev anholdt den 1steNovember d: A: paa 

Grund af Beskyldning om at have været tilstede da Plantagen Annaly den 3die October d: A: blev afbrændt m: 

m:, Paa Politiforhøret den 4de November d: A:; hun nægter at have været paa Annaly den Gang. 

Forvalteren af Plantagen Nicholas har paaberaabt sig Vidner der skulle vide at Susanne Zachæus den Dag 

ikke har været paa Annaly og Driveren Jas Williams af Plantagen Nicolas har den 9de December d: A: til Politi-

assistenten erklæret at have seet hende paa Plantagen Nicolas indtil Kl. 6 Aften. 

Det Andet Vidne, der var syg dengang, George Civil, fremstod nu, og efter at være betydet at han er til-

stede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, erklærede at være født paa Plantagen Spring Garden 

bekjender sig til den catholske Kirke, og er omtrent 32 Aar gammel. Han forklarer derefter at han er Vagt-

mand paa Plantagen Nicolas og at han saae Susannah Zachæus paa nævnte Plantage fra Kl. 4 henved af 

samme Aften. Foreholdt og ratihaberet. 

Han tilføier at han og nu afdøde Forvalter Stafford forlode Plantagen Nicolas omtrent Kl. 6½ efter at 

Plantagen Annaly var brændt, hvilket skete omtrent Kl. 6. 

For Commissionen fremstod Peter Petersen af Plantagen Spring Garden der blev betydet at han var til-

stede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, erklærer at være født paa Plantagen Rose Hill be-

kjender sig til [Folio 10b-11a, opslag 15] den catholske Kirke og er omtrent 33 Aar gammel. Han forklarer 

derefter at han er vis paa at han saae Susannah Zachæus paa Plantagen Annaly da Værkerne bleve satte i 

Brand og han er vis paa at det var hende som sagde til Thomas Graydon at det ikke var for sildig at brænde 

Plantagen. Plantagen blev sat Ild paa efter Kl. 5. Foreholdt og ratihaberet. 

Det foregaaende Vidne der har paahørt det to Vidner Forklaring paastaaer at det er hendes Skygge Peter 

Petersen har seet, da han, George Civil, er vis paa samtidig at have seet hende paa Plantagen Nicolas. 

Vidnet Peter Petersen vedbliver sin Forklaring og paastaaer at han er vis paa at han saa Susannah Zachæus 

ved Ilden paa Plantagen Annaly. 

Arrestantinden Susannah Zachæus blev løs og ledig fremstillet for Commissionen og gjentager sin tidligere 

gjorte Benægtelse at have været paa Plantagen Annaly medens dennes Plantages Værker nedbrændte. 

For Commissionen fremstod Elizabeth Samuel af Byen der blev betydet at hun var tilstede som Vidne og 

formanet til Sandheds Udsigende, erklærer, at hun bekjender sig til den lutherske Kirke er omtrent 40 Aar 

gammel. Hun forklarer derefter paa given Anledning at hun var paa Plantagen Annaly da samme brændte og 

var Kok for Forvalter Heibrock. Hun kjendte ikke Susanna Zachæus personlig, men hun hørte den herværende 

Arrestantinde til Graydon yttre at det ikke var for sildig til at brænde Plantagen da denne yttrede at det var 

for sildig; hun spurgte de Andre om hvem dette Fruentimmer var og de svarede at det var Susanna Zachæus 

fra Plantagen Nicolas. Foreholdt sin til Politiretten afgivne Forklaring at hun saae Arrestantinden stikke Ild i 

Væggen under Forvalterens Bolig ratihaberer hun samme med den Bemærkning at det var ikke 

Romkjælderen. 

Susannah Zachæus der har paahørt denne Forklaring nægter at hun var paa Plantagen Annaly da samme 

brændte. 

De 3 Vidner aftraadte bleve demitterede. 

Commissionen bemærkede, at Arrestanterne No 53 Ferdinand William af Annaly og No 54 William Henry 

Lucas af Pl. Annally, vare begge i Christiansted, hvor de hensidder i Fængsel, have erklæret ikke at have seet 

Susannah Zachæus ved Ildebranden paa Annaly. 

Commissionen fandt under foreliggende Omstændigheder ikke tilstrækkelig Grund til at holde Arrestant-

inden Susannah Zacchæus i Varetægtsarrest hvorfor hun blev indtil videre relaxeret, hvilket blev hende be-

tydet med Bemærkning at Sagen endnu staaer aaben imod hende. 

Herefter Commissionen blev hævet Kl. 3. C Sarauw 

 

Aar 1878 Fredagen den 30te December om Eftermiddagen Kl. 1 slet blev Commissionen sat og holdt i 

Frederiksted i det almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne 

Wm Didrichsen der førte Protocollen og H. H. Siemsen. 
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Det bemærkes at Forvalter L. F. Smith af Plantagen Mt Victory, foranlediget ved Hr. A. Moore, saa denne 

Protocol d. 17 December d: A:, har erklæret at Henry Daniels af Plantagen Little la Grange – No 47 – ifølge 

Vidnerne William Bruce og Cornelius Isaac har indfunden sig paa Plantagen Mt Victory med Sabel i Haanden 

og navnlig slaaet denne Sidste i Hovedet da han vilde frelse Plantage-Bøgerne, [Folio 11b-12a, opslag 16] at 

han derimod ikke kan udfinde at Arrestanten Charity Daniels – No 34 – af Plantagen Mt Victory, har forseet 

sig. 

For Commissionen fremstod Charles Frederik Driver af Plantagen Mt Victory der blev betydet at han var 

tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende. Han forklarer paa given Anledning at han er født paa 

Plantagen Mt Victory er nærved 50 Aar gammel og bekjender sig til den catholske Kirke. Han har ikke seet 

Daniels personlig men Cornelius Isaac har fortalt ham at han var der med en Sabel og saaret denne. 

Angaaende Charity Daniel erklærer han at hun intet har gjort mod Plantagen, men at han Fredag Morgen, 

efter at Plantagen var brændt, fandt i hendes Besiddelse 1 Høne og 2 Kalkuner som tilhørte Fru Stafford, 

afdøde Forvalter Stafford’s Enke; han spurgte hende hvorfra hun havde dem i sin Besiddelse, hvortil hun 

svarede at hun havde reddet dem ud af Ilden for Fru Stafford og hun gav dem til Vidnet der gav dem til Fru 

Stafford. 

Vidnets Forklaringer blev ham foreholdt og af ham ratihaberet, hvorefter han blev demitteret. 

Hvorefter Commissionen blev hævet Kl. 2. C Sarauw 

 

Aar 1878 Tirsdagen den 31te December om Middagen Kl. 12 slet blev Commissionen sat og holdt i Frede-

riksted i det almindelige Thinghuus af sammes Medlem, Byfoged C. Sarauw, i Overværelse af Vidnerne W. 

Didrichsen der førte Protocollen og Politibetjent J. L. Usher. 

For Commissionen fremstod Arrestanten No 166 John Georg Guwin af Plantagen Castle der blev anholdt 

den 25de October ifølge Angivelse af Forvalter P. Didrichsen af Golden Grove at han havde været med til at 

ødelægge denne Plantage og den under samme drevne Plantage Negro Bay. Han blev ved Anholdelsen 

indlagt paa Hospitalet for Øiensyge og derfra udskrevet den 25deNovember og samme Dag har han til 

Politiforhøret der blev holdt paa Hospitalet nægtet Beskyldninger. Han erklærer paa Anledning at han er født 

her i Byen den 6te Oct. 1829 men har siden sit 10de Aar været paa Plantagen Castle. Han gjentager den af ham 

til Politiretten gjorte Nægtelse og forklarer videre, at han var syg og sengeliggende dengang; han har hørt at 

3 af hans Børn, som han ikke har med sin gifte Kone, have været med ved Ødelæggelsen af Plantagen Golden 

Grove og ere anholdte og arresteret i Christiansted. 

Aftraadt. 

For Commissionen blev fremstillet Arrestanten Henry Thomas af Plantagen Castle, No 145, der blev bety-

det at han var tilstede som Vidner og formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Anledning forkla-

rer, at han saae John Guwin ligge syg i sin Seng den Dag Plantagen Golden Grove blev ødelagt, han havde 

Saarøine. Foreholdt og ratihaberet. 

For Commissionen blev fremstillet Arrestanten Joseph Allen af Plantagen Castle, No 146, der blev betydet 

at han var tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Anledning forklarer, at 

han, den Dag Golden Grove blev brændt, saae John Guwin paa Plantagen Castle ligge syg i Sengen med 

Saarøine. Foreholdet og ratihaberet. 

For Retten blev atter fremstillet Arrestanten John Guwin der blev betydet foranstaaende Forklaringer og 

udspurgt om der var flere Vidner der kunne erklære at han ikke var tilstede da Plantagerne Golden Grove 

[Folio 12b-13a, opslag 17] og Negro Bay bleve ødelagte, svarer han Driveren Samuel Wood og John Stephen 

begge af Castle og erklærer han igjen at han ikke var tilstede ved den ovennævnte Leilighed men har været 

syg og sengeliggende. 

Commissionen fandt under foreliggende Omstændigheder ikke tilstrækkelig Grund til at holde Arrestan-

ten John Guwin i Varetægtsarrest, hvorfor han blev indtil videre relaxeret, hvilket blev ham betydet med 

Bemærkning at Sagen endnu stod aaben imod ham. 

Hvorefter Commissionen blev hævet. Sarauw 
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Aar 1879 Løverdagen den 4de Januar om Formiddagen Kl. 9 slet blev Commissionen sat og holdt i Fre-

deriksted i det almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne W. 

Didrichsen der førte Protocollen og Politibetjent J. L. Usher. 

Commissarius bemærkede at Emilie Simmons Wilhelm Williams og Joseph Ventor Arrestanterne No 154, 

155 og 156, af Plantagen la Grange, ifølge den efter Standrets Dom skulde Daniel Philips Udsigende have 

Deeltaget i Ildspaasættelsen paa Toldboden her i Byen, hvilket de havde nægtet og ingen videre Oplysning 

om Sagen haver været tilveiebragt af Politiet. 

For Commissionen fremstod Emilie Simmonds af Plantagen la Grange født paa Plantagen Jolly Hill den 

20de Januar 1857 R. C. Kirke, der paa given Anledning gjentager sin til Politiforhøret den 23de November af-

givne Nægtelse og erklærer ikke at have været i Byen Frederiksted den Nat da Toldkammeret brændte. Hun 

var paa Plantagen la Grange og saae paa Ilden i Byen. Foreholdt og ratihaberet; aftraadt. 

For Commissionen fremstod Wilhelm Williams af Plantagen la Grange født paa Plantagen Wheel of For-

tune den 18 Mai 1857, bekjender sig til de Mæhriske Brødres Kirke. Han gjentager paa given Anledning sin til 

Politiprotokollen den 23deNovember afgivne Nægtelse og erklærer at han ikke har deeltaget i Ildspaasæt-

telsen her i Byen; han var hele Tiden hjemme hos sin Moder Anne Marie gift Hatchett af Freder. der forbød 

ham at gaae ud, hvilket han heller ikke gjorde. Foreholdt og ratihaberet; aftraadt. 

For Commissionen blev fremstillet Joseph Ventor af Plantagen la Grange født paa Plantagen Mt Victory 

den 19 Juni 1856, bekjender sig til den catholske Kirke. – Han gjentager paa given Anledning sin til Politiretten 

den 23deNovember afgivne Nægtelse og erklærer at han ikke har deeltaget i Ildspaasættelsen i Byen, men 

været hele den Nat paa Plantagen la Grange i sit Huus hvor en anden Mand ved Navn Francis Baptist, der 

arbeider paa Plantagen la Grange, var hos ham. Foreholdt og ratihaberet. 

Emilie Simmons og Wilhelm Williams bleve igjen fremstillede. 

Da Commissionen, efter det Fremkomne, ikke fandt tilstrækkelig Anledning til at holde Arrestanterne 

Emilie Simmens, Wilhelm Williams og Joseph Ventory, i Varetægtsarrest, bleve da indtil videre relaxerede, 

hvilket blev dem betydet, med Bemærkning at Sagen endnu staaer aaben imod dem. 

Hvorefter Commissionen blev hævet. C Sarauw 

 

Aar 1879 Fredagen den 10de Januar om Eftermiddagen Kl. 1½ blev Commissionen sat og holdt i Frederik-

sted i det almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne W. Did-

richsen og der førte Protocollen og Politibetjent J. L. Usher. 

For Commissionen mødte efter Tilsigelse [Folio 13b-14a, opslag 18] Harriet Amanda Bundorph gift med 

Tømmermand Francis Bundorph; hun blev betydet at hun var tilstede som Vidne og formanet til Sandheds 

Udsigende, hvorefter hun paa Anledning forklarer at hun bekjender sig til romersk catholske Kirke. Natten 

mellem 1ste og 2den October var hendes Neveu Bona James og Peter Brown i hendes Gaard; hendes Neveu var 

beskjænket men Peter Brown var ikke; han og hendes Neveu hjalp hende med at fløtte hendes Sager ud i 

Gaarden og da Miss Josephine Holst der boer længere nede i Prindsens Gade bad hende om at skaffe en 

Mand til at fløtte hendes Kuffert sendte hun Peter Brown der bragte Kufferten til hendes Huus. Hun var oppe 

hele Natten og veed at Peter Brown og hendes Neveu var i hendes Gaard hele Natten; de vare der da de 

bleve tagne op, hvilket ikke skete paa samme Tid, men hun er vis paa at Peter Brown ikke har været i Byen 

videre end hvor hun har sendt ham. Foreholdt og ratihaberet og tilføier hun at Peter Brown ikke var fra Mt 

Pleasant, men han sagde at han havde faaet Penge til at gaae til Mt Pleasant. Demitteret. 

For Commissionen fremstod Matilda Petrus der blev betydet at hun var tilstede som Vidne og formanet 

til Sandheds Udsigende, hvor efter hun paa Anledning forklarer at hun er født paa Plantagen Big la Grange 

og bekjender sig til den lutherske Kirke. Hun forklarer videre paa Anledning at hun ikke kan sige bestemt hvad 

Tid John Henry Green blev anholdt, men han kom ind i hendes Huus Onsdag Morgen da Folk vilde sætte Ild 

paa ved Indgangen til Byen. Hun giver samme Forklaring som hun har givet til Politiretten den 15de Oct; hun 

gjentager ikke at kunne opgive bestemt hvad Klokkeslet han blev optaget, men hun antager at det var før Kl. 
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12, og de der toge ham m… Isaac Nathan og John Horatio Francis. Tiden fra da han kom ind til hende til han 

blev taget op …………. . Foreholdt og ratihaberet. Demitteret. 

Hvorefter Commissionen blev hævet Kl. 2½. C Sarauw 

 

Aar 1879 løverdagen den 11teJanuar om Eftermiddagen Kl. 2 slet blev Commissionen sat og holdt i Fre-

deriksted i det almindelige almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af 

Vidnerne W. Didrichsen der førte Protocollen og Politibetjent J. L. Usher. 

For Commissionen fremstod John Horatio Francis der blev betydet at han er tilstede som Vidne og for-

manet til Sandheds Udsigende hvorefter han paa Anledning forklarer at han var den der tilligemed Isaac 

Nathan anholdt John Henry Green i Matilda Petrus’ Huus. Klokken var dengang omtrent 9½. Han laae under 

Sengen og de trak ham ud; kort iforveien var Matilda Petrus gaaet ud af Huset. Gjort opmærksom paa at det 

er navnlig Klokkeslettet hvorom der ønskes nøie Oplysning svarede Vidnet at samme er vis paa at Klokken 

var paa det nærmeste 9½ Onsdag Formiddag. Foreholdt og ratihaberet. 

For Commissionen fremstod Isaac Nathan der blev betydet at han var tilstede som Vidne og formanet til 

Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Anledning forklarer aldeles ligelydende med det foregaaende Vidne, 

navnlig at han tilligemed John Horatio Francis Onsdag Formiddag omtrent Kl. 9½ anholdt John Henry Green i 

Matilda Petrus’ Huus. 

Efterat denne Forklaring var Isaac Nathan foreholdt og af ham ratihaberet blev han tilligemed det fore-

gaaende Vidne demitteret. 

Hvorefter [Folio 14b-15a, opslag 19] Commissionen blev hævet Kl. 2½.  C Sarauw 

 

Aar 1879 Løverdagen den 18deJanuar om Eftermiddagen Kl. 1½ blev Commissionen sat og holdt i det 

almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne W. Didrichsen der 

førte Protocollen og Politibetjent J. L. Usher. 

Det bemærkes at Mary Thomas af Wheel of Fortune født paa Plantagen Slob No 224 igaar Eftermiddag 

blev udskrevet af Hospitalet hvor hun jævnlig har lagt med Slagtilfælde. Næst at henvise til Politiforhøret af 

1’ Novbr: f: A: bemærkes at da der ikke fandtes tilstrækkelig Grund til at holde hende længere i Varetægts 

Fængsel blev hun samtidig relaxeret. 

For Commissionen fremstod Richard Gaspar Driver af Plantagen Montpellier der blev betydet at han var 

tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Foranledning forklarer, at han er 

født paa Plantagen Bog of Allen og at han ikke kan sige noget specielt om hvorvidt Nogen fra Little la Grange 

eller Jolly Hill har været med Banden Torsdagen den 3die October f: A: paa Plantagen Montpellier, men 

Brødrene Peter Gordon og Cornelius Gordon maa kunne give Oplysninger da de vare i Gaarden  hvor han ikke 

var, Foreholdt og ratihaberet; demitteret. 

For Commissionen fremstod atter Richard Gaspar der paa Anledning forklarer at flere af Montpelliers Folk 

Onsdag Formiddag forlod Plantagen uagtet Eieren bad dem om ikke at gaae, han troer ikke at nogen Bande 

kom for at hente dem men han hørte Skallerne blæse henimod Bog of Allen. Foreholdt og ratihaberet; 

demitteret. 

For Commissionen fremstod David John Driver paa Plantagen Mt Stewart født sammesteds; han blev be-

tydet at han var tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende hvorefter han erklærer at han ikke 

kan give nogen Oplysning om hvem der var med Banden og altsaa heller ikke hvem der var fra Jolly Hill eller 

Little la Grange; han laae skjult i et Sukkerstykke da Vaaningshuset blev afbrændt. Foreholdt og ratihaberet; 

demitteret. 

Det bemærkes at Forvalteren paa Buttlers Bay R. G. Nixon har forklaret at han veed at Wilfred Plasket, No 

21, ikke har været i Byen Natten mellem 1ste og 2den October, idetmindste har han seet ham paa Plantagen til 

Kl. 2 og han antager at Underforvalter Percy har seet ham der til Daggry han bemærker at der er 3 Plasket’er 

hvoraf en hedder William Plasket der er skudt paa Butlers Bay og han antager at det er ham der har været i 

Byen men han lover at give nærmere Oplysninger om Sagen. 
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Commissionen blev hævet Kl. 2 slet. C Sarauw 

 

Aar 1879 Mandagen den 20deJanuar om Eftermiddagen Kl. 1 slet blev Commissionen sat og holdt i det 

almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C: Sarauw i Overværelse af Vidnerne W. Didrichsen der 

førte Protocollen og Politibetjent J. L. Usher. 

For Commissionen fremstod Peter Gordon af Plantagen Montpellier født paa Plantagen Brook Hill, veed 

ikke sin Alder og bekjender sig til den catholske Kirke; han blev betydet at han var tilstede som Vidne og 

formanet til Sandheds Udsigende hvorefter han paa Anledning forklarer, at han, da Torsdag Banden kom til 

Montpellier, saae Henry Daniel, Peter Felix og Stephen Rogers i Banden; han har ikke seet John Port heller 

ikke James Weeks; han har seet at Henry Daniel var i ”Allowance” Kjælderen og deelte Sild ud til Folkene. 

[Folio 15b-16a, opslag 20] Kjælderen blev opbrudt af Emanuel Jacobs født paa Monbijou og for tiden paa 

Prosperity. Han har ikke seet Peter Felix og Stephen Rogers særlig gjøre Noget. Foreholdt og ratihaberet; 

demitteret. 

For Commissionen fremstod Cornelius Gordon af Plantagen Montpellier født paa Plantagen Orange Grove 

veed ikke sin Alder, bekjender sig til den catholske Kirke; han blev betydet at han var tilstede som Vidne og 

formanet til Sandheds Udsigende, hvor efter han paa Anledning forklarer, at han, ved den omforklarede 

Leilighed saae Henry Daniel uddele Sild fra ”Allowance” Kjælderen; han saae Peter Felix der med en Møigrebe 

i Haanden som han strax opgav til Vidnet da han sagde at den tilhørte Eieren, John Port og Stephen Rogers 

har han ikke seet og angaaende James Weeks siger han at han ikke kjender ham; han har ikke seet Henry 

Daniel og Peter Felix gjøre andet end hvad han har forklaret; han veed ikke hvorfra Peter Felix har faaet 

Møigreben. Foreholdt og ratihaberet; demitteret. 

Det bemærkes at Peter Gordon og Cornelius Gordon ifølge Stambogen er fødte, Førstnævnte paa 

Plantagen Brook Hill den 18de Novbr. 1851 og Sidstnævnte paa Plantagen Orange Grove den 8deMarts 1856. 

Hvorefter Commissionen blev hævet Kl. 2. C Sarauw 

 

Aar 1879 Onsdagen den 22de Januar om Formiddagen Kl. 9 slet blev Commissionen sat og holdt i det 

almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne W. Didrichsen der 

førte Protocollen og Politibetjent J. L. Usher. 

Det bemærkes at Forvalter Nixon af Pl. Butlers Bay har fremsendt en Erklæring fra ham og Underforvalter 

L. F. Percy, hvilken Erklæring vil blive tilstillet Formanden i Undersøgelsescommissionen, – hvorefter det maa 

antages at Wilfred /: i Erklæringen kaldet Wolford :/ Plasket ikke har været i Byen Natten mellem 1ste og 2den 

October f: A:. 

Hvorefter Commissionen blev hævet Kl. 9½. C Sarauw 

 

Aar 1879 Torsdagen den 23de Januar om Eftermiddagen Kl. 1 slet blev Commissionen sat og holdt i det 

almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne W. Didrichsen der 

førte Protocollen og Politibetjent Francis Williams. 

For Commissionen fremstod Frederik Cyrus fremsendt af Fru Petrine Reuter, der forklarer, at han be-

kjender sig til den catholske Kirke og er født her i Byen d. 11te Nov. 1855; og efter at være formanet til 

Sandheds Udsigende som Vidne forklarer paa Anledning at det var ham der anmodede Benjamin Ford om at 

blive ved Boutikken og passe paa samme; han saae ham staaende paa Gaden og Klokken var omtrent 7½ han 

blev der et Par Timer og gik sin Vei men var tilbage omtrent Kl. 3 og hjalp med at fløtte Sagerne. Fru Reuter 

har ikke sendt efter Benjamin Ford da hun ikke var tilstede men havde forladt sin lige overfor Boutikken 

værende Bolig allerede tidligere; de vare færdige med at fløtte Boutikken omtrent Kl. 5 om Morgenen. 

Foreholdt og ratihaberet med Tilføiende at han anmodede flere Folk om at hjælpe til hvilket han gjorde; 

demitteret. 

For Commissionen fremstod Thomas Hewitt Forvalter af Plantagen Two Brothers der blev betydet at han 

var tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter han paa Anledning forklarer, at han 
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har klaget over Politikammeret her over, at Thomas Boynes af Plantagen Hermitage arresteret i Christiansted 

saavidt han veed født paa Barbados, den 1ste Oct. om Eftermiddagen da Folkene gik ud af Byen med Pastor 

Du Bois [Folio 16b-17a, opslag 21] slog og kastede Steen paa Two Brothers Muler da de kom fra Wheel og 

Fortunes Vandløb; han har ikke selv seet det, men to af hans Folk Joseph Clarke og Samuel James have fortalt 

ham saa.  

Om Thomas Boynes har været med og satte Ild paa Wheel of Fortune Onsdagen d. 2den Oct kan han ikke 

sige; han tilføier, at han aldrig har sagt det til Nogen, saa at hvis saadant er fortalt er det en Misforstaaelse. 

Foreholdt og ratihaberet; demitteret. 

Hvorefter Commissionen blev hævet Kl. 2½. C Sarauw 

 

Aar 1879 Fredagen den 24de Januar om Formiddagen Kl. 9 slet blev Commissionen sat og holdt i det al-

mindelige Thinghuus af sammes Medlem, Byfoged C. Sarauw, i Overværelse af Vidnerne W. Didrichsen der 

førte Protocollen og Politibetjent J. L. Usher.  

For Commissionen blev fremstillet Wilfred /: Wilford :/ Plasket af Plantagen Butlers Bay født paa Plantagen 

Grove Place den 4de Nov. 1857 bekjender sig til de Mæhriske Brødres Kirke; han gjentager sin Nægtelse at 

haver været i Byen Natten imellem 1ste og 2den October men at han var paa Plantagen Butlers Bay. 

For Commissionen fremstod Richard P. Tolderlund der blev formanet til Sandheds Udsigende som Vidne, 

og paa Anledning forklarer, at han anholdte den her tilstædeværende Plasket fordi han var i Byen og bragte 

ham til Politikammeret han kan ikke sige, om han har været i Byen den nævnte Nat, da han selv var hjemme 

hele Natten, han antager at Skomager W. Forsberg kan give Oplysning om hvorvidt Arrestanten var i Byen. 

Foreholdt og ratihaberet; demitteret. 

W. Forsberg blev budsendt men kunde ikke møde idag da han ligger syg med Feber. 

Da Commissionen efter det Fremkomne ikke fandt tilstrækkelig Anledning til at holde Arrestanten Wilfred 

/: Wilford :/ Plasket, der igaar blev nedsendt fra St. Croix Arresthuus hertil, i Varetægtsarrest, blev han indtil 

videre relaxeret, hvilket blev ham betydet med Bemærkning at Sagen endnu staaer aaben imod ham. 

Hvorefter Commissionen blev hævet Kl. 10. C Sarauw 

 

Aar 1879 Torsdagen den 30te Januar om Eftermiddagen Kl. 2 slet blev Commissionen sat og holdt i det 

almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne W. Didrichsen der 

førte Protokollen og Politibetjent J. L. Usher. 

For Commissionen fremstod Alex Stevens der blev betydet at han var tilstede som Vidne og formanet til 

Sandheds Udsigende og erklærer at han ikke personlig kjender den Mand der er anholdt under Navnet Urjum 

eller John Francis men en Tjenestepige hos hans Moder Ursuline Ørwin har sagt ham at en Person som han 

troer har dette Navn Natten imellem den 1ste og 2den October yttrede at store Huse som hans Moders burde 

brændes da Byfolkene vare ”too dumned forward”; hvis han seer Manden kan han give Oplysning hvem han 

er; han blev anholdt efter hans Begjering nogle Dage efter Oprøret af Betjenten Francis Henricksen. Foreholdt 

og ratihaberet og demitteret med Bemærkning, at Urjum er i Christiansted i Richmond Arrest og at Francis 

Henricksen er syg. 

For Commissionen fremstod Underforvalter paa Plantagen Brook Hill, Thomas Farrelly, 27 Aar gammel, 

bekjender sig til den romersk catholske Kirke; han blev betydet at han var tilstede som Vidne og formanet til 

Sandheds Udsigende og for- [Folio 17b-18a, opslag 22] klarer paa Anledning at Juliane Petersen af Plantagen 

Slob, hvor hun er født ved han ikke, men hun har en Mand paa Cane Valley, William Gittens /: ikke arresteret 

:/, som til Plantagen Cane Valley den 3die October saavidt han veed omtrent Kl. 9 eller 10 med en Byldt paa 

Hovedet og da han spurgte hende hvad det var vilde hun ikke sige ham det men svarede at det var hendes 

Sag; derfor begjærede han hende optaget af Skolelærer Stewart Chabert m: fl: nogle Dage efter; han har ikke 

anmodet Chabert at tage hende op, men Stewart og af den af ham angivne Grund. Kort efter saae han hende 

forlade Plantagen med en Stok i Haanden og saavidt han veed gaae ned til Plantagen Diamond, der var ingen 
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Bande paa Plantagen der hentede hende. Foreholdt og ratihaberet og tilføier Vidnet paa Anledning at han 

begjærede Juliane Petersen anholdt paa Pt. Becks Grove hvorfra han gik til Pt. Slob. Demitteret.  

For Commissionen fremstod William Emanuel født paa Plantagen la Grange, efter Stambogen f. 1830 og 

kaldes John Manuel; han blev betydet at han var tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende og 

forklarer paa Anledning at han boer i Fru Ramsay’s Huus og saae Banden gaae forbi; han og en Fiskermand 

Peter Williams fulgte bagefter; Banden gik ind i Jackson’s Huus og imellem dem saae han Cancer Kenny fra 

Nicolas denne yttrede at Jackson’s og Glasgow’s Huse skulde brændes. Comp. sagde at det var en Skam da 

hele Byen vilde brænde og de vare fattige Folk. Husene bleve heller ikke brændte og han saae ikke Cancer 

Kenny gjøre Noget. Han /: Cancer Kenny :/ gik med til Glasgow’s Huus; det var 2den Gang de vare der, men 

Vidnet fulgte ikke med videre og veed ikke hvad de gjorde der. Foreholdt og ratihaberet; demitteret. 

For Retten fremstod Cathrine Anthony født paa Mt Washington 1829 gift med Isaac Anthony. Hun blev 

betydet at hun var tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende og forklarer paa Anledning at 

hendes Søn Isaac Anthony var for hende i Byen da Spectaklet begyndte ved Apotheket om Eftermiddagen; 

hun var hjemme i Ny Gade og hendes Søn løb ud; hun gik efter ham og indhentede ham ved Udgangen af 

Byen i Friguttet og sagde til ham at han ikke skulde gaae med de Vagabonder men gaae hjem til Annaly, 

hvilket han lovede og det gjorde han og hun har ikke seet ham igjen førend han blev optagen. Specielt spurgt 

om hun ikke har seet ham Onsdag Morgen ved Udkanten af Byen svarer hun nei. Foreholdt og ratihaberet; 

demitteret. 

Hvorefter Commissionen blev hævet Kl. 3¾. C Sarauw 

 

Aar 1879 Løverdagen den 1ste Februar om Eftermiddagen Kl. 1 slet blev Commissionen sat og holdt i det 

almindelige Thinghuus af sammes Medlem Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne W. Didrichsen der 

førte Protokollen og H. H. Siemsen. 

For Commissionen fremstod Patrick O’Reilly af Plantagen Montpellier der blev foreholdt det af og om 

Aberdeen Francis til Politiforhøret den 7de Nov. f: A: Passerede, hvortil han bemærkede, at han ikke personligt 

kan afgive nogen Erklæring men han antager at det er ligesaa rimeligt at Arrestanten vilde tage Rommen til 

sig selv som til Vidnet og Grunden til at han antager saaledes er, at Aberdeen Francis om Morgenen nægtede 

Driveren at hjælpe ham med at redde Romfadene ud af Kjælderen. 

For Commissionen blev fremstillet Arrestanten Aberdeen Francis af Plantagen Montpellier der nægter at 

have nægtet Driveren at fløtte Rommen som anført, derimod vedgaaer han at have taget et Stykke af For-

benet paa et Sviin [Folio 18b-19a, opslag 23] uden at Eieren, Hr. Reilly, gav ham saadant, og heri veed han at 

han har handlet urigtig; hvem der har slaaet Svinet ihjel veed han ikke. 

P. O’Reilly bemærker at dette var førend han forlod Plantagen og han ønsker ikke Arrestanten tilbage til 

Plantagen.  

Foreholdt og Ratihaberet. Planter O’Reilly demitteret og Arrestanten atter henbragt i Arresten. 

For Commissionen fremstod Ernst Heibrock Forvalter paa Plantagen Annaly der blev betydet at han var 

tilstede som Vidne og formanet til Sandheds Udsigende og erklærede at det er bleven ham sagt at Prince 

William af Plantagen Annaly, kommen til ham fra Adventure, har været paa Sydsiden med Banden at William 

Henry Lucas skal have været her i Byen mellem 1ste og 2den October, – Vidnet veed selv at han gik til Byen 

mellem 9 og 10 skjøndt Vidnet raadede ham til ikke til at gaae og kom tilbage omtrent Kl. 4 og at William 

James skal have bragt en Demijohn Rom hjem til Spring Garden fra Plantagen Mt Pleasant; Vidnet selv veed 

Intet af egen Erfaring uden hvad oven anført om William Henry Lucas der er Tømmermand. Foreholdt og 

ratihaberet; demitteret. 

For Commissionen fremstod Politibetjent John Jackson Elias der blev betydet at han var tilstede som Vidne 

og formanet til Sandheds Udsigende; han forklarer derefter efter at den af ham den 21de November afgivne 

Forklaring var ham foreholdt, at han i Petrine Groiles Huus fandt Skinker, Saltkjød, Meel og Stivelse, hvor 

meget kan han ikke nøiagtig opgive; Sagerne ere udleverede. 
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Arrestantinde Petrine Groile der igaar er bleven nedsendt fra Richmond Fængsel blev fremstillet og 

nægter denne Forklaring og at Sagen er aftalt mellem Politibetjentene Jackson Elias og Glasgow fordi Buddo 

/: John G. Robert :/ har brækket deres Huse istykker. Confronteret blev ingen Overeensstemmelse at opnaae. 

Foreholdt og ratihaberet Politibetjent John Jackson Elias demitteret og Arrestantinden Petrine Groile atter 

henbragt i Arresten. 

For Commissionen fremstod David Michael der blev betydet at han var tilstede som Vidne og formanet til 

Sandheds Udsigende og forklarer paa Anledning at han er født paa Plantagen Sion Farm, veed ikke sin Alder, 

bekjender sig til den romersk catholske Kirke. Han gjentager sin til Politiforhøret den 15de Oct afgivne 

Forklaring, at det var Onsdag Morgen at Isaac Anthony var ved Udgangen af Byen og at hans Moder raabte 

til ham om han vidste hvad han gjorde. Foreholdt og ratihaberet; demitteret. 

Hvorefter Commissionen blev hævet Kl. 3¾. C Sarauw 

 

Aar 1879 Mandagen den 10de Februar om Eftermiddagen Kl: 2½ blev Commissionen sat og holdt i det 

almindelige Thinghuus af sammes Medlem, Byfoged C. Sarauw i Overværelse af Vidnerne W. Didrichsen der 

førte Protokollen og Politibetjent Francis Williams. 

For Commissionen blev fremstillet Arrestanten Aberdeen Francis af Plantagen Montpellier født paa Plan-

tagen Mt Stewart 1818; da Commissionen ikke fandt tilstrækkelig Grund til at holde Arrestanten Aberdeen 

Francis længere i Varetægtsarrest blev han indtil videre relaxeret, hvilket blev ham betydet med Bemærkning 

at Sagen endnu staaer aaben imod ham. 

For Commissionen blev fremstillet Arrestantinde Petrine Groile af Frederiksted født paa Plantagen Two 

Brothers d: 30te Aug: 1845 og blev hun, da der ikke fandtes Anledning til at sikkre hendes Person med Vare-

tægtsarrest, relaxeret [Folio 19b-20a, opslag 24] indtil videre. 

Hvorefter Commissionen blev hævet Kl. 3½. C Sarauw 

 

Aar 1880 Løverdagen den 6teMarts om Eftermiddagen Kl. 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner var til-

stede Commissionens Skriver Arresthuusinspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justits Dommeren bemærkede at det var fundet fornødent at reassumere Sagen og optage et yderligere 

Forhør til Oplysning om den under Oprøret den 4de October 1878 paa U. Love stedfundne Affære med Fru-

entimmeret Julia Roebuck /: jfr. Forhør 13de Februar f. A. :/ navnlig til Oplysning om Rebecca Frederiks Forhold 

derved  

Fremstod Rebecca Frederik før af Upper Love nu af Cane; hun blev forhørt paa Grundlag af den af Julia 

Roebuck, om den hende paa Pl. U. Love overgaaede Mishandling og forklarer derpaa at hun den paagjeldende 

Formiddag – om det var Torsdag eller Fredag den 3die October eller den paafølgende Fredag husker hun nu 

ikke mere – var ved sit Huus i den øvre Deel af Upper Love i Negerby, da hun hørte Spectakel i den nedre 

Deel, idet Negerne vare nogle Tyve og Røvere og havde røvet og skjult Alt hvad hun eiede, og Negerne 

svarede hende. Kort efter hørte hun Skramlen og Skrigen og da hun løb til saae hun, at nogle af Negerne 

havde overfaldet Miss Roebuck og bankede hende. De havde allerede faaet hende ud paa Veien, saa Dep. 

kan ikke sige hvem der først overfaldt hende. Hun saae ikke at John Francis bankede hende med en 

Karrepidsk, saa det maa være skeet forinden hun kom til. Der var ”a hole fleet” af Negere som havde overfal 

omringet Miss Roebuck, og mange sloge løs paa hende med Stokke og Pidske og hvad de havde i Haanden. 

Dep. havde selv en Stok i Haanden, men hun nægter at hun slog Miss Roebuck. Om Miss Roebuck blev slæbt 

hen ad Landeveien eller selv søgte at undløbe og saa fuldt kan Dep. ikke sige, men det var et godt Stykke hen 

ad Landeveien imod Jealousy, at hun paany blev omringet og at nogle raabte paa at de vilde have hendes 

Ringe som George Lang derpaa gav sig ifærd med at tage af hendes Finger, og hun saae, at han huggede 

hende med en Stok over Fingrene. Dep. paastaaer at det ikke var hende der opfordrede til at tage Ringene, 

eller var med til det. Heller ikke vil hun have talt om at de skulde tage hendes Penge, men hun saae, at de 

skubbede hende tilbage henimod Negerbyen hvor hun da opgav at hendes Penge vare i Driverens Huus, som 
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da Negerne søgte at opbryde. Om det var derfor de sloge Miss Roebuck eller om Nogen bevægede dem til 

det veed Dep. ikke. De lode hende ialfald staae og Miss Roebuck gik over Landeveien og søgte Skjul i et 

Sukkerstykke. Dep. nægter at hun, efterat Miss Roebuck havde skjult sig, vedblev at raabe paa hende ligesom 

hun overhovedet ikke vil vedgaae Noget af hvad Miss Roebuck særlig har tillagt hende. Hun maa indrømme, 

at hun var med i Flokken, der som sagt, var ”a hole fleet” ikke blot af U. Love’s Folk men ogsaa af River’s Folk 

og hun raabte ”our side” saagodt som nogen, men tilføiede ikke selv Miss Roebuck noget Ondt. Dep’s 

Forklaring blev hende foreholdt og af hende vedstaaet. 

Fremstilledes Arrestanten William [Folio 20b-21a, opslag 25] Arnold. Hun angiver, at han, saavidt hun 

veed, nok var den første der anfaldt Miss Roebuck, da hun gik omkring i Negerbyen og skjældte Negerne ud, 

fordi de havde røvet og stjaalet alt hvad hun havde. Arrestanten svarede, at hun ikke maatte beskylde ham, 

da han paa den Tid da hendes Sager skulde være stjaalne havde været oppe i Landet. Da hun imidlertid 

vedblev, gav han hende med sin Træsabel 3 Slag over Ryggen men gjorde, da George Cambridge lagde sig 

imellem, ikke videre. Der samlede sig imidlertid en heel Deel andre Negere, der nu omringede Miss Roebuck 

og under Raaben og Skrigen stødte til hende og sloge hende. Arrestanten saae i denne Flok ogsaa Rebecca 

Frederik og mener, at hun saavel som de andre slog Miss Roebuck. Hun saae ogsaa at John Francis var med 

til med en Pidsk at drive hende fra Rebecca Pedros Dør ud paa Landeveien, men han har ikke seet, at han 

formelig stilte hende op og pidskede hende. Arrestanten var ogsaa i den Flok, der drev eller forfulgte hende 

ud paa Landeveien, dog uden at han igjen selv slog hende, men han fulgte ikke med længere end hen til 

Landeveien og saae ikke, da de andre toge Ringene af hendes Finger. Heller ikke hørte hun at der var Tale om 

at berøve hende hendes Penge, da han var gaaet tilbage i Negerbyen, men han saae næste Dag at 2den Classes 

Driver fratog George Lang et Par af Miss Roebucks Ringe. Arrestanten mener at de andre ere blevne enige 

om at give ham Skylden og mener at han personlig ikke har givet Miss Roebuck mere end hvad hun for sine 

Beskyldninger og Skjældsord, havde fortjent. Det var i det Hele hendes egen Skyld at hun blev overfaldet. 

Fremstilledes Arrestanten George Cambridge. Det blev ham betydet at han har at afgive Forklaring om 

andre og at han maae tale Sandhed. Han forklarer derpaa, at han ikke var tilstede da Miss Roebuck blev 

overfaldet og mishandlet af Negerne. Det var tidligere paa Formiddagen eller ialfald forinden det egentlige 

Slagsmaal, at han lagde sig imellem Arnold og hende men han saae ikke at Arnold slog hende, hvorimod han 

og Miss Roebuck skjændtes. Miss Roebuck havde i Løbet af Morgenen flere Klammerier med forskjellige 

Negere, da hun gik om i Negerbyen og skjældte over at Negerne havde røvet og stjaalet fra hende, men det 

store Klammerie saae han, som sagt, ikke, da han gik tilbage til den øvre Negerby. Med Hensyn til Rebecca 

Frederik kan han intet andet sige end at hun, saavidt han veed, ogsaa havde Klammerie med Miss Roebuck. 

Arrest. William Arnold forklarer, at der ganske rigtig hengik nogen Tid imellem hans Klammerie med Miss 

Roebuck og Negersværmens Anfald paa hende. Han havde allerede givet Miss Roebuck Slagene, da George 

Cambridge kom til. Miss Roebuck var igjen gaaet op til Rebecca Pedro’s Huus og har der formeentlig skaffet 

sig et nyt Klammerie, der havde tilkaldt de andre Negere til hvem han Arrestanten sluttede sig, da de drev 

hende ud paa Landeveien. 

William Arnold og George Cambridge ratihaberede deres Forklaringer og aftraadte. 

Under en fortsat Examination indrømmer Rebecca Frederiks, at hun har givet Miss Roebuck et Par Slag 

med sin Stok, men hun [Folio 21b-22a, opslag 26] vedbliver at benægte at hun har opfordret at berøve Miss 

Roebuck hendes Ringe eller hendes Penge, eller slaaet hende over Armen og Hænderne, dengang George 

Lang tog Ringene af hendes Finger. Hun troer ikke at der var nogen tilstede som ikke var med, meere eller 

mindre til at slaae, skubbe eller støde til Miss Roebuck. 

Fremstilledes paany Arrestanten William Arnold. Han angiver, at saavidt han veed vare alle de tilstede-

værende Negere, mere eller mindre deelagtige i at anfalde Miss Roebuck. Den eneste der tog op for hende 

var George Cambridge, men det var, som sagt, lidt forinden det egentlige Spectakel. 

Arrestanten afførtes. 

Efter Omstændighederne fandtes det at kunne undgaaes paany at anholde Rebecca Frederik og hun blev 

saaledes demitteret. 
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Retten hævedes. Ph Rosenstand 

 

[1878 opslag 31] 

Kommissionen af 25. Okt. 1878 vedr. Negeroprøret Okt. 1878 på St. Croix 

Forhørsprotokol       B      m. løse Bilag. 11. Dec. 1878. 

 

[Folio 1a, opslag 33] 

Denne gjennemdragne og med Præsidentskabets Segl forsynede Protocol, bestaaende af to og halv fem-

sindstyve folierede Blade authoriseres herved til en Forhørs-Protokol for den af Gouvernementet for de 

danske vestindiske Øer i Henhod til Allerhøieste Resolution af 25de October 1878 nedsatte Commission til 

Undersøgelse og Paakjendelse af de Sager, der reise sig af og angaaer Forbrydelser, der ere begaaede i og 

under det i October 1878 paa St Croix stedfundne Oprør af Oprørerne, Urostifterne og alle Deeltagere i Op-

røret og sammes Ødelæggelser 

Præsidentskabet for St. Croix den 11teDecember 1878. 

K. A. Stakemann 

 

[Folio 1b – 2a, opslag 34] 

Aaret 1878 Torsdagen den 12te Decbr: Torsdg: Kl: 10 blev Comisarius Justitsraad Forsberg i Christian-

værnfort Retten sat og administreret til Optagelse af et Forhør i Overværelse af E Christensen som førte 

Protocollen og C Christensen som Vidner 

Fremstilledes Joseph William /: alias Joe ogsaa kaldet Sargunt af Pl: Windsor, født paa Pl: St Johns, Katholsk 

Religion; skjønnes at være 25 Aar gaml:  Han forklarer at John Lewis Torsdag Morgen den 3die Octbr indfandt 

sig paa Pl: Windsor ifølge med en Mand kaldet Sylvester af Pl: L: Hill. 

Sylvester forlod kort efter Ankomsten Windsor og gik tilbage til L: Hill medens John Lewis undersøgte 

Localiteterne og navnlig Vaaningshuset og de andre Bygninger, da de var færdig hermed kom han ned til 

Neger-Byen og betydede Folkene at de havde været al for flinke da de havde bortbragt og ………………… derved 

sikret Eieren Hr Quales Eiendele og Bohave, men de skulde tage sig i Agt at han John Lewis ikke tilkaldte den 

store Bande som fra Fred: der var komet ud paa Landet og nu hærgede og brændte paa Øens Syddele, 

tillegende at Banden muligen vilde dræbe Arbeiderne og brænde Negerbyen, han opfordrede Folkene til at 

slutte sig til ham foregivende at han var beskikket som Capt: m: m: 

Folkene vare utilbøielige til at gaae med men da han truede at ville gjøre Brug af sit Gevær og dermed 

nedskyde nogle af dem betænkte de dem og nogle af dem ……..ede ……: han skjønne 10 a 12 gik med Joh 

Lewes ned ad Landeveien mod Pl: Concordia hvor de paa Veien ved Vandløbet mødte … Eustatia Roberts /: 

Small :/ og Lucas Isaac, begge af Pl: Concordia som ………… der under Thebet Træet. Paa John Lewis Opfordring 

sluttede de dem til Banden som passerede Concordia og gik op mod Pl: Morngstar paa Veien mødte de en 

Hob Folk kommende dem imøde under Anførsel af John Adam. Arst. troer at de alle vare fra M: Star, men 

han kjender ikke Folkene der saa nøie at han nu kan navngive dem han saae; da de kom imod Gaarden mødte 

de der John Bob og Francis Simmons som forenede sig med dem hvorefter de passerede Morn. Star og gik 

op til Mt Pellier, hvor de efter at nogle Folk fra Rattan Kanten havde forenet sig med Banden gik ind paa Pl: 

hvor først Vaaningshuset og senere Værkerne bleve antændte og nedbrændte. Arst: saae at det var Auguste 

Hatchett som ved Hjælp af en Svovl-Stikke og tørt Straw /: Trash :/ satte Ild paa Vaaningshuset, men hvem 

der antændte Værkerne ved A: ikke da han under Opholdet paa Mt Pellier blev staaende oppe i Gaarden. 

Efter endt Gjerng. paa Mt Pellier gik Banden tilbage til Morningstar hvor Arst: ved Indkjørslen fra Veen mødte 

op med Vagtmanden John Abraham med hvem han raadslog om Midlerne som kunde bevæge Banden til ikke 

at ødelægge Bygningerne paa Pl:, medens der saaledes samtalede saae Arst: at man havde opbrudt 

Vaaningshuset og at en Mængde Folk havde trædet ind i Værelserne, samtidig saa Arst: at et Fad Majs Meel 

var rullet ud i Gaarden og blev først af Lucas Isaac af .…… og senere af Frans …………. af Pl: Morngstar deelt ud 
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til en Deel af de tilstedeværende Folk af Pl: Morningstar. Da Arst: senere ifølge med John Abraham gik op 

mod [Folio 2b – 3a, opslag 35] Vaaningshuset saae han at saavel dette som Cyring-huset vare antændte. Arst 

saae ikke hvem der opbrød Vaaningshuset ei heller hvem af Folkene der gik ind i Værelserne og der ødelagde 

Møbler og Bohave. Om selve Ildspaasættelserne vil han slet ikke vide Besked, da han efter Samtalen med 

John Abraham ude paa Veien i følge med ham gik ind paa Pl: fandt de der baade Vaaningshuset og Værkerne 

brændende. 

Nærmere tilspurgt udsiger Arst: at da han med John Abraham gik fra Veien ind i Pl: Gaard standsede de i 

Nærheden af Kjøkkenet ved Vaaningshuset, dette var da ibrand; da de kort efter gik ned imod Værkerne saa 

de dette ligeledes i Brand. 

Af Folk som forlod Windsor og fulgte med Banden erindrer Arst: Abraham Thomas, Adam Charles, George 

Hewey og Bency James af hvilke den sidste af Ar: blev seet kommende ned ad Trapperne fra Vaaningshuset 

paa Morngstar med en Fl: C: Ollie under Armen. 

Af Folk som vare inde i Vaaningshuset og der ødelagde Møblerne saae de kun Henry James /: skudt :/ og 

den i Dag omforklarede B. James som de saae da han gik ned ad Trappen. Da Banden fra Morngstar gik ned 

til Concordia skjulte Arst: sig og gik hjem til Windsor. Afført. 

Fremstilledes John Abraham Vagtmand paa Pl: Morngstar, engelsk Kirke, ca 35 Aar gaml:, han forklarer at 

han den Torsdag Morgen den 3die October medens han Patroullerede paa P C mødte op med Joseph Williams 

som udtalte sig om at hvis han havde nogle faae Mænd som Arst: vilde han forsøge paa med Magt at 

forhindre at P C. blev ødelagt. Arst: gav et Svar at man i Løbet af Natten end ikke havde agtet paa hans Forbud 

da han forbød Folkene i N: Byen at blæse Skallen og at man saa meget vel nu vilde gjøre ham Modstand hvis 

han forsøgte paa at opretholde Orden. 

Joe Willams forlod Arst: og gik forbi Kjøkkenet i Gaarden hvor han blev staaende og her han Arst strax 

efter mødte, her og talte med ham Arst: advarede Joe William mod at gaa op mod H: Bygningen eller ned til 

Værkerne og da der senere, af nogle af Hoben, blev bragt Trash ned til Mule-Folden og A: frygtede at man 

kunde være tilsinds at ødelægge Mulerne fraraadedede Arst: dette og navnlig henvendte han sig til Peder 

James og Letelia begge af Pl: Morngstar herom, da han saa at de bragte tørt Straa ned til Folden. Arst: 

fastholder at han ikke kjendte nogen som han kan navngive i Banden; han saae ikke hvem der ødelagde 

Møblerne i Vaaningshuset og ikke hvem der antendte dette eller Værkerne, fra M: Star gik Banden ned til Pl: 

Concor: men Arst forlod ikke M: Star. Afført. 

Fremstillede James Gumbs af Pl: M: Star som forklarer at han er født paa Øen Anguele, hører til den en-

gelske Kirke, ca 25 Aar gammel. 

Arrestanten henholder sig til sin tidligere den 22de Novbr afgivne Forklaring og navnlig i den Deel af denne 

som angaaer Francis Simmons og Sahras Virksomhed under Branden af Vaaninghuset paa M: Star. 

Tilspurgt om hvem flere end Frances Simmons og Sahrah han saae i Hr Farellys Huus førend det blev 

brændt udsiger Arst: at han tidligere har tjent paa Pl: S: Farm og kun 4 a 5 Maaneder paa Pl: M: Star og han 

er derfor ikke saa nøie bekjendt med Folkene paa Nordsiden [Folio 3b – 4a, opslag 36] Blandt Banden som 

passere M: Star for at gaae op til Mt Pellier kjendte A: kun Førerne af hvilke 3 ere døde, men han gjenkendte 

John Abraham Vagtmd paa Pl: M: Star som een af dem der sluttede sig til Banden da denne passerede M: 

Star og han kom tilbage med den da de efter endt Værk paa Mt Pellier kom tilbage til M: Star igjen. Nærmere 

tilspurgt udsiger Arestanten at han saae John Abraham følge med Banden da den gik op til Mt Pellier; paa Mt 

Pellier saae A: ham ikke, men han saa ham i Banden da denne kom tilbage til Pl: M: Star, Om hvad John 

Abraham har foretaget sig medens han var fraværende kan Arest: saaledes ingen Forklaring afgive saaledes 

som om hvad Banden foretog sig efter at den forlod Morningstar. – Afført. 

Fremstilledes Francis Scnur født paa Pl: Cane Bay, katholsk Religion, skjønnes at være 20 Aar gammel, han 

forklarer at han som tidligere under Forhøret under den 22de f. Md paa Mt Pellier saae Henry James /: skudt 

:/ antænde Værkerne medens en Mand navnlig Benjamin James, ved at sætte Ild i noget Magass som han 

havde skubbet ind i en tom Kasse og derefter besprengt med Petroleum, afbrændte Vaaningshuset. 
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Magassen blev Bencey James leveret af et Fruentimmer navnlig Serah Canrad og Kassen henstod tillukket i 

Vaaningshuset Da de kom men blev slaaet Laaget af ved Bencey James.  

Paa Morningstar vedgaaer Arest at han itubrækkede Hr Farellys Skrivebord med en Kneppel som han førte 

med sig ligesom han ogsaa med samme Kneppel afbrød et Mahogni Skab som stod i et af de andre Værelser 

fra hvilket A: stjal nogle Sigarer men han nægter vedholdende at at have sat Ild paa Stumperne af 

Skrivebordet og derved foranledegede Husets Brand; Om hvem der antændte Værelserne paa M: Star kan 

Arst: ingen Forklaring give; han vedgaar at han efter at have forladt Vaaningshuset gik ned i Gaarden og derfra 

fra et aabenstaaende Meel Fad tilegnede sig omtrent 3 Rationer M: Meel hvormed han gik ned i Negerbyen 

for der at opbevare det: da han kom tilbage til Værelserne var der allerede sat Ild paa desse og han blev 

derved forhindret fra at forskaffe sig noget Sukker fra Cyringhuset. 

Fra Morningstar begav Banden sig til Pl: Concordia Arst: fulgte og var tilstede da Forvalter Boligen vel blev 

opbrudt ved Eustatia Roberts og senere tilligemed Værkerne antændt, men han vil hverken da eller senere 

paa Pl: Windsor have foretaget sig noget …….. enten til Ødelæggelse eller Ildspaasættelse som der forøvedes. 

Under nærmere Exameater udsige Francis Simmons at Vagtmanden John Abraham strax efter at Banden 

var kommen tilbage til M: Star fra dens Udflugt til Pl: Mt Pellier af ham var seet paa Veien som løbe forbi Pl: 

fører op over til Neger Byen hvor det ……geligt var hans Hensigt at ville skjule Mr Farralys Vogn som han trak 

efter sig; om han havde været med Banden ovre paa Mt Pellier ved A: ikke, men han saae ham ikke der, og 

troer det ikke. – Afført. 

Fremstilledes Lucas Isaac af Pl: Concordia som gjentager hvad han tidligere har forklaret om at med 

Undtagelse af at han paa Pl: M: Star uddeelte Rationer af Meel til nogle af Pl: Folk og til saadan Uddeling 

benyttede et Fad Meel som i Overværelse af …. John Abraham fra [Folio 4b – 5a, opslag 37] fra Kjelderen blev 

rullet ud i Gaarden og at han senere efter Branden paa M: Star fulgte Banden ned til Concordia intet ulovligt 

har foretaget sig. Han maa indrømme at han som Tilskuer baade paa Pl: Concordia og paa M: Star havde 

Leilighed til at see hvem der vare verksomme med Ildspaasættelse der, men han forklarer vedholdende at 

han desuagtet ikke ved noget, der i saa Henseende kan tjene til Oplysning. – Afført. 

Fremstilledes Robert Small almindelig kaldet St Eustatia Robert født paa Øen St Eustatia, hører til den 

engelske Kirke og skjønes at være 25 Aar gaml: der forklarer at han Torsdagen den 3die October, ved John 

Lewes Trudsler blev tvunget til at følge Banden som passerede Concordia og gik op til M: Star og derfra over 

til M: Pellier. Arest: fulgte ikke længere med end til M:Star hvor han satte sig paa Grøftekanten og der 

oppebiede Bandens Tilbagekomst. Paa M: Star saa de Røg og hørte Støi, men fra dette Sted som han stor 

stod /: paa Veen neden for Neger Byen :/ kunde han ikke see hvad der gik for sig oppe paa Plantagen. Efter 

at A: med Banden var komen ned til Concordia truede Augustus Hatchett at ville skyde A: med sit Gevær hvis 

han ikke tog Deel i detn paa Concordea paatænkte Ødelæggelser for at undgaae den overhængende Fare gik 

Arest: ind i Forvalter Huset /: som var opbrudt af Augustus Hatchett :/ og tog fat i Jealousien som han gav 

dette Udseende af at han bestræbte for at rive ned, men han opgav Forsøget segende at han ikke kunde 

bestem sig til at ødelægge den Pl: som han tjente paa hvorved August Hatchett lod sig nøie og tillod Arst: at 

gaae ned til Allowance-Kjælderen hvor det var hans Hensigt at faae en Ration Meel som han medlertid ikke 

fik da han intet Klæde eller Andet havde til at tage det i. 

Forvalter Boligen og Værkerne bleve antændte og nedbrændte men A: ved ikke hvem der forøvede Ilds-

paasettelsen. Fra Concordia gik …….. med Banden over til Vindsor hvor de fandt Vaaningshuset obnet. Arst: 

forblev nede i Gaarden medens en Mængde Folk fra Banden trængte ind i Huset som en kort Tid efter blev 

antændt og nedbrændt; heler ikke om denne Ildspaasættelse ved Arst: det mindste, han har hørt at flere 

bleve deels indebrændte og deels forbrændte paa Windsor, men han saae intet og det er som Rygte at han 

er kommet til Kundskab om Ulykken. – Afført. 

Retten hævet. Forsberg 
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Aar 1878 Fredagen den 13de Decbr om Formiddagen Kl: 10 blev af Commissarius Justitsraad Forsberg i 

Christiansted Retten sat og administreret til Optagelse af et Forhør i Overværelse af E Christensen som førte 

Protocollen og C. Christensen som Vidner. 

Fremstilledes Thomas Benjamin af Pl: M: Star som forklarer at være født paa Øen St Martin, katholsk af 

Religion og et Aar gammel, han forklarer at han Torsdagen den 3die Octobr var i David Rodgers Huus i N: Byen 

paa M. Star da Banden fra Windsor passerede M. Star og gik over til Mt Pellier og der afbrændte Vaa-

ningshuset og Værkerne. Fra det Sted hvor A opholdt sig kunde man tydelig see Ild baade i Vaaningshuset og 

[Folio 5b – 6a, opslag 38] Værkerne, kort efter kom Banden tilbage til M: Star og A: blev af Augustus Hatchett 

som truede med at ville skyde ham, tvungen til at gaae ud i Gaarden hvor Banden stod. Fra det gamle Sygehus 

saa A: hvad der gik for sig i Gaarden og navnlig saae han, at man opbrød Vaaningshuset og at en Deel af 

Hoben trængte ind i Værelserne, men Mængden og Forstyrrelsen som fandt Sted forhindrede A: fra at see 

hvem i særdeleshed var den virksomste ved Ødelæggelsen, kort Tid efter at Banden var trængt ind i Huset 

saae A: at dette var antændt og ikke længe efter var ogsaa Værkerne antændte, men A: for sikkre 

gjentagende, at hele hans Opmærksomhed var henvendt til hans paatænkte Forsøg paa at kome bort hvilket 

dog ikke lykkedes ham førend Banden havde sat sig i Bevægelse paa Veien til Concordia hvor de paa Skjællet 

mel. Concordia og M: Star saae Leilighed til at trække sig tilbage og skjule sig i M Stars med Sukker Rør bevoxet 

Mark No 11. Med Hensyn til at de er beskyldt for at have blæst i Skallen for Oprøren paa M: Star nægter A: 

Beskyldningens Rigtighed men indrømmer dog en Dreng navnlig Peter Francis gav ham en Konkylie til at 

blæse paa, men da han fandt at han ikke turde blæse paa detn kastede han den fra sig. Arst: udsiger at han 

hverken paa M: Star eller noget andet Sted har taget Deel i de forøvede Ødelæggelser eller Ildspaasættelser. 

Afført. 

Fremstilledes Jane Warrell af Pl: Windsor som forklare at være født paa Pl: M: Star, mæhrisk af Religion, 

hun forklarer at hun Torsdag den 3die Octobr: var i sit Huus paa Windsor da John Lewis samlede den Bande, 

som han senere forlod Pl: med og hun var ogsaa hjemme da Banden kom tilbage igjen sidst fra Concordia. 

Arrestantinden saae at John Lewis fulgt af en Flok af Banden gik ind i Vaaningshuset hvor alt blev ødelagt, og 

hun saae John Lewis da han antændte Vaaningshuset ved tørt Straa som var vædet med C: Olie, umeddelbar 

efter gik Lewis ned i Romkjælderen hvor han slog Bunden ud af et Fad Rom og satte Ild i Rommen ved hvilken 

Leilighed en Dreng indebrændte /: navnlig Petr. Francis :/ og Augustus Hatchett blev meget forbrændt. 

A:inden fastholder sin Forklaring om at hun var hjemme hele Dagen Torsdagen den 3die Octobr: og at hun paa 

ingen som helst Maade tog Deel i de den Dag forøvede Ødelæggelser og Ildspaasættelser; i saa henseende 

paaberaaber hun sig paa Driverens Vedesbyrd ligesom ogsaa He…. Ras……vil kunne vidne for hende da det 

var ved hans Assistance at det gamle Sygehus som beboedes af Arinden blev reddet fra Ilden som fra 

Vaaningshuset allerede havde angrebet det. Arrestantinden afført. 

Fremstilledes Petrus Jacobs af Pl: Windsor, født paa Pl: M: Fancy, hører til Mæhriske Brødres Kirke, 

skjønnes at være 30 Aar gammel, han forklarer, at han Natten mellem 2 og 3die October /: Onsdag og Torsdag 

:/ tilligemed Driveren George Cornelius og David Martin var beskjæftigede med at skjule Hr Quales Møbler 

og andre Eiendele navnlig i det gamle Sygehuus. Torsdag Formdg: Tiden kan A: ikke nøiere afgive [Folio 6b – 

7a, opslag 39] saa Arst: John Lewes komme til Pl: han gik op i Gaarden hvor han nu og da besøger Fruentimret 

Anne Warren der boer oppe i det gamle Sygehuus, ikke længe efter kom John Lewes tilbage igen med en Stok 

i Haanden, han gik ned ad Landeveen som om han vilde til Pl: Concordia, men han havde ingen i Følge med 

sig og A: hørte ikke at han paa Pl: havde hvervet Folk eller truet. Under nærmere Examenation udsiger A: at 

han om Torsdagen fra morgen Stunden var beskjænket i saa høi en Grad at han ikke ved hvad der passerede 

omkring ham men tror andre gjorde hvad han selv foretoge sig; først om Eftermidg: Kl: omtrent 4 kom han 

til fuld Bevisthed, noget senere kom John Lewes med sin Bande tilbage til Pl: og A: saae ham antænde 

Vaaningshuset, hvorved Romkjælderen ogsaa blev antændt og flere kom til Skade ved Ilden. Fra Windsor 

begav Banden sig til Glynn, men A: fulgte ikke med Banden og ved saaledes ikke om den paa Veien dertil gik 

ind paa Factori Station ved Glynn Arst: gik en Gjenvei over til Glynn hvor han blev staaende paa Mølle-

Gangen.  
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En Mand Mand navnlig David William som egentlig var den der forledte og selv tvang A: til at gaae over 

med til Glynn slap han for et Øieblik af Syne, hvoraf han benyttede sig til at snige sig bort, og gaae tilbage til 

Windsor igjen. A: indrømme at det var hans Hensigt da han gik over til Glynn at blive der for at see hvad man 

der vilde foretage sig men da han tilfældig blev opmærksom paa at de Kreaturer som han var sat til at Røgter 

paa Windsor farede fra Græsgangen over i en Sukker Mark som af Pl: betægnes med ”L…. pease” og at han 

samtidig dermed saae at der var Militair oppe paa Pl: B: Esperance som saaledes snart kunde ventes at rulle 

her ned paa Banden som var i Glyns Gaard skjyndte A: sig tilbage til Windsor.  

Commissarius bemærkede, at Arst Petrus Jacbs under Afhørelsen havde viist en saa forefaldende Usik-

kerhed i de afgivne Forklaringer m: m: at han enten er maa vise eller pretendere at være Sindsforvirret. Arst: 

afførtes.  

Fremstilledes James Stallard, af Pl: Concordia, som forklarer, at være født paa Pl: Belvedere henhører til 

engelsk Kirke og skjønes at være 20 Aar gamel. Arest: nægter enten som Deeltager eller Tilskuer at have 

været tilstede ved Ildspaasættelsen eller Ødelæggelsen enten M Pellier, M: Star, Concordia, Windsor; Glynn 

eller noget andet Sted. Da John Lewis Torsdag Formidg: Kl omtrent 10 gik fra Windsor over til Mt Pellier var 

hans Bande ført af ham selv, Henry James, Abraham Johannes af Windsor, Benjamin James af Windsor, og 

Augusts Hatchett af samme Pl:. Banden gik op af M Star Bakke; kort efter saae A: som opholdte sig i Con-

cordia’s N. By at Vaaningshuset og Værkerne paa Mt Pellier brændte og ikke længe efter var M: Stars Vaa-

ningshuus og Værker antændte og Banden indfandt sig paa Pl: Concordia; da Arst. vedblev at opholde sig i N 

Byen kunde han ikke saa nøie see hvad der passerede i Pl: Gaard kun ved han at John Lewis kaldte Concordeas 

Folk for at de kunde blive udleverede deres Ration med etc: m: m:, men da A. Moder Felicia Pedersen [Folio 

7b – 8a, opslag 40] som boer paa Concordia fraraadede ham  at gaae over i Gaarden fik han saaledes ingen 

Allowance. Forvalterboligen og senere Værkerne bleve antændte og nedbrændte, da der om Eftermdg: blev 

Spørgsmaal om at Banden skulde gaae over til Windsor opstod der nogen Vanskelighed med Hensyn til den 

Vei som de skulde gaae derover en Deel af Banden og blandt dem navnlig Fruentimmerne paastode at man 

skulde gaae over den til Concordia N: By grændsende med Guenea Græs beplantede Mark som tilhører Pl: 

Windsor, men dette modsatte navnlig Augustus Hattchett sig og foreslog at Banden skulde benytte den 

almindelige Landevei altsaa gaae tæt forbi det brændte Forv: Huus, hvilket Forslag han satte igjennem ved 

at true med sit Gevær med hvilket han sigtede paa de af Banden som forsøgte paa at løbe over Guinea-Græs 

Marken, efter noget Ophold løb Banden, efter at man paa forskjellig maade af havde præparreret sig for 

Løbet langs med Landeveien forbi F. Boligen op mod Indkjørselen til Pl: Windsor. – Arst: tillægger paa speciel 

Tilspørgende at da Banden som meldt løb forbi F. Boligen var de 4 Capitainer i Spidsen for dem, medens den 

5te John Lewis var bag ved Banden for at paasee at Alle forlod Concordias Gaard og fulgte med til Windsor, 

da Folkene i Banden passerede F: Bygningen var Røgen fra denne saa tyk at de ikke kunde sees fra det Sted 

hvor A: stod, nemlig ved det store mispel Træ i Concordias Neger By. Arst: forblev fremdeles den Dag hjeme 

i N Byen paa Concor: og kan saaledes ikke afgive nogen Forklaring angaaende hvad Banden foretog sig efter 

at den havde forladt Concordia. – Afført. 

Fremstilledes Louise Ann af Pl: M: Star, født paa Øen St. Martin, hører til den engelske Kirke og skjønes at 

være 26 Aar gammel, hun forklarer, at hun Torsdagen den 3die October ved Vandløbet paa M: Star var 

beskjæftiget med at vadske Linne. En Bande som førtes af John Lewis og Augustus Hatchett mødte op med 

hende og at Augustus Hatchett tvang hende ved Slag af en tyk Stok op ved Trudsel om at velle skyde hende 

ud med det Gevær han førte med sig, at slutte sig til Banden og at følge med, man gik op til Mt Pellier hvor 

Banden gav sig til at ødelægge først Plankeværket omkring Haven uden for Vaaningshuset og derefter Glass, 

Vindue, Jealuer, Døre og Karme inde i Huset, da alt var ødelagt satte Augustus Hatchett Ild paa Vaa-

ningshuset, og da han dertil behøvede Magass for at faae Ilden til at fænge tvang han A: til at bringe ham eet 

Haandfuld. da hun uvillig efterkom hans Befaling slog han hende over den venstre Hand med sin Knippel og 

af Frygt for videre Overlast bragte hun ham en ringe Qvantitet Magass som hun siger ”3 Stykke” det er Magass 

af 3 knuste Sukkerrør. Da Banden forlod M Pellier fulgte hun med dem ned til M: Star hvor hun strax forføiede 

sig til sit Huus i NByen og hun saae ikke senere da Vaaninghuset og Værkerne bleve ødelagte A: siden nægter 
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at have været tilstede da Farralys Huus blev opbrudt og dens katold ødelagt, eiheller var han tilstede, eller 

ved hvorledes, den af hvem Værkerne bleve antændte. [Folio 8b – 9a, opslag 41] Da Banden forlod M Star 

og gik til Concordia fulgte hun den ikke, men forblev hele Torsdagen paa M: Star – Arstind: nægter 

vedholdende, at have været tilstede ved anden Ødelæggelse eller Ildspaasættelse end den paa M Star og det 

var Frygt for Augustus Hatchetts Mishandling som bragte hende til at følge Banden og række ham den 

forlangte Magass. – Afført. 

Arrestantinden udsiger at der muligen var flere end de af hende nævnte John Lewis og Augustus Hatch. 

som vare Førere for Banden, men hun kjendte dem ikke. – Afført. 

Fremstilledes Robert Small /: St: Eustatia Robert :/ af Pl: Concordia, som forklarer, at han den 3die Octobr 

var tilstede paa M: Star da nogle fremmede Fruentimmer bragte tørt Stra /: Trash :/ til Mule-Folden som om 

det var deres Hensigt at sætte Ild til Straaet i Folden som paa den Tid var tom. 

En Dreng som A troer hedder Francis Peter – han er af Ostindisk Herkomst – modsatte sig at de tændte 

Ild i Straaet i Folden og da Fruentimmerne tog dette fornærmelig op gik de efter Drengen, som A: maa tro 

for at give ham en Korrektion; for at forhindre at saadant skeete optog han et Stk: Jern som laae paa Jorden 

og skubbede dermed til Francis Peter. – 

Arst: blev nærmere tilspurgt angaaende Branden paa M: Star. han nægter at han har været tilstede ved 

Vaaningshuset da dette blev Ødelagt og Brændt. ved Værkerne kom Arrestanten tilstede forinden de vare 

antændte og han saae der at en heel Hob af Folk som hørte til Banden vare beskjæftegede med at sætte et 

Fad fyldt med Rom paa Kant saaledes at det hvilede til den ene Side, saaledes at Rommen kunde løbe ud naar 

Spundsen var slaaet op, - da dette var gjort, satte en tilstedeværende Dreng som A: ikke kjender, Ild paa 

Rommen og Ilden spredte sig over Kjælderen saaledes at Hoben maatte flygte ud. 

A: kjender ikke Drengen eller hans Navn men det er muligt at han vil kjende ham hvis han saae ham. – 

Afført. 

Retten hævet. Forsberg 

 

Aaret 1878 Løverdagen den 14de Decbr om Formiddagen Kl: 10 blev, af Commissarius Justitsraad Forsberg 

i Christiansværnsfort, Retten sat, og Administretet til Optagelse af et Forhør i Overværelse af E Christensen 

som førte Protocollen og John Madsen som Vidner. 

Fremstilledes for Retten efter ………..……….. John Hewetson født paa J: Fancy fortiden i Tjeneste paa Pl: M 

Star som Tømrer og Opsynsmand, han blev formanet til Sandhed og betydet Følgerne af usand Forklarg for 

Retten, hvorefter han som Vidne forklarer at han den 3die Octobr d: A: opholdt sig paa M: Star og der omtrent 

Kl 9 om Formdg: saae en Bande komme fra Pl: Windsor, ført af John Lewes og Augustus Hatchett, de gik 

igjennem M: Stars N By, og da de kom op i Gaarden ved Vaaningshuset, spurgte de om hvor Driveren var. 

Driveren Robert Henry var syg, og den Mand som fungerede som Driver Edward Sommers traadte op med 

de spørgende, og betydede Banden at den velde blive forhindret fra at ødelægge Bygningerne. som af 

Anførere udtalte at ”man nu ere paa Veien op til M. Pelleier, og at man derfra vilde komme tilbage til M Star”. 

Banden var da den [Folio 9b – 10a, opslag 42] kom fra Windsor over til M Star ikke stor; maaske den bestod 

næppe af mere end 15 Mænd fornemmelig fra Pl: Windsor, kun nogle faae vare fra L. Hill og Concordia, den 

trak ad Landeveien over til Mt: Pellier og en kort Tid efter at den var ankommet der, saae Vidnet Bygningerne 

brænde. Medens Banden opholdt sig paa Mt Pellier aabnede Vidnet Vaaningshuset paa M: Star og i Foreng: 

med Driveren Robert, /: som skjøndt syg dog var samme tilstede :/ blev nogle af Farrelys Eiendele reddede 

og skjulte i Roberts Huus. Et Skab indeholdende Liner og Gangklæder bleve aabnet og da man var i Begreb 

med at udtage Indholdet for at bringe det bort, kom Vagtmanden John Abraham Tilstede og betydede 

Driveren Robert i Vidnets Overværelse, at han John Abraham vilde fraraade dem at flytte Eiendelene da en 

Mand navnlig Thomas Joseph af Concordia havde udtalt at han nøie iagttog hvad man foretog sig og hvor 

man dristede sig til at flytte noget af hvad det stod i Huset, vilde han ”Thomas Joseph” antænde og brænde 

det Huus i hvilket man havde skjult Godset. Forsøget paa at redde blev, som Følge af John Abraham Udtalelse 

opgivet, man efterlod Lenedet m: m: i Bundter liggende paa Gulvet, forlod Huset og dyblede Dørene. Ikke 
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længe efter kom Banden fra M: Pellier, Driveren Robert skjulte sig paa Begravelsesstedet ved N: Byen og 

Vidnet i det gamle Sygehuus op ved Vaaningshuset. Vidnet saae at Døren til P: Kjælderen blev opbrudt /: af 

hvem kan Vidnet ikke sige :/ Den tilstedeværende Lucas Isaac befalede de Folk som vare trængte ind i 

Kjælderen, at man skulde rulle et Fad Meel ud; Meelet blev rullet ud og Vagtmand John Abraham opbrød 

Fadet ved Hjælp af en Steen, og Meelet blev uddeelt ved John Abraham til Pl: egne Folk; De fremmed Folk fik 

intet, efter at Melet var uddeelt gik en Deel af Banden op i Vaaningshuset, hvem der aabnede Døren kan 

Vidnet ikke sige, men han saae at de første som gik ind i Huset vare Lucas Isaac og Francis Simons – Lucas 

Isaac optog et Spanskrør som laae paa et Divan Bord i Husets forreste Værelse og som Farrely brugte istedet 

for en Ridepidsk. Francis Simmons gik ind i de andre Værelser og kom kort efter ud igjen med en heele Deel 

Sigarer som han havde taget inde i Huset og som han leverede til Clare, hans Concubine, for at bringe dem i 

Sikkerhed. 

Umiddelbart efter at Lucas Isaac og Francis Simmons vare trængte ind i Huset hørte Vidnet at et Stk: 

Møbel blev itubrækket og kort efter bleve Stumperne kastede ud over Galeriet ned i Gaarden. Hvem af de to 

– Lucas Isaac eller Francis Simmons – der ituslog Møblet kunde Vidnet ikke see men det var ødelagt og kastet 

over Galleriet førend Francis Simmes kom ud af Huset og gav de røvede Sigarer til Clara. Efter at Banden en 

kort Tid havde ødelagt alt hvad forefandtes i Vaaningshuset blev dette antændt hvorefter Banden gik ned til 

Værkerne som bleve satte Ild paa. Da de vare komne vel i Brand forlod Banden M: Star og gik ned til [Folio 

10b – 11a, opslag 43] Concordia. Som meldt har Vidnet ikke selv seet hvem der satte Ild paa Vaaningshuset, 

eller Værkerne, men John Abraham har fortalt ham, at John Adam /: skudt :/ antændte Cyreng-Huset hvorved 

Værkerne nedbrændte, og at John Bob af Pl: M: Star satte Ild paa Magashuset, i Forening med Louise Ann. 

Forestaaende Forklaring blev oplæst for Vidnet i det engelske Sprog af ham rehateberet, hvorefter han blev 

demiteret. –  

Fremstod for Retten, efter passeret Indkaldelse, Abraham Johannes af Pl: Windsor, han forkl. at være født 

paa Pl: Windsor at høre til den katholske Kirke og opgiver at være 20 Aar gammel, han blev formanet til 

Sandhed og blev betydet Følgerne af usand Forklaring for Retten hvorefter han forklarer som Vidne at han 

Windsors Herr Quale Onsdag Aften den 2den Octobr betydede Pl: Folk at de maatte holde Vagt hele Natten 

paa Landeveien og ved N: Byen, for at forhindre at Urostifterne fik Leilighed til at komme paa Pl: og ødelægge 

den som Følge af denne Ordre var saa godt som Alle Folkene paa Benene hele Natten, og først henad 

Morgenen fik nogle af dem en kort Søvn. Kl: omtrent 7 Torsdag Morgen kom John Lewis og John Sylvester fra 

L: Hill Kanten op til Pl: Windsor, de passerede Folkene som stode paa Veien som fører op til Windsors Værker 

og Vaaninghus uden at sige noget men kom strax ned fra Gaarden igjen og traf Folkene endnu ude paa Veien 

John Lewis udtalte høit, at han den hele Nat havde været med den store Bande; været med til at nedbrænde 

Monbijou, Fredensborg og Slob og at han ”John Lewis” nu var sendt for at see hvad der blev af den ”midland” 

Bande tillæggende at hans Ordre lød paa, at hvis han mødte Uvillig hos Folkene skulde han komme tilbage 

ned Underretn herom til Anførerne for den store Bande som da vilde komme over for at tvinge Folkene. John 

Lewis forholdt Folkene at han og hans Kammerater sloges for Alle! og at hvis ”Godt” kom af Striken vilde det 

være Godt for Alle men at Modstand vilde have til Følge at Folkene bleve dræbte og N: Byen afbrændte. Som 

Følge af Trudslerne sluttede de en Deel vel 12 a 16 af Windsor Folk sig til John Lewes /: John Sylvester var 

under Opholdet paa Windsor gaaet bort, hvorhen ved Vidnet ikke :/ og man satte sig i Bevægelse ned mod 

Pl: Concordia, da man var kommet udenfor dens N: By blæste een eller anden i John Lewes Bande paa Skalle. 

Signalet blev besvaret fra Concordias N: By og James Martin, James Stallard, Lucas Isaac, og Eustatis Robert 

kom tilstede og sluttede sig til Banden som nu fortsatte sin Gang op mod Pl: M: Star, hvor en Deel af dennes 

Folk kom den i Møde og sluttede sig til den, man gik herefter over til Mt Pellier. – Af Folk fra M: Star som 

sluttede sig til Banden paa Ws Store Bakke erindrer Vidnet John Adam /: skudt :/ Louise Ann, John Bob, og 

Francis Simmons. Da Banden ved Indkjørselen til Mt Pellier gjorde et kort Holdt, saae Vidnet Leilighed til at 

snige sig bort; han gik ind i NByen hvor hans Svoger Christian boer tilligemed sin Familie. Vidnet fortalte ham 

det han som Driver [Folio 11b – 12a, opslag 44] paa Mt Pellier skulde tage sig i Agt at Banden ikke fik fat i ham 

da man nemligen velde behandle ham som han havde behandlet andre Drivere, nemlig tvinge ham til at 
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brække Døren til Provisionskjælderen op, rane Meel og der efter sætte Ild paa. Christian takkede for Vinket 

men desuagtet skjulte han sig ikke hvorimod han kom op i Gaarden og stillede sig der paa et Sted hvor han 

kunde sees af Alle nemlig paa Varme-Systernen; da Vidnet senere talte med ham herom svarede han at han 

havde stillet op paa Varme-Systernen for at kunne see ”de Gode saavel som de Slette”. Medens Vidnet i 

NByen var i Samtale med Christian hørts Lyden af den Ødelæggelse som fandt Sted af Møbler og Bohave 

oppe i Gaarden og kort efter viste det sig at Bygningerne vare antændte og brændte. Da Bygningerne paa M: 

Pellier vare styrtede sammen forlode Banden Pl: og gik ned til M: Star, her blev Kjælderen opbrudt Meel rullet 

ud og Meel deelt ud af Vagtmand John Abraham og Lucas Isaac af Pl: Concordia en Deel af Banden trængte 

ind i Hr Farrelys Huus hvor alting blev sønderbrudt og Huset derefter antændt, blandt dem som først trængte 

ind i Vaaningshuset lagde Vidnet Mærke til John Adam Francis Simmon og Lucas Isaac, senere kom flere til 

men Deponenten saae ikke hvem der satte Ild paa Møblerne eller Bygningerne; Medens Banden husserede 

oppe i Huset fandt Vidnet Llighed til i Foreng med Joseph James af Pl: J: Fancy at redde en ………. ved at rulle 

den ud af Vognskuret og ud under et stort Thebet Træ. – Medens Vaaningshuset endnu brændte gik Banden 

ned til Værkerne som kort efter bleve antændte og nedbrændte. Vidnet kunde ikke see hvem der iværksatte 

Ildspaasættelsen da han blev staaende oppe paa Mølle-Gangen /: The Millgang :/. 

Endnu førend Værkerne vare aldeles nedbrændte paa M: Star, satte Banden sig i bevægelse og gik ned til 

Concordia.  

Paa Concordia var det Eustatia Robert som først banede Adgang til Forvalterboligen ved at opbryde Døren 

hvorefter han og andre af Bandens trængte ind i Huset, hvad de der foretoge sig kunde Vidnet ikke see. – 

Allowance Kjælderen blev opbrudt, af hvem saae Vidnet ikke. Lucas Isaac fik et Fad Meel rullet ud i Gaarden 

hvor han overlod det til de af Concordia Folkene som vare tilstede. Forvalterboligen med Værkerne bleve 

antændte og nedbrændte men Vidnet saae ikke af hvem. – Fra Concordia gik Banden over til Windsor ført af 

de samme Capitainer som da den folod Windsor om Morgenen nemlig: John Lewis, Henry James, Augustus 

Hatchett og Joe Williams, man gik strax op til Vaaningshuset hvor Ødelæggelser af alt Bohave etc begikkes, 

medens man ned i Gaarden gjorde Karrer og andre Arbeidsredskaber ubrugelige ved at sønderbryde dem. 

Vidnet som var nede i Gaarden, saae at Lucas Isaac, som var bevæbnet med en Cutlas, havde begyndt med 

at ituslaae Karrerne; dette meddelte Vidnet sig da han i saa Henseende gjorde sine Indsigelser gjældende 

blev Lucas Isaac …… saa forbittret at han truede med at ville hugge Vidnet med sin Cutlas, der Et 

Haandgemæng opstod under [Folio 12b – 13a, opslag 45] hvilket Vidnet søgte at fravriste Lucas Isaac sit 

Vaaben hvormed han truede men Lucas Isaac overmandede Vidnet og beholt Cutlassen med hvilken han 

derefter sønderhuggede 2 Karrer, medens Vidnet beholdt og reddede den 3die ved at rulle den ned af Bakke 

hvorved den blev skjult af Cashaw Buskene om Vidnet stred med Lucas Joan kan Driveren paa Windsor Georg 

Sommans afgive Forklaring. Vaaningen blev antændt og nedbrændtes, men Vidnet saae ikke hvem der 

udførte selve Ildspaasættelsen. Under Vaaningshuset fandtes en Romkjelder i hvilken en Dreng navnlig Peter 

Francis, Augustus Hatchett John Ch: Frederik og Joe Williams befandt sig medens Huset over dem brændte 

Man var nede i Kjælderen beskjeftiget med at fylde Rom fra et Fad paa Demmijaner John Lewis kom løbende 

oppefra Huset ned i Kjælderen med et brændende Stg: af et brændende Jealousie i Haanden, en brændende 

Spaan faldt paa Gulvet hvorved den der spildte Rom antændtes, og Ilden opsedte sig saa hurtig at man for at 

redde sig ud maate løbe ud af Kjælderen igjennem Ilden ved den Leilighed blev Peter Francis forbrændt 

saaledes at han døde nogle Timer efter Aug: Hatchett døde nogle Uger efter paa Hospitalet. Joe William fik 

sine 2 Fødder forbrændte. John Charles Frederick fik ogsaa et Brandsaar men af mindre betydng. Oplæst og 

af Vidnet Rathehaberet med Tillæg at foruden de allerede nævnte Folk der ved Concordia sluttede sig til 

Banden førend den gik op til M: Star ogsaa var en Mand ved Navn Eustatius John og at hans Beretng til 

Svogeren Christian af M. Pellier om hvorledes Driverne bleve behandlede af Banderne nede paa Landet var 

grundet paa en Samtale som Vidnet overhørte mellem Georg Mechal og Pl. Windsors Driver Georg Simmons. 

– Aftraadt. 

Fremstilledes efter til ham passeret Indkaldelse, Peter James af Pl: M Star som forklarer, at være født paa 

Pl: M: Star, hører til den engelske Kirke, og siger at være 28 Aar gamel hvilket stemmer med hans Ud-seende, 
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han forklarer at han Torsdag Morgen den 3die Octbr: opholdt sig i, hans blinde Moder, Clareses Huus i NByen 

paa Pl: M: Star, en Bande som førtes af John Lewis, Augustus Hatchett, Henry James, John Adam og Joe 

William af Windsor kom ind i N:Byen og ved Trudsler navnlig om, at ville antænde hans Moder Clarises Huus 

tvang ham til at slutte sig til Banden med hvilken han gik over til Mt Pellier, hvor han igjem en med S Rør 

beplantet Mark saae Leilighed til at snige sig bort og gik tilbage til NByen paa M: Star, hvor han først opdagede 

at Bygningerne paa Mt Pellier brændte, ikke længe efter kom Banden tilbage til M: Star, Joe William af 

Windsor slog Laasen fra Prov: Kjælderen fra, Lucas Isaac af Concordia befalede at man skulde rulle et Fad 

Meel ud i Garden, Vagtmand John Abraham af M: Star aabnede Fadet ved Hjælp af en Steen og uddeelte 

Meelet til M: Stars Folk: Medens Uddelingen gik for sig trængte en Deel [Folio 13b – 14a, opslag 46] af Hoben 

– blandt andre nogle af Førerne, Francis Semmons af M: Star, Joe Williams af Pl: Windsor – sig ind i 

Vaaningshuset og man begyndte der at ituslaae Møbler, Jalusier, m: m: Huset blev derefter antændt og 

nedbrændte, hvilket ogsaa blev tilfældet med Værkerne, som antændtes af Henry James i Overværelse af 

Rechar George af M: Star som Deponenten saa i Romkjælderen umiddelbart forinden dette saaes at vere i 

Brand.  

Tilspurgt om hvem der først trængte ind i Vaaningshuset nævner Dep: først de skudte og den senere 

afdøde Fører af Banden, Francis Simmons af M: Star, Bency James og en Dreng navnlig Bards begge af Wind-

sor. – Tilspurgt om hvem der antændte Huset svarede Dep: at han ikke var oppe i Huset og altsaa ikke kunde 

see hvad der passerede, kun ved han at da ”Bards og Bency James” havde vendt Ryggen mod Huset og vare 

komne ned paa Trappen var Huset i Flammer. – Aftraadt. 

Commissarius bemærkede at han havde modtaget en Skrivelse dateret 12de d: fra Politimesteren i Chri-

stiansted til Undersøgelsescommissionen angaaende en Mand navnlig Anthoney Thomas af Pl: Glynn, som 

den 3die Octobr: d: A: blev saaret den 7de November og indbragt paa Hospitalet Peter Farm; han er mistænkt 

for at have deeltaget i Oprøret under hvilket han paa Pl: Glynn blev saaret af en Patrullie. 

For Retten fremstod Anthoney Thomas af Pl: Glynn som vedgaaer at han var tilstede paa Pl: Glynn da 

Oprørs Banden den 3die Octbr: indfandt sig paa Pl: fra Pl: Windsor og antændte dets Vaaningshuset der, men 

han udsiger derhos at han ikke havde Deel i Ildspaasættelsen. Da Retten i den i Dag af Thomas gjorte 

Indrømmelse af at have været tilstede da Pl: Glynns Bygninger af Oprørerne bleve antændte, finder Fare til 

for Tiden at sikre sig hans Person blev han belagt med Varetægts-Arrest, hvilket blev ham betydet. Afført. 

Retten hævet. Forsberg 

 

Aaret 1878 Mandagen den 16de Decbr Formiddagen Kl: 10 blev af Commissarius Justitsraad Forsberg i 

Christiansværnsfort Retten sat, og Administreret til Oplysning af et Forhør i Overværelse af E Christensen 

som førte Protocollen og J: Madsen som Vidner. 

Fremstod efter Indkaldelses Robert Henry Driv af Pl: M: Star, født paa Barbados, angiver at være 28 Aar 

gaml: hvilket stemer med hans Udseende, og hører til den engelske Kirke, han forklarer at han Torsdag 

Morgen den 5te Octbr: var i Gaarden paa M: Star, da en Bande bestaaende af 12 a 15 Mennesker kom fra Pl: 

Windsor opt til M Star. En Mand som medlertidig var beskecket til at være Opsyn med Folkene under Arbeide 

Navnlig Edward Simman betydede Banden at man ikke vilde tillade at Bygninger bleve ødelagte, da saadant 

ikke var skeet nede paa Concordia som Banden havde passeret. Føreren af Banden John Lewes svarede hertil 

at han indsaa at han havde for faae Folk og at han derfor vilde udsætte hvad videre skulde gjøres paa M: 

Pelleri, hvor han ventede Forstærkning. Da Banden var gaaet kaldte [Folio 14b – 15a, opslag 47] Deponenten 

…………. Lowel? Og bad hende om at aabne Døren til Huset for at man forinden Banden kom tilbage kunde 

redde saa meget som muligt Dep ifølge med Wecks Phelpes og Canton Edwin og John Henriksen gik ind i 

………. og fik 3 Byldter Tøi samlede og bragde bort, men da Hr Farrelys Liner var taget ud af Skabet for ligeledes 

at blive bragt i Sikkerhed kaldte Vagtmanden John Abraham nede fra Gaarden paa Dep: og betydede ham at 

hvis man fulgde hans Raad vilde man ikke forsøge paa at redde mere fra Vaaningshuset da en Arbeider navnlig 

Thomas Joseph af Concordia til hvem ”John Abraham” havde sagt at han velde see hvor man bragte det 

reddede Gods hen, og naar Banden kom tilbage vilde han paavese Stedet hvor Godset var gjemt og saaledes 
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faae Huset nedbrændt.- Som Følge af Joen Abrahams Meddelelse blev videre Forsøg paa at redde opgivt og 

Dep: tilligemed de andre 4 Mænd lukkede Døren og forlod Huset hvorefter Dep: som i længere Tid havde 

været syg og endnu var svag og lidende forlod Pl: og skjulte sig i den ved Negerbyen beliggende og med Træer 

og Budske …….. Begravelses Plads. 

Han har altsaa ikke seet hvad der passerede oppe ved Vaaningshuset efter at han havde forladt dette. 

Aftraadt. 

For Retten fremstod efter Tilsigelse Thomas Weeeks af Pl: M Star, født paa Barbados, høre til den engelske 

Kirke, skjønnes at være 40 Aar gammel, han forklarer at da Banden Torsdag Morgen fra Concordia kom op til 

M:Star og der tvang Folkene til at gaae med, bestod den kun af 12 til 15 Personer John Bob, Thomas Benjamin 

og Louise Ann, sluttede sig til Banden og gik med over til M: Pellier; medens Banden var borte blev nogle 

Byldter Tøi tilhørende Hr Farrally reddede af Dep: tilligemed nogle andre af Pl: Folk fra Vaaningshuset og 

bragte i Sikkerhed i et Huus i Neger-Byen, men da Vagtmand John Abraham fra Gaarden raabte op til Dr: 

Robert Henry, som ….. af dem selv vare inde i Huset, at en Arbeider navnlig Thomas Joseph af Pl: Concordia 

havde truet med at ville opdage og ødelægge det Huus til hvelket man havde bragt det reddede Gods, 

ophørte man med at samle Tøi og Andet Gods op for at redde det og forlod Huset. – strax efter kom Banden 

til Pl:; Huset blev opbrudt og Møblerne m: m: ødelagte, hvorefter der blev stukken Ild i Huset, senere blev 

Magashuset antændt og til sidst Værkerne. 

Dep: udsiger at da han hele Tiden var betænkt paa selv at komme i Sikkerhed og derfor holdt sig saa langt 

tilbage i Banden som muligt saae han ikke hvem der var mest activ ved Ødelæggelsen af Bohavet og ei heller 

saae han hvem der paasatte Ilden enten i Vaaningshuset eller i Værkerne. – Aftraadt. 

Efter Tilsigelse fremstod for Retten Georg Simmons af Pl: Windsor, født paa Pl: Windsor, hører til den 

katholske Kirke og skjønnes at være 40 Aar gaml, han forklarer at han om Onsdagen den 2den Octbr: forsynet 

med en skriflig Tilladelse fra Hr Quale gjorde et Forsøg paa at komme ned til Byen Fred: her var ende et Huus 

[Folio 15b – 16a, opslag 48] Forsøget mislykkedes og han maatte vende tilbage og var glad nok da han 

omtrent Kl 6 om Eftmd: ad Nordside Veien kom tilbage til Windsor. Efter Hr Quals Ordre blev en Deel af de 

meste paalidelige Folk paa Pl: Natten mellem Onsdag og Torsdag under Dep: Telsyn at redde Møbler og andre 

Eiendele af fra Vaangshuset. – Torsdag Formdag omtrent Kl: 9 kom John Lewes til Wnds og holdt en Tale til 

Folkene under hvilken han truede med at den store Bande fra Sydsiden vildekommetil Windsor og der myrde 

og brænde, fordi Folkene ikke vilde slutte sig til ham, som handlede paa den stores Bandes Vegne. Han roste 

sig af han hele Natten havde været paa Færde, Ødelagt flere Pl: og foretaget sig Andet til fælleds Fordeel. – 

Hvad Hensigten med hele Opstanden var omtalte han ikke og Dep: har ikke senerehørt hvad der tilsigtedes 

ved Bevægelsen mellem Folkene ei heller har han forend 1ste Octbr: hørt eller havt Tanke om at Forstyrrelse 

paatænktes. – John Lewis Tale havde til Følge at saagodt som alle de yngre madlige Arbeidere forlode 

Windsor, og Dep: saae dem ikke igjen førend de om Eftermdg: kom tilbage igjen med Banden. – Dep: selv 

forlod ikke Pl: Windsor hele Torsdagen og han hverken før eller senere deeltaget i de stedfundne Exesser. – 

I Løbet af Dagen uddelte Dep: hvad Meel der var i Provisionskjælderen da han frygtede for at det ellers vilde 

blive ødelagt af Folkene …………….at komme til lide Mangel paa Levngmedler. – Beholdningen i Kjæld strakte 

imedlertid kun til at Folkene som vare tilstede kun fik 2 Qvart hver. – Efter at Banden var ….. paa Pl: igjen blev 

Alt det Bohave som var efterladt i Vaaningshuset sønderslaaet og Stumperne kastede i en Bunke, der kort 

efter blev antændt, hvem det var som antændte Stumperne saa Dep: ikke med han saae at John Lewis med 

et brændende Stk: Træ i Hannden kom fra Huset ned i Kjælderen og strax efter viste det sig, at 

Rombeholdningen  der, havde fænget Ild. – og Dep: udsiger at han medens Banden opholdt sig paa Windsor 

saa at Laas Isaac af Concordia med en Cutlas ødelagde en af Pl: Karrer, men da han vilde begynde med at 

sønderhugge den anden modsatte Abraham Johannes sig at saadant skeete og efter nogen Strid lykkedes det 

ham ogsaa at forhindre den paatænkte Ødelæggelse og at redde Karren; endvidere udsiger Georg Simmons 

at medens han stod i Gaarden kom Vagtmd John Abraham hen mod ham og sagde til ham at han rolig kunde 

blive staaende da ingen skulde tilføie ham nogen Fortræd saalænge han var tilstede. – Fra Windsor gik 
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Banden ned til Factori Stationen som kort efter saes at være antændt men om ….. iøvrigt der, eller senere 

John Glynn passerede kan Vidnet ingen Forklaring afgive, da han som tildligere forklaret ikke forlod Pl: . – 

Angaaende Petrus Isaac forklarer Vidnet at han længe har tjent paa Windsor og er der kjendt som en 

Drukkenboldt, men saalænge han er ædru er godmodig og Tjensvillig, men naar han er drukken [Folio 16b – 

17a, opslag 49] taber han all Bevesthed og teer sig som om han var gal, han kom telstede blandt Andre da 

Romkjelderen var aabnet og Vidnet saae dem med en stor Calabas fuld af Rom som han drak af; han havde 

om Natten været behjelpelig med at redde Møbler for Hr Quale og om Dagen været rolig og tilstede i Ne-

gerbyen, men efter at han havde faaet Rom at drikke forlod han Windsor og Vidnet har hørt at han paa Glynn 

skal have tilføiet en Mand navnlig William Robert personlig Overlast. – Paa speciel Tilspørgelse udsiger Vidnet 

at han ikke sae Joe William da denne forlod Windsor om Morgenen af, men kort førend Banden kom tilbage 

om Eftermiddagen, kom Joe William gaaende op mod Vidnet som stod paa Landeveien neden for Opkjørselen 

til Windsor, han havde en stor Amerikansk Brændeøxe over den venstre Skulder og paa Vidnets Spørgsmaal 

til ham om hvor han kom fra svarede han fra M Pellier, senere saae Vidnet ham ikke, men han maa have 

været i Romkjælderen, da han senere befandtes at have brændte Saar paa Fødderne. Forestaaende 

Forklaring blev derefter oplæst for Vidnet i det engelske Sprog og af ham ratihaberet. Vidnet blev demeteret. 

– 

Efter Tilsigelse mødte og fremstod nu for Retten Augustos Joen af Pl:Windsor, som efter at være formt til 

Sandhed paa Tilspørgende forklare, at da Banden om Torsdagen /: den samme Dag som Concordias og M: 

Stars Værker brændte :/ huuserede opp ved Vangshust paa Windsor og endnu forinden Ild var antændt enten 

i Huset eller Kjælderen, mødte Vidnet op med Lucas Isaac som bevæbet med en Sabel stod ved Døren til 

Kjælderen, han befalede Vidnet at bringe tørt Straa /: Trash :/ til Kjælderen, men Vidnet nægtede at ville 

gjøre saae og da Lucas Isaac gjentog sin Ordre med det Tillæg at han kunde Tvinge Folkene til kun at ødelægge 

Værkerne paa den Pl: hvor de tjente svarede Vidnet: ”jeg vil ikke gjøre det, og i det hele taget er jeg baade 

syg og sulten og vil gaae min Vei” Vidnet gik og saavidt han saae blev Trash ikke bragt til Kjælderen. Oplæst 

ratihabberet. Vidnet aftraadte. 

Efter Tilsigelse var mødt Driveren William Aaran af Pl: Glynn, som forklarer at være født paa Windsor, 

hører til den katholske Kirke, og skjønnes at være 35 Aar gaml:, han forklarer at han Torsdag Eftermdg: den 

5de Octbr: vel var hjemme paa Pl: men da han viste eller ialle Tilfælde troede at Oprørerne hvor de kom frem 

isærdeleshed rættede deres Uvellie mod de forskjælige Opsynsmd paa Pl: skjulte han sig i Vandløbet som er 

……….. med høie Budske, han skjulte først sine Klæder og tog derefter først sin Kone og sit Barn med sig ned 

til det Sted i Vandløbet hvor han tidligere paa Dagen havde skjult 5 Fade Rom som han havde reddet paa Pl: 

og der forblev han skjult indtil Patrulen kom ned fra B: Esperance og derfved sprede Hoben som var samlet 

ved Glynn. Han kan saaledes ikke give nogen Forkl: om hvem der var i Banden [Folio 17b – 18a, opslag 50] 

eller om hvad der af denne blev foretaget, kun ved han af hvad han senere har hørt at Banden førtes af en 

Mand navnlig Killian af M: Fancey, som blev skudt. 

Vidnet forklarer videre, at han ved Forv: Knights Tilstedekomst efter at være sikret mod befrygtet Overlast 

og forsaavidt var beroliget gik han igjen til sit Arbeide og ved Folkenes Hjælp fik han den i Værken antændte 

Ild slukket, kun det gamle Vaanengshus som var antændt nedbrændte. – Om Petrus Jacob afgiver Vidnet en 

Forkl: som i Et og Alt stemer med Driver af Pl: Windsor Georg Sommons. – Aftraadt. 

Efter Tilsigelse mødte de fremstod for Retten Joseph Mathæus af Pl: Glynn, født paa Pl: M: Fancey, hører 

til de Mæhreske Brødres Kjærke og skjønes at være 25 Aar gammel, han forklarer at han Tirsdagen den 3die 

October var hjemme paa Pl: og hørte om Eftermdg: da Banden kom fra Windsor ned mod Glynn; de raabte 

”Our Side”, blæste i Skallen og gjorde et forfærdelig Spectakkel. – uden at oppebi deres Komme til Pl: skjulte 

Vidnet sig i et Huus i Neger Byen og forblev der indtil …… ved Patroules Ankomst fra B Esperance Knight kaldte 

Vidnet ned fra N.Byen og befalede ham at gaae ned til Værket og der være behjælpelig med at slukke Ilden. 

Det lykkedes at forhindre Ødelæggelsen med Undtagelse af Fyrstedet og Romkjelderens Indhold som 

brændte. Vidnet ved Intet til Oplysning om Banden eler dens Virksomhed. Vidnet demiteret. 
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Efter Tilsigelse var mødt og fremstod for Retten John Francis af Pl: Concordia, som forklarer at være født 

paa Pl: Cane Wally, hører til den R: Kathols Kirke, siger at være 28 Aar gammel, hvilket synes at stemme med 

hans Udseende, han var hjemme paa Pl: Concordia Torsdagen den 3die Octbr: og opholdt sig medens Banden 

kom ned frae M: Star husserede paa Pl:, i det gamle Sygehuus, han saae Bandens Folk flokke sig om Forv: 

Boligen og hørte dem der ødelægge Møbler, Jealouser osv:, men han var ikke nær nok til at gjenkende 

Personerne, ………… med Hensyn til Spørgsmaalet om hvem der antændte Værkerne kan Vidnet ikke afgive 

Forklaring. – Han saae at Lucas Isaac fulgte Banden, da denne gik fra Concordia op til Windsor. Forelæst 

Ratihaberet aftraadt. 

For Retten fremstod Joseph Aaran af Pl: Concordia, som forklare at være født paa Pl Belvede at høre til 

den R: katholske Kirke, og at være 28 Aar gamel, hvilket stem med hans Udseende, Vidnet forklarer at han 

da Banden den 3die Octor kom til Pl: fra M: Star skjulte sig og saaledes ikke saae hvad der passerede paa Pl:, 

eiheller om Spørgsmaalet om horvidt Lucas Isaac gik med Banden fra Concordia op til Windsor kan han give 

Oplysning. – Vidnet dimeteret. 

For Retten fremstod Christian Petersen Driver paa Pl: Mt Pelier født paa M Pellier, hører til den Lutherske 

[Folio 18b – 19a, opslag 51] Kirke, og skjønes at være 25 Aar gaml, Vidnet erindrer at Johannes Abraham da 

Banden om Torsdagen kom op til M: Pellier advarede ham mod at have noget med Banden at bestille da man 

ellers kunde tvinge ham til at tage virksom Deel i Exesserne. – Oprørerne trængte ind i Vaaningshuset og 

ødelagte alting der hvorefter der blev sat Ild paa det. – Med Hensyn til hvem der iværksatte selve 

Ildspaasættelsen udsiger Vidnet at han ikke kunde see hvad der passerede inde i Huset, men han saae at 

Fruentimret Louise Ann af Pl: M: Star bragte en Favn fuld af Magas op til Vaaningshuset forinden dette saaes 

at være ibrand. Værkerne bleve antændte, men Vidnet ved ikke af hvem. Oplæst ratihaberet Vidnet aftraadt. 

– 

Fremstilledes Arest: Anthony Thomas af Pl: Glynn. – Da den af Commissarius anstillede Undersøgelse ikke 

har bestyrket den mod Arestanten rettede Mistanke om, at have deeltaget i de paa Pl: Glynn den 3die Octbr: 

stedfundne Exesser, blev den paa hans Person dekreterede Arrest hævet og han relaxeret, hvorefter han 

aftraadte. 

Fremstilledes Lucas Isaac af Pl: Concordia som med Hensyn til at han tidligere under Forhørerne har for-

klaret at han efterat han med Banden fra M: Star var kommen ned til Concordia ikke er gaaet videre med 

den. Altsaa at han ikke har været paa Pl: Windsor da Vaaninghuset der blev nedbrændt. Blev A: nærmere 

tilspurgt, han vedgaaer at han efterat have forladt Concordia vel ikke ligefrem fulgte Banden optil Windsor, 

men han maa indrømme at han for at samle et Bundt Græst til sin Hest omkring paa de nærliggende Marker, 

kom op til Windsor, men Vaaninghuset var allerede da antændt og i fuld Brand. – At Arest: skulde have 

søndersdlaaet Karren eller kaldt for Trash paa Windsor saaledes som i Dag forklaret nægter han, han ind-

rømmer, at han efter at Banden har forladt Windsor og var paa Veien ned til FactoriStationen havde en 

Ordvæsling med Driveren George Simmans om den Retning han burde give den brændende Rom som flød 

ud af Kjælderen for at forhindre at den antændte to lavere beliggende Huuse. – Men med Hensyn til de 

sønderslaaede Karrer vedbliver han sin Nægtelse af herom at vide det mindste. At Arestanten saaledes som 

den 14de ds forklaret skulde have været een af de første oppe i Vaaningshuset paa M: Star og der telegnet sig 

et Spanskrør nægter han. – Afført. 

Retten hævet Forsberg 

 

Aaret 1878 Tirsdagen den 17de Decber om Formiddagen Kl: 10 blev af Comessarius Justitsraad Forsberg i 

Christianværnsfort Retten sat, og Administreret til Oplysning af et Forhør i Overværelse af E: Christensen som 

førte Protocollen og J Madsen som Vidner. 

Efter Tilsigelse var mødt og fremstod for Retten James Petersen Hustyende paa Pl: Windsor, han forklarer 

at være født paa Pl: Belvedere, hører til den Biscopale Menighed og skjønes at være 42 Aar gamel, formanet 

til [Folio 19b – 20a, opslag 52] Sandhed udsiger Vidnet at han Torsdag Eftermdg: den 3die Octobr: var tilstede 

og saae da Banden kom tilbage til Windsor og der ødelagde Vaaningshuset og dets Indhold. – Vidnet saae 
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John Lewis oppe i Vaaninghuset hvor han i Salen af ituslaaede Møbler dannede en Hob som han satte Ild paa. 

– Hvorledes Romkjælderen blev antændt saae Vidnet ikke, men han ved at efter den var antændt traf han 

paa Lucas Isaac af Concordia som stod i en lille Afstand fra Romkjælderen ved Døren til det saakaldte 

Brødværelse, han optog noget paa Jorden liggende tørt Straa som han med Hænderne knyede sammen i et 

Bundt som han rakte Vidnet med Betydning, at han, Vidnet skulde kaste Bundtet ind i Ilden fordi han vilde, 

at Folkene paa Windsor selv skulde sætte Ild paa Pl: paa hvilken de tjente. – Vidnet nægtede imidlertid at 

ville efterkomme Lucas Isaacs Opfordringer som derefter af Lucas Isaac blev rettet til Augustus John der 

ligeledes nægtede at ville gjøre hvad der i saa Henseende var ham befalet og senere har Vidnet, ved at tale 

med Driveren om hvad der under Branden passerede af denne erfaret at Lucas Isaac ogsaa til ham havde 

rettet Anmodningen om at kaste Straa i Ilden. – Vidnet udsiger at saavidt som han kjunde skjønne handlede 

Lucas Isaac under Bandens Ophold paa Windsor som ”Fører”, han gav Befalinger til Banden og oppe i 

Vaaningshuset var han virksom ved Vinduet, Jalouser og Møblers Ødelse dermed saae Vidnet ikke at han 

ødelagde Karrer som i Gaar forklaret. Det er Vidnets Overbeviisning at Lucas Isaac kom til Windsor ikke I Følge 

med, men i Spidsen for Banden, hvor han gik hen, da Banden forlod Windsor for at gaae til Factori-Stationen 

saae Vidnet ikke, men det er mest rimeligt at tro, at han som Fører fulgte Banden Oplæst og ratihaberet med 

det Tillæg at Grunden hvorfor Vidnet ikke saae at Lucas Isaac brødedes med en Anden angaaende en Karre 

er at af Karerne stode nede i Gaarden ved Foldene hvorunder Vidnet opholdt sig ved Vaaningshuset oppe i 

Gaarden. Vidnet blev derefter demiteret. 

Fremstilledes Francis Simmans som forklarer at ikke han men James Gumbs var den som afbrændte Hr 

Farralys Huus og var den første som trængte ind i det, med ham fulgte John Adam Vidnet saae ikke Lucas 

Isaac oppe i Vaaningshuset; medens Banden husserede deroppe saae A: Lucas Isaac ham nede i Gaarden 

virksom med der at uddele Meel til M: Stars Folk. – Tilspurgt om det Spanskrør som Lucas Isaac skal have sat 

sig i Besiddelse oppe i Hr Farralys Huus paa M: Star, udsiger A: at han erindrer at Lucas Isaac, da Banden fra 

M: Star kom ned til Concordia havde et Spanskrør i Haanden, dengang blev ikke talt videre herom; men 

senere medens A: hensad arresteret i Fængslet paa Richmon fandt Lucas Isaac en Dag da Arrestanterne vare 

ude i Gaarden for at ….. sig Leilighed til at meddele ham at man vilde paasige ham at have stjaalet Farralys 

Ridepidsk eller Spanskrør, men det var ikke sant, den Stok som han havde seet ham i Besiddelse af blev 

samme ”Lucas Isaac” frataget af Augustus Hatchett som sagde at det [Folio 20b – 21a, opslag 53] var hans 

Ladestok. – Arrestanten tillage at han er fuldkommen vis paa at det var et Spanskrør og ikke en Ladestok som 

Lucas Isaac havde i Handen paa Concordia. – Paa Concordia var det Robert Small /: Eustatia Robert :/ som 

med Vold skaffede sig, og Banden Adgang til Forv: Boligen ved at rive den Jealousi i Døren, som vendte mod 

Gaarden og Værkerne, ned. – Nærmere tilspurgt udsiger A: at F: Boligen var sikret ved den Dør som af Robert 

Small blev revet op saa at at Adgang til Huset for den indtrængende Bande var aaben. – Fra Concordia gik 

Banden over til Pl: Windsor. Arst: saae at Lucas Isaac som Fører gik i Spidsen for Banden paa dens Vei op til 

Windsor, men hvad han foretog sig der saae A: ikke. – Fra Windsor gik Banden over til Factori-Stationen, men 

A fulgte ikke med. – Da man samlede Banden oppe i Windsors N:By for at føre den over til Stationen saae A: 

Joe William blandt Folkene, men om han fulgte med Banden ved A: ikke. – Lucas Isaac saae han ikke, efter at 

han havde forladt Gaarden. – Afført. 

Fremstilledes Arrest: Abraham Thomas, af Pl: Windsor, som forklarer, at han Torsdag Morgen den 5de 

Octobr fulgte Banden som blev dannet paa Windsor over til M: Pelier og derfra til M: Star. Da Banden havde 

antændt Bygningerne paa M: Star saae A Leilighed til at snige sig bort, han gik lige til sit Hjem paa Windsor 

og har ikke før eller senere deeltaget i de stedfundne Exesser – Længere Examention af Arest: bragte ingen 

nærmere Oplysning. – Afført. – 

Retten hævet Forsberg 

 

Aar 1878 Torsdagen den 18de Decembr om Formiddagen Kl: 10 blev af Comissarius Justitsraad Forsberg, i 

Christianværnsfort, Retten sat og Administreret i Overværelse af E: Christensen som førte Protocollen og J. 

Madsen som Vidner.  
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Fremstilledes Vagtmand John Abraham af Pl: M: Star som med Hensyn til at han tidligere under Forhø-

rerne har udsagt at han Torsdagen den 3die October ikke forlod Pl: M: Star og ikke har været deelagtig i nogen 

af de den Dag forøvede Exesser; - Blev han nærmere tilspurgt; han vedgaaer at han efter Branden paa M: 

Star ved Trudsler af Henry James som var bevæbnet med en Sabel blev tvungen til at slutte sig til Banden 

som gik over til Windsor og at han altsaa var tilstede da Huset der blev ødelagt og senere antændt, men han 

siger at han ikke paa nogen Maade deltog i Bandens Udskeilser. Som Undskyldning for hans Tilslutning til 

Banden anfører A: den Fostyrrelse og Ophisning som havde grebet Alle den nævnte Dag. Arst: gik fra Windsor 

tilbage til M: Star og var altsaa ikke med da Banden gik til Factori Stationen. – Paa Tilspørgende om hvorfor 

A: forhindrede Tømrer Hewett Driveren Robert Henry, Weeks og Andre fra at redde Eiendele fra Farralys 

Huus, før Banden kom tilbage fra M: Pellier og brændte det svarer A: at han ikke forhindrede det, men ganske 

overlod det til Hewitson Driveren og Andre som vare oppe i Huset om de uagtet den Anmeldelse om hvad 

[Folio 21b – 22a, opslag 54] Joseph Thomas, af Concordia havde truet med, med Hensyn til Ødelæggelsen af 

det Sted hvor man skjulte det reddede Tøi. A: tillægger at Banden kom tilbage til M: Star noget nær samtidigt 

med at den heromhandlede Samtale mellem ham og Folkene oppe i Huset var endt. Angaaende A: Sigtelse 

mod John Bob og Louise Ann om at det var dem som antændte Magasstakkene /: Magashuset :/ gjentager 

han sit tidligere Udsagn. John Bob blev fremstillet, og nægter Rigtigheden af hvad John Abrahamsen har sigtet 

ham for med Hensyn til Ildspaasættelsen i Magasstakkene – John Bob Afført. 

Fremstilledes Louise Ann af M: Star som paa given Aledning nægter Rigtigheden af John Abrahams Sigtelse 

for at have sat Ild paa Magashuset. hvorhos hun tillægger at hun ikke var oppe i M: Sars Gaard under 

Ødelæggelserne der, og at hun med Undtagelse af at hun paa M: Pellier ved Trudsler og Slag lod sig tvinge til 

at række Augustus Hatchett et Haandfuld Magas i øvrigt ikke har forseet sig A: tillægger at hun ikke kjender 

Bencey James af Windsor og at hun altsaa ikke kan sige om hun har seet ham eller om han var paa M: Pellier 

eller ikke. – Louise Ann Afført. 

Fremstilledes James Gumbs af Pl: M: Star som med Hensyn til at han den 12te – dennes her under Forhøret 

har udsagt at Vagtmand John Abraham Torsdag Morgen den 3die October forlod M: Star og gik med Banden 

over til Mt: Pellier og senere kom tilbage med den til M: Star blev Arest: James Gumbs nærmere tilspurgt, 

han gjentager sit Udsagn hvis Rigtighed A: - John Abraham – nægter. – James Gumbs Afført. 

John Abraham blev videre Examineret, men han fastholder at hans Forklaringer saaledes som de nu ere 

berigtigede ere sande – Afført – 

Fremstilledes Arst Robert Small ogsaa kaldet Eustatia Robert som med Hensyn til hans tidligere Forklaring 

om at han kun tilsyneladende bestræbte sig for at brække ind i Forv: Huset paa Concordia, blev betydet 

Indholdet af den af Francis Simmons i Gaar herom afgivne Forklaring. Arst: vedgaaer at han rev Døren op 

saaledes at der derved blev uhindret Adgang til Huset fra Gaarden. – Med Hensyn til at Arest: er sigtet for at 

have slaaet en Dreng i Hovedet med en Hammer blev A nærmere tilspurgt og afgiver en Forklaring som 

stemmer med hans den 13de ds: givne Forklaring, hvorhos han dog tillægger at han stødte til Drengen for at 

faae ham til at løbe sin Vei. – Afført. 

Fremstilledes Arst: Lucas Isaac som blev nærmere tilspurgt angaaende det Spanskrør som han havde med 

sig under Spætaklerne paa Concordia og som efter den af Hewitsons afgivne Forklaring maae antages at være 

borttaget fra Vaaningshuset paa Pl: M: Star. Han forklarer at han ikke har været i Hr Farralys Huus da dette 

den 3die October dette Aar blev ødelagt og brændt. Spanskrøret fratog A: den ostindiske Dreng Francis Peter 

paa en Tid da Banden huuserede paa Pl: og Drengen stod ved det gamle Kjøkken i Gaarden. Da Augustus 

Hatchett senere paa Concordia blev opmærksom paa Spanskrøret fratog han A: det sigende at det var hans 

Ladestok som han havde tabt, det var et almindelig Spanskrør. [Folio 22b – 23a, opslag 55] Med Hensyn til, 

at A: er sigtet for at han under Branden paa M: Star skulde have kaldt Folkene op til Værkerne, for at faae 

Sukker udleveret, blev han nærmere tilspurgt, han nægter Sigtelsens Rigtighed, tillæggende at der ikke var 

Anledning til at kalde Folkene tilstede da de allerede forinden der blev sat Ild paa Værkerne havde ranet 

Sukker og bragt det i Sikkerhed. – Afført. 

Retten hævet Forsberg 
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Aaret 1878 Torsdagen den 19de Decbr: om Formiddagen Kl: 10 blev af Comissarius Justitsraad Forsberg i 

Christiansværnsfort, Retten sat og Administreret under Overværelse af E: Christensen og J: Madsen som 

Vidner. 

Fremstilledes A: Joseph Thomas af Pl: Concordia som forklarer at han Torsdag Morgen den 3die Octobr af 

Driveren blev sendt til Byen Christiansted med Budskab til Forv: som om Onsdagen havde forladt Pl: og be-

givet sig til Byen. A: skulde bringe ham Budskab om, at Alt var i Behold paa Plantagen. Paa M……… Bakke 

mødte A: Vagtmanden John Abraham af Pl: M: Star, Arest tilraadede ham at hvis Folkene paa M: Star vare til 

sinds at redde Farralys Eiendele skulde de gjøre saa, jo før jo ………., da det var farligt paa at forsøge paa at 

redde noget som helst fra den Eiendom som allerede var taget i midlertidig Besiddelse af en Bande Arst 

udtalte at hvis Folkene paa M: Star under Bandens Ophold der forsøgte paa at redde Noget og derved kom 

til at blande sig i Banden vare de udsatte for af denne at blive mishandlede og N: Byen maaske brændt, hvilket 

A: havde hørt skulde været Tilfælde paa Pl: nede i Landet som tidligere var ødelagte A: fortsatte sin Vei op 

mod Christiansted, men da han tæt udenfor Byen kom til Kundskab om at Forv: med nogle andre Frivillige 

var redet ned ad Sydsideveien til, vendte han om, og paa Tilbageveien saae han at M: Pellier var nedbrændt 

og Vaaningshus saavel som Værkerne paa M: Star antændte og i fuld Brand. Arst fortsatte sin Vei ned til 

Concordia hvor Banden kort efter infandt sig fra M: Star. Forv: Boligen blev opbrudt, Møblerne med m: 

ødelagt, hvorefter Huset og Værkerne bleve antændte. Arst: nægter at kunne give nogen Oplysning om hvem 

der iværksatte Ildspaasættelserne, men efter lang Betænkning siger han at han nu erindrer at det var Eustatia 

Robert eller Robert Small som opbrød Jealousi-Døren til Galleriet mod Gaarden, og Adgangen til Huset 

saaledes aaben. – Arst: gik ikke med Banden fra Concordia ……. til Windsor og kan vel ikke have været tilstede 

ved andre Ødelæggelser og eller Ildspaasætter end den som fandt Sted paa Concord. – Arst: saae Joe William 

bevæbnet med en stor Brændeøxe i Banden medens denne opholdt sig paa Concordia han saae ogsaa John 

Abraham af M: Star, men ingen af dem foretog sig noget, som A: lagde Mærke til – Afført. 

[Folio 23b – 24a, opslag 56] 

Fremstilledes Vagtmand John Abraham som efterat han foreholdt har han fra Gaarden paa Mg St vil have 

raabt op til de Folk som i Huset vare beskjæftigede med at redde Herr Farellys Tøi Ast: Angaaende Joseph 

Thomas Trudsler, gjentager hvor han i saa Henseende har udsagt her under Forhørerne, dog med den 

Forandring at Joseph Thomas vel ikke ligefrem sagde at han iagttog Huset, men at han i Virkeligheden gjorde 

saa sluttede A: af at han blev staaende paa Landeveien, hvor han kunde oversee Huset og blev staaende der 

efterat Banden var passeret paa dens Vei op til Pl: Mt Pellier. – Naar A: igaar har indrømmet at han efter 

Branden paa M: Star ved Trudsler blev bevæget til at gaae med Banden over til Windsor, da er dette mindre 

rigtigt. Arst: gik med Banden, først til Concordia og derefter til Windsor. Paa ingen af disse Steder deeltog 

han i Ødelæggelserne eller Ildspaasettelserne og fra Windsor gik han ikke til Factori Stationen, men tilbage 

til M: Star – A: Afført. 

Fremstilledes for Retten Clara af Pl: M: Star som forklarer at være født paa Pl: L: Love, hører til den en-

gelske Esescopale Menighed, og skjønnes at være 20 Aar gammel, efter at være formanet til Sandhed forklare 

Vidnet at Francis Semans Torsdagen den 3die Octobr: passerede hende som stod ved Kjøkkenet i Pl: M: Stars 

Gaard, han leverede hende nogle, saavidt hun erindrer 6 Sigarer, og bad hende om at opbevare dem for ham. 

– Samme Dags Aften affordrede han Vidnet Sigarerne som bleve ham tilbagegivne, og senere har Vidnet intet 

hørt om den Sag. – Da Francis Semens traf Vidnet ved Kjøkkenet var Banden oppe i Gaarden og Vaaningshuset 

netop antændt og begyndte at brænde. – Vidnet ved ikke hvor Francis Semans kom fra, da han ved Kjøkkenet 

leverede hende Sigarerne. – Vidnet tillægger at hun paa den her angivne Tid samlevede med Francis 

Semmans. Vidnet dimeteret. 

Fremstilledes for Retten Benjaman James af Pl: Windsor, født paa Windsor og skjønes at være 20 Aar gal:, 

han forklarer at han efter Opfordring fra Joseph William af Windsor, forlod sit Hjem der og fulgte med en Hob 

andre Folk forbi Concordia og M: Star op til Mt Pellier. – Paa Vein foreslog en Dreng navnlig Georg /: fra 

Windsor at man skulde sædte Ild til en med Sukkerrør beplantet Mark, men Forslaget blev ikke udført. – 
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Andkomne til Mt Pellier trængte en Deel af Hoben sig først ind i Vaaningshuset, hvor Møbler fandtes opstil-

lede, som om Hensigten var at flytte dem, - de vare nemlig ikke opstillede som Møbler i Almindelighed men 

nok indpakkede i – og tilhørte rimeligvis Lawder som var i færd med at flytte. Flere Fruentim af hvelke A: 

kund kjendte Serah af Windsor bragte tørt Straa og andet brændbart Materaler ind i ……… ….. Joe William 

leverede Dep: to Svovlstikker. Joe William afstrøg selv en Svovlstik og forsøgte paa at antænde en Deel Papier, 

Aviser en Fruentimerkjole osvd: som var sammenhobet i en Kasse. Forsøget mislykkedes, hvorefter Dep: 

afstrøg den ene af dem ham af Joe William leverede to Svovlstikker [Folio 24b – 25a, opslag 57] paa den 

uhøvlede Bund af et i Værelset paa Gulvet henliggende Skab. Dept: Forsøg med den første Svovlstik 

mislykkedes men den Anden fængede og med den antændte han Papiret m: m: og Ilden blussede op. Under 

Dep: Forsøg med at antænde Papiret ødelagde Banden, Møbler, Jealousie, m: m: inde i Huset og endogsaa 

efter at Ilden havde fænget fortsatte Banden Ødelæggelserne i de ydere Værelser og Gallerier i Bygningen. 

Dep: nægter at der ved Ildspaasættelsen i Vaaningshuset blev brugt Petroleum, det var først efterat Banden 

var kommet ned til Værkerne at A: i en Sukker-Kjøler /: Cooler :/ havde fundet en Fl: ¾ fyldt med Petroleum 

og at han, efter fleres Begjæring stænkede Petroleum i Ilden som han saae var antændt og brændte i en i 

Kogehuset staaende stor Kasse som var fyldt med Straa eller Magass. Dep: siger at Kogehuset blev nedbrændt 

ved den Ild som sattes i Kassen i Kogehuset, men Curinghuset blev antændt ved en Ild som sattes i det Vindue 

som vender ud mod Negerbyen, af hvem ved Dep: ikke. – Dept: tillægger at Henry James forinden de Torsdag 

Morgen forlode N: Byen paa Pl: Windsor trakterede ham med Rom /: som han ellers ikke drikker :/ for som 

Henry sagde ”at gjøre ham modig”. Rommen virkede i den Grad at Dep: under Opholdet paa Mt Pellier ikke 

var sig selv rigtig bevist. – Paa Mt Pellier blev baade Provitions Kjælderen og Værkerne opbrudte, men der 

var ingen Beholdning af Meel og Sukkeret blev ikke ……… der borttaget af Folkene i Banden. Efter 

Ødelæggelserne paa Mt Pellier gik Banden over til M: Star hvor Vaaningshuset og Værkerne blev opbrudte, 

Meel og Sukker uddeelt. Dep: nægter at der ved Ildspaasættelsen ved M: Star af ham eller andre blev gjort 

Brug af Petroleum saaledes som han selv enten paa M: Star eller paa andet Sted med Undtagelse af …….., har 

været verksom ved Ildspaasættelse. Han forklarer at han efter at være kommet til M: Star følte sig mendre 

beruset end da han var ovre paa Mt Pellier og han gjorde endogsaa paa M: Star et Forsøg paa at redde 

Vaaningshuset ved at gjøre det vetterligt at der oppe i Huset var indrettet et Capel, men man agtede ikke 

derpaa og antændte Huset. – Naar det desuagtet her under Forhørene er forklaret at Dep: paa M: Star kom 

ned ad Vaaningshusets Trappe med en Fl: Petroleum under Armen, grunder saadant Udsagn sig vel paa en 

Feiltagelse. Rom Kjælderen, under Vaangshuset, i hvilket Hr Farraly opbevarede Drikkevarer var opbrudt og 

mange af Banden havde røvet Fl: fyldte med Genever, Dep: fratog Flere /: 5 a 6 :/ Flaskerne som de havde 

røvet, slog Fl: itu og kastede Indholdet bort. – Den sidste Fl: som Dep: saaledes havde sat sig i Besiddelse af 

slog han, paa Muren som var opført i Stedet for et Gelænder ved Vaaningshusets Trappe, Halsen af, og efter 

at John Charles Frederik /: Burdt :/ havde drukket af Fl: gav han denne tilbage til Dep: bortkastede Resten 

uden at smage det. Dept: gik med Banden over til Concordia hvor han intet ulovligt foretog sig eiheller paa 

Windsor deeltog han i de forøvede Exesser, men bestræbte sig for saa vidt muligt at redde Her Quales [Folio 

25b – 26a, opslag 58] Eiendele fra Ødelæggelse, saaledes reddede Dep: ….. Tønde Hvedemeel som han 

gjæmte i sit Huus indtil han om Løvrdagen kunde levere det til Hr Quale. – Under Spetaklerne oppe ved 

Vaaningshuset paa Windsor, blev der af de fremmede Folk og blandt dem Lucas Isaac, raabt paa at Windsor 

Folk havde reddet Alt for deres Husbonde, og at de ogsaa nu slæbte bort og gjemte alt hvad de kunde faa fat 

paa. Dept: var, da saadant rygtedes mellem Folkene i Færd med at redde en Demejan Gamel Rom som han 

velde bringe til N: Byen, men Adam Charles af Windsor fraraadede det og da Dep: desuagtet vedblev sit 

Forehavende, sønderbrød Adam Charles Demejahnen for som han sagde at Folkene i Banden ikke skulde 

mishandle Dep: fordi han søgte at bjærge Gods for Hr Quale. – Dep: siger at han ikke troer at Ilden som var 

antændt oppe i Huset vilde have nedbrændt dette; men under Forstyrrelsen nede i Romkjælderen – hvor 

navnlig Augustus Hatchett vilde gjøre gjældende at et Fad gammel Rom som laae der skulde tilhøre ham – 

blev megen Rom spildt og da John Lewis for at gjøre Ende paa Spetaklet, stak Ild paa den Rom løb ud af 

Kjælderen foranledigede han derved at Luen førtes ind i selve Kjælderen hvor Faddet sprang og den 
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brændende Rom sprete sig over hele Kjælderen, hvor flere kom til Skade. – At redde Huset nu var umuligt – 

Dept: saae medens Banden husserede paa Windsor at Karrer, og andre Avlsredskaber staaende oppe i 

Gaarden ved Folden bleve ………………, blandt de virksomste ved saadan Ødelæggelse bemærkede han A: den 

nu afdøde Killian af M: Fancy, Lucas Isaac af Concordia og Bull-David af M: Star. – Oplæst og Ratihaberet, dog 

saaledes at Dept: gjør følgende Berigtigelse at det ikke var Drengen Georg, men Dep: selv som paa Veien op 

til M: Pelier, gjorde det Forslag at sætte Ild paa en med Sukkerrør beplantet Mark, men Forslaget blev ikke 

udført, hvorimod Dep: selv befalede George at man skulde bortkaste det af ham opsamlede tørre Straa; at 

det ikke var Trash men Papir som Fruentimerne bragte ind i Huset for at afbenyttes ved Ildspaasættelsen af 

dette, at da man havde seet at Ilden som Dep: havde antændt inde i Huset, havde fænget, bragte man 

itubrækkede Møbler og andet Bohave ind i Huset og kastede det paa Ilden, at han under Branden paa M: 

Star 3 Gange høit og lydeligt gjorde det vitterligt, at der var indrettet et Capel inde i Huset, og at man derfor 

ikke borde brænde dette, og at Driveren Georg Simans kan bevidne, at Dep: under Branden paa Windsor 

bestræbte sig for at redde Gods for Hr. Quaele, men at Adam Charles modsatte sig dette da de fremmede 

Folk knurrede og remmeligvis velde hævne sig paa Dep: fordi han var virksom ved Redningen. 

Commessarius – da Benjamin James af Pl: Windsor har afgivet Telstaaelse om at være skyldig i Ildspaa-

sættelser – dekreterede Arrest paa hans Person hvilket blev ham betydet, hvorefter han aftraadte og ind-

sattes i Varetægtsarresten. 

Retten hævet Forsberg 

[Folio 26b – 27a, opslag 59]  

Aar 1878 Fredagen den 20de December om Formiddagen Kl: 10 slet blev af Commissarius Justitsraad 

Forsberg i Christiansværnsfort, Retten sat og Administreret i Overværelse af E: Christensen, som førte Pro-

tocolen og J: Madsen som Vidner. 

Fremstilledes Arest: Benjamann James som blev nærmere Tilspurgt i Anledning i den af ham i Gaar afgivne 

Forklaring og gjorte Tilstaaelse. – Han udsiger at John Lewis Torsdag Morgen den 3die October i Windsors N:By 

til de der forsamlede Folk roste sig af, at han den hele Nat havde været paa Benene; havde været med til at 

brænde paa Pl: Monbijou, Fredensborg og Kingshill, og Slob. han fortalte Folkene at hvad den store Bande 

nu sloges for nede paa Sydsiden af Øen vilde gavne Alle og at Folkene paa Windsor derfor ikke skulde nægte 

at slutte sig til ham, hvorhos han truede med at Banden naar den kom til Windsor skulde straffe dem af 

Folkene som holdt sig tilbage og nedbrænde deres Huuse. – Ogsaa Joe William talte til Folkene for at faae 

dem til at slutte sig til Førerne og følge dem. – Henry James undrede sig til A: over at han endnu kunde have 

Betænkeligheder og gav ham Rom at drikke for som han sagde at give ham Mod. – Da Augustus Hatchett 

derefter sluttede sig til Banden syndtes dette, at bestemme Folkene, og man satte sig i Bevægelse op mod 

M: Star, hvor nu en Deel Folk kom imod Banden og sluttede sig til den; da man var kommen op til Mt Pellier 

blev der gjort Holdt og man syntes at have Betænkeligheder ved at gaae videre. A: hørte at der i Banden blev 

talt om at der Onsdag Aften, eller Natten mellem Onsdag og Torsdag, havde været en Meletair Patrouile paa 

Mt Pellier, og da John Lewis saae at Banden var mere tilbøilig til at gaae tilbage end til at gaae videre, 

skammede han dem ud, kaldte dem Kujoner og bebreidede dem at de allene ved at høre en Melitair Patrouile 

omtale tabte Modet og vare tilbøielige til at løbe deres Vei, skjøndt fleere Stemmer i Banden raabte paa – 

”at de vare for faae” satte man sig dog igien i Bevægelse, gik op i Gaarden og en Deel af Banden trængte sig 

ind i Huset /: som kun var sikret ved en ikke aflaaset Dør :/. Efter at være kommet ind i Værelserne begyndte 

Ødelæggelserne der. 

Det var A: som ved Hjælp af Svovlstikker som Joe William havde gevet ham, satte Ild i noget i en tom 

Kasse, sammenhobet Papir, Aviser, Klude og Andet, og da Ilden blussede op blev den næret ved Stk: af søn-

derbrudte Møbler, Jealousie, et som Hoben kastede paa den. Fra det brændende Vaaningshuus gik Banden 

og A: med den ned til Kogehuset, hvor Ild var antændt i Magas og tørt Straa, præsset ned i en stor Kasse som 

fandtes staaenden mod Kogehustes sydlige Væg. – I Kogehuset havde A: fundet en Fl: med Petroleum som 

han efter fleres Opfordring stænkede paa den brændende Magass. Kogehuset antændtes og nedbrændte. – 

Hvem der antændte Cyringhuset ved A: ikke, men Ilden der, begyndte fra det Vindue i Bygningen, som vendte 
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ud imod Neger Byen. Intet Mere fandtes paa Pl:, og det forefundne Sukker blev ikke rørt. – Speciel tilspurgt 

[Folio 27b – 28a, opslag 60] udsiger A: at der førend Vaaningshuset paa M Pellier var antændt, og nedbrændt 

ikke var truffen nogen ham vitterlig Aftale om, hvad man skulde foretage sig, enten paa Mt Pellier eller andet 

Steds. Og ved selve Ildspaasættelsen var ingen ham behjælpelig naar undtages Fruentimrene, som bragte 

ham det opsamlede Papier, og Joe William, som gav ham Svovlstikkerne. – Endnu medens Ilden i Værkerne 

paa Mt Pellier brændte gik Banden ned til M: Star, hvor Vaaningshuset blev opbrudt, og en Mængde af Hoben 

trængte sig ind i Værelserne, hvor Alt Bohave, Jealouser og Vinduer bleve sønderslaaede og Huset derefter 

antændt, ogsaa Romkjælderen blev antændt og Ilden forplantede sig derfra til Værkerne som aldeles 

nedbrændte; men A: saae ikke hvem der antændte Ilden. – Angaaende hvad der passerede paa Pl: Windsor 

afgiver A: en Forklaring, som i Alt Væsentligt stemmer med hvad han under Forhøret igaar, derom har udsagt. 

Hvorhos han paa speciel Telspørgende forklarer at Lucas Isaac paa Windsor var meget ophidset og virksom 

ved Karrernes Ødelæggelse, senere efterat Vaaningshuset var antændt, men førend der var kommet Ild i 

Rommen i Kjælderen, saae A: ham i Samtale med James Petersen, ogsaa kaldet”Baker”, hvem han vilde 

overtale til at kaste Straa eller Magass paa Ilden, og A hørte ham ved den Leilighed udtale at ”det ikke var 

mere end billigt at forlange at Folkene skulde antænde og nedbrænde deres egne Pl: ”It was ony right that 

the people burnt their own Estates”. Denne Udtalelse troer A: blev hørt af Driver Georg Simmons som var 

tilstede. Arestanten afført. 

Fremstilledes John Charles ogsaa kaldet John Charles Frederek af Concordia som forklarer at han erindrer 

at Augustus Hatchett medens Banden huusserede i og ved Vaaningshuset paa M: Star gav ham en Slurk 

Genever at drikke af en Fl: som var slaaet Halsen af. Dep: fik ved den Leilighed sin Læbe skaaret af ujævne 

Flaske; dette skeete medens Arst: stod oppe i Gaarden ved Meel-Fadet. – At Bencey James som af denne 

forklaret skulde have givet A: Genever at drikke af en Flaske paa hvilket Halsen skulde have været slaaet af 

erindrer A: ikke. 

Arrestanten Bencey James fremstilledes paa ny, og gjentager sin tidligere afgivne Forklaring om at have 

givet John Charles Genever at drikke ved Vaaningshuset paa M: Star. 

Bencey James afført. 

John Charles udsiger paa given Anledning at han under Bandens Ophold paa M: Star ikke saae at Bencey 

James kommende ned ad Vaaningshusets Trappe eller noget andet Sted viste sig med en Fl: Petroleum under 

Armen, derimod saae han at Anføreren for Banden John Adam skubbede til ham fordi han modsatte sig, at 

en Mand fra Banden bragte Meel og Flædsk som han havde stjaalet i Provisions Kjælderen bort i Sikkerhed. 

Arst: afført. 

Fremstilledes Georg Baschler af Pl: M: Star som gientager sin tidligere under Forhøret paa Richmond af-

givne Forklaring, tillæggende at han optog [Folio 28b – 29a, opslag 61] Geværet i den Tro at Banden ved at 

see ham bevæbnet vilde lade ham gaae i Fred, men Føreren John Lewis fravristede ham med Magt Geværet, 

som nu er i Hewitsons Besiddelse Arst: troer at Geværet tilhøre Hr Farraly men Hewitson har det i sit Værge. 

Med Undtagelse af at A: saae at der paa Concordia blev uddeelt Meel som var røvet ud af Provisions-

Kjælderen har A: ikke selv seet noget til de paa Concordia forøvede Exeser eller Ildspaasættelser, men han 

har hørt, at det var Eustatia Robert som opbrød Forv: Boligen. – Da A: kom op til Windsor var Vaaningshuset 

der ødelagt og antændt, A: saae ikke hvorledes Ilden der, eller i Romkjælderen blev paasat. – Arst: var ikke 

med Banden over paa Factori Stationen eller Pl: Glynn og han har ikke været tilstede ved andre Ødelæggelser 

end de som han Torsdagen den 3die Octobr. som Tilskuer var Vidne til paa M: Star, Concordia, Windsor, A: 

afført. 

Retten hævet Forsberg 

 

Aaret 1878 Mandagen den 23de December om Formiddagen Kl: 10 blev af Commissarius Justitsraad Fors-

berg i Christianværnsfort Retten sat og Administreret under Overværelse af E Christensen som førte Proto-

kollen og J Madsen som Vidner. 
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Fremstilledes A: Lucas Isaac som paa given Anledning forklarer at han Torsdagen den 3die October fulgte 

Banden op til M: Star hvor han forblev medens Banden gik længere op til – M: Pellier. Efter at være kommen 

tilbage igjen blev Provisions-Kjælderen opbrudt og Meel uddelt af Arest: til nogle af M: Stars Folk. – 

Vaaningshusets Dør blev opbrudt, en mængde Folk af Banden trængte ind i Værelserne, og Alt Bohave med 

mere blev ødelagt, hvorefter Huset blev antændt og nedbrændte. A holdt sig nede i Gaarden ved Kjøkkenet 

uden at han noget Øieblik var oppe i Vaaningshuset eller saae, hvad der passerede, han er saaledes ikke i 

stand til, at afgive nogen Forklaring om, hvem der foranledigede Vaaningshusets Ødelæggelse. – Efterat 

Vaaningshuset var kommet i Brand gik Banden ned til Værkerne. Cyringhuset blev opbrudt og en stor 

Mængde af Banden strømmede ind i Værkerne, som kort efter bleve antændte og nedbrændte A: forblev 

oppe ved Huset ved Kjøkkenet og saae saaledes ikke hvem der var virksom med Hensyn til Ildspaasættelsen, 

kun ved han at da Ilden saaes at have fænget i Cyringhuset saaes baade John Lewis og James Kiillian /: senere 

død :/ at være tilstede nede ved Værkerne. – Fra M: Star gik Banden ned til Concordia hvor den første som 

viste sig Virksom i Banden var Robert Small /: Eustatia Robert :/ som rev Jealousi-Døren til Galleriet, mod 

Gaarden ned og derved gav Banden Adgang til Huset. Sin Udtalelse angaaende Robert Smalls Verksomhed 

forandrer A: derhen at han ikke selv saae at det var Robert Small som rev Døren ned, men han har hørt saa. 

Vaaningshuset og Værkerne paa Concordia bleve antændte, men A: vil ikke selv have været virksom ved 

Ildspaasættelsen, ja end ikke seet hvem der forøvede den. – A: forklarer, at han om Onsdagen var i Byen 

Christiansted med Forvalteren som om Aftenen ikke tog tilbage til Concordia, men kjørte til Pl: M: Fancey 

hvor han forblev Natten over. – Da Forvalteren tog til Byen om Onsdagen efterlod han Budskab [Folio 29b – 

30a, opslag 62] hos Tyendet Johannah om, at hvis hun troede de nødvendigt skulle hun flytte alt hans Bohave 

ud af Huset og saa godt som muligt bjerge det; som Følge af denne Ordre var A: hele Onsdag-Aften tilligemed 

Driveren Wilfred Harrison og Arbeideren James Martin, beskjeftiget med at flytte alle Forvalterens og 

Underforvalterens Eiendele ned til N: Byen; der var saaledes ingen Møbler efterladte i Huset da Banden 

Torsdag Morgen kom til Concordia. – Speciel tilspurgt udsiger A: at han ikke paa Concordia uddelte Rationer 

af Meel til Pl: Folk, de hjalp sig sellv efter forgodt befindende. – Fra Concordia fulgte A: med Banden over til 

Windsor, hvor Huset fandtes aabent, kun nogle faae Stk: Møbler var efterladt i Huset, disse tillige med 

Jealousie, Karmme med m: blev af Banden ødelagt, hvorefter Stumperne og Bygningen selv blev sat Ild paa. 

– Hvorledes Romkjælderen blev antændt saae A: ikke. – A: tilstaaer at han paa Windsor med en Cuttlas 

sønderslog en Karre som han fandt staaende oppe ved Folden og senere da han var gemmet op i Gaarden 

stod han ved Døren til det saakaldte Brødværelse hvor han gav først James Petersen og efter ham til Augustus 

John noget tørt Straa i Haanden med Anmodning om at de skulde kaste det ind i Ilden; men de nægtede 

begge at efterkomme A: Begjæring til dem og han var ikke heldigere da han kort efter henvendte sig til 

Driveren om det samme. – Paa Windsor hørte A: ikke at der af de fremmede Folk i Banden blev knurret over 

at Pl: Folk havde bragt alt Bohave i Sikkerhed, derimod erindrer han at han kom i Haandgemæng med 

Abraham Johannes angaaende en Karre som A: vilde ødelægge, medens Abraham Johannes vilde redde den. 

– A: forblev paa Windsor i nogen Tid efter at Banden var gaaet over til Factori Stationen, da han forlod 

Windsor gik han tilbage til sit hjem paa Concordia. – Foregaaende Forklaring blev oplæst for A: og af ham 

ratihaberet – A: afført. 

Fremstilledes A: Joe Williams som forklarer at da han Torsdag Morgen den 3die October med andre dan-

nede en Bande paa Pl: Windsor, saae han der at Henry James, førend man forlod Pl: gav Benjaman James 

Rom at drikke, for som han sagde, at give ham Mod. – A: erindrer at Bency James paa Vein nede ved Con-

cordia foreslog at antænde en med Sukkerrør beplantet Mark, men Forslaget blev ikke udført A: indrømmer 

at han da Banden forlod Windsor var bevæbnet med en Øxe og optraadte som en af Bandens Førere, men 

allerede fører man var passeret Concordia var A: bleven uenig med John Lewis, som bebreidede ham at han 

ikke var modig nok, ved hvilken Leilighed John Lewis gav ham to Slag med en Knippel han førte med sig, og 

senere da Banden var kommen tilbage til M: Star efter at have været paa M: Pellier udartede denne Uenighed 

saavidt at John Lewis saarede ham i den venstre Haand med sin Sabel. A: erindrer, at han paa Vein op til Mt 

Pellier efter Bency James Forlangende gav ham to Svovlstikker medens A: selv afbenyttede en Tredje som 
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han havde hos sig for ved den at tænde sin Pibe men den fængede ikke, da han strax efter strøg den af A: var 

tilstede oppe i Vaaningshuset da Bency James der ved at tænde noget sammenskrabet Papir m: m: satte Ild 

paa, men A: tillægger at Bency James ikke var den eneste som satte Ild paa Vaaningshuset, men at baade 

John Lewis og A: Hatchett hver paa sit Sted antændte det /: Huset :/. A: udsiger at han paa Mt Pellier saae at 

Bency James førte en Fl: med Petroleum hos sig, men han saae ham ikke at gjøre Brug af Ollien. – Paa M: Star 

saae A: at A: Hatchett gav John Charles en Snaps at drikke af en Fl:. – Bency James havde paa M: Star ved 

Vaaningshuset en Fl: under [Folio 30b – 31a, opslag 63] Armen; men saavidt han erindrer var det en Fl: af 

samme Slags, som den af hvilken Augustus Hatchett gav John Charles at drikke, og ikke af det Slags som Bency 

James paa Mt Pellier havde Petrolen i. – Paa M: Star forblev A: staaende nede i Gaarden hvor han kjølede sin 

saarede Haand i et Fad fyldt med Vand. Arst: fulgte med Banden til Concordias Indkjørsel, hvor han holdt sig 

tilbage indtil hele Banden havde passeret ham, hvorefter han sneg sig bort og gik hjem til Windsor. – A 

tillæger at John Lewis om Morgenen da de skjændtes ved Concordia fratog ham den Øxe som han A: – da de 

forlod Windsor havde taget med sig. Ved Indkjørselen til Concordia affordrede A: ham Øxen som han, skjøndt 

nødigt, tilbagegav ham. – Ved Windsor mødte A: ved Opkjørselen Driveren Georg Simmons, hvem han gav 

Anvisn paa Stedet, hvor et Skab tilhørende Fru Quaele om Natten var skjult. Med Hensyn til at A: paa Windsor 

havde faaet Brandsaar paa Fødderne forklarer han, at da han om Eftermdg: saae at Augustus Hatchett inde i 

Romkjelderen lod Rom løbe ud af et Fad, saaledes at kun en ringe Deel opfangedes af en Demijohn som han 

holdt under Fadet A: vilde for at forhindre at Rommen spildes satte Spundset i Fadet men Hatchett modsatte 

sig dette og skubbede til ham, hvorefter John Lewis som opholdt sig i Nærheden enten tilfældigt eller 

forsætligt sætte Ild paa Rommen, hvorved Kjælderen strax efter stod i Lys-Lue og A: fik sine Fødder 

forbrændte. 

Retten hævert Forsberg 

 

Aaret 1878 Fredagen den 27de December om Formiddagen Kl: 10 – blev af Commissarius Justitsraad 

Forsberg i Christianværnsfort Retten sat og Administreret under Overværelse af E: Christensen som førte 

Protocollen og J: Madsen som Vidner. 

Fremstilledes A: Robert Small, ogsaa kaldet Eustatia Robert, som paa given Anledning gjentager sin tidli-

gere Tilstaaelse, at han medens Banden opholdt sig paa Concordia Torsdagen den 3die October, riv Døren til 

Forv: Galleri ned, saaledes, at derved fremkom uhindret Adgang til Forv: Boligen. – Med Hensyn til de paa Pl: 

M: Star forøvede Exesser erkjender Arest: at han var tilstede og saae dem, men med Undtagelse af at han 

skubbede til Drengen Francis Peter, har han intet ulovligt der foretaget sig. – Paa Vindsor saae Arst: at Huset 

var antændt, og brændte, men han var ikke nær nok til at see, af hvem, og hvorledes Ilden blev antændt. 

Arest: afført. 

Fremstilledes A: James Martin, af Pl: Concordia, født paa Pl: Rattan, og hører til den Lutherske Kirkes 

Menighed og skjønnes at være 25 Aar gammel, han forklarer, at han Torsdag Morgen den 3die Octobr opholdt 

sig i Neger-Byen paa den Tid, da Banden passerede paa sin Vei fra Vindsor til M: Star, men han saae ikke da 

Banden passerede, og blev først, da han saae Værkerne paa Mt Pellier brændte opmærksom paa, at der var 

Ufred og Forstyrrelse saa nær Concordia. A: forblev i Concordias NegerBy til noget efter Middag da han forlod 

Concordia og gik omkring paa Nabo-Plantagerne og efterspurgte en ham tilhørende bortkommen Hest, da 

han kom tilbage til Pl: igjen, havde Banden været der, havde brændt Forv: Boligen og Værkerne, og var gaaet 

videre over til Vindsor. A: fulgte ikke Banden, men forblev i Concordias NegerBy, og han har saaledes end 

ikke [Folio 31b – 32a, opslag 64] som Tilskuer været tilstede ved nogen af de forøvede Ildspaasættelser og 

Ødelæggelser. A: tillægger at Driveren Welfred Harrison og Frederica Edwin, ville kunne bekræfte 

Rigtigheden af hans her afgivne Forklaring. Arest: blev betydet at det om ham er udsagt, at han paa den her 

omhandlede Tid har været i Hr Farrallys Huus paa M: Star, og været blandt dem som satte Ild paa Pl: Windsors 

Romkjælder. – Han nægter at have været enten paa M: Star, eller paa Windsor, paa den her angivne Tid. – 

Afført. 
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Fremstilledes A: David Lucas af Pl: Windsor, født paa Pl: Prosperity, hører til de Mæhreske Brødres Kirke 

og skjønnes at være 25 Aar gammel, han forklarer at han Onsdag Aften den 2den Octobr forlod sit Hjem Pl: 

Windsor og gik til Pl: Jealousy, hvor hans Concubine Clara boer, da han kom til Jealousy fandt han der Forv: 

Boligen og Værkerne nedbrændte; men Banden som havde anrettet Ødelæggelsen, havde forladt Pl:, og var, 

som man sagde, gaaet over til Pl: L: Bethlehem. A: forblev Natten over i Claras Huus og begav sig Torsdag 

Morgen paa Vei til sit Hjem, men da han kom til Vandløbet mellem Leabanonhill og Little Fantain /: Amangut 

:/ mødte han der, en af Fritz /: af Mt Pleasant :/ Commanderet Bande, som A ved Trudsler om øieblikkelig 

Død, blev nødet at slutte sig til, og man gik forbi Pl: Bettys-Jewell til Pl: Canaan, hvor A: samtalende med 

Jacob Lenhardt forblev staaende nede ved de gamle Værkes Fyrsted; der blev sat Ild paa Vaaningshuset; men 

A: saa ikke af hvem og forinden det var aldeles nedbrændt, forlod Banden Pl:, og gik over Pl: Bettys-Jewells 

Bakken ned til Pl: La Walle hvor først Vaaningshuset og senere Værkerne bleve antændte. Paa La Walle blev 

A: staaende oppe paa Mølle-Gangen og vil saaledes ikke have seet, af hvem Ilden blev paasat enten paa 

Vaaningshuset eller i Værkerne. – Fra La Walle gik Banden, og med den A: over til Rust up Twist, de passerede 

Værkerne og gik op til Vaaningshuset, medens A: gik ind i NegerByen, for der at besøge en syg Slægtning 

navnlig Mary Christian, da han kom ud fra Neger Byen saae han, at de to Vaaningshuuse vare antændte og 

brændte; men Banden var allerede paa Telbagegang over den saakaldte Rust up Twists Have op ad Vein som 

fører over til Bettys Jewell, til Landevein. Værkerne paa Rust up Twist bleve ikke antændte, A: ved ikke af 

hvad Grund. – Da Banden kom op til Bettys-Jewells Mølle spredte den sig og A: gik ned til Jealousy, hvor han 

kom omtrent Kl: 5 Eftermdg: - A: forsikrer, at han kun ved Trudsler lod sig bestemme til, at slutte sig til 

Banden, og udsiger i saa henseende, at han selv var Øienvidne til, at en Mand, navnlig Joseph Perry af Pl: 

Leabanonhill, først af Edward Lewis blev bibragt flere Slag med en Knippel og senere af Fritz /: Richard :/ blev 

truet med øieblikkelig at blive nedsablet, hvis han ikke fulgte Banden, det var for at undgaae den fare A: 

antog overhængende Fare, at han gik med, men han forsikrer derhos, at han ikke paa noget Sted har været 

deelagtig i de Ødelæggelser, eller Ildspaasættelse, som forøvedes 

A: udtaler at der efter hans Overbeviisning ikke var lagt nogen Plan eller truffet nogen Aftale om Opstan-

den eller Hensigten med den, først Onsdag Eftermiddag omtrent Kl: 5 bleve Vindsor Folkene, som var til 

Arbeide over paa Pl: Glynn [Folio 32b – 33a, opslag 65] dimeterede fra Arbeidet. og fik ved den Leilighed af 

Forvalteren at vide, at der var Spetakler nede i Landet, og at man havde brændt flere Huuse i Frederiksted. 

Fritz /: Richard :/ var Fører for den Bande som A: fulgte, men Lawrencius, og Edward Lewis gik med Fritz i 

Spidsen for den. – Paa Canaan blev Rationer af Meel og Sild tagne af Pl: egne Folk fra Fade som vare rullede 

ud i Gaarden fra Provisionskjelderen, og Møbler og andet Bohave blev ødelagt oppe i Vaaningshuset forinden 

det antændtes. – 

Paa La Walle blev Møbler, Jealouser m: m: sønderslaaede, og hvad Meel og Sild der forefandtes i Provi-

sionskjælderen ikke alene af Pl: egne Folk men af alle Tilstedeværende forsovedt som Beholdnengerne kunde 

tilstrække. – 

Paa Rust up Twist saae A: ikke hvad der gik for sig i Gaarden, da han under Bandens Ophold der forblev i 

NegerByen. 

Da A: som af ham forklaret, Torsdag Morgen eller Formiddag mødte Banden ved Vandløbet mellem 

Leabanonhill og Little Fountain, bestod den af ca 160 Personer eller som Arrest: udtrykker sig to eller tre 

Plantagers Arbeidere. Da den om Eftermiddagen efter endt Gjærng spredte sig oppe ved Bettys-Jewells 

Mølle, var der efter A: Skjøn i den samlet mere end 200 Mennesker. – Banden kom om Morgenen fra 

Leabanonhill hvor den havde antændt Værkerne og Vaaningshuset som endnu ikke vare nedbrændte da de 

mødte Arest: 

Pl: Leabanonhill brændte mellem Kl: 10 a 12. Canaan omtrænt Kl: 12. La Walle Kl. 2 og Rust up Twist 

mellem Kl: 3 og 4. – Om Eftermdg: Kl. 5 var A: allerede igjen i NegerByen paa Jealousy. Oplæst og rathbert 

med det Tillæg at han Frdg Morgen den 4de Octobr: gik over Markerne fra NegrByen paa Jealousy til River for 

at faae nogle C nødder, paa Ven mødte A: William Barnes af Rost up Twist, som med nogle faae Folk gik over 

mod …..Founts Værker. Barnes traadte over Vein og tiltalte A: sigende ”gaae frem” /: move:/, da A: ikke strax 
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efterkom Ordren gav William Barnes ham over Skulderen et Rab med en Cutlas befæstet paa en Stang. 

Wilford Spiro som tilfældigt var tilstede, og Samuel Berly som var Ifølge med William Barnes afværgede, at 

A: blev tilføiet videre Overlast. – Barnes fortsatte sin Vei over mod Rivers Værker, medens A: ad Mark-Vein 

skyndte sig tilbage til Jealousy. – Afført. 

Retten hævet Forsberg 

 

Aaret 1878 Løverdagen den 28de December om Formiddagen Kl: 10 blev af Commisarius Justitsraad Fors-

berg i Christianværnsfort, Retten sat og Administreret til Optagelse af et Forhør under Overværelse af E. 

Christensen som førte Protocollen og J: Madsen som Vidner. 

For Retten fremstod Mary Elisabeth Petersen /: alia Porter :/ som forklarer at være født paa Pl: Fredens-

borg, og ei at vide sin Alder, hører til de Mæhriske Brødres Menighed, skjønnes at være 28 Aar gammel, hun 

forklarer at hun Torsdagen den 3die October var i Gaarden paa Leabanonhill da en Bande kom gaaende fra Pl: 

Little Fantain op mod det Sted hvor hun stod, ført af en Mand navnlig Martin af Pl: Mt Pleasant, han tiltalte 

hende tilligemed en tilstædeværende Mand navnlig Joseph Perry og fordrede at de skulde slutte sig til den 

Bande som han førte, og da de begge vægrede sig, tilføiede han dem med en Knippel, som han havde i 

Haanden flere Slag hvorhos Joseph Perry blev tilføiet et [Folio 33b – 34a, opslag 66] et Saar i Ansigtet ved et 

Hug med en Sabel som han førte med sig. – Banden gik mod Værkerne, som bleve antændte, hvorefter en 

Deel af den gik op mod Vaaningshuset som ligeledes blev sat Ild paa og nedbrændt. – Om af hvem, og 

hvorledes Ildspaasættelserne forøvedes kan Arrestantinden ingen som helst Forklaring give, da hun efter at 

Banden havde forladt Værkerne og var gaaet op til Huset forblev staaende nede ved Brønden, og hun saa 

saaledes ikke hvad der passerede høire oppe i Gaarden. – Da Banden havde seet at Værkerne og Vaanings-

huset vare nedbrændte satte den sig i Bevægelse, og gik forbi Bettys-Jewell op til Pl Canaan, hvor Vaanings-

huset blev antændt og nedbrændt. Arstantinden gik ikke op til Huset, men blev staaende nede ved de gamle 

Værker og da hun der saae, at Flere i Banden, og bladt dem, navnlig Martin, havde isinde at dræbe 2 Sviin 

som Staldkarlen Jacob Lenhardt fortalte Arestantinden, tilhørte Forvalter Friis aabnede hun Svinehuset og 

lod Svenene løbe ud i Buskene for at de ikke skulde blive dræbte. 

Da Banden var blevetn færdigt paa Canaan saae Arrestantinden Leilighed til at gaae ned i Vandløbet, og 

gik langs med dette tilbage til Leabanonhill, medens Banden over Bettys-Jewell gik ned paa Nord-Siden. Ar-

restantinden tillægger, at det udelukkende var Martins Trudsler som kunde bevæge hende til, at forlade sit 

syge 6 Maaneders gamle Barn, for at gaae over til Canaan, hvor hun forsikrer, at hun intet ulovligt har 

foretaget sig. – 

Med Hensyn til den paa Forvtr Hust og Allowancekjælderen paa Canaan opkomne Ild udsiger Arestant-

inden, at hun under hele sit Ophold paa Canaan, forblev staaende nede ved Svinfolden, og hun saae saaledes 

ikke hvorledes enten Forvalter Huset eller Allowancekjælderen kom ibrænd. – 

Naar A:inde i sin Forklaring har nævnt Martin som Fører af den Bande som gik til Canaan, har dette for-

nemmelig sin Grund i, at hun ikke kjendte de andre Føreren ligesom hun ei heller kjendte eller kan navngive, 

nogen af Folkene i Banden, som bestod af, omtrent to Plantagers Arbeidere. Forelæst og ratihaberet. Afført. 

Efter Tilsigelse var mødt og fremstod for Retten Planter Julius Arendrup af Pl: Rest up Twust, som efter at 

være formanet til Sandhed forklar, at en Bande bestaaende af omtrent 200 Mennesker Torsdagen den 3die 

Octbr. om Efterdg: Kl: mellem 3 a 4 kom gaaende fra Pl: La Walle ned mod Pl: Rust up Twist, har Dep: da 

opholdt sig. – Da Banden naaede Rust up Twists Gaard, gik Dep: op til den gamle Veir Mølle, hvor han saaeat 

Banden strax ved Indgangen til Pl: havde antændt Magasstakkene, efterat være kommen op i Garden spredte 

sig saaledes at mindre Afdelinger, trængte ind i de forskjellige Bygninger, endogsaa Smedeværkstedet var 

saaledes besat. I Vaaningshuset blev alle Møbler sønderslaaede, hvorefter der blev tændt Ild paa samtlige 

Bygninger. endnu forinden, enten af Bygningerne vare nedbrændte, vidste sig ikke langt fra Kysten, et 

Dampskib /: nemlig Dampskibet Arno paa Reise fra Christiansted til Frederiksted :/ Dep: gjorde fra den gamle 

Veirmølle Signaler ud til Dampskibet, hvorover Oprørerne syntes at være blevne betænkelige da [Folio 34b – 

35a, opslag 67] de skyndsomst forlode Pl:, og op gjen den saakaldte Rest up Twist Have, søgte op til Pl: Betty-
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Jewells Mølle, hvor Dep: saae at Hoben spredte sig medens dog nogle enkelte smaa Grupper af Folk saaes at 

gjøreForsøg paa at sætte Ild paa, enkelte af Pl: Canaans og Bettys Jewells med Sukker Rør beplantede Mark. 

– Da Banden havde forladt Pl: Gaard, forlod Dep: den gamle Veirmølle, samlede sine Folk og gav sig i færd 

med at slukke de brændende Bygninger. – Begge Vaaningshuse nedbrændte, men det lykkedes at redde 

Værkerne, skjøndt de vare antændte paa tre forskjællige Steder. – En svær Byge Regn som faldt strax efter 

at Banden havde forladt Pl: gjorde saadan Redning mulig.- 

Selv Gjenkjendte Dep: ingen af Bandens Førere, men fleere af hans paalidelige Folk have fortalt ham, at 

den egentlige Fører af Banden var Fritz af Pl: Mt Pleasant. – Med Hensyn til Branden paa Pl: Prosperity og 

North Star, forklarer Dep: at den fandt Sted om Fredagen, og blev saavidt han ved, paasat af 5 eller 6 af Pl: 

La Walles Folk. – Paa Prospet brændte Vaaningshuset og pa Pl: North Star brændte det af Hr Adolph Sarrow 

beboed Huus ved Udkanten af Negerbyen. Oplæst og ratihaberet. Vidnet demiteret.  

Retten hævet. Forsberg 

 

Aar 1878 Mandage den 30de December om Formiddagen Kl: 10 blev af Commissarius Justitsraad Forsberg, 

i Christiansværnsfort Retten sat og Administretet til Optagelse af et Forhør i Overværelse af E: Christensen, 

som førte Protocollen og J: Madsen som Vidne.- 

Fremstilledes Arst: Lawrencius Williams af Pl: Mt Pleasant, født paa La Walle, hører til den engelske bi-

scopale Menighed, og skjønnes at være 32 Aar gammel, han forklarer at han Tosdagen den 3die Octobr var 

hjemme i sit Huus i NegByen paa Pl: Mt Pleasant, da Fritz Richter, som var bevæbnet med en Sabel kom til 

hans Dør og efter først at have spurgt om hvor Driveren var, opfordrede A: at slutte sig til den Bande, som 

han, Emanuel og Edward Lewis, vare i Begreb med at danne paa Pl:, da han samtidig truede med, at ville 

sønderhugge A: med Sablen sluttede A: sig til Hoben og gik op med med til Pl: Hermitage, men han holdt sig 

saa langt tilbage i Banden, at han ikke kunde see, hvad der gik for sig oppe ved Værkerne. det første A: lagde 

Mærke til var, at Martin Anthony fra Romkjælderen kom op mod Værkerne med en Callebase fyldt med Rom 

i Haanden. – Føreren Fritz Richard slog Callabasen ud af Haanden paa Martin hvorved Rommen spildtes, 

hvilket efter A: Formening tilsigtedes af Fritz for at ikke Folkene skulde blive berusede. – 

Under Opholdet paa Hermitage, blev først Romkjælderen sat Ild paa, men af hvem ved A: ikke, kun veed 

han, at den saaes at være i Brand strax efter at Martin var kommen op i Gaarden med Callabasen i Haanden. 

– Da Romkjælderen var antændt trængte Banden op i Forv: Bygningen hvor Møbler og Bohave sønder-

slaaede, hvorefter Bygningerne bleve antændte og nedbrændte tilligemed Værkerne som kom i Brand ved 

den Ild der var antændt i Romkjælderen. – Da man forlod Hermitage blev en Deel af Folkene [Folio 35b – 36a, 

opslag 68] i Banden af Samuel Chase beværtede med Rom og Vand; man gik over lille Fountain til Lea-

banonhill, stadigt under de samme 3de Førere, da man kom til Pl: Gaard, bleve Værkerne opbrudte af de 

forreste i Banden, men om det netop var af Førerne, saae A: ikke, kun saae han at Værkerne bleve antændte 

og vare ibrand, førend man gik op i Gaarden til Vaaningshuset. A: saae et Forraadskammer /: pantry :/ blev 

opbrudt af Emanuel, og en ikke ubetydelig go……… Riis af ham uddelt, navnlig til Fruentimmerne i Banden. – 

Edward Lewis havde tilegnet sig en stor Blikkasse fyldt med Factori Sukker, som han forærede til et 

Fruentimmer navnlig Susannah Gumbs af Pl: M Pleasant. – Efter at man havde sønderslaaet de i Huset 

staaende Møbler, antændte man selve Huset og endnu førend det var nedbrændt forlod Hoben Pl: og gik 

forbi Bettys ”Jewell” til Pl: Canaan, først bleve de gamle Værker, Hestestalden, og alle Karrerne antændte og 

derefter satte man Ild paa Vaaningshuset. – A: forsikrer at han ikke saae hvem i Banden der antændte enten 

de gamle Værker, Stalden eller Vaaningshuset, kun saae han at en Mand navnlig Edward Miller af Pl: Mt 

Pleasant skubbede de i Gaarden staaende Karrer ind i den brændende Stald hvorved de blev ødelagte. – 

Speciel tilspurgt udsiger A: at han saae Arrestantinden Mary Elisabt Petersen /: Porter :/ i Gaarden nede ved 

den gamle Vindmølle, hvor han saae hende slaae paa nogle Svin med en Stok som hun havde i Haanden, men 

A: kan ikke sige om, hun gjorde er for at faa Svinene ud af Folden eller for at skade dem men kort efter saae 

han at de vare slubne ud af Folden, løse og rendte ud i Buskene. 
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Da man var færdig paa Canaan gik Banden ad Vein, som fører forbi Bettys-Jewells Mølle og Belvedere til 

Pl: La Walle, men A: gik ikke ind paa Sidstnævnte Pl:, men sluttede sig ved Belvederes NegerBy til en Mand 

ved Navne Anthony Wallentin, med hvem han fulgte med over til Pl: Rust up Twist for at faae noget at spise, 

da han var færdig med sit Maaltid og igjen kom ud i Pl: Gaard fandt han at Banden havde været der og havde 

antændt Vaaningshuusene og Værkerne men nu var i fuld Flugt ad Rust up Twist Have op ad Vein til Bettys 

Jewells Mølle. – A: gik derefter til sit Hjem paa Pl: Mt Pleasant. At Banden var blevet skræmmet ved et 

Dampskib som passerede nær Kysten og rimeligvis var en Orlogsmand hørte han først da han kom hjem. A: 

afført. – 

Fremstod Driveren Wilford Harrison efter paseret Telsigelse, han forklarer, at han under Urolighederne 

som fandt Sted i Begyndelsen af Octber Maaned havde hørt at Oprørene ved enhver Leilighed søgte at skade 

Driverne og andre Opsynsmænd paa Pl:. dette vare Grunden til at han Torsdagen den 3die Octobr, da han saae 

Banden komme gaaende ned ad M: Stars Bakke forlod Pl: Gaard og søgte Skjul i et Buskads mellem NegerByen 

og Nordside Bakken hvor han forblev indtil Patrouellien om Eftermdg: kom ned fra B: Esperance til Glynns 

Værker og der spredte Hoben, som efter at have forladt Concordia havde ødelagt Factori Stationen og 

derefter forsamlet sig der, han kan saaledes ikke afgive nogen Forklaring om hvad der teldrog sig paa Pl: og 

navnlig kan han ikke afgive nogen Vednesbyrd som af James Martin anført. – Dep: som er født paa Pl: Rattan 

og har været Driver i 4 Aar, har ikke før den [Folio 36b – 37a, opslag 69] den 1de Octobr havt ringeste 

Anledning til at antage at Arbederne i Almindelighed – og specielt Arbederne paa Pl: Concordia vare 

utelfredse i nogen som helst Henseende, og Urolighederne som fandt Sted i Begyndelsen af Octobr Maaned 

kom ham saaledes aldeles uventet. Vidnet blev derefter dimeteret. 

Fremstilledes Arst: Fritz Richardsen, født paa Pl: Hamsbay hører til den engelske bescopale Menighed, og 

skjønnes at være 25 Aar gammel, han vedgaaer at han Torsdagen den 3die Octobr i NegerByen paa Pl: Mt 

Pleasant samlede en Hob Folk bestaaende af Qvinder saavel som Mænd, som under Anførsel af ham A: Ed-

ward Lewis og Emanuel, først gik til Hermitage, hvor Værkerne og Vaaningshuset blev nedbrændt, derefter 

til Pl: Leabanonhill, Canaan, La Walle og Rust up Twist, hvor lignende Ildspaasættelser forøvedes, dog har A: 

Grund til at tro at Værkerne paa Rust up Twist ikke bleve nedbrændte, skjøndt de var antændte. – Om 

Grunden til, at Værkerne paa Rust up Twist ikke bleve nedbrændte forklarer A: at man under Opholdet paa 

Pl: saae et Dampskib i Nærheden af Kysten, hvilket foranledigede Banden til at Flygte gjennem Rust up Twist 

Have op til Bettys-Jewells Mølle, hvor Hoben opløste sig og A: gik hjem til Mt Pleasant. Skjøndt A: maa 

vedgaae at han samlede Banden paa Mt Pleasant, forsikrer han dog at han ikke er den egentlige Ophavsmand, 

da han ved Edward Lewis og Emanuel, men meest af den Første, blev tvungen til sin Virksomhed. 

Emanuel var bevæbnet med en Revolver med hvilken han truede med at ville udskyde A: hvis han nægtede 

at lystre. – Han sendte A: til en Mand navnlig Edward Miller med Ordre om Øieblikkelig at komme tilstede, 

og da Møller gav A: den Besked, at han ikke vilde komme, afhentede Emanuel ham selv med sin Revolver i 

Haanden og Edward Miller fandt sig saaledes truet, i at slutte sig til, og at følge Banden. – A: vedgaaer at han 

efter Emanuels Ordre afhentede Lawrencius Williams i NegerByen men han tillægger Lawrencius ikke lod sig 

nøde længe, men endog laante ham A: en Sabel, som han ved Bandens Hjemkomst om Eftermiddagen 

fordrede tilbage igjen. – Med Hensyn til Branden paa Pl: Hermitage udsiger A: at han saae Martin Anthony /: 

skudt paa Pl: River :/ stikke Ild i Romkjælderen hvorved Værkerne antændtes og nedbrændte, derimod ved 

han ikke af hvem Forv: Boligen blev antændt, han var Vidne til at en Mængde af Hoben trængte op i 

Bygningen, og han hørte at der blev sønderslaaet Møbler m: m:, men da han selv forblev staaende nede i 

Gaarden, kunde han ikke see hvem der forøvede selve Ildspaasættelsen opp i Huset. – A: lagde Mærke til, at 

en Deel Folk, da Hoben fjernede sig for at gaae op til Leabanonhill bleve racterede med Rom og Vand af 

Arbeideren Chabe som boer i NegerByen paa Hermitage. – Fra Hermitage gik Banden ad Landevein til 

Monbejaus Græs-Mark, Little Fauntains, og over Vandløbet /: Amangut :/ til Lebanonhills Gaard, hvor 

Værkerne strax bleve opbrudte og saa godt som hele Banden trængte sig ind i Kjældrene, hvor dog ikkun en 

ringe Qvantitet Sild bleve fundne. Værkerne bleve antændte, men A: ved ikke af hvem. – Fra Værkerne gik 

Banden op til Vaaningshuset hvor Forraadskammeret blev opbrudt og Hvedemeel, Flæsk og Riis ranet, navnlig 
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af Folk fra Mt Pleasant, blandt andre saa A: at Emanuel ranede Hvedemeel, Lys og Riis som han gav til sin 

Concubine Maria af Pl: Mt Pleasant, men [Folio 37b – 38a, opslag 70] A: lagde ikke mærke til at Edward Lewis 

ranede Noget. – Efter at Banden havde ødelagt alt Bohave i Vaaningshuset blev dette antændt, men A: 

nægter at vide hvem der forøvede Ildspaasættelsen. - Nærmere tilspurgt udsiger A: at han da Vaaningshuset 

antændtes opholdt sig nede i Gaarden ved Hestestalden, og han kunde derfor ikke see hvad der passerede 

oppe i Huset. – A: udsiger at han da Vaaningshuset brændte, men førend det var nedbrændt saae Martin 

Anthony tilføie en Mand navnlig Joseph Perry flere Slag med en Knippel; om han ogsaa saarede ham i Ansigtet 

/: saaledes som af Maria Elizabeth Petersen alias Porter :/ forklaret :/ saae A: ikke, ligesom han ei heller ved 

hvor for Martin slog Perry, men det var A: og Lawrens Williams, som afværgede, at videre Overlast blev tilføiet 

Perry. – Endnu førend Bygningerne paa Leabanonhill var nedbrændte forlod Banden Pl: og gik forbi Pl: Bettys-

Jewells NegerBy op til Canaan, hvor Værkerne bleve opbrudte, men der fandtes kun rester af en Tønde Sild, 

hvorefter de gamle Værker, Stalden og det lille Vaaningshus nede i Gaarden bleve antændte. – Vaaningshuset 

som laae høiere oppe i Gaarden og som A: antager ikke var beboet, blev ogsaa antændt, men A: ved ikke af 

hvem eller hvorledes. – Fra Canaan gik Banden over Bakkerne forbi til Belvedere ned til Pl: La Walle, hvor A: 

blev staaende nede ved Møllen for at mætte sig ved Loften, af nogle af de der liggende Sukkerrør, Møbler og 

Jealousier bleve sønderslaaede og Provisions-Kjælderen blev først antændt og fra den spredte Ilden sig til 

samtlige Bygninger oppe i Gaarden hvorefter Værkerne bleve antændte, men om hvem der paasatte Ilden 

kan A: ingen som helst Oplysning give. – Fra La Walle gik Banden over til Pl: Rust up Twist, hvor 

Vaaningshusene bleve antændte og udbrændte, men Værkerne reddet; om Brandene der vil A: 

ingensomhelst Oplysning kunne give. – Arst: afført. 

Retten hævert Forsberg 

[Løsblad 5A, opslag 75] 

 Mary Frederiks Reb: Broder Martin af MPl har en Broder William paa Hermitage 

22/12 78. 

Fremstilledes A: Joseph William af Windsor, han forklarer, at John Levis /: skudt :/ af Lebanonhill, Torsdag 

Morgen indfandt sig paa Pl: Windsor, hvor han af Folkene der, under Trudsel af Vold og Brand, samlede en 

Bande, som under hans A: - Augustus Hatchett /: død :/ og John Adam /: skudt :/ samt John Levis Anførsel gik 

over mod Morningstar hvor de dog ikke gik ind paa Plantagen, men fortsatte Veien til Mt Pellier, hvor 

Augustus Hatchett antændte Vaaningshuset; hvem der antændte Værkerne saae A: ikke, da han blev 

staaende i Gaarden i nogen Afstand fra disse. 

Efter at Banden var bleven forstørret ved Folk fra Mt Pellier – og vel ogsaa nogle fra Morningstar – gik de 

tilbage hvor først Vaaningshuset og derefter Værkerne bleve antændte. Det var Augustus Hatchett som satte 

Ild paa Vaaningshuset, men hvem der antændte Værkerne ved Arst: ikke, da han blev staaende oppe i 

Gaarden, for at kjøle et Saar han havde faaet i Haanden, ved at holde den i et Fad fyldt med Vand. – Nærmere 

tilspurgt udsiger Arst: at han allerede paa Veien fra Windsor til Morningstar havde paadraget sig John Levis 

Uvillie og blev pryglet af ham; senere da de kom til Morningstar, bebreidede Levis Arst: at han ikke var 

virksom nok; ved hvilken [Løsblad 5B og 6A, opslag 76] Leilighed han – Levis – saarede Arst: i Haanden med 

sin Sabel. Fra Morningstar gik Banden ned til Concordia hvor Arst: saae Leilighed til at snige sig bort og gik 

hjem til Windsor. Arst: kan saaledes ingen Forklaring afgive, angaaende Bandens Foretagender efter at den 

forlod C.n… 

Arst: afført. 

Fremstilledes Francis Simmons af Morningstar som forklarer, at han, da Banden fra Windsor passerede 

Morningstar sluttede sig til dem og gik op til Mt Pellier hvor han saae Henry James af Windsor sætte Ild paa 

Værkerne, men hvem der, afbrændte Vaaningshuset ved han ikke. Fra Mt Pellier fulgte han Banden tilbage 

til Morningstar, hvor han vedgaaer at have trængt sig ind i Vaaningshuset for at stjæle, men han fik intet der, 

hvorimod han senere nede i Provisionskjælderen stjal af det Meel som Lucas Isaac af Concordia blev uddeelt 

til Morningstars Folk. Da dette skeete brændte Vaaningshuset og en Afdeling af Hoben var gaaet ned til 

Værkerne, som kort efter bleve antænte og afbrændte. Efter at Branden var bleven færdig paa Morningstar 
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begav den sig til Concordia, hvor Forvalterboligen blev opbrudt af ”St Eustatia” Robert. En Flok af Folkene gik 

ind i Huset hvor de itubrækkede Møblerne; et Fad Meel blev rullet ud af Kjælderen – af hvem ved Arst: ikke 

- og deelt mellem Plantagens Folk, hvorefter først Huset og senere Værkerne bleve antændte 

Banden gik fra Concordia, over til Pl: Windsor hvor de fandt Vaaningshuset staaenden aabnet. En Deel af 

Hoben gik ind i Huset men hvad de der foretoge sig ved Arst: ikke. Kort efter blev Huset antændt og samtidig 

hermed tændte John Levis Ild i Romkjælderen, ved hvilken Leilighed, en Dreng navnlig Peter Francis blev 

indebrændt og fleere – blandt andet Joe Williams og Augustus Hatchett – bleve mere mindre forbrændte. Da 

Banden forlod Windsor gik Arst: hjem til Morningstar. 

Arrestanten afført. 

Fremstilledes James Gumbs af Pl: Morningstar, som forklarer, at han fulgte med den Bande, som under 

John Adams Anførsel kom fra Windsor, paa dens Vei til Mt Pellier, uden for Pl: gjorde Banden et kort Holdt, 

da som ”Capitainen” sagde ”han ikke havde Folk nok”; efterat Folk fra Mt Pellier og nogle fra Morningstar 

havde sluttet sig til Hoben gik denne ind paa Plantagen, hvor Vaaningshuset og Værkerne bleve antændte. 

Medens Bygningerne brændte, og endnu førend Banden havde forladt Plantagen gik Arst: tilbage til Mor-

ningstar, hvor Banden ogsaa, ikke længe efter indfandt sig. Hrr Farrallys Huus blev opbrudt og en stor 

Mængde af Hoben trængte sig ind i Værelserne hvor Jealousier, Møbler og andet Bohave blev ituslaaet og 

senere afbrændt. Arst: vedgaaer at han var oppe ved Husets Dør, men han nægter at han har været inde i 

Huset. Arst: forklarer, at han ved den heromhandlede Leilighed saae Francis Simmons i Salen, hvor han ituslog 

Herr Farralys Skrivebord, og kastede Stumperne tilligemed en Deel andre sønderbrudte Møbler sammen i en 

Hob, som han derefter ved Hjælp af endeel tørt Straa satte Ild paa, hvorved Huset antændtes, og 

nedbrændte. Arst: indrømmer at der, da Francis Simmons satte Ild paa [Løsblad 6B og 7A, opslag 77] Skri-

vebordet, som forklaret var flere Folk tilstede, men det er ham ikke mulig at erindre hvem det var, men han 

erindrer dog at et Fruentimmer navnlig Sarah af Windsor bragte Magass til Vaaningshuset for at paaskynde 

det Brand. Efter at Branden havde ødelagt Bygningerne paa Morningstar gik den ad Landeveien til Concordia, 

men Arst: fulgte ikke med; hvorimod han forklarer at han kun nødtvungen og navnlig af John Levis truet paa 

Livet fulgte med Banden til Mt Pelleier, hvor han blev staaende ude paa Landeveien uden at deeltage i dets 

paa Pl: forøvede Ødelæggelser. – Afført. 

Fremstilledes James Edward af Pl: Morningstar som forklarer, at han, den her paagjeldende Torsdag ikke 

forlod Pl: Morningstars Grund og navnlig hverken fulgte Banden op til Mt Pellier eller senere ned til Concordia. 

Alt hvad han maaskee har forseet sig i er at han rengede med Pl: Klokke da han saae at Vaaningshuset 

brændte, men han vidste ikke bedre end at han skulde ringe med Klokken naar der var Ildebrand paa Plan-

tagen. Betydet at det var rimeligen at antage, at han rengede med Klokken for at kalde Banden op til Plan-

tagen, nægter han at have havt saadan Hensigt og anfører at da han begyndte at ringe med Klokken var 

Vaaningshuset allerede antændt. Foreholdt at det om ham er udsagt at han var med John Adam, da denne 

satte Ild paa Værkerne, nægter Arst: at saadant var Tilfælde og udsiger at da Værkerne antændtes opholdt 

han sig oppe ved Dammene i Gaarden. – Afført. 

Fremstilledes Thomas Benjamin af Pl: Morningstar som forklarer, at han den paagjældende Torsdag var i 

Negerbyen, da Augustus Hatchett kom op mod Arst: og betydede ham at han vilde blive dræbt og Negerbyen 

nedbrændt, hvis han ikke sluttede sig til Banden; saaledes truet forlod A: Negerbyen og gik ned paa Lan-

deveien i Nærheden af det gamle Sygehuus hvor han forblev indtil Værkerne og Vaaningshuset vare ned-

brændte. Da Banden var ved at gaae vidre gjorde Føreren Augustus Hatchett det nødvendig for A: at følge 

med, men han gik kun med til en Markvei som skiller Morningstar fra Concordias Land hvor en anden Bande 

fra Concordia kom Banden fra Morningstar imøde og under det derved foranledigede Bevægelse saae Arst: 

leilighed til at snige sig bort og gik hjem Arst: nægter at have været paa Concordia eller andetsteds med 

Banden efterat han havde forladt Morningstar. Med Hensyn til at Arst: har været beskyldt for ved den den 

heromhandlede Leilighed at have været bevæbnet med et Gevær og blæst i Skallen, blev han tilspurgt men 

nægter saadans Angivelses Rigtighed. 

Afført. 
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Betjent J. P. Nielsen fratraadte og Betjent P: Jensen tiltraadte som Vidne. 

Fremstilledes John Abraham Vagtmand paa Pl: Morningstar som foreholdt at han er beskyldt for at have 

uddeelt Allowance og sætte Ild paa Magasstakkene paa Pl:, nægter Angivelsens Rigtighed. 

Meelet som uddeltes blev leveret Folkene af en Mand navnlig Baily og Magasstakkene antændtes af John 

Bobs og Louisa Ann begge af Pl: Morningstar. Arest: forklarer videre at han den paagjældende Torsdag ikke 

forlod Plantagen Morningstars Grund og at han under hele Opstanden ikke har deltaget i eller været tilstede 

ved nogen af de [Løsblade 7B og 8A, opslag 78] forøvede Ødelæggelser, naar undtages hans Ophold paa 

Plantagen Morningstar. 

Arst: afført. 

Fremstilledes Arst: Georg Bashelor af Pl: Morningstar, som forklarer, at der Natten mellem Onsdag og 

Torsdag af Herr Farrelly blev sat 4 Mand som Vagt ved Vaaningshuset og andre 4 ved Værkerne. Arst: var 

blandt dem, han skulde bevogte Vaaningshuset. Om Natten blev der blst i en Skal i Morningstars Negerby, 

men iøvrigt var alt roligt. Da Arrestanten Torsdag Morgen saae Banden komme imod Morningstar optog han 

et enkelt løbet Gevær som Tømmermanden John Hewetson uden at lade det havde hensat i det gamle 

Sygehuus, som fortiden beboes af Staldkarlen, saaledes bevæbnet oppebiede Arst: Bandens Komme. Føreren 

af Banden John Lewis fratog ham det. Senere da Banden var kommen op til Windsor gav John Levis Geværet 

til Henry Knusan?, for at bære det, men Johnson nægtede at returnere det til John Levis og gav det til Arst: 

som ved at det er tilbagegivet John Hewitson. Arst: vedgaaer at han fulgte i Banden, fra Morningstar til 

Concordia, og derfra til Windsor, hvorfra han ubemærket sneg sig gjennem Negerbyen bort og gik hjem, men 

han tillægger at han, navnlig af John Levis, ved Trudsler blev tvungen til at følge med, alt hvad han i saa 

Henseende kunde gjøre var at forholde sig rolig, hvilket han gjorde baade paa Concordia og Windsor. 

Fremstilledes John Bob af Morningstar, som efter at være betydet at, han blandt andet, er beskyldt for at 

have antændt Magashuset paa Morningstar, nægter Beskyldningens Rigtighed, derimod vedgaar han at, han 

om Torsdagen har blæst i Skallen som man ogsaa beskyldte ham for. Med Hensyn til Magashuset udsiger 

Arst: at han, medens han førtes i Arrest i Christiansfort, til John Adam /: skudt :/ en Dag beklagede sig over 

at man beskyldte ham for at have antændt Magashuset paa Morningstar, som han ikke var skyldig i; hvortil 

John Adam svarede: ”Den Sag kan Du tage dig let da jeg har seet at det var James Strong der antændte 

Magashuset.” Iøvrigt vedgaar Arst: at han fulgte Banden til Mt Pellier og gik med den tilbage til Morningstar, 

derfra til Concordia og til Windsor, hvorfra han sneg sig bort fra Banden og gik hjem. Paa ingen af de nævnte 

Steder deltog Arst: i de forøvede Ødelæggelser. At han fulgte dem paa deres Vandring kunde han ikke 

undgaa, da Føreren 4 i Tallet truede med at ville nedbrænde Negerbyen, hvis Folkene ikke toge Parti og fulgte 

med. Arst: afført. 

Fremstilledes John Charles af Windsor, som vedgaaer, at, han fulgte Banden fra Windsor til Mt Pellier og 

derfra over Morningstar og Concordia tilbage til Windsor. Paa ingen af Stederne deltog Arst: i de forøvede 

Ødelæggelser, hvorhos han dog tillægger, at han paa Concordia af nu afdøde Kellian af Marys-fancy blev 

bebreidet sin U-Verksomhed og truet med Prygl kom han for at undgaa Overlast til at rive det saakaldte 

”Feldingboard” ved Møllen overende men det gik ikke videre itu. Arst: forsigrer at han ikke fulgte Banden 

længere end til dens Tilbagekomst til Windsor, men han saae fra Windsor [Løsblad 8B og 9A, opslag 79] 

Negerby at Banden gik over til Facteri Stationen ved Glynn som blev antændt hvorfra den ad Landeveien gik 

over til Glynn hvor Hoben af bevæbnede Folk som kom ned fra Plantagen Bonne Esperance blev angrebet og 

adsplettet. Afført. 

Commissionens Møde hævet Kl: 4½ Forsberg 

 

Den 14de Decbr: 

Jane Warrell. Med Hensyn til at det under Forhørene er hentydet til at Jane Warrell Tosdag Morgen den 

3die Octob har modtaget Besøg af John Lewis førend denne forlod Windsor, blev hun tilspurgt, hun vedgaaer 

at da John Lewis paa den angivne Tid var oppe i Gaarden paa Vindsor bad hun ham om at være hende be-

hjelpelig med at reise et Skab, som af Hr Quales Folk var flyttet over i hendes Huus og i Skyndingen lagt ned 
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paa Gulvet, op – mod Væggen, denne Begjæring opfyldte han; ved den Leilighed talte John Lewis ikke til 

hende om hans Ærrende paa Plantagen og senere har han ikke seet ham. Med Hensyn til at, Jane Warrell er 

beskyldt for at have været tilstede da Factori Stationen paa Pl: Glynn blev nedbrendt blev hun nærmere 

tilspurgt; hun forsikrer vedholdende at hun Torsdagen den 3die Octobr ikke forlod Pl: Windsor. Driveren Georg 

Simmons kan i saa Henseende afgive Forklarig ligesom og Kokken Charlotte Danielsen kan bevidne hendes 

Udsagn. 

saae u 

Peter James Forklaring den 14de Decbr: tillegges at han under Afhørelsen har omtalt at Bencey James førte 

en Fl: C: Ollie med sig og at Jane Staller under Branden af Vaaningshuset paa M: Star bad Hoben om at skaane 

Vaaningshuset og ikke at brænde det da Farrely havde indrettet et Kapel i det. – Den af Peter James omtalte 

Bowel er den samme som under Forhøret og kaldes John Charles Frederek. 

Joe Williams indrømmer at han ved Branden paa Windsor fik sine Fødder forbrændt i Romkjælderen. 

Saarene ere nu lægte og Mærkerne saa godtsom udslættede. Han var i Romkjælderen for at redde et Fad 

Rom 

[Løsblad 10A, opslag 80] 

Morningstar  … Banden 

1. James Martin af Concordia 

2. Francis Simmons af Morningstar 

3. Abraham Thomas /: Choave :/ af Glynn 

4. James Gumbs af Morningstar 

5. Louisa Ann af Morningstar 

6. Joseph William /: Joe Sergeant :/ Windsor 

7. John Bob af Morningstar. 

8. Robert Small /: St Eustatia Robert :/ Concordia 

9. Benjamin James af Windsor 

10. Lucas Isaac af Concordia. 

[Løsblad 11A, opslag 81] 

Torsdagen den 12te December Joe William alias Sergeant af Windsor 
John Abraham Vagtmand af Morningstar. 
James Gumbs af Morningstar 
Francis Simmons 
Lucas Isaac af Concordia 
Robert Small alias St Eustratius Robert 

Fredagen den 13de December Thomas Benjamin af Morningstar 
Jane Warrell af Windsor- 
Petrus Jacob af Windsor. 
James Stallard af Concordia 
Louise Ann af Morningstar. 
Robert Small /: St Eustatius Robert :/ 

Lørdagen den 14de December John Hevitzen af Morningstar som Vidne. 
Abraham Johannes af Windsor som Vidne 
Peter James af Morningstar. 
Anthony Thomas af Glynn. 

Mandagen den 16 Decbr Robert Henry Driver af M. Star som Vidne 
Thomas Weeks af Morningstar 
George Semmins af Windsor som Vidne. 

[Løsblad  12A, opslag 81] 

Mandag den 16de December Augustus John af Windsor som Vidne. 
William Aron Driver af Glynn som Vidne. 
Joseph Mathæus af Glynn som Vidne. 
John Francis af Concordia som Vidne. 
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Joseph Aron af Concordia som Vidne. 
Christian Petersen Driver af Mt Pellier som Vidne. 
Anthoney Thomas af Pl: Glynn og relaxeret 
Lucas Isaac af Concordia 

Tirsdag den 17de December James Petersen af Windsor som Vidne 
Francis Simmons af Morningstar 
Abraham Thomas af Windsor. 

Onsdag den 18de December John Abraham Vagtmand af Morningstar 
Louise Ann af Morningstar 
James Gumbs af Morningstar. 
Robert Small af Concordia. 
Lucas Isaac af Concordia 

Torsdagen den 19de December Joseph Thomas af Concordia 
Clara af Morningstar som Vidne 
Benjamin James af Windsor. arresteret efter Kjendelse 

Fredagen den 20de December Benjamin James af Windsor og arresteret efter Kjendelse 
John Charles /: Frederik :/ af Concordia 
Georg Bachelor af Morningstar. 

Mandagen den 23de Decembr Lucas Isaac af Concordia. 
Joe William af Windsor. 

Fredagen den 27de December Robert Small af Concordia 
James Martin af Concordia 
David Lucas af Windsor 

Lørdagen den 28de December Mary Elizabeth Petersen /: Porter :/. 
Planter Julius Arendrup af Rust up Twist. som Vidne 

Mandagen den 30de Decembr Laurentius William af Mt Pelier 
Welford Harrison Driver paa Concordia. som Vidne 
Fritz Richardson af Mt Pleasant 

[Løsblad  1A, opslag 83] 

Joseph William 

Robert Small, Lucas Isaac af Concordia sluttede sig til ham: de sad under Thebeth Træet. John Bob og 

Francis Simmons af M: Star kom dem imøde. Banden fortsatte nu sin Vei forbi, M: Star, op til Mt Pellier. Folk 

fra Rattan forenede sig med dem. A: Hatchett satte Ild paa Vaaningshuset. derfra til M. Star. Lucas Isaac og 

T: Sommans uddeelte Meel. Joe W: samtalede med John Abraham paa Vein f: P: Folk som forlod W: og fulgte 

med Banden Abraham Thomas, Adam Ch: G: Henry og Bencey James havde en Fl: C: Oil været i V: paa M: 

Star. A: skjulte sig og gik Hjem til W: 

P: 30 A: saae at Henry James gav Bency James Rom at drikke. Bency James foreslog at antænde en S: Mark. 

var bevæbnet med en Øxe, optraadte som en af Bandens Førere, men blev uenig med John Lewis, gav Bency 

James to Svovlstikker, var tilstede oppe i V: Huset paa Mt Pellier da Bency James tændte noget sammenhobet 

Papiir m: m: og satte Ild paa, saae at B: James førte en Fl: Ollie med sig, gjorde ikke Brug af Ollien. Paa M: Star 

saae hand at A: H: gav John Charles en Snaps, Bency James havde en Fl: under Armen, men en af same Slags 

som den A H: havde givet John Charles at drikke af. 

[Løsblade, opslag 84] 

John Bob. 

David Lucas. (hører ikke til denne Bande). Nordsidebanden 

V: John Hewitson p: 9 

Opholdt sig paa Pl: M: Star den 3die Octobr saa en Bande komme fra Pl: Windsor ført af John Lewis og A: 

Hatchett de gik igjennem M: Stars N: By, spurgte hvor Driveren var, Driveren var syg. Manden som fungerede 

i hans Sted betød Banden at den vilde blive forhindret fra at ødelægge Bygningerne. Banden gik til Mt Pellier, 

da bestod B omtrent af 15. Medens B var paa Mt Pellier forsøgte Vidnet med Driveren R: H: at redde Eiendele 

af Hr Farrallys. Vagtmand John Abrah: fraraadede dem det sigende at det nøie blev iagttaget af en Th: Joseph 
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hvor de reddede Eiendele bleve bragte hen og Stedet vilde af Banden blive sat ibrand hvor Godset var skjult, 

at redde blev derfor opgivet. Lucas Isaac og V: John Abraham uddelte Meel til Folkene, de første som gik ind 

i Huset vare Lucas Isaac, Francis Simmons, Førstnævnte tog et Spanskrør som laa paa et Bord. F: S: gik ind i 

de nedre Værker, kom ud med Sigar, gav dem til Clara. L Isaac og Francis S: ødelagde Møbler men hvem af 

de to der gjorde dette kunde Vidnet ikke see. Vaangshuset uddbrændte. Banden gik til Concordia John 

Abraham har fortalt ham at John Bob, Louise Ann satte Ild i Magashuset. 

Benjamann James. har tilstaaet at han satte Ild paa Vaaningshuset paa Mt Pellier, og at han senere ka-

stede Petroleum paa den Ild som af en anden var antændt nede i Værkerne. 

Joseph William, har tilstaaet at han paa Vein til Mt Pellier gav Benjamann James efter dennes Forlangende 

to Svovlstikker, og at han senere var tilstede da Benjamann James satte Ild paa Vaaningshuset. 

Lucas Isaac. har tilstaaet at han paa Windsor sønderslog Karren og at han der opfordrede James Petersen, 

Augustus John, og vel ogsaa Driveren Georg Simmans, til at kaste Straa som han leverede dem ind i Ilden, for 

som hans sagde, det kun var billigt at Folkene brændte deres egne Plantager. 

Francis Simmans, har tilstaaet ay han brød ind i Vaaningshuset paa M: Star og at han der Anbrød et Bord 

og et Skab, og at han der stjal Sigarer 

Robert Small /: Eustatia Robert :/ har tilstaaet at han paa Concordia rev Jealousidøren til Forvalter Boligen 

ned, og derved skaffede Banden uhindret Adgang til Huset. 

Louise Ann, har tilstaaet at hun bragte tørt Straa til Augustus Hatchett, da denne antændte Bygningerne 

paa Mt Pellier. 

[Løsblad 2A, opslag 85] 

John William Samuel af Windsor kan bevidne at Isaac Lucas medens Banden huserede paa Windsor sneg 

sig hen paa ham og efterat han havde affordret ham Feltraabet ”our Side” spurgte ”ham – what make you 

Don’t put Fire” pegende hen paa det brændende Vaaningshuus med sin Cutlass. – Andet saae Dep ikke 

[Løsblad 3A, opslag 86] 

Forv Knight af Glynn siger at Henry Spring af Marysfancy kom med Banden paa Glynn bevæbnet med en 

Møggreb som tilhøre Factori Stationen paa G. Møggrebet blev ham frataget og er endnu paa Glynn. 

Jane Warrell samlever med James Stollard disse to og James Martin haver, efter hvad Forv. Knight har 

hørt – han troer af ….manden Paulis – sat Ild paa Factori Stationen paa Glynn 

Charlotte Daniel af Windsor siger at hun saae James Martin slaa Laasen for Allowance Kjelderen paa W. 

og raabte at Folkene skulde komme for Allowance. Hun stod sammen med Jack Lewis af Clearmont, han 

mener have seet det samme. 

Joseph Marquest? af Glynn siger at han af James Martin blev truet med en Sabel til at slutte sig til Banden 

som han traf paa Veien mellem Conc. og Winds. James Howell af Glynn var tiltalt og blev tvunget af James 

Martin til at gaae med Banden. Han saae James Stallard i Banden. 

……… William siger at han saae James Stallard i Banden paa Windsor hvor han slog de bmt Punchrom 

istykker. James Sallard kaldes Armey?. 

[Løsblad 4A, opslag 87] 

Charlot Danielsen af Windsor kan bevidne at James Stallard af Concordia var med Banden da den huserede 

der, han raabte ”our side”, sagde til Folkene i Banden at de ikke skulde brænde Sygehuset for Arbeidere 

boede der, ligeledes kan Charlot bevidne at Felicia Petersen, James Stallards Moder, var ogsaa med Banden 

paa Windsor, hun teede sig der som rasende tog ½ Fl: Petroleum tilhørende M. Quaele 

Bency William af Windsor kan og bevidne at James Stallard /: Corney :/ var med Banden der, han slog en 

Ponchavs? itu og var meget støiende Verte 

[Løsblade, opslag 88] 

Charlot kan bevidne at Jane Warrell gik med Banden ned til Factori Stationen 

Analy 

A: Robert Small P: 4, 8, 22, 31. 
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Fulgte ikke B: til Mt Pellier, afventede dens Tilbagekomst til M: Star, blev truet med et Gevær A: H:. Gik 

med B: til Concordia, for en Synskyld tog fat i Jealousien i F: Boligen der. Gik med B: til Windsor, har ikke gjort 

noget og ved intet om Ødelæggelserne der. P: 22. Foreholdt Francis Semmans Forkl: vedgaaer at have aabnet 

Døren til F: Boligen saaledes at der blev uhindret Adgang for Banden. Har ikke slaaet Drengen men stødte til 

ham. P: 8 A forkl: nogle fremmede Fruentimer vilde sætte Ild til Mule Foldene, en Dreng vilde forhindre dette. 

Fruentimmerne toge dette fornærmeligt op og løb efter Drengen, for at give ham en Correction, for at 

forhindre dette optog A: et Stk: Jern og skubbede til Drengen F: Peter P: 31. A: gjentager sit Tidligere. – 

V: Christian Petersen P: 18. 

saae at Oprørne trængte sig ind i Vaaningshuset og ødelagde Alt og satte Ild paa Vaaningshuset og Værkerne. 

Louise Ann bragte Magass til V: Huset. 

V: James Petersen P: 19 

saae at Banden kom tilbage til Windsor ødelagde V: Huset og dets Indhold, saae Lucas Isaac ved Døren til det 

saakaldte Brødværelse tog tørt Straa op og betød Vidnet at han skulde kaste det ind i Ilden fordi han vilde at 

Folk skulde selv brænde den Pl: hvor de tjente. Lucas Isaac rettede dernæst samme Opfordring til A: John, 

ogsaa til Driveren skal han have stillet samme Opfordring. Lucas Isaac handlede som Fører, var virksom ved 

Ødelæggelsen af Møblerne Jealousier, er forvisset om at L Isaac kom i Spidsen for Banden til W:, saae ikke L: 

Isaac ituslaae Karren.  

Clara P: 23. 

modtog 6 Cigarer til Opbevaring af Francis Simmans. 

[Løsblade, opslag 89] 

A: Thomas Benjamin P: 5. 

Tvunget af A: H: til at gaae med B: op i Gaarden, har ikke deltaget i noget, hele hans Opmærksomhed var 

henvendt paa at komme bort fra B:, det lykkedes for ham da Banden passerede Skjellet mellem Concordia 

og M: Star, skjulte sig i No 11, har ikke blæst i Skallen da den ikke var god kunde blæses paa (Overskrevet med: 

Relax) 

V: Joseph Aaron P: 18 

Forkl: at da Banden den 3die Octobr kom til Concordia skjulte han sig, og ved saaledes intet. 

V: William Aaron P 17. 

Forkl: var hjemme paa Pl: den 3die Octbr, men skjulte sig af Frygt for Oprørerne i Vandløbet, hvor han 

Dagen forinden havde skjult 3 Fade Rom. Voulonteurene kom ud fra B Esperance, skød Kellian. Driveren med 

resten af Folkene slukkede Ilden som var sat i Rom-Kjælderen Forkl om Petrus Jacob som stemmer i Eet og 

Alt hvad …….. …………… har Forkl: 

V: Joseph Matheus P: 17 

Skjulte sig i N Byen da Banden var Anmarch mod Pl: B blev adsplittet ved P: Ankomst fra Pl: B Esperance. 

Forvalter K…… befalede Vidnet at være behjelpelig med at slukke. Vidnet ved intet om Banden. 

A: John Abraham P 3 – 21 

Mødte op med Joseph W: samtalede om at frelse Pl:, forbudt Fol at blæse i Skallen, vilde forhindre Peter 

James og Lellitia fra at brænde M: Folden, kjender ingen af Banden, forlod ikke M: Star. – P. 21. tvungen til 

at gaae med Banden over til Windsor af H: James. Forhindrede ikke Driveren med Fl: at redde Hr Farrallys 

Eiendele, men gav dem kun Meddelelsen. Gjentager Sigtelsen mod John Bob og Louise Ann om Ildspaasæt-

telsen, de nægte Sigtelsens Rigtighed. (Tilføjet: Relaxeret) 

A: John Ch: Frederik P: 28. 

erindrer at A: H: medens Banden husserede paa M: Star gav ham en Slurk Genever at drikke, fik ved denne 

Leilighed sin Læbe skaaren, At Bency James har givet ham at drikke erindrer han ikke. A: saa ikke B James 

komme ned af Vaaningshusets Trappe, eler paa noget andet Sted viste sig med Patroleum under Armen. A: 

saae at John Adam skubbede til Bency James. 

A: Georg Bachelor P: 28. 
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Gjentoge sin tidligere under Forhørene paa Richmond afgivne Forklaring tillæggende at han tog Geværet 

i den Tro, at B ved at see ham bevæbnet vilde lade ham gaae i Fred. A har ikke deeltaget i nogen af de 

forøvede Exes, men hørt at det var Eustatia Robert som opbrød Forv: Boligen, han har ikke seet noget. A var 

ikke med B: over paa Factori Stationen (Overskrevet med: Rel) 

[Løsblade, opslag 90] 

A: James Martin P: 31. 

Forklarer at han opholdt sig i Neger Byen da Banden passerede paa sin Vei fra Windsor saa intet, blev først 

opmærksom paa noget ved at see Mt Pellier brænde. A: forlod Concordia for at lede efter sin Hest, kom 

tilbage til Neger Byen paa Concordia da Banden allerede havde været der og afbrændt Vaaningshuset og 

Værkerne. har ikke fulgt Banden, ikke seet nogen 

V: Abraham Johannes P: 10. 

Var paa Benene hele Natten mellem 2’ og 3die for at holde Vagt paa Pl: W: Kl: omtrent 7 kom John Lewis 

og Sylvester, udtalte høit til Folkene at han var sendt fra den store Bande, og han og hans Kamerater sloges 

for Alle, og kunde ikke tillade F: paa W at sidde hjemme, fulgte de ikke vilde de blive mishandlede og N: Byen 

brændt, man gik mod Concordia blæste Skal som blev besvaret fra Conc James Martin, James Stallor, Lucas 

Isaac og Eustatia Robert sluttede sig til Banden, gik til M Star – hvor en Deel Folk sluttede sig til dem, gik 

derfra til Mt Pellier, de der sluttede sig til B: paa M: Star vare Louise Ann, John Bob og Fr: Simmons. Vidnet 

gik til sin Svoger Christian. V: Huset og Værkerne bleve antændte og nedbrændte. Vidnet ved ikke hvem der 

iværksatte det. Banden gik til M Star John Abraham og Lucass Isaac uddelte Meel til Folkene, De første der 

trængte sig ind i V: Huset vare Fr: Simmon, Lucas Isaac. Vidnet og Joseph James af J: Fancy reddede Hr Farralys 

Vogn, Banden gik derfra til Concordia. Eustatia Robert itubrak Døren til Forv: Huset. Lucas Isaac fik et Fad 

Meel rullet ud og overlod det til Folkene. Forvalt B antændt, og nedbrændt, af hvem ved V: ikke. Derfra gik 

Banden til Windsor ført af de samme Capitainer J: L: H: B: A H: og Joe William. Jacob Isaac bevæbnet med en 

Cuttlas ituslog Karrer, Vaaningshuset nedbrændte, hvem ved V: ikke, John Lewis satte Ild i Romkjælderen ved 

at en brændende Spaan faldt ned i Rummet, Joe William fik sine Fødder forbrændte. John Chr F: fik og et 

Brandsaar. førend B gik til M: Star sluttede en Mod sig til dem Eustatia John. (Tilføjet: Relaxeret) 

A: James Gumbs P 3. 21 

saae Fr: Simmons og Serah i F: Huus. John Abraham sluttede sig til Banden og kom tilbage med den fra Mt 

Pellier. P 21 Gjentager sit Tidligere at John Abraham gik med Banden over til Mt Pellier og kom tilbage med 

den til M: Star. John Abraham nægter. (Tilføjet: Sigtes for at have med paa Mt Pellier.) 

A: Joseph Thomas P: 23. 

blev af Driveren sendt til Byen Chr med Budskab til Forv:, mødte Vagtmand John Abrh: og tilraadede ham, 

at dersom Folkene paa M: Star vare tilsinds at redde noget ag Hr Farralys Eindele skulde de gjøre det jo før 

jo hellere: paa Vein tilbage saae han at Mt Pellier var i Brand. ligeledes M: Sars Vaaningshuus og Værker vare 

antændte. A fortsatte sin Vei ned til Concordia og saae Banden at Robert Small opbrød Døren til Forv: B: gik 

ikke med Banden over til Windsor. A: saae Joe William bevæbnet med en stor Brændeøxe i Banden medens 

denne opholdt sig paa Concordia, han saa ogsaa Vagtmand Joh Abraham af M: Star. (Tilføjet: Rel) 

A: Benjamin James P: 24. 27. 28. 

Efter Joe Williams Opfordring forlod W: med Banden som dannedes der, foreslog at sætte Ild i en Suk-

kermark. ankomne til Mt Pellier hvor Banden trængte sig ind og ituslog alt. A: satte Ild paa en sammenhobet 

i en ……….. af Papiir. Aviser, en Fruentimmerkjole m: m: Joe William gav han to Svovlstikker. Joe W: afstrøg 

selv e… Forsøget mislykkedes. Ar: strøg nu to Svovlstikker paa Bunden af et omvendt Skab, den anden 

Svovlstik fængede og med den antændte han nu Paperet m: m: og Ilden blussede op. ingen Petroleum blev 

brugt i V: Huset. I Kogehuset fandt A: en Fl: ¾ fyldt med Petroelum som han stænkede paa Ilden der som 

allerede var antændt i en der staaende Kasse fyldt med Magass. Cyrenghuset blev antændt ved en Ild sat i 

Vinduet ud mod N: Byen, af hvem ved A: ikke. om Morgenen førend han forlod W: blev han af Henry James 

der trakteret med Rom, for at gjøres modig. A nægter at der ved Ildspaasættelsen paa M: Star blev gjort Brug 

af Petroleum. ankommen til M: Star følte han Rusen mindre, gjorde et Forsøg paa at redde V: Huset, ved at 
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gjøre vitterligt at i Huset var indrettet et Cappel. givet John Charles /: Burdo :/ en drik Genever, det maa være 

denne Fl: der er antaget for en Fl: Petroleum. Gik med Banden over til Windsor, har ikke deeltaget i nogen 

Ødelæggelse der, forsøgt at redde Eindele for Hr Quale. de virksomme der vare Killian, Lucas Isaac af 

Concordia Belle David m Star. 

[Løsblade, opslag 91] 

A: Abraham Thomas P 20. 

fulgte Banden som blev dannet paa Windsor over til Mt Pellier og derfra til M: Star:, der saae han Leilighed 

til at snige sig bort, og gik lige til sit Hjem paa W: og ikke før eller senere har deeltaget i noget.  

A: (relaxeret) Anthony Thomas P: 14. 18. 

V: Peter James P 18. 

saa en Bande som førtes af J: L: A H: Henry James John Adam og Joe William komme ind i N Byen, ved 

Trudsler tvang ham til at slutte sig til B: gik op mod Mt Pellier saae Leilighed til at snige sig bort. Banden kom 

tilbage til M: Star Joe William slog Laasen af R Kjælderen. Lucas Isaac befalede et Fad Meel rullet ud. John 

Abraham uddelte Meelet. Flere trængte sig ind i Vaaningshuset blandt andre Francis Simmons, Joe William. 

Huset blev antændt og udbrændt Henry James satte Ild i Værkerne i Overværelse af Richard Georg af M: Star. 

Adspurgt hvem først der trængte sig ind i Vaaningshuset saae Vt først de skudte og senere de afdøde Førere, 

Francis Simmons, Burds, Bency James, han ved at da ”Burdo” Bency James vare komne ned ad Trappen stod 

Huset i Flammer  

A: Francis Simmons P: 3. 20 

saae Bency James sætte Ild under en Kasse fyldt med Magass og besprengt med C Oil som afbrændte V: 

Huset paa Mt Pellier, Sarah Conrad bragte Magass. A itubrak Farrallys Skrivebord, stjal Sigarer. saae John 

Abraham redde F: Vogn P: vedgaae ikke ham men James Gumbs som først trængte ind i Farrallys Huus, saae 

ikke Lucas Isaac oppe i V: Huset, men han var virksom nede i Gaarden med at uddele Meel. Lucas fortalte 

ham i Arresthuset at det Spanskrør som han var beskyldt for at have taget, var A: H: Ladestok og A: H: tog 

den fra ham, det var et Spanskrør. Det var Robert Small som med Vold skaffede Banden Adgang til Forv: 

Boligen. Banden gik til Windsor saae at Lucas Isaac gik som Fører i Spidsen for Banden, saae og Joe William 

mellem Banden. 

A: Louise Ann P: 8. 21. 

var beskjæftiget med at vadske Liiner da Banden paa dens Vei op til Mt Pellier mødte hende og blev af A: 

H: tvunget til at følge med. A H: satte Ild paa Vaaningshuset og tvang hende til at bringe Magass for at faae 

Ilden til at fænge. Fulgte med B til M: Star. men forføiede sig strax hjem til sit Huus i N: Byen. nægter at have 

været tilstede ved Farrallys Huus Ødelæggelse. P: 21 nægter at have sat Ild i M: Stars Magashus, har ikke 

været oppe i M: Stars Gaard. Kjender ikke Bency James. 

 [Løsblade, opslag 92] 

A: James Stallard P: 7 

nægter enten som Deeltager eller Tilskuer har været med ved Ødelæggelserne eler Ildspaasættelserne, 

hverken paa M: Pellier, M: Star, Concordia, eler Windsor eler noget andet Sted, opholdt sig i N: Byen hele 

Tiden, og ikke engang været i Gaarden. 

V: Robert Henry Driver P: 14 

Saa en Bande af 12 a 18 meneskr komme fra Windsor, Edw Sommer betydede Banden at den vilde blive 

forhindret fra at ødelægge, gik op til Mt Pellier, forsøgte tilligemed Weeks, Phellesens Canton, Hewitson, 

Edvin at redde noget af Hr Farrallys Eindele, fik tre 3 Tøi samlete, da Vagtmand John Abraham betydede Dem 

ikke at redde noget, Thomas Joseph havde sagt ham, at det Sted hvor Godset blev bragt i Sikkerhed vilde 

blive brændt, Forsøget blev derfor opgivet. 

V: Thomas Weeks P: 14 

saae en B komme a 12 til 15. tvang Folkene, John Bob, Thomas Benjamann og Louise Ann sluttede sig til 

B og gik med over til Mt Pellier, var med Driveren og de andre at redde Tøi for Hr Farrally, blev forhindret 

derpaa af John Abrahams Meddelelse om at Thomas Joseph havde sagt at Huset skulde blive ødelagt hvor de 
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bragte det reddede Tøi, derfor opgaves Forsøget, B kom tilbage fra Mt Pellier antændte og opbrændte V: 

Huset og Værkerne. Vidnet ved ikke af hvem (Tilføjet: Relaxeret) 

A: Lucas Isaac P: 4. 19. 22. 29. 

uddelt Meel til F: paa M: Star, John Abraham hjalp ham dermed, har ellers ikke foretaget sig noget. P 19 

– vel ikke ligefrem fulgte Banden over til Windsor, nægter at have ituslaaet Karrer og at have kaldt for Trash 

paa Windsor nægter han ligeledes, nægter ligeledes at have tilvendt sig et Spanskrør oppe i Hr Farrallys Huus. 

P: 22. Har ikke været i Hr Farrallys Huus den 3die Octobr. A: fratog Spanskrøretden Ostindiske Dreng Francis 

Peter. A H: fratog ham senere Sp: sigende at det var hans Ladestok. A har ikke kaldt Folkene for Sukker paa 

M :Star. P: 29. Den første som viste sig virksom da Banden kom til Concordia var Eustatia Robert som rev 

Jealousi Døren til F: Boligen ned. A: tilstaaer at have ødelagt Karrer paa Windsor. A: tilstaaerr at han paa 

Windsor opfordrede James Petersen, Augustus John og vel ogsaa Driveren til at kaste Straa som han leverede 

dem ind i Ilden, for som han sagde, ”It was only right that the peoble burnt their own Estates.” 

A: Petrus Jacob P: 6 

været beskjeftiget hele Natten med at redde Queales Møbler, saae John Lewis komme op i Gaarden, om 

Morgenen 3die Octbr: og besøgte Jane Warrell, som han ofte besøger, blev saa beskjenket. – Commissarius 

bemærkede at A: har vist en paafaldende Usikkerhed (Overskrevet med: Rel) 

[Løsblade, opslag 93] 

A: Jane Warrell P: 6 

Saae John Lewis om Morgen første Gang, saae ham komme tilbage med en Bande og afbrændte Vaa-

ningshuset. Fastholder at være hjemme hele Dagen; hun paaberaaber sig Graverens og Henry Rasmussens 

Vidnesbyrd (Overskrevet med: Rel) 

V: John Francis 

Forkl_ saae Bandens Folk flokke sig om Forvalterhuset og ødelægge Møbler, Jeslouser m: m: V: var ikke 

nær nok til at gjenkende Folkene i Banden. V: saa at Lucas Isaac fulgte Banden da denne gik til Windsor. 

V: Georg Simons Driver P: 15. 

John Lewis kom Kl 9 Morgen til W: holdt en Tale til Folkene, truede med den store Bande, som havde 

tilfølge at saagodt som alle de yngre mandlige Arbeidere forlode W:. Dep: saae dem ik igjen førend om Efter-

mdg: kom tilbage med Banden. Dept: forlod ikke Pl:. Banden ødelagde og afbrændte V: Huset, af hvem ved 

Dep: ikke, saae John Lewis komme ned med et brændende …: Træ i Haanden i Romkjælderen, og strax efter 

var Alt i Ild. Lucas Isaac ødelagde med en Cuttlas en Karre. Abraham Johannes vilde forhindre ham i det. efter 

nogen Strid lykkedes det ham - Vagtmand John Abraham kom hen til Dpt: og sagde at ingen skulde gjøre ham 

noget saalænge han var tilstede. B: gik til Factori Stationen 

V: Augustus John P: 16. 

Vidnet mødte Lucas Isaac som bevæbnet med en Sabel stod ved Døren til Kjelderen paa Pl: Windsoe, vilde 

tvinge vidnet til at bringe Trash til Kjælderen, Lucas Isaac gjentog sin Ordre tillæggende, at han kunde tvinge 

Folkene til selv at ødelægge Værkerne paa den Pl: hvor de tjente 

 

[Opslag 96] 

Kommissionen af 25. Okt. 1878 vedr. Negeroprøret Okt. 1878 på St. Croix 

Justitsprotokol. 28. Okt. 1878. 

 

[Folio 1a, opslag 97] 

Denne gjennemdragne og med Præsidentskabets Segl forseglede Protokol, bestaaende af To Hundrede 

og Otte og Fiirssindstyve folierede Blade autoriseres herved til en Justits-Protokol for den Gouvernementet 

for de dansk vestindiske Øer i Henhold til Allerhøieste Resolution af 25de October 1878 nedsatte Kommission 

til Undersøgelse og Paakjendelse af de Sager, der viise sig af og angaar Forbrydelser, der ere begaaede i og 



 

© 

52 

under det i October 1878 paa St Croix stedfundne Oprør af Oprørerne, Urostifterne og alle Deeltagere i 

Oprøret og sammes Ødelæggelser. 

Gouvernementet for de danske vestindiske Øer p. t. St Croix den 28de October 1878. 

Aug Garde 

 / H Hauschild 

[Folio 2a, opslag 98] 

Aar 1878 Mandagen den 30te December om Formiddagen Kl: 9 blev i St. Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhører Som Vidner 

vare tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes John Peiffle af Pl: Lower Love, der er sigtet for Torsdag den 3die October at være fulgt med 

den tidligere omhandlede Bande fra L. Love over til Adventure og der været med ved Ildspaasættelse. A. 

angiver, at han rigtignok gik med Banden over til Adventure, men at han blev tvunget dertil af den tidligere 

omtalte Gittens, der kom ind i hans Huus med en Stok og truede ham med at prygle ham, hvis han ikke fulgte 

med. A. der er stor og stærk, men selv siger, at han er ”stupid”, saae at enhver kan ”take avantage of him”, 

turde ikke andet end gaa med, men han vil ikke have gjort noget paa Adventure og vil derfor vel være vendt 

tilbage til Lower Love, navnlig vil han ikke have hjulpet med til at bringe Magas til Ilden. 

Fremstilledes John Francis, ligeledes af Lowe Love, der er sigtet for at have været med samme Bande og 

navnlig anholdt for at have været verksom paa Paradise. [Folio 2b-3a, opslag 99] Han angiver, at han ikke gik 

med om Torsdagen og ikke har været paa Paradise, ligesom han heller ikke om Fredagen, da Joseph Parris 

dannede sin Bande paa L Love, vil være fulgt med den. 

Fremstilledes Henry Mascal, ligeledes af Pl. L Love, der ligeledes er sigtet for at have været med i Sydsi-

debanden om Torsdagen. Han angiver, at han hele Torsdagen var hjemme paa Pl. L. Love, som han ikke vil 

have forladt under Spectaklerne. 

Fremstilledes A. William Henry, der, som tidligere forklaret /: Forhøret d 19de November :/, samlede dem 

af L. Loves Folk, der gik over til Adventure og videre frem. Han forklarer, at A. John Peiffle var med paa Ad-

venture, men han kan ikke sige, om han gik længere med. Han saa i ikke Peiffle være med til at sætte Ild paa, 

eller overhovedet gjøre noget. Med Hensyn til A. John Francis angiver han, at han ikke saae ham i Banden. A. 

Henry Mascall var, angiver han, slet ikke paa L. Love den Torsdag Morgen, men A. traf ham paa Paradise, hvor 

han egentlig boer, skjøndt han arbeider paa L. Love. Mascall fulgte med fra Paradise over til Bettys Hope og 

derfra videre indtil Anguilla, men A. saae ham ikke foretage sig noget; derimod saae han, at han paa Bettys 

Hope fik Prygl af en anden Neger. 

A. Mascal, hvem dette Angivende blev foreholdt, forklarer nu, at han rigtignok fulgte med Banden fra 

Paradise til Bettys Hope og derfra til Envy, Manningsbay og videre til Anguilla, men han vil ikke have gjort 

andet end være fulgt med og gik kun med, fordi Banden, der gik gjennem Negerbyen for at presse Folkene 

ud, tvang ham til at følge med. Da han paa Bettys Hope nægtede at gaae med ind i Planter Peebles Huus for 

at slaae i stykker der, overfaldt endeel af de andre, uden at han kan sige hvem det var, ham med Stokkeslag, 

ligesom senere paa Anguilla, da han lod et Ord falde om, at det var en Skam, at de havde brændt Peebles’s 

Huus, han ogsaa blev slaaet i Hovedet, og denne Gang saa stærkt, at han faldt til Jorden og blødte stærkt, 

han gik da, saa godt han kunde, ned til Lower Love. A. maatte holde sig inde i flere Dage, da han var slemt 

forslaaet, ikke blot i Hovedet, men ogsaa over Ryggen og Skuldren. A. gjør Indtrykket at være i høi Grad 

enfoldig, saa det er besværligt at faae en tydelig Forklaring af ham. 

A. William Henry bekræfter, at Henry Marcahll blev alvorlig banket paa Anguilla af den af ham angivne 

Grund, Der var en heel Flok, som omringede ham, men A. lagde navnlig mærke til George Cambridge og en 

Mand fra Cane John James, om hvem A. [Folio 3b-4a, opslag 100] angiver, at han var en af Anførerne i George 

Cambridge’s Bande. 

A. John Priffle. John Francis og Henry Mascal afførte. 

Efter den, ved Nævnelsen af George Cambridge’s Navn, givne Anledning blev A. William Henry videre 

afhørt. Han forklarer, at det paa Bettys Hope navnlig var Cambridge og Cox, der vare hidsige paa at faae 
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Plantagens afbrændt. George Cambridge raabte strax paa, at Bettys Hope maatte brændes, saavelsom andre 

Plantager, og hugge Laasen fra Kyringshuusdøren. A: lagde ikke mærke til, at William Jones var videre ivrig /: 

jfr. Forhør 19de November :/ 

A., efter at være formanet til Sandhed, ratihaberede sin Forklaring og afførtes 

Fremstilledes Wilhelm Rodgers af Pl: Goldengrowe. Han forklarer, at han var hjemme paa Goldengrove, 

da Banden kom ind der om Torsdagen og gik derfor ned til Negrobay, hvorfra han atter vil være vendt tilbage 

til Goldengrove. 

Fremstilledes A. Bastian af Plantagen Goldengrove, der angiver, at Rodgers ialfald fulgte med til Mor-

ningstar da han saae ham der. Rodgers gik desuden langt fremme i Banden, paa Veien fra Goldengrove til 

Negrobay, og A. vil ogsaa have seet ham i eller ved Vaaningshuset der. Han har desuden hørt, at Rodgers paa 

Negrobay gav Banden Anviisning paa Driverens Huus. 

Fremstilledes Augustus Jeffrey af G. Grove, der ligeledes vil have seet Rodgers følge med til Negrobay, 

men hverken der eller senere vil have lagt særlig Mærke til ham. 

Fremstilledes A. Joseph Cummings af Pl. Negrobay. Han forklarer, at han var hjemme paa Negrobay da 

Banden kom. Den første, han saae komme ind i Negerbyen, var Wilhelm Rodgers af Goldengrove, der 

smækkede Døren til Driveren Huus og og sammen med John Charles fra L. Love gik ind i Huset og saae sig 

om. A. saae ikke, at de sloge noget istykker. Om det var Driveren, der imidlertid var flygtet, de søgte, kan A. 

ikke sige. Fra Negerbyen styrtede Banden i Løb lige op til Hoved Bygningen, og Wilhelm Rodgers var igjen den 

Første, der naaede derop; han havde i Haanden en Stok, hvormed han afslog Dørgrebet, hvorpaa han og de 

andre sprængte Døren og styrtede ind i Huset og begyndte at slaa alt, hvad de traf paa, i stykker. Hvorledes 

Ilden blev tændt i Huset, saae A. ikke, da han var udenfor, saa at han først saae, da Røgen væltede ud af 

Vinduerne i den underste Etage. Hvem der satte Ild paa det forrige Kogehuus, der nu bruges til Hestestald, 

saa A. heller ikke, men han tillige med de andre [Folio 4b-5a, opslag 101] slukkede Ilden, ligesom han derefter 

fik Parris til at afstaa fra til at afbrænde Forvalterhuset, der ligger tæt op til Negerbyen, idet da Parris til 

Gjengjæld forlangte, at Negrobay Folk skulde følge med Banden, da eller Negerbyen skulde brændes af. A. 

og Samuel James fulgte da med. – Om der var flere, veed A. ikke, men han troer det neppe, da saagodt som 

alle Folkene vare løbne i Skuul, A. og Samuel James vilde have holdt sig tilbage, hvorved de bleve i stand til 

at slukke den Ild, som Banden altsom den gik fre, antændte i flere Sukker stykker, saa at kun et Stykke, No 10, 

brændte af. Ved Maningsbay vil Arrestanten igjen, tilligemed Samuel James, have forladt Banden, og han vil 

intet have gjort Noget der. Han saae nok Driveren paa Maningsbay, men vil ikke have seet at der tilføiedes 

ham nogen Overlast. Han vil ikke have lagt Mærke til, om Wilhelm Rodgers var med paa Maningsbay. –  

Fremstilledes Samuel James af Negrobay, der ligeledes forklarer, at Wilhelm Rodgers var den Første, der 

med Banden kom ind i Negerbyen og gik lige op og aabnede Driverens Huus, som han gik igjennem. A. antager 

imidlertid, at Rodgers af Førerne Joseph Parris og Augustus George var tvunget til at paavise dem, hvor 

Driveren, der imidlertid havde skjult sig, boede. Han vil ikke have seet, at Rodgers var den Første eller en af 

de Første til at trænge ind i Hovedbygningen, ved hvilken han overhovedet slet ikke vil have seet Rodgers. 

Forøvrigt forklarer han i Overeensstemmelse med Joseph Cummings, at han gik med Banden for at forhindre, 

at Negerbyen skulde blive brændt af. Han vil ikke have gjort noget somhelst Ondt paa Maningsbay, hvor han 

dog blev, indtil Banden igjen var gaaet og saaledes kom til at være behjælpelig med at slukke Ilden i 

Negerbyen, der var bleven antændt ved Ilden fra Forvalterhuset. 

Fremstilledes A. John Charles af Pl. L. Love, der forklarer, at han, da Banden kom op paa Negrobay og delte 

sig, saaledes at nogle gik mod Hovedbygningen medens andre gik ind i Negerbyen, gik ind i Negerbyen og 

kaldte paa Vagtmanden der; paa samme Tid kom der endeel, som A. mener Golden Grove Folk – ialfald 

kjendte han imellem dem Wilhelm Rodgers og Daved James – som ledte efter Driveren og gik ind i dennes 

Huus. Han saae ikke Wilhelm Rodgers oppe ved Hovedbygningen, og han troer, at der paa den Tid, som og 

de andre naaede derop, allerede var Ild i Huset. Han saae paa Maningsbay, at Joseph Cummings bragte en 

Haandfuld ”Trash” op til Trappen til Hr. Pattersons Huus for at kaste paa den Ild, der var antændt [Folio 5b-

6a, opslag 102] udenfor. A. stod paa Trappen tilligemed Adam Beaner og Kogemanden Albech William, der 
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søgte at slukke Ilden, saafort som de andre søgte at tænde den. A. skammede Joe Cummings ud, hvorpaa 

han og igjen smed ”Trashen”, og A. saae ham ikke foretage sig videre. Om han senere, da den anden Bande 

kom til fra Bettys Hope, og Huus og Værker virkelig brændte, hjalp til, ved A. ikke. Med Hensyn til, hvad der 

med Driveren passerede, forklarer A., at Driveren, da endeel af Banden var inde i Huset og sloge istykker, 

medens andre stod udenfor, stod paa Trappen og bad dem om ikke at brænde Huset, hvorpaa Mængden 

saavel indenfor som udenfor styrtede sig over Driveren og under Stød og Slag slæbte ham ned ad Trappen 

hen til Kogehuset, hvis Dør de tvang ham til at aabne. A. lagde sig imellem og fik Parris til at lade Driveren 

fare, hvorefter, som alt tidligere forklaret, Værkerne ikke bleve brændte dengang. A. saae ikke, at Samuel 

James foretog sig noget enten paa Negrobay eller Manningsbay. 

Arrestanterne vare efterhaanden som de vare afhørte afførte.  

Retten hævedes Klokken 4. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdagen den 4de January om Middagen Kl. 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionenes Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner var 

tilstede Commissionens kriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Forhørsdommeren bemærkede, at der var bleven anstillet nærmere Undersøgelse med Hensyn til Mar-

greth Williams – Gills Hustru /: Forhør 2den December :/, hvorefter hun sigtes for at have modtaget i sit Huus 

og gjemt endeel Klæder, som Gill havde taget fra Underforvalterboligen paa Pl: Mt Pleasant & Plessens, inden 

den af ham og de andre blev brændt af. 

Fremstilledes A. Margreth Williams, hun angiver at Manden, da han den paagjeldende Nat havde været 

…………. ved Branden paa Plessens Værker – om han selv var medskyldig i Branden veed hun ikke – bragte 

nogle Klædningsstykker, navnlig 2 Par Buxer hjem med sig, men angiver hun, at Underforvalterem har faaet 

dem igjen. Paa Tilspørgsel om hvorledes han har faaet dem, udsiger hun, at Underforvalteren selv fandt dem 

i Budskadset ved Negerbyen, og benægter hun, at det er hende selv, der har søgt at skjule dem i Buskadset, 

men hun siger, at det [Folio 6b-7a, opslag 103] er Manden. 

Fremstilledes A. John William Gill, der siger, at han ikke har bragt eller kunnet bringe Klæderne ud i Bu-

skadset, da han om Fredagen undløb fra Mt Pleasant og efterlod den Smule Tøi, han vel havde bragt med 

hjem i Huset hos sin Kone. Begge Arestanter afført. 

Fremstilledes Thomas Jacob af Pl. Canaan, der indrømmer, at han, da Banden fra Mt Pleasant under E-

manuel og Fritz i Anførsel passerede Canaan, fulgte med tilligemed endeel andre Folk fra Canaan over Bak-

kerne til La Vallee, men han vil intet have gjort og navnlig ikke, som for han er sigtet for, have sat Ild paa 

Karrerne, men vel have grebet det første Leilighed til at løbe hjem. Afført. 

Fremstilledes A. Aaron Martin af Pl. Strawberry Hill, der indrømmer, at han fra Strawberry Hill er fulgt 

med Banden paa dens tidligere betegnede Vei til Work & Rest og derfra til Annashope, hvor den blev splittet 

af Tropperne. Afført. 

Fremstilledes A. Paul Job af Pl. Punch, der er sigtet for Natten mellem Tirsdag og Onsdag at have været 

med i Optøierne i Byen Frederiksted og navnlig blæst paa Skal der. A. angiver, at han kom til Frederiksted 

Onsdag Morgen imellem Kl: 4 og 5 da Pøblen allerede var ved at skilles ad, men han benægter at have blæst 

paa Skal eller deeltaget i Ildspaasættelsen eller Plyndringen. Afført. 

Fremstilledes Peter Brown af Pl. Mt Pleasant & Plessens, der angiver, at han rigtignok var i Frederiksted 

hele Tirsdag Eftermiddag og den paafølgende Nat, men han vil ikke have været med i Optøierne, hvorimod 

han vil have opholdt sig hos en gammel sort Tømmermand, der skal boe i Nærheden af Kirkegaarden. Afført. 

Fremstilledes Wilfred Plasket af Pl. Butlersbay, der er sigtet for at have været paafærde ved Optøierne i 

Frederiksted Natten mellem Tirsdag og Onsdag og været med til at opbryde Boutikker og blæst paa Skal. A. 

angiver, at han var hjemme paa Plantagen hele den Nat og fungerede som Vagtmand og mener, at der finder 

en Forvexling Sted imellem ham og en William Plasket, der er lys i Farven ligesom han og holdt til paa Pl. 

Butlersbay, skjøndt han var Arbeider paa Nicholas. A. angiver, at han blev anholdt den 4de October af Betjent 

Tolderlund. Afført. 
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Fremstillet Elijah Francis af Pl. Two Brothers – født paa Antigua – Han angiver ”at hans Hoved gaaer og 

kommer”, hvormed han mener at han ikke altid er [Folio 7b-8a, opslag 104] rigtig i Hovedet, og at han ikke 

har været borte fra Two Brothers Natten mellem Tirsdag og Onsdag, ligesom han overhovedet ikke vil have 

deeltaget i Spectaklerne. Afført. 

Fremstilledes Benjamin Ford af Pl. Two Brothers, der forklarer, at han rigtignok var i Frederiksted endeel 

af Natten imellem Tirsdag og Onsdag, men vil først være kommen derind Klokken henved 2, da Madam 

Reuters Pige skal være kommen ud til Two Brothers og have spurgt Folk om at komme og hjelpe Madam 

Reuter med at flytte hendes Varer. A. vil da være gaaet ind, som han først siger, alene, derefter sammen med 

Joseph Merchant /: jfr. Forhør 20de December :/ og vil have hjulpet at flytte, hvorpaa han vil vendt tilbage til 

Two Brothers. Afført. 

Fremstilledes A. Bona James af Pl. Fredensborg. Han indrømmer at han var i Frederiksted Tirsdag Efter-

middag og vil da ogsaa have færdedes i Byen imellem Mængden, men vil ikke have deeltaget i nogen Optøier. 

Da han saae, at Negerne begyndte at gjøre Spectakler, først i Junghans Boutik, derefter nede i Byen, blev A. 

bange og gik til sin Tante Tømmermanden Francis Bandolph /: ? :/ Kom og hos dem vil han være forbleven 

hele Natten. Han siger, at baade han og Peter Brown begge vare jevnt fulde om Aftenen, da de faldt i Søvn 

under et Træ i Gaarden; da de vaagnede vare Tropperne begyndte at skyde, saa at de ikke turde gaae ud. Om 

Eftermiddagen, da der blev søgt efterLandnegere, blev A., der jevnlig har været straffet for Tyverie og er en 

Drukkenboldt, tagen og tilligemed Peter Brown. Afført. 

Fremstilledes William James af Pl. Grove Place, der er sigtet for at have været særdeles virksom under 

Ildspaasættelsen paa Pl. Grove Place /: Frederiksted Politiretsforhør af 16de October :/ Han vedbliver som 

hidtil at paastaae, at han vel var hjemme paa Pl. Grove Place, da Banden kom ind, men at han ikke i mindste 

Maade deeltog i dens Exesser. Afført. 

Fremstilledes Benjamin Allen af Pl. Orange Grove; der angiver, at han var paa Pl. Cliftonhill om Onsdag 

Aften da Banden kom der, han fulgte derfra med til Barrenspot og Strawberryhill; paa hvilket Sted han vil 

have forladt Banden. Han vil ikke selv have foretaget sig noget enten paa Cliftonhill, hvilken Plantage han 

samme Dag skulde forlade, eller paa nogen af de andre Plantager. Afført. 

Fremstilledes William Riis af Pl. Two Friends, der er sigtet for at have været med i Optøierne i Frederiksted 

Tirsdag Aften. A. angiver, at han hele Vejen, indtil han om Fredagen blev anholdt, ikke [Folio 8b-9a, opslag 

105] har flyttet sig fra Two Friends, hvortil han dog senere føier at han om Onsdagen fulgte Planter Reilly fra 

Mt Pellier over til Annally, men ellers vil han han ikke have været borte. 

Det bemærkes, at A. blev anholdt den 7de October. 

Han benægter at have været Banden, der kom til Two Friends, behjælpelig med at sætte Ild paa Plantagen. 

Afført. 

Fremstilledes Isaac Anthony af Frederiksted /: Frederiksted Politiretsforhør af 15de October :/ Han angiver, 

at han Tirsdag Formiddag var i Byen men mellem Kl: 1 og 2 red igjen ud til Annally, hvor han arbeider som 

Porter og havde ligget syg som Følge af, at han var bleven overkørt af en Karre. Han vil ikke være vendt tilbage 

til Byen enten om Eftermiddagen eller om Natten, saa at han antager, at de Personer, som have vidnet imod 

ham, have taget feil af ham og en anden. Afført. 

Fremstilledes A. William James af Springgarden, der indrømmer, at han gik over til Annally, da Banden var 

der. Da han kom der, var Værkerne allerede igen i brandt, og A. vil ikke have gjort noget Ondt; hvorimod han 

vil have hjulpet til at slukke Ilden i Negerbyen og i et Sukkerstykke, der vare bleven antændt med Gnisterne 

fra Ilden i Værkerne. Afført. 

Retten hævet Kl: 5. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Mandagen den 6te January om Middagen Kl. 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Ar-

resthuus. Overdommer Rosenstand og Byfoged Sarrauw var tilstede. 

Commissionens Formand bemærkede, at Justitsraad Forsberg, efter at han havde andraget om af Hel-

bredshensyn at maatte blive fritaget fra sit Hverv som Medlem af Commissionen, under 31de f: Md: var bleven 
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entlediget saa at altsaa Commissionen nu allene bestod af Overdommer Rosenstand og Byfoged Sarauw. Den 

særlige Undersøgelser, der, saaledes som under 11te December f. A. tilføiet Protocollen, havde været 

overdraget til Justitsraad Forsberg, havde saaledes atter maattet inddrages. 

Overdommer Rosenstand dernæst bemærkede, at Forretningerne i Overretten havde nødsaget ham til i 

de sidste Par Uger, hvori, desuden Juul og Nytaarshelligdagene faldt, mindre vedholdent end hidtil at 

fremgaae med Undersøgelsen. 

Fremstilledes paany A. Bona James, der blev nærmere examineret. Han forkla- [Folio 9b-10a, opslag 106] 

rer, at der Uger og Maaneder før den 2den October paa Pl. Fredensborg, hvor han var emploieret, jævnligen 

imellem Folkene var Tale om, at de saakaldte ”Porters” fik mere Betaling og vare begunstigede frem for 

Plantagens egne Folk, hvororver disse vare utilfredse. En saadan ”Porter” pleiede at gaae til Arbeide om 

Morgenen Kl: 8 og holdt op at arbeide Kl: 4, men arbeidede saa rigtignok i Middagstiden. han fik 20 cts om 

Dagen og derhos ganske den samme Allowance som Plantagens faste Arbeider. Det hed sig nok, at de ingen 

Huus fik, men naar der var ledige Huse, som f. Ex. paa Kingshill, sov de ogsaa paa Plantagen. Derimod havde 

de ganske vist ingen Provisionsgrund og ingen af de andre Smaa-Privilegier med Hestehold og Svinehold, som 

faste Arbejdere gjerne kundne tilegne sig. De fik derhos hver Dag en Snaps og en Dark Sukkervand, medens 

de faste Arbeidere kun fik dette Tractement to Gange om Ugen. Utilfredsheden kom f. Ex. tilt frem, naar 

Gangen – Porterne arbeidede i en Gæng for sig selv – sendte Vandboreren op og bedt om Beverage, og han 

kom tilbage med et Afslag. Man mumlede om da om, at det var en ”funny Thing”, at de faste Arbeidere, som 

var nødte til at arbeide Aaret rundt for 10 cts, ikke kunde faae en Smule Beverage, naar en ”Porter”, der nu 

og da gav en Haandsrækning og derfor fik 20 cts, kunde faae Beverage hver Dag. A. har selv tit været med til 

at knurre, og alle Folkene i Marken gjorde det samme. Han vil derimod aldrig have hørt nogen Tale om eller 

an Antydning af Voldsomheder for at opnaae en Forandring heri, hvorimod der ofte brugtes Udtryk som ”vel, 

vi vil vente til den Dag kommer, til da vi bliver fri” /: 1st October :/ og saa gaae et andet Sted hen. A. vil derved 

ikke have meent at gaa til nogen anden Øe, men til en anden Plantage eller Vestenden og siger, at det dog 

ikke blev sagt, at de hellere vilde arbeide som ”Porters.” A. havde ikke isinde at forlade Fredensborg den 1ste 

October, men vilde have gjort s.. ………. G…….. endeel andre, dersom de ikke havde vidst, at der til October 

skulde komme en ny Forvalter. A. gik til Frederiksted den 1ste October, deels for en ”Spree”, deels for at sige 

en Ven, der skulde til Crab Island, Farvel. Han hørte ikke enten paa Veien eller i Vestenden noget om, at der 

paatænktes Spectakler. A. var i Hr. Fabers ”Romshop” for at drikke en Snaps med sin Ven, da Spectaklet 

begyndte i Hunghans’s ”Shop”, men A., der allerede havde faaet et Par Snapser, gik ikke [Folio 10b-11a, op-

slag 107] med ind i Hoben, men gik som tidligere forklaret op til sin Tante. Arrestantens Forklaring blev ham 

foreholdt og af ham ratihaberet. 

Da de om Arrestanten i Frederiksted anstillede Undersøgelser ikke have frembragt Oplysninger, der be-

styrker den Mistanke, hvorunder han blev ranholdt, f blev han relaxeret. 

Fremstilledes Cornelius Heyliger af Pl. Diamond & Ruby. Han indrømmer, at han om Torsdagen, da Banden 

kom fra Strawberry Hill under Anførsel af Monsieur og Christian Newton ind paa Diamond & Ruby, derfra 

fulgte med dem over til Castle Coakley i Forening med Edward Petersen og Francis Lennard. Resten af 

Diamond & Ruby Folkene, der ligesom A. blev tvungen til at gaae med, saae Leilighed til at sleppe bort, en 

stor Deel dog ikke paa anden Maade, end ved at de knappede deres Buxer ned, og gik end i et Sukkerstykke, 

som om de skulde for rette et Ærende. Naar A. er sigtet for at have været med til at sætte Ild paa Rom 

Kjelderen paa Castle Coakley, benægter han saadant. 

Fremstilledes Axelina Williams af Pl. Work & Rest. Hun angiver, at hun var i Negerbyen i Nærheden af sin 

Mosters Huus, da Banden kom til Work & Rest, og benægter hun, at hun har været i Planter Hvids Huus, da 

Banden kom eller efter den kom. Hun angiver, at hun endnu medens Banden var paa Work & Rest, gik med 

et Bundt Tøi til Annas Hope, hvor hun strax efter blev indhentet af Banden, saaledes at det fik Udseende af, 

at hun havde været i den. Afført. 

Fremstilledes Rosa Ann Samuel af Pl. La Reine. Hun angiver, at hun ikke, som hun er sigtet for, har været 

med Banden paa Plantagen Work & Rest og ikke har havt Gods derfra skjult i sit Huus. Afført. 
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Fremstilledes Christian Martin af Pl. Grange. Hun angiver, at hun Torsdag Morgen af sin Moder Farony 

Martin blev sendt ud for som sædvanlig at arbeide paa Pl. Grange. Da der intet Arbeide var, gik hun over til 

Annashope, hvor hun havde et Ærende til en Cousine af hvem, imedens hun var der, kom Banden ned fra 

Work & Rest, og hun vil saaledes imod sin Villie været kommen i den. Nogle Cigarer, hvormed hun blev an-

holdt, siger hun, fandt i Gaarden. Afført. 

Fremstilledes Elizabeth Phillip af Plantagen Annashope. Hun forklarer, at hun, da Banden f kom fra Work 

& Rest til Annas Hope, gik fra Negerbyen, der er paa den anden Side af Landeveien, ned i Plantage-Gaarden; 

Efter at Kjelderen var bleven opbrudt, gik hun ind og fyldte sit Trug, som hun havde bragt med sig fra sit Huus, 

med Cornmeal [Folio 11b-12a, opslag 108] Hun vil imidlertid igjen have sat Truget ned udenfor Kjelderen, 

uden at ville angive nogen Grund, hvorfor hun saaledes …… opgav det, idet hun navnlig …..inger, at Soldaterne 

endnu ikke dengang vare i …………… . Hun siger, at der var ikke mange, om der over hovedet var andre, af 

Annas Hope Folk, der gik ned i Kjelderen og stjal Meel. Afført. 

Fremstilledes Jane C: Dembo af Pl. La Reine, der forklarer, at hun Torsdag Morgen tilligemed 4 andre Folk 

fra La Reine forlod denne Plantage og gik efter Banden, der var gaaet øster paa, da de vare ved Strawberry 

Hill; brændte Castle Coakley, og A. naaede først Banden i Peters Rest Gaard, da der allene var Ild i 

Vaaningshuset. Hun fulgte med til W. & Rest og Annas Hope, men vil ingen af Stederne have foretaget sig 

andet end staae og see paa, hvad de andre gjorde. Da Soldaterne kom til Annas Hope, skjulte hun sig i et 

Sukkerstykke. Afført. 

Fremstilledes Christian George af Pl. Sallys Fancy, der indrømmer, at hun var med endeel ander Negere i 

Forvalterens Huus paa Annas Hope den 3die October, men hun siger at hun, der vil have siddet ved Annas 

Hope P….., da endeel af Banden af denne Vei drog ned paa Annas Hope af Samuel Marshall blev tvunget til 

at gaa med ind paa Plantagen og derfor blev ført op i Huset. Hun vil imidlertid være bleven bange for de 

andre Negere, af hvilke Mange vare bevæbnede med Møggrebe og andre saadanne Ting, og være sprungen 

ud af Vinduet, saaledes at han, da Soldaterne kom, var oppe i Negerbyen. Hun vil ikke have havt nogen Flaske 

med Kerosin i, men hun saae en Person have en Flaske, uden at hun veed hvad der var i den. Afført. 

Retten hævedes Kl: 4½. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 7de January om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix Ar-

resthuus. Overdommer Rosenstand og Byfoged Sarauw vare tilstede. 

Fremstilledes Richard Gibbs, kaldet Sealey, af Pl. Barenspot, født paa Barbados; 6 Aar her paa Øen. Han 

angiver, at han ikke, som han er sigtet for, var med paa Clifton Hill; han var, da den brændte, hjemme paa 

Barrenspot, hvor han ogsaa var, da banden kom der. Han blev tilbage og søgte tilligemed andre at holde Ilden 

borte fra Negerbyen og gik saaledes ikke med til Strawberry Hill og Diamond & Ruby. Lidt senere gik han 

imidlertid ud, som han siger, for at gaae til Herman Hill, og saa Banden imellem Diamond & Ruby og Castle 

Coakley, han holdt sig imidlertid til [Folio 12b-13a, opslag 109] i et Sukkerstykke saa at han ikke dengang kom 

ind i den, men han traf den igjen ved Peters Rest Factori Station og fulgte nu med den op til Work & Rest, 

hvor han dog vil have staaet rolig i Gaarden og derfra igjen vil være vendt tilbage til Barrenspot. Afført. 

Fremstilledes Augustus Malon af Pl. Barrenspot – født paa St Thomas – han angiver, at han, da han fra 

Barrenspot saa Ilden paa Clifton Hill, løb derover og saaledes traf Banden der og var tilstede ved Ildebranden, 

men han nægter at han har været virksom ved Ildspaasættelsen eller, som han er sigtet for, at have truet 

med, at Værkerne skulde blive afbrændt senere. Afført. 

Fremstilledes Mathias Benjamin af Barrenspot – født paa Pl. Slob – der ligesom foregaaende A. angiver, 

at han først kom over til Clifton Hill, da han saa Ilden der, og vil han ikke i nogen Maade have været med til 

Ildspaasættelsen. Med Hensyn til en Paraply fra Clifton Hill, som blev funden i hans Besiddelse, angiver han, 

at han fandt den ved Foden af Trappen og tog den op der. Da Banden kom til Barrenspot, var A. hjemme, og 

han vil ikke være fulgt videre med Banden enten til Strawberry Hill eller andet Steds hen. 

Afført. 
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Fremstilledes Ludvig Richardsen af Pl. La Reine – født paa Flynn –. Han vedgaaer, at han har ringet Klokken 

paa Pl. Glynn, da Banden kom ind der, men siger, at han, der i forveien var inde paa Glynn og der havde 

drukket noget Punch, blev tvungen dertil af en af Banden der gav ham et Slag over Nakken med en Stok og 

sagt, at han maatte gaa og ringe med Klokken, hvilket han, der vel have været temmelig Fuld, saa gjorde, 

men dog kun et Øieblik. A. angiver, at han i det Hele ikke der er ”steady in his head” og desuden jevnligen 

drikker sig Fuld. Afført. 

Fremstilledes Emanuel af Pl. Strawberry Hill. Han er født paa Curacao og udtrykker sig med Vanskelighed 

paa Engelsk. Han angiver, at han, efter at Banden havde været paa Strawberry Hill, gik efter den til D. & Ruby, 

medens han nægter at have, som han er sigtet for, været paa Castle Coakley og Peters Rest. Afført. 

Fremstilledes John Sevenhoven af Barrenspot – født samme Sted – Han angiver at han, da Banden var paa 

Barrenspot fulgte med den ad Strawberry Hill til, som han siger, tvungen af Monsieur, men han vil ………. være 

vendt om paa Halvveien, da han bleve bange for at gaae videre. Afført. 

Fremstilledes John Samuel af Pl. Clifton Hill, født paa St Thomas, Han angiver, at den Lommekniv og den 

Tegnebog, der er funden i hans Besiddelse, var bleven ham given af Joseph [Folio 13b-14a, opslag 110] Rose 

- Monsieur –, medens Ilden stod paa, og at han ikke selv har været inde i Huset for at plyndre. Afført. 

Fremstilledes Edvard Michael af Pl. Slob, født paa Pl. Blessing – Han er sigtet for om Torsdagen den 3die 

October, da, efter at allerede den foregaaende Aften Værkerne og Hovedbygningene paa Pl. Kingshill og 

Fredensborg vare blevne afbrændte, af den Bande, der havde været paa Kingshill Station, afbrændte For-

valterbygningen paa Kingshill, at have givet Anviisning paa at brænde eller vel selv endog sat Ild paa Driverens 

Huus, der ligger i Udkanten af Negerbyen tæt ved Landeveien. Han angiver, at han Torsdag Eftermiddag, da 

det hed sig paa Slob, at den Bande, der over Sydsiden var kommen op til Kingshill Station, vilde komme ned 

og brænde Negerbyen paa Slob, gik op ad Kingshill til; han stødte ogsaa der paa Banden, men paastaaer, at 

den allerede dengang havde sat Ild paa det paagjeldende Huus. Han vil strax efter igjennem Kingshills 

Gedsstykke været sluppet bort fra Banden og gaaet tilbage til Slob. Onsdag Aften, da Slob brændte, vil han, 

lige ind til Banden kom derind paa Fredensborg, have været ifærd med sammen med nogle andre Folk, at 

bjerge nogle af Forvalterens Sager. A. havde endnu en Stil i Haanden, da Banden kom ind, og han maatte løbe 

ned i Negerbyen. De fleste af Slobs Folk, troer han, havde forstukket sig i Negerbyen, eller paa Kirkegaarden, 

saa at de, uagtet en Mand af Banden, der ved paa en sort Hest fra Fredensborg, foer om i Negerbyen for at 

drive Folkene ud, neppe var mange der kom op i Gaarden eller sluttede sig til Banden; dog har han hørt Mary 

Mapp’s og Rebecca Johansons Navne nævne. A. skjulte sig selv paa Kirkegaarden og vil hverken være 

kommen op i Gaarden eller fulgt videre med Banden. Hvem Negeren paa den sorte Hest var, vil A. ikke vide. 

Forsaavidt A. er sigtet for i det Hel at have fulgt Brandstifterbanden om Torsdagen, vedbliver han, at han ikke 

var ude videre end nys forklaret. Afført. 

Fremstilledes Henry Spring af Pl. Marys Fancy, født paa Barbados. – Han forklarer, at han om Torsdag 

Formiddag, da Driveren paa Marys Fancy var bleven ængstlig for at have Forvalterens Ting gjemte i sit Huus, 

da han havde hørt, at Negerne ogsaa brændte Negerbyerne af, gik ned til Glynn, da Banden kom ind der, for 

at see, om det var sandt, hvorpaa han vil være vendt tilbage til Marys Fancy. Hvor han er sigtet for at have 

deeltaget i Brandstiftelsen paa Glynn og søgt efter Driveren der og tilføiet en Mand der Overlast, benægter 

han dette. Afført. 

Fremstilledes Rosetta George af Pl. Bar- [Folio 14b-15a, opslag 111] rens Pot, født i Byen Christiansted. 

Hun vedbliver, at hun om Aftenen, da Banden var paa Clifton Hill, gik halvveis derop, da hun allerede saa 

Huset i Brand. Efter først at have benægtet eller at hun havde været borte fra Barens Pot under Spectaklerne, 

angiver hun dernæst, at hun om Onsdag Formiddag gik ud paa Veien saa langt som til Fredensborg, men 

vedgaaer derpaa, at hun gik vester ad Veien og i Nærheden af Mt Pleasant & Plessens sluttede sig til en 

Bande, hvorved hun gik indad mod Bakkerne, indtil Banden kom til et Sted, som hun ikke vil erindre Navnet 

paa, og som Banden afbrændte. A. vil have staaet i Gaardeneller ved Indkjørselen ved et Træ og vil ikke have 

været oppe i Huset eller deeltaget enten i Plyndringen eller Ildspaasættelsen. Det eneste, hun vel have faaet, 

er noget Meel, som igjen blev taget fra hende. Under nærmere Tilspørgsel indrømmer hun, at Stedet var 
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Planter Flemmings Bolig Allendale. Hun er sigtet for at have været der med en Flaske Petroleum, men som 

hun imidlertid nægter at have ført med sig. Melet fik hun i et Pudevaar af Bradshaw, der saavel som Monsieur 

var i Spidsen for Banden. Hvem der ellers var Anfører, vil A. ikke vide, da hun ikke er kjendt i den Deel af 

Landet, som ligger langt fra Barrenspot. Hun vil fra Annandale være gaaet hjem til Barrenspot uden at have 

fulgt Banden videre. Hun forlod Barrenspot allene, men vil paa Veien have truffen andre Folk, uden at hun 

kan sige, hvem det var. Afført. 

Retten hævet Kl: 4. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Onsdagen den 8de January om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Ar-

resthuus. Overdommer Rosenstand og Byfoged Sarauw vare tilstede. 

Fra Christiansted Politikammer var bleven fremsendt til Commissionen en Arbeider af Pl. Fredensborg 

Desmond Lewis kaldet Dolly, der af Politiet var anholdt som sigtet for at have været med ved Ødelæggelsen 

af Pl. Work & Rest. Skrivelsen hvormed han fremsendtes dat. 7de dennes men tilligemed Anholdte først 

modtagen Dags Morgen. 

Anholdte Desmond Lewis, kaldet Dolly af Fredensborg, født paa Castle Coakley, fremstilledes. Han angi-

ver, at han var paa Pl. C. Coakley, hvor hans Moder og hans Broder, A. Richard Lewis boe, da Banden kom 

derned Torsdag Morgen. Folkene stod i Gaarden, ved hvad A. kaldte ”The Gate”, hvorfra de kunde see Ban-

den komme ned ad Alleen, de gik ikke Banden imøde, men besvarede strax Raabet ”our side” Naar en og 

anden af Plantagens Folk [Folio 15b-16a, opslag 112] søgte at luske af ned i Negerbyen, blev han truet, kom 

frem igjen, idet der af Førerne, blandt hvilke A. navnlig vil have lagt mærke til Bradshaw, William Barnes, 

William Arnold og Aaron Martin, idet Folk insisterederedes paa, at Plantagens Folk maatte være med. De 

satte lige ned paa Værkerne og opbrød Romkjelderen, rullede ud et Fad Rom, hvor paa de sloge Bundstaverne 

løse, saa det lækkede, hvorpaa de antændte den udstrømmende Rom, rullede Fadet tilbage i Kjælderen og 

skubbede Døren til. De der udførte denne Gjerning, vare Bradshaw, Arnold, Barnes og Aaron Martin. – 

Marshall saae A. ogsaa, men han stod ved Siden af uden at tage activ Deel. A.s Broder Richard Lewis blev 

sendt efter Magas til at kaste paa Ilden af Aaron Martin, der ledsagede Ordrerne med et Slag i Ansigtet og 

truet med sin Møggreb, hvormed han fulgte efter Richard Lewis, som da bragte noget Magas, hvilket de 

kastede ind i Kjelderen, idet samme de rullede det brændende Romfad derind; hvem der derefter opbrød 

Allowancekjelderen, veed A. ikke. A. fulgte med Banden til Peters Rest, hvor han vil have staaet i Gaarden og 

seet paa, hvad de andre gjorde, og derfra til Work & Rest. A. vil have været temmelig langt tilbage i Banden, 

og var saaledes Work & Rest Gaard næsten opfyldt med Folk, inden han ………….. op til den store Cisterne, 

der er tæt ved Vaaningshuset. Ved Cisternen traf han en Pige Madlaine Martin ifærd med at trække Vand op, 

og han bad hende om en Drik Vand: da Pigen ikke gav A. Vand og nævnede hans Navn, stødte han, idet han 

spurgte hvorfor hun nævnede hans Navn, efter hende med den Øxe, han havde i Haanden, og som han havde 

taget med fra Castle Coakley, men uden at have isinde at gjøre hende Fortræd. A. vil ikke, som det er ham 

paasagt, have truet Pigen med at kaste hende i Cisternen, hvorimod han truede hende med, at han vilde 

slaae hende med Øxen, hvis hun ikke gik med til Annas Hope, men han angiver, at han talte til hende gandske 

”easey”, ligesom han da ogsaa forlod Pigen ved Cisternen, uden at tage hende med, medens han selv gik over 

til den anden Side af Gaarden henimod det der liggende Vaaningshuus /: Fru Andersen’s :/, hvori han heller 

ikke vil have været inde, hvorimod han derinde saa sin Broder Richard tillige med Barnes og Christian Gordon, 

medens Arnold stod udenfor og commanderede. Han kan ikke sige, hvem der under Plyndringen har ført 

Gods fra Huset, videre end han saa, at et rødt ”sash” blev kastet ud af Vinduet, hvorpaa Arnold bandt sig det 

om Skuldrene. Han saa, at Barnes havde en tændt Kerosin Lampe [Folio 16b-17a, opslag 113] i Haanden, saa 

at altsaa han vel directe har sat paasat Ilden, idet han dog anseer de to andre tilligemed Aaron Martin for 

ligegode deri. Strax efter at de vare komne ude af Huset, væltede nemlig Flammerne ud af Vinduerne. 

Anholdte fulgte fra Work & Rest med ned til Annas Hope, men var altsaa her temmelig langt tibage, saa at 
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han endnu ikke vil have naaet Plantage Gaarden, da Tropperne begyndte at fyre. Anholdtes Forklaring blev 

ham foreholdt og af ham ratihaberet. 

Commissionen derpaa, efter hvad A. selv har vedgaaet om hans Virksomhed under Opstanden, decreteret 

Arrest paa hans Person. Kjendelsen blev A. betydet, hvorefter han blev afført. 

Fremstilledes A. Charity Daniel af Pl. Mt Victory. /: Jfr. Forhør 6te Decembr :/ De om hende i Frederiksted 

anstillede Undersøgelser havde vel godtgjort, at hun efter Branden paa Mt Victory havde været i Besiddelse 

af nogle …………………, som hun imidlertid angav at have reddet for Forvalteren. Da der forøvrigt ikke er oplyst 

videre om, at hun har deeltaget i Exeserne, fandt Commissionen, at hun hermed sættes paa fri Fod; Hun blev 

saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. Ann Elizabeth Heyliger af Frederiksted, født paa Hamsbay. Hun forklarer, at hun Tirsdag 

Eftermiddag den 1ste October, da der fra Fortet i Frederiksted blev skudt paa Pøblen, og hun gik over Værftet, 

som hun siger, for at hente Vand fra Robisons Cisterne, fik et Skud i Skulderen. Hun mener, at det er paa 

Grund deraf, at hun er antaget for at have deeltaget i Anfaldet paa Fortet, men hun benægter, at hun har 

været i Pøbelhoben. Da der ved de af Byfoged Sarauw, med Hensyn til hende i Frederiksted anstillede Un-

dersøgelser ikke hidtil var fremkommen Videre imod hende, blev hun foreløbig relaxeret. 

Commissionens Møde blev derefter, da Byfoged Sarauw maatte afgaae til Frederiksted, sluttes Kl: 3. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Derefter forsattes Undersøgelsen af Overdommer Rosenstand i Overværelse [Folio 17b-18a, opslag 114] 

af Vidnerne Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes A. John Joseph af Pl. Strawberry, født paa Dominique, /: fransk :/ der forklarer, at han gik 

fra Strawberry Hill over til Diamond & Ruby kort efter Banden. Bygningerne paa D. & Ruby var allerede i 

Brand. A. stod og saae lidt paa Branden, men vil derpaa være vendt tilbage til Strawberry Hill. Da Undersø-

gelsen ikke har viist, at han ellers har deeltaget i Exesserne, fandtes han at kunne sættes paa fri Fod, – han 

blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes Fritz Ballentin af Pl. Mt Pleasant /: Colq :/, født paa River. Han forklarer, at han rigtignok om 

Torsdagen var paa Hermitage, men det var, da den allerede var brændt. Om Fredagen vil han vel ogsaa være 

fulgt med Banden over til River, men vil, da han kom til River, strax være løbet igjennem Negerbyen og derhen 

være undflyet. Han var, da Parris’s Bande om Fredagen kom ind paa Mt Pleasant, hjemme og forsaavidt som 

han er sigtet for at have hugget Karrerne – hans egen Plantagens Karrer – istykker, inden der blev sat Ild paa 

dem, da for klarer han, at han just kom fra Tømmerværkstedet med sin Øxe som han vilde have reddet, da 

en ung Mand, som han ikke kjendte, men som havde en Bøsse, tvang ham til at hugge løs paa Karrerne. 

Videre vil han ikke indrømme, at han har gjort. Afført. 

Fremstilledes Mary Mapp af Plantagen Slob født paa Barbados, 16 Aar her paa Øen, der er sigtet for da 

Vaaningshuset paa Slob skulde af brændes, at have forsynet Brandstifterne med Svovlstikker. Hun forklarer, 

at hun sov roligt i sit Huus, da Vaaningshuset og Værkerne paa Slob brændte, og hun vaagnede først, da 

Banden havde forladt Slob, hun saa Skjæret af Branden og raabte forbauset til sin Mand ”O God! Slob got 

Fire.” Afført. 

Fremstilledes Rebecca Johnson af Slob, født paa Slob, der er beskyldt for at være gaaet med Banden fra 

Slob til Kingshill og at have givet Anviisning paa at brænde Driverens Huus. Hun angiver, at hun hele Tiden 

har været hjemme i Negerbyen. Afført. 

Retten hævedes Kl: 4½. Th. Rosenstand 

 

Aar 1879 Torsdagen den 9de January om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus [Folio 18b-19a, opslag 

115] Retten sat og administreret af Over Dommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Pollitiefuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen.  

Fremstilledes efter Begjæring A. Anne Eliza Richard af Pl. Rust up Twist. Hun vedbliver sit tidligere Angi-

vende /: d 19de December :/, at hun rigtignok gik fra Rust up Twist over til La Vallee, da Banden var der, men 



 

© 

61 

at hun slet ikke har været i Negerbyen, end mindre sat Ild paa noget Huus der. Hun vil være gaaet derover 

for at see efter sin ”Keeper” Thomas Collingmoore, der havde sovet i hendes Huus om Natten, men var gaaet 

sin Vei, medens hun havde været ude for at hente Vand. Da hun lidt efter saae, at Banden var paa det 

nærliggende La Vallee, var det, hun gik derover. Hun saae Thomas staae i Gaarden med en Stok i Haanden – 

Negerbyen var der allerede Ild i saavelsom Værkerne og i Vaaningshuset – og hun vinkede ad ham, da hun 

havde hørt, at man ikke burde nævne noget Navn. Hun hørte stadig Ordene ”no name my friend”, og antog, 

at den Ordre var givet for at undgaae Angivelser bag efter. Thomas kom hen til hende, og hun vilde have ham 

med hjem, men han svarede, at han var en Engelskmand og vilde ”like the rest fight for more money”; hun  

vendte om gik alene hjem og stod saaledes i Rust up Twist Gaard, da Banden, hvormed Thomas Collingmoore 

vendte tilbage, kom der. Om Thomas Collingmoore forklarer hun videre, at han, efter at han om Tirsdagen 

havde været inde i Byen for at træffe Planter Reynolds og faae sit Pas, tilbragte Natten mellem Tirsdag og 

Onsdag hos hende, hvorpaa han tidlig Onsdag Morgen gik ud, sigende at han vilde gaa til Adventure for at 

see et Barn, han havde der. Han kom hjem igjen om Eftermiddagen og vilde have noget at spise. Da A. ingen 

Mad havde, talte han om, at han i Løbet af Dagen havde seet Fruentimmere nok med ”big loads” paa 

Hovedet, og vilde have Arrestantinden til ogsaa at gaae ud. A. saavelsom Plantagens andre Folk vidste, 

skjøndt der endnu paa den Tid ingen Spectakler havde været ovre paa Nordsiden, at der var Oprør og 

Ildebrand i Landet, saa hun vidste at det var Thomas’s Mening at faa hende med ud at plyndre. Hun nægtede 

imidlertid at gaae med, idet hun sagde, at det var [Folio 19b-20a, opslag 116] ”the work of the Devil”, hvorpaa 

Thomas med de samme Ord, hun brugte om Torsdagen, at han var en Engelskmand, og ikke vilde sidde stille, 

medens de andre sloges, gik ud igjen. Det var ud paa Aftenen da Thomas vendte tilbage. Thomas havde 

allerede, da han første Gang gik ud, havt sit Hoved ombundet, saaledes som de Negere, der gjorde Ild i ”the 

copperhole” havde det, og havde en Stok i Haanden. Da han kom hjem om Aftenen, var han ”harrasted 

enough”, men han fortalte ikke A. noget enten om Natten eller næste Morgen. Han gik ikke ud den Morgen, 

og hun troer, han maa have ventet paa, at en Bande vilde komme over paa Nordsiden. Hun har aldrig tidligere 

hørt Thomas tale, som om han var utilfreds eller vilde have mere Betaling, og bemærker, at det kunde hun 

heller ikke og gav efter som han, der var ”foreman” paa La Vallee, fik 25 cts om Dagen, naar der gjordes Ild. 

Arrestantinden, hvem det, da hun begyndte at forklare om Thomas, var lagt paasinde, at hun maatte tale 

Sandhed og ikke paavælte nogen anden nogen Skyld, ratihaberet sin Forklaring. Afført. 

Fremstilledes A. Thomas Colling Moore af Pl. La Vallee, født paa Barbados, hvorfra han kom hertil som 

Dreng i 1861 til 1862. Han angiver, at han stod i Rust up Twist Gaard og saa Banden komme over Bakkerne 

ned i La Vallee’s Gaard, hvorefter han ogsaa gik derover, og traf allerede Magashuset og Vaaningshuset i 

Brand. Efterat han var kommen, blev Værkerne og Negerbyen stukken i Brand, uden at han veed af hvem. 

Han vil ikke selv have havt noget dermed at gjøre. Han vendte med Banden tilbage til Rust up Twist, hvor 

han, da Banden der splittedes, blev i Negerbyen. Han angiver, først at han var paa R. up Twist hele Onsdagen, 

derefter vil han mindes, at han Onsdag Aften var med Joe Simmons paa Ll. Fountain, hvor han vil have staaet 

og seet paa Ildebranden paa Monbijou. Onsdag Formiddag vil han derimod ikke have været ude. Afført. 

Fremstilledes A. James Cott af Pl. Upper Love, født paa Barbados. Han er sigtet for at have været med ved 

Ildspaasættelsen paa Vaaningshuset paa Pl: Upper Love. Han angiver, at han, da Banden kom fra River til 

Upper Love, var i Negerbyen, hvilken han ikke vil have forladt, enten medens Banden var der, eller for at følge 

med den [Folio 20b-21a, opslag 117] da den gik videre. 

Fremstilledes William Georges af Upper Love, født paa St Kitts, der ligeledes angiver, at han ikke var ude 

af Negerbyen, medens Banden var paa Upper Love, og saaledes navnlig heller ikke var oppe ved Vaanings-

huset, da det brændte. 

Fremstilledes William Petersen, født paa Sionfarm. Han forklarer, at han ogsaa var Negerbyen, men i en 

anden Kant end de to Foregaaende, og siger han, at George Mace gik igjennem – ialfald i hans Kant af den – 

og jog Folk ud, han maatte saaledes ogsaa gaa ud og gik med Banden over til Jealousy, hvorfra han igjen, 

uden at gjøre nogetsomhelst, vil være vendt hjem. 
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Fremstilledes A. William Jones, tidligere fremstillet, – Han angiver, at han ikke saae nogen af de tre fore-

gaaende Arrestanter paa færde paa Upper Love Han siger, at der kom to Bander kort efter hinanden til Upper 

Love, den første under Robert James eller Robert Taysen, der satte Ild i Romkjelderen, som Georg Cambridge 

brækkede Laasen fra, efter at han først havde opbrudt Allowancekjelderen, uden at dog Værkerne dengang 

afbrændte, da det var vaadt; den anden Bande med De Silva foran, og hvori ogsaa Joshua Collingmoore var, 

brændte Vaaningshuset af. Næste Morgen brændte Cambridge, Mace og Grant Værkerne af. – A. fortæller, 

at Grant, en Person ved Navn Simon Saundersen prosterede imod, at Værkerne afbrændtes, dertil svarede, 

at alle Værker maatte gaa undtagen Mac Dermotts; han var en god Mand der gav en god Betaling. 

Fremstilledes A. Joshua Collingmoore, der indrømmer, at han var med i den Bande, der afbrændte Upper 

Love Vaaningshuus, men vil ikke have været i Spidsen for den, idet han først stødte til den paa selve Upper 

Love. Sammen med ham gik William Jones med Banden op til Huset, og angiver A., at James Scott ogsaa var 

med. Derimod saae han ikke William George, der, da han ikke kjendte ham ved Navn, fremstilledes for ham. 

William Petersen saae han paa Jealousy, men han saae ham ikke gjøre noget Ondt. Han vil ikke kunne forstaa, 

at der har været to Bander, da den Bande, han vil være stødt til paa U. Love, skulde være den han strax efter 

fulgte med over til Jealousy. 

Samtlige Arrestanter afførtes efterhaanden som de vare afhørte. 

Derpaa fremstilledes efter Begjæring Rositta Georges. Han angiver, [Folio 21b-22a, opslag 118] at hun nu 

kan give Forklaring med Hensyn til den i Forhøret den 7de dennes omhandlede Flaske. Den indeholdt Genever, 

og hun vil i Allandale Gaard have faaet den af Richard Gibbs kaldt Sealy, med hvem hun var fulgt ned i Landet 

fra Barenspot. Hun vedbliver, at hun ikke var inde i Huset og havde havt Svovlstikker i Haanden. Derimod var 

Richard derinde og kom ud med den paagjeldende Flaske. Hun forklarer videre, at det var et Stykke neden 

for Mt Pleasant, at de, efter jevnlig at have mødt eller indhentet større eller mindre Grupper af Negere paa 

Landeveien stødte paa en stor Hob, der dreiede af fra Veien, den var først inde i et stort Vaaningshuus, som 

den dog ikke afbrændte, /: efter hvad tidligere er oplyst Plantagen Mountains Vaaningshuus :/ og som A. ikke 

kjendte. Hun vil heller ikke have været inde der, men sammen med Richard have været i Alleen, og derfra gik 

Banden videre til Allandale. 

Fremstilledes A. Richard Gibbs kaldet Sealy, der, efter først at have fastholdt, at han holdt sig hjemme paa 

Barrenspot hele Onsdagen, omsider vedgaaer, at han i Middagsstunden om Onsdagen, da man fra Barrenspot 

saae saa mange Folk gaa paa Veien, foreslog Rositta George at tage ”a little walk” nede i Landet. Han vil ikke 

ikke have tænkt sig, hvad det kunde føre til, men de bleve ved at gaae han og Rositta ned ad Veien, indtil de 

paa den anden Side af Mt Pleasant traf paa en stor Hob, som de sluttede sig til og saaledes, efter at være 

standset ved Mountain, hvor A. ligeledes siger, at de ikke være inde, kom til Allandale. A. var der inde i Huset 

og tog af en aaben Kasse eller Kiste en Flaske med Genever, hvilken han, da han kom ud, gav til Rositta til at 

holde, men han vil dog ikke være gaaet tilbage til Huset igjen, ligesom han overhovedet intet vil have slaaet 

istykker eller forøvrigt rørt. Fra Allandale vil A. være gaaet lige hjem sammen med Rositta og vil ikke have 

fulgt Banden videre. 

Arrestantinden Rositta George benægter, at hun og A. fulgtes ad hjem, men hun saa Arrestanten om Af-

tenen hjemme paa Barrenspot. 

Begge Arrestanter afførte. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

[Folio 22b-23a, opslag 119] 

Aar 1879 Lørdagen den 11te January om Formiddagen Kl 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede Commissionens Skri-

ver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes Caroline Charles af Pl. Monbijou født paa Jealousy, der er sigtet for at have været med til at 

ødelægge Forvalterhuset paa Jealousy. Hun nægter at hun først var paa Jealousy Torsdag Morgen, efter at 

Huus og Værkerne allerede vare brændte, da hun i et Ærinde gik over til Rachael Clarke. Hun havde en Kerosin 

”Kerosin Pan” paa Hovedet, hvori hun bar noget Tøi. 
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Fremstilledes Adam Lucas af Pl. Monbijou, født paa Pl. Northstar. Han angiver, at han rigtignok Onsdag 

Aften, da Banden kom til Monbijou blæste paa Skal, men han siger, at det var Joshua Collingmoore, der inde 

i Plantagens Gaard gav ham en Skal, som han tog fra en Mand i Banden, og sagde, han maatte blæse paa den, 

da Collingmore var Anfører og havde en Pistol i Haanden, hvormed han truede til høire og venstre vil A. ikke 

have turde sige Nei, men blæste væk. Derimod nægter han, at han var med til, saaledes som hand er sigtet 

for, at sætte Ild paa Magasstakken. Han saae nok, da den brændte, men han vil ikke vide, hvem der satte Ild 

paa den. Han ansaa Collingmoore og De Silva for Førere. Collingmoore kom, saavidt han veed, tilfods, men 

han tog i Stalden Forvalter Hewitts Hest. 

Fremstilledes Charles Aaron af Monbijou, født paa Bettys Jevill /: Forhør 15de November :/ Han fastholder, 

at han blev tvungen til at sætte Ild paa Magasstakken. Det var De Silva, der, da han traf A. i Gaarden ledig, 

sagde, at han maatte skynde sig at komme og gjøre, ligesom de andre gjorde – Værkerne vare da allerede 

antændte af de Fremmede – og, da A. svarede, at han kunde ikke tænke paa at gjøre sin egen Plantage Skade, 

drev han ham to Slag med sin Stok over Nakken, saa A. sank i Knæ, hvorefter A. ikke turde andet end lystre 

og tog et Bundt af den brændende Magas, – Magassen var nemlig allerede i Brand – og kastede ind i Stakken. 

Han forklarer, at han rigtignok for Forvalter Foster, da denne trængte ind paa ham om at opgive andre Folk 

fra Monbijou, har angivet foregaaende A. Adam Lucas, men han vil ikke have seet ham være med til at sætte 

Ild paa Magassen. Med Hensyn til Besørgelsen af Brevet til Christiansted Tirsdag Aften forklarer han videre, 

at Hesten, han red paa, der i sig selv var en daarlig Hest, var træt, da Underforvalteren [Folio 23b-24a, opslag 

120] samme Dag havde redet den til Vestenden, og den derfor idelig snublede, og han var, som tidligere 

forklaret, meget bange for at ride i Mørke. Foreholdt at han er redet tilbage igjen fra Christiansted til 

Monbijou paa 1 Time paa den samme Hest, kan han ingen Forklaring give. Arrestanterne afførte. 

Fremstilledes Christian Renardus af Monbijou, født paa Belvedere. Han angiver, at han slet ikke var nede 

paa Monbijou den Aften, men var paa Little Fountain. Forsaavidt han er sigtet for at have sat Ild paa Al-

lowance Kjelderen, forklarer han at der ikke blev lagt Ild i denne, men at den som værende under Forvalter-

boligen blev antændt derfra. Under nærmere Examination angiver han, at saadant har han hørt af de andre 

Folk, da han næste Morgen kom ned til Monbijou. Afført. 

Fremstilledes Edward Miller af Pl. Mt Pleasant /: Colq :/ født paa Barbados, der vedgaaer, at han om 

Torsdagen fulgte med Banden over til Canaan, men han nægter, at han, som han er sigtet for, enten satte Ild 

paa Karrerne, eller paa Stalden. Han vilde ikke have forladt Plantagen, naar ikke Emanuel Lewis og Fritz havde 

tvunget ham til at gaae med. Han vil paa Canaan have staaet sammen med Canaan Folk der intet foretoge 

sig. Afført. 

For Commissionen fremstod Forvalter Peter Didricksen, der forvalter Plantagen Golden Grove, Negrobay 

og Envy. Han forklarer, at han havde forladt sit Hjem paa Negrobay den 2den October i Middagsstunden, saa 

at han altsaa ikke var paa Negrobay, da Banden den 3die October kom derind. De Angivelser, han har gjort, 

ere saaledes grundede paa, hvad paalidelige Folk paa Plantagen, efter at han den paafølgende Mandag var 

vendt tilbage, have angivet for ham. I Henhold dertil er det da, at han har sigtet de 3 Søstre Gwynn for at 

have været særlig virksomme ved Brandstiftelserne. Efter alt hvad han har hørt, eller hvad han har kunnet 

erfare, var ogsaa deres Fader John Gwynn tilstede, … den dog driste at deeltage i Ødelæggelserne. Han skal 

have været tilhest og været meget virksom for at holde Banden sammen, at ingen skulde undløbe. Han 

fastholder da sine Angivelser med Hensyn til Rodgers, at han skulle have ført Banden ned til Negrobay; imod 

David James, at han paa Manningsbay skal have været med til at angribe Driveren, samt mod Augustus Jeffers 

og Bastian; om Bastian har han imidlertid hørt, at han flere Gange maatte tvinges endogsaa med Prygl til at 

gaae med, imedens [Folio 24b-25a, opslag 121] Dep. med Hensyn til Samme James af Negrobay ikke troer, 

at han paa Negrobay har gjort noget, hvorimod han skal have været med til at slaae en Karre istykker paa 

Envy. Med Hensyn til Christian Benjamin /: Forhør 21de December :/ angiver han, at han ikke mindes for 

Politiet at have angivet, at den Mand, der blev brændt i Huset paa Negrobay, var Christian Benjamin. Efter 

hvad han har hørt, var det en Mand fra Upper Love. Forvalter Didrichsen ratihaberede sin Forklaring og blev 

demitteret. 
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Fremstod efter Indkaldelse Edward Ritten, Driver paa Pl. Mannings Bay, en Mand af moden Alder, Det 

blev ham betydet, at han har at afgive Forklaring som Vidne, og at han maa være omhyggelig i sin Forklaring. 

Han forklarer da, at han tilligemed de Par andre Folk Onsdag Aften, saagodt de kunde, søgte at tvinge Planter 

Pattersens ………. i Sikkerhed, da det maatte ventes, at en Bande vilde komme paa Plantagen ved Middagstid 

om Torsdagen kom der da ogsaa en Bande fra Envy Kanten ind paa Plantagen, bestaaende af Folk fra en stor 

Mængde Plantager, af hvilken en stor Mængde vare Dep. ubekjendte. Parris var den Fører, som de alle 

adløde, og som ledede Ødelæggelsen. John Charles fra L. Love var ogsaa, hvad Dep. vilde kalde Capitain, men 

han gjorde ingen Fortred, tvertimod …….. det væsentlig ham, at Vaaningshuset ikke brændte dengang, 

ligesom ogsaa, da Dep: blev omringet og Parris truede med at slaae ham ihjel, det var John Charles, der lagde 

sig imellem. Da Banden kom, satte den lige imod Vaaningshuset, paa hvis Trappe Dep. stod og begyndte at 

bringe Magas til og havde vel endog antændt det i det lille Galleri over Trappen, da John Charles tilligemed 

Dep. og et Par andre Folk fra Plantagen fik dem til at afstaae derfra, Mængden trak Dep. med og tvang ham 

til at aabne Døren til Kyringshuset. Dengang var imidlertid allerede Romkjelderen antændt af Mathilda /: 

skudt :/, der ogsaa, som Dep. selv saae, satte Ild paa Magasstakken. Da Værkerne vare i Brand, vilde Dep, 

idet han udraabte: ”saa nu er det alt sammen forbi” til at gaa, fordi han hørte Trudsler rundt om sig, da Parris 

med de Ord, at senere vilde Dep. dog angive dem, og det var derfor bedst at slaae ham ihjel, beordrede David 

James, der agerede ”Mate”, at holde Dep. Dep. bad David James om at lade ham gaae, idet han mindede 

ham om, at han en Dag vilde blive kaldt til Regnskab, men han blev ved at holde ham, indtil Parris kom til 

med en lang Kniv, hvormed han først stak [Folio 25b-26a, opslag 122] Dep. … Kinden tæt ved venstre Øie og 

derpaa vilde skjære Halsen over paa ham; men idet Parris gjorde Snittet, lagde en Mand Charles Phillip fra 

Manningsbay sin Haand imellem og opfangede Snittet, saaledes at Enden af den ene Finger blev skaaret af. 

David James holdt hele Tiden paa ham, hvormed A. Joe Cummings, der ogsaa havde taget fat paa ham, slap, 

da Dep. bad ham derom, imidlertid kom A. John Charles til og skubbede Parris væk, saa Dep. kunde undløbe. 

Inden Banden gik, satte den Ild paa Negerbyen, som A. mener, fordi de havde fundet saa lidt i Pattersens 

Huus. Om Eftermiddagen kom der en lille Bande under en Neger ved Navn Clarke /: undløben i en Baad :/ og 

afbrændte Vaaningshuset. Den første Bande var meget stor, men Dep. kan ikke, foruden den allerede skudte 

Augustus George, fremføre andre end dem som allerede for nævnte. Strax efter tilføier han dog, at Rebecca 

Willshere satte Ild paa Stalden og Værksforvalterhuset. Han saa ogsaa Bastian af Golden Grove, men han 

gjode ingen Ting og var saa fuld, at han blev der og faldt i Søvn i Gaarden. 

A. David James af Goldengrove, født paa Fredensborg fremstilledes. Han vedgaaer, at han paa Parris’s 

Ordre tog fat paa Driveren Ritten og holdt ham. Han siger, at han ikke kunde andet, da Parris, der var be-

væbnet med en Bøsse, havde beordret ham til det. Der var desuden en heel Deel flere, der paa Parris’s Ordre 

vare lige gode med A. om at holde Driveren. 

Fremstilledes A. Joe Cummings, der nu ogsaa indrømmer, at han lagde Haand paa Driveren, men strax paa 

dennes Opfordring igjen slap ham. Derimod benægter han at han, saaledes som af John Charles angivet /: 

Forhør 30 December :/, bragte Magas op til Vaaningshuset. 

Driveren Ritten bekræfter, at der var en heel Deel Folk, der omringede ham for at holde ham, men udsiger, 

at David James var den Første og den, der egentlig holdt ham, saa at han, hvis David James paa hans 

Opfordring vilde have sluppet ham, let kunde være kommen bort. Han har ikke seet Joe Cummings gjøre 

noget oppe ved Vaaningshuset og veed ikke, om han var der. 

Arrestanterne David James og Joe Cummings bleve afførte. 

Driveren Edward Ritten forklarer videre med Hensyn til Arrestanterne John og James Murphy, at han saae 

dem efter Parris Ordre gaae og hente Magas fra Magasstakken for at bringe hen til Værkerne da Ilden [Folio 

26b-27a, opslag 123] skulde tændes der, men da Dep. talte til dem og bad dem huske paa, at den Dag vilde 

komme, da de skulde staae til Ansvar, smed de Magassen og løb deres Vei ud imellem Magasstakkene, saa 

at de i Virkeligheden ikke fik bragt nogen Magas. Paa yderligere Tilspørgsel angiver han derhos, at de to 

Brødre Murphy ogsaa bragte ”Trash” op til Vaaningshuset den første Gang da Afbrændingen ved John 

Charles’s Mellemkomst forhindredes. Han saae ikke, at de antændte Magassen. Han forklarer nu, at han 



 

© 

65 

ogsaa saae Joe Cummings bringe Trash hen til Kyringshuset, men at Joe Cumming, da Dep. raabte efter ham, 

igjen kastede det og bragte ikke senere noget. Han tilføier, at A. James Murphy paa Pl. pralede af, at han 

Natten mellem Tirsdag og Onsdag havde været med til Optøierne i Frederiksted og havde været med til at 

opbryde Fortsporten. 

A. James Murphy af Pl. Manningsbay, født paa Tortola, benægter at have bragt Magas enten op til Vaa-

ningshuset eller til Værkerne – Han angiver, at han slet ikke var paa Plantagen, men nede ved Søen og passe 

en Fiskeruse, da Banden var paa Manningsbay. Han benægter, at han har talt om, at han har været paa 

Vestenden. 

Fremstilledes A. John Murphy af Pl. Manningsbay, født paa Tortola, Broder til forrige Arrestant. Han be-

nægter, at han har bragt enten Magas eller Trash til Vaaningshuset eller Værkerne og angiver, at han, der 

havde en daarlig Fod, ikke gik ud af Negerbyen. 

Driveren Ritten fastholder lige over for begge Arrestanter sin Sigtelse, idet han dog tilføier, at det er muligt 

at John Murphy ikke bragte Trash eller Magas op til Hovedbygningen, derimod bar han sig ad som alt forklaret 

nede i Gaarden ved Værkerne. 

Arrestanterne afførte. 

Den af Dep. Ritten afgivne Forklaring blev ham foreholdt med Betydning, at han kan komme til at beedige 

den, og af ham ratihaberet, hvorefter han blev demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Daniel Thomas af Pl. Goldengrove, der blev formanet til Sandhed som Vidne og 

derefter forklarer, at han ikke saae noget til John Gwynn paa Golden Grove, men Dep. maatte, da han ligesom 

Banden kom ind fik Prygl af Parris og Augustus George forstekke sig, saa at han ikke saae noget til, hvem der 

var med. Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

[Folio 27b-28a, opslag 124] 

Fremstilledes William Harper Driver paa Pl. Peters Rest. Efter at det var bleven ham betydet, at han afgiver 

Forklaring som Vidne, udsiger han, at han ikke saae enten Emanuel eller Anthony Richard af Strawberry Hill 

paa Peters Rest. Han har hørt at Lewis Benjamin skal have været med til at sætte Ild paa Dep’s Huus men har 

ikke selv seet ham og kan ikke sige noget bestemt i saa Henseende. 

Demitteret. 

Retten hævet Kl 5. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Mandagen den 13de January om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat af Byfoged 

Sarauw til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler 

og Politibetjent C. Nielsen. 

Overdommer Rosenstand havde anmeldt Forfald. 

Fremstilledes A. Caroline David af Plantagen Two Brothers, født paa Pl. Sionfarm. Hun siger, at hun er 

anholdt af Isaac Nathan i Anledning af, at Cathrine Henry havde beskyldt hende for at have været i Fortet 

Tirsdag Eftermiddag, men angiver at Beskyldningen er ikke rigtig. Hun var ikke i Fortet, men var uden for 

Fortet, til ligemed en heel Deel andre. Klokken var dengang omtrent 4½. Anledningen til, at hun var i Byen, 

var den, at hun, da hun var ved ”Hardens Gut” og vaskede sit Tøi, hørte, at der var Spectakel i Byen og gik ind 

for at see derpaa. Hun forlod Byen dengang der blev skudt fra Fortet og gik ud til Two Brothers, hvor hun var 

hele Natten Hun blev anholdt omtrent Kl: 8 Torsdag Morgen. Hun paastaaer ikke at kjende den i Politiforhøret 

af 14 October f. A. omhandlede Elizabeth Plasket Rebecca af Two Brothers. Afført. 

Fremstilledes Cathrine Henry af Frederiksted, født samme Sted, 22 Aar gammel. Adspurgt, hvad hun 

gjorde ved Fortet, svarer hun Intet! Hun stod udenfor Fortet og saae paa Fortet. Foreholdt de om hende i 

Politiforhøret den 14de October f: A: afgivne Forklaringer vedblev hun at nægte at have været i Fortsgaarden, 

men var, som af hende angivet, udenfor samme; da hun saae Peter George faldt om, var hun udenfor Fortet, 

nemlig ved Kjøbmand Robison’s Gallerie. Paa Anledning forklarer hun, at Caroline David og et Fruentimmer 

ved Navn Elizabeth [Folio 28b-29a, opslag 125] – hvad videre hun hedder veed hun ikke – ligeledes stode 
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uden for Robison’s Gallerie, men hun erklærer, at de ikke vare i Fortsgaarden. Adspurgt, hvor hun boer i 

Vestenden, svarer hun, hos sin Moder Jane Henry, tæt ved Two Brohters. Afført. 

Fremstilledes A. Joseph James af Pl: Orange Grove /: Frederiksted District :/. Der forklarer, at han er født 

paa Øen St Johns, har været herpaa Øen i henved 9 Aar, de to første Aar paa Plantagen La gr. Princesse, og 

derefter 4 Aar paa Becksgrove og derefter paa Orange Grove. Han blev anholdt den 8de October af en Mili-

tairpatrouille, og det blev ham sagt, at han havde været med paa Plantagen Annally, hvilket han vedgaaer 

men vil intet have gjort der. Han vedgaaer ligeledes, at han tidligere var paa Pl. Mt Steward, men paastaaer 

at han var tvunget dertil af Daniel Phillip, der var med Graydons Bande. Han slog fra Banden ved Plantagen 

Annally og vil ikke have været paa andre Plantager, hvilket han gjentagent forsikkrer, ligeledes at han ikke 

har deeltaget i Ødelæggelser paa de Plantager, hvor han var. Afført. 

Retten hævet Kl: 3½. C Sarauw 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 14de January om Formiddagen Kl 9 sammentraadte Commissionen i St Croix Ar-

resthuus. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes Peter William af Pl. Goodhope, født samme Sted. Han forklarer, at Kl: var 7 Onsdag Morgen 

da han, der vedgaaer, at han blev optaget, havde en lille Blikflaske med Krudt og Hagel i Lommen /: Commiss. 

f. Fred. 21de Novbr :/, Kom ind til Byen, og han vil saaledes ikke have kunne deeltaget i Exesserne den Nat. 

Han siger, at han fandt Krudtflasken paa Gaden uden for Smed Farringtons Bakke, og vil han ikke have gjort 

nogen somhelst Brug af den, men beholdt den i Lommen, indtil han den 5te October blev optaget af 

Skoemager Wilson. Afført. 

Fremstilledes Edward Ryan af Pl. Cane, født paa Two William, der ere sigtet for at have blæst paa Skal for 

Oprørerne den 2den Octobr, navnlig ved Pl. Whim. A. angiver, at han ikke har været ude med Oprørerne, men 

baade Onsdag og Torsdag opholdt sig hele Tiden paa Two Williams hos sit Fruentimmer Ann Eliza. 

Fremstilledes A. Joseph Heyns af Carlton, som forklarer, at han som forrige A, paa Carlton om Torsdagen, 

men han saae ikke, at han foretog sig noget.  

A. Ryan indrømmer at han var paa Carlton, men vil først være gaaet derover, da han fra William [Folio 

29b-30a, opslag 126] hørte Spectakel og saae Røg der, men han vil strax være gaaet tilbage igjen. Arrestan-

terne afførte. 

Fremstilledes A. Hester De Wendt af Pl. Høgensborg, født samme Sted. Hun angiver at hun rigtignok var 

over i Carlton Gaard, da Banden om Torsdagen var der, men siger, at hun forinden var gaaet over til Carlton 

for hos et Fruentimmer der at kjøbe noget ”cornmeal”. Hun traf ikke Fruentimmeret og vilde til at gaae til-

bage, da Banden i det samme kom derind. Hun vil strax efter være gaaet tilbage. 

Fremstilledes A. Steven Francis af Pl. Høgensborg, der gjentager, hvad han 27de Novbr har forklaret om, at 

forrige Arrestantinde var med den Bande, der gik fra Høgensborg over til Carlton. Han saae hende i Banden 

ude paa Landeveien. Han veed ikke, om hun har været andre Steder og saae hende heller ikke gjøre andet 

end gaa med Banden. 

A. De Wendt angiver, at han ikke gik med Banden, men stod rolig paa Landeveien sammen med nogle 

andre Folk fra Høgensborg, og angiver, at det var paa den Tid, da Hr Armstrong passerede paa Veien ned til 

Frederiksted. 

Det bemærkedes, at det, efter hvad der tidligere foreligger var Onsdag Morgen, omtrent ved den Tid, da 

Affairen med Soldaterne fandt Sted paa Carlton, at Consul Armstrong passerede Veien ved Høgensborg. 

Begge Arrestanter afførte. 

Fremstilledes A. Ferdinand James af Pl. River, født samme Sted. Han angiver, at han Onsdag Eftermiddag, 

da Banden havde været der og Allowance Kjelderen var opbrudt og Meel og Sild spredt omkring, staulede 

endeel sammen, han antager omtrent 12 Qvt Meel og saa mange Sild, som fyldte en lille Bøtte. Om Fredagen 

fandt han i Bødkerværkstedet en Tønde Rom, hvoraf han lod endeel løbe ud i en Spand omtrent 2 Flasker 

fulde. Da senere, som han troer om Løverdagen Negerbyen blev undersøgt, fandtes Melet og Silden i hans 

Huus, men Forvalteren gav ham Lov til at beholde Sildene. Rommen havde han imidlertid drukket. I Huset 
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blev der fremdeles fundet et Sæt Klæder, hvorfor han blev beskyldt for ogsaa at have røvet af Forvalterens 

Klæder, men han siger, at det var et Sæt Klæder, som Forvalteren tidligere havde givet ham for Søstrernes 

Skyld. Han angiver at hans Moder er Eliza Bridge. 

Fremstilledes A. Samuel Berley af Pl. River, født paa Antigua. [Folio 30b-31a, opslag 127] Det blev ham 

betydet, at der vil blive ham affordret Forklaring om andre Personer, og at han maa tale Sandhed. Han for-

klarer da, at han ikke enten Onsdag Aften eller Fredag Formiddag har seet forrige A. inde i Forvalterhuset. 

Han saa, at han Onsdag Aften, da Banden havde opbrudt Kjelderen og smidt Mel og Sild omkring, bjergede 

sig endeel Meel og Sild. Han saa fremdeles, at A. Ferdinand James om Torsdagen gik hen og fandt en Tønde 

Rom, som Vagtmanden Henry Patrick havde tilligemed nok en Tønde Rom gjemt for Forvalteren under Buen 

under Trappen, stjal en Spand fuld, saaledes at der om Løverdagen blev fundet to Demijohner med Rom ved 

Eliza Bridges Huus og en Dunk i A. Ferdinand James Huus. Moderen Eliza Bridge saae han derimod om 

Torsdagen gaae omkring inde i Forvalterhuset og tage til sig Stumper og Stykker af Møbler, Sengetøi og So-

fabetræk o. dl., som Banden. der havde huseret der den foregaaende Nat, havde efterladt. Han veed ogsaa 

at der i hendes Huus blev funden endeel Klæder eller Linned af Forvalterens. En stor Deel Sager blev ogsaa 

funden i Sukkerstykkerne, men om Eliza Bridge havde taget noget deraf, kan A. ikke sige. Om Elizas Søster 

Lydia har gjort noget, vil han ikke vide. 

A. Ferdinand James siger, at den Rom, der blev funden i Demijohnerne ved hans Moders Huus, ikke var 

Forvalterens, og fastholder, at han kun tog to Flasker, som han havde drukket, da der blev spurgt om dem. 

A. Sam. Berley kan ikke sige, om det var den samme Rom, der var i Demijonerne. Sonny Dick og John Jacob 

tog ligesom Ferdinand James i Spande Rom af Forvalterens Tønde. 

Hvilket Ferdinand James bekræfter. Same Beerley ratihaberer sin Forklaring og afførtes. Ferdinand James 

afførtes. 

Fremstilledes Francis William af Pl. Jealousy, født paa Prosperity. Han forklarer, at han var paa River om 

Fredag Formiddag, da Banden kom ned der. Thomas Allen tvang ham til at blæse i en Skal, men han vil kun 

have blæst i den tre Gange, forinden han løb bort og skjulte sig. Da Banden var paa River om Onsdag Efter-

middag vil A have været hjemme paa Jealousy. 

Fremstilledes paany A Samuel Berley, der siger, at han saae, at A. Francis (tilføjet: Napoleon) om Fredagen 

blæste paa Skal, og derhos angiver, at A. ogsaa Onsdag Aften var paa River, hvilket Plantage han, der skulde 

flytte 1ste October, igrunden slet ikke havde forladt. 

[Folio 31b-32a, opslag 128] 

Begge A. afførte. 

Fremstilledes A. Emiliee Samuel af Pl. Upper Love, født samme Sted. Hun angiver, at hun baade Onsdag 

Aften og navnlig Fredag Formiddag, da hun er sigtet for at have været med Banden paa River, ikke har forladt 

sit Hjem paa Pl. Upper Love. 

Fremstilledes atter Sam. Barley, der angiver, at han Onsdag Eftermiddag saa forrige A. i Banden paa River. 

Hun stod i Gaarden og havde en Stok i sin Haand, men han saae ikke at hun, som hun er sigtet for, var inde 

og gjort Ulykker i Forvalterhuset. 

Fremstillede George Holder af Pl. River, født paa Barbados, der angiver, at han Onsdag Eftermiddag var 

paa River stod ved Siden af Arrestantinden Emilia Samuel. 

Fremstilledes Cecilia Samuel af Pl. Upper Love, født paa St. Eustatia. Hun indrømmer strax, at hun var ovre 

paa River Onsdag Eftermiddag, da Værkerne brændte, og angiver, at der i Løbet af Onsdagen kom en Mand 

Joseph King fra River ovder til Upper Love, han skjældte Folkene ud og sagde de maatte komme med ud ”to 

fight for more money”. En stor Deel af Upper Love Folk kom paa den Maade over til River – A. er fuldstændig 

vild med Hensyn til Tiden – og A. vil have staaet i Gaarden under et Thibettræ sammen med A. Emilia Samuel 

og George Holder. A. saavelsom Emilia havde en Stok i Haanden. A. benægter, at hun har været inde i 

Forvalterhuset og der enten stjaalet eller slaaet istykker. Den Kjedel, hun er beskyldt for at have slaaet 

istykker, blev slaaet istykker i stykker af Louisa /: Skudt :/ 



 

© 

68 

A. Emilia indrømmer nu, at hun var paa River, og at hun stod i Gaarden under et Thibettræ, saaledes som 

af Cecilia forklaret. Hun vil heller ikke have været inde i Forvalterhuset. Hun forklarer ligesom Cecilia, at Boe 

King tilligemed andre Folk fra River navnlig Percy William Andreas, Sarah og Petrine kom over til Upper Love 

om Formiddagen og raabte paa, at Folkene der maatte komme med ud, da han ellers vilde bringe Banden og 

brænde Negerbyen. A. og nogle andre Fruentimmer – hvor Mændene vare blevne af, veed hun ikke – blandt 

hvilke hun kan nævne, foruden Carelia, Isabella og Mariette Mollet, turde derfor ikke andet, end, da Banden 

kom forbi fra Grove Place, og King igjen meldte sig, følge med. 

Fremstilledes James Perez af Pl. River, født paa L. Bethlehem. Han indrømmer, [Folio 32b-33a, opslag 129] 

at han Fredag Formiddag sammen med et Par andre Folk fra River ”took a walk” rundt om Upper Love, men 

han benægter at han saae Upper Love Folk ud til nogen Bande. Om Onsdagen vil han aldeles ikke have forladt 

Plantagen River. 

Fremstilledes A. Joseph King af Pl. River, født paa Barbados. Han forklarer, at han om Fredag Formiddag, 

da han havde hørt, at en Bande vilde komme til River og brænde Negerbyen, gik ud fra River og hen ad 

Landeveien saa længe som til Upper Love. Han gik ikke ind i Negerbyen, vil ingen have talt med og vil ikke 

have været i Følgeskab med nogen. Han havde ingen Stok eller noget som helst med sig. 

Fremstilledes paany James Percy, der angiver, at forrige Arrestant var en af dem, der gik med ham fra 

River over til Upper Love. De andre vare William Andrea, Petrine og Sarah. 

A. King indrømmer derefter, at det gjerne kan være, at A. Percy har seet ham, men han har ikke seet Percy. 

Fremstilledes William Andreas af Pl River, født samme Sted. Han forklarer, at han om Fredagen sammen 

med de andre overnnævnte Folk fra River ”took a walk” saa langt som til Upper Love – Han traf de andre paa 

Landeveien, og lige som der ikke var nogen Aftale om Touren, saaledes vil han heller ikke kunne sige, hvad 

Meningen med den var. Han for sit Vedkommende vil have troet, at al Forstyrrelsen om Fredagen var forbi 

og vil ikke – som – Joseph Kingo have hørt, at nogen Bande var i Vente om Fredagen, og altsaa heller ikke 

have tænkt paa at gaa ud for at søge at holde den borte. De talte med Nathaniel og to Brødre Pedro, eller 

ikke med nogen. Om Onsdagen vil A. ikke have være borte fra River. 

Fremstilledes Petrine Petersen af Pl. River, født samme Sted. Hun forklarer, at da det Fredag Formiddag 

hed sig paa River, at en Bande, der allerede var paa Hermitage, vilde komme til River og brænde Negerbyen 

af, fordi Rivers Folk havde ladet Sygehuset og Forvalterhuset staae, gik hun ud paa Landeveien, hvor der var 

en heel Deel andre Folk fra River, uden at hun kan opgive en eneste af dem, og gik med halvveien til Upper 

Love. Hun vil ikke vide, hvad hun gik for, af frygt mener hun, og vel ikke have talt med nogen af Upper Love 

Folk. Hun har ikke været med til at sætte Ild paa nogen Sukkermark. 

Fremstilledes A. Sarah William [Folio 33b-34a, opslag 130] af Pl. River, født samme Sted. Hun angiver at 

hun om Fredagen var syg og ikke ude af Negerbyen. 

Fremstilledes paany James Percey og William Andreas, der begge angive, at Sarah William lige saavel som 

Petrine Petersen vare med dem. 

Fremstilledes A. Jacob Joseph af Pl. River, født paa Antigua. Han forklarer at han, som han om Torsdag 

Formiddag var paa sin Vei over Bakkerne fra River, til Rust up Twist, hvor han har et Fruentimmer, stødte paa 

den Bande, der kom fra Canaan over Bakkerne til Vallee; hvor efter han da maatte følge med Banden ned til 

La Vallee, men han vil intet der have gjort. Derfra gik han med til Rust up Twist og blev i Negerbyen til om 

Aftenen. Onsdag Aften, da Banden var paa River, vil A. have været paa Big Fountain, hvor han ogsaa har et 

Fruentimmer. 

Arrestanterne vare, efter haanden som de vare afhørte, afførte. 

Retten hævedes Kl. 5. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Onsdagen den 15de January om Middagen Kl 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Ar-

resthuus. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 
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Efter at Commissionens Medlemmer havde i Løbet af det første Par Timer confereret indbyrdes og sam-

menholdt de herfra og de fra Frederiksted foreliggende Oplysninger. 

Fremstilledes Peter Brown af Pl. Mt Pleasant /: jfr. Forhør 4de January :/. Han forklarer nærmere, at han 

først den 1ste October skulle flytte fra L Betlehem til Mt Pleasant. Han er født paa Antigua og har været her 

paa Øen i 7 Aar. Da, efter det ved Forhør optaget i Frederiksted /: 10de January :/ fremkomne, den mod A. 

rettede Sigtelse for at have deeltaget i Optøierne ikke er bleven fortiden bestyrket, fandt Commissionen at 

A. kunde sættes paa fri Fod, han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes Emanuel /: Hano :/ af Pl. Strawberry Hill /: jfr. Forhør 7de January :/. Da det ikke ved nærmere 

Undersøgelse er bleven oplyst, at A. har været med videre, end af ham angivet, fandt Commissionen, at han 

kunde sættes paa fri Fod; han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes Anthony Richard af Pl. Strawberry Hill, født paa Antigua. Han angiver, at han var hjemme 

paa Strawberry Hill, da Banden kom der, men han benægter, [Folio 34b-35a, opslag 131] at han er gaaet med 

den og navnlig, at han har været med paa Diamond & Ruby og Peters Rest. Da de om ham anstillede 

Undersøgelser – A. har flere Gange tidligere været i Forhør – ikke haver ledet til, at bestyrke den mod ham 

fremkomne Sigtelse, fandt Commissionen, at han kunde sættes paa fri Fod; han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes Francis Bastian født paa Golden Grove /: jfr. 11te January m fl. :/. Da det, ihvorvel det er 

oplyst, at A. er gaaet med Banden, dog ikke er fremkommen, at han har deeltaget i Exesserne, fandt Com-

missionen, at han kunde sættes paa fri Fod; han blev saaledes relaxeret. 

Retten hævedes hævedes 4½. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Torsdagen den 16de January om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Comissionen i St Croix Ar-

resthuus. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

I Fortsættelse af Forhøret den 14de dennes fremstilledes efterhaanden forskjellige som Arrestanter hen-

siddende Folk fra Pl. Upper Love, der alle angave, at de ikke om Onsdagen have seet Joe King eller Percy eller 

nogen anden fra River være i Upper Love Negerbye, uagtet de alle, 12 Mandfolk, ville have været hjemme 

paa Upper Love, deels i Negerbyen, deels beskjæftigede andet steds; ikke heller ville de have seet om, at 

saadant har været Tilfælde. Derimod ville enkelte af dem, deriblandt James Harewood /: Heatly :/ og Charles 

Land, have seet Folk fra River passere Upper Love om Fredagen og gaa saa langt som til Broen mellem Upper 

Love og Jealousy, hvorhos A. Abraham Watts vil have kjændt Percy. De angave alle, at disse Folk ikke vare 

inde paa Pl. Upper Love; om de have talt med nogen ville de ikke vide.  

Arrestantinderne Cecilia Samuel og Emilia Samuel vedblive, at de ommeldte Folk fra River om Onsdagen 

vare i Upper Love Negerby og forlangte at Folkene skulde gaae med til River. De Fruentimmer, de have nævnt, 

gik derover. De saae ingen af Upper Love Mænd i Negerbyen, da de Fremmede vare der. Hvor de vare, ville 

de ikke vide. 

Alle afførte med Undtagelse af 

Abraham Watt, født paa Barbados, der tidligere har opgivet, at han hele Tiden under Spectaklerne har 

holdt sig hjemme og ikke er fulgt med nogen Bande, [Folio 35b-36a, opslag 132] navnlig vil han heller ikke, 

som han er sigtet for, været med paa Bettys Hope om Torsdagen. 

Fremstilledes A. William Jones af U. Love, der angiver, at A. Watts gik med ham og Resten af Banden om 

Torsdag Morgen fra Upper Love; om han gik med heelt til Bettys Hope, vil A. ikke kunne sige.  

A. Watts vedbliver, at han ikke har været med nogen Bande, og at han ikke har været længere end nede i 

Grove Place Græsstykke sammen med George Holder. 

Fremstilledes A. William Henry af Pl. Lower Love, der angiver, at den fremstillede A. Watts er den Mand, 

han har sigtet til, som værende med paa Bettys Hope. 

Arrestanterne afførte. 

Fremstilledes A. George Holder af Pl. River. Han benægter, at han Onsdag Aften er gaaet med Banden til 

Jealousy. Han vil hele Dagen indtil om Eftermiddagen have opholdt sig paa U. Love, hvor han har sit Fruen-
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timmer. Han var saaledes hjemme paa River, da Banden kom der, og vil ikke være gaaet med. Han siger at 

han er angivet af Folk paa Jealousy, til Gjengæld for, at River Folk havde angivet Jealousy Folk. En Søndag, 

han troer den 2den Søndag i October, /: ~ 13de :/ blev han af en Mand John William, truet med Angivelse. 

Afført. 

Fremstilledes A. Daniel James af Pl. Strawberry Hill, født i Christiansted. Han angiver, at han forlod 

Strawberry Hill om Onsdag Eftermiddag og gik ned i Landet. Imellem Jealousy og U. Love vil han have mødt 

4 Mænd, blandt hvilke Robert James, der kom fra Castle Kanten. De tvang ham til at gaae med dem, indtil de 

hinsides U. Love mødte en stor Bande, der kom fra Grove Place, der netop var bleven afbrændt. De fulgte 

alle med Banden, som Robert James nu gik i Spidsen for, medens A., da de stødte til den, vil have anseet 

Joseph Ross for at være dens Fører. De gik over til River, hvor de gik lige løs paa Vaaningshuset, som de 

trængte ind i. A. vil i Gaarden have faaet 3 Slag over Nakken af Robert James, fordi han trykkede sig ved at 

anfalde Huset, hvorpaa han da gik op ad Trappen og med sin Stok slog Jealousidøren, hvoraf dog den ene 

Halvdeel allerede skulde have været sprængt, istykker. Huset var allerede dengang fuldt af Folk, [Folio 36b-

37a, opslag 133] der vare komne ind af Kjøkkendøren paa den anden Side, saa at A. ikke vil være den, der 

har forceret Adgangen til Huset, og andet vil han ikke have foretaget sig. Han undløb allerede der og vil saa-

ledes ikke have været tilstede, da Værkerne brændte. 

Fremstilledes paany A. George Holder, der blev betydet, at han skal afgive Forklaring om andre og derfor 

maa tale Sandhed. han siger, at han saae forrige A. komme ind paa River i Spidsen for Banden sammen med 

Robert Taysen og John Codday. De gik lige løs paa Vaaningshuset, hvorind de først trængte ad Kjøkkentrap-

pen, og A. paa staaer, at Daniel James ogsaa gik denne Vei, og at det var indenfra, at han op brød eller snarere 

af løftede Jealousydøren, som han kastede ned af Trappen, for paa denne Maade at skaffe Adgang til Huset 

fri ogsaa fra denne Side. Robert James var dengang inde i Huset og ifærd med at slaa istykker. A. saae ikke 

Daniel gjøre andet, men Daniel James saae ikke ud til at have bleven tvungen til at gjøre, hvad han gjorde, og 

A. saae ikke noget til, at Robert James slog ham. Da Vaaningshuset var …………….., blev der anlagt Ild udenfor 

Kjelderdøren, men nogle af River Folk slukkede den igjen. A. Han saa ikke Daniel med Sabel. 

A. Daniel vedbliver, at han gik op ad Hovedtrappen og derfra slog Døren istykker. Sammen med ham gik 

Robert James op ad Trappen- Han kan ikke sige, om nogen har seet, at Robert James slog ham; ialfald kan 

han ikke udsige nogen bestemt. 

Begge A. afførte. 

Commissionens Møde hævedes Kl 3., da Byfoged Sarauw maatte afgaae til Frederiksted. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

Derefter fortsattes Undersøgelsen af Overdommer Rosenstand i Overværelse af Vidnerne Commissionens 

Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes A. Edward England af Pl. Mt Pleasant /: Colq :/, der med Hensyn til den fremsatte Sigtelse 

om ogsaa at have været paa River Onsdag Aften og der deeltaget i Exesserne, vedblivende benægter saadant. 

Han vil den Eftermiddag ikke have forladt Mt Pleasant og mener, at saadant maatte kunne godtgjøres, da 

han sammen med andre var med til at flytte Planter Holms Gods. Derimod [Folio 37b-38a, opslag 134] var 

han, som alt indrømmet /: Forhør 9de Novbr :/ ovre paa River om Fredagen Afført. 

Fremstilledes John Samson af Friedenfeld, født paa Manningsbay. Han indrømmer nu – hvad han tidligere 

har nægtet – at han var i Frederiksted endeel af Tirsdagen men vil dog ikke have …………… K..rt med Emanuel 

og Edward Lewis. Han vil være kommen til Grove Place til sit Fruentimmer. Møder Katy William allerede om 

Eftermiddagen mellem Kl. 4 og 5 og vil være forbleven i hendes Huus siden, saalænge Spectaklerne varede. 

Han vil saaledes ikke have kunnet været med til at deeltage i Exesserne i Frederiksted om Natten. 

Afført. 

Fremstilledes Joseph Milord af Pl. Manningsbay, født paa Barbados. Han er sigtet af Andrew Hampan, en 

sort Slagter, der boede i Vaaningshuset paa Envy, for at have været med og virksom blandt dem, der ødelagte 

og brændte Harrigans Huus. A. angiver, at han hele Tiden har været hjemme paa Manningsbay, og at han 

ikke har været paa Envy. Da Slagter Hampan senere snart efter blev syg og senere er død, og da der, efter at 
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Commissionen nærmere har kunnet undersøge den Bande, der var paa Envy navnlig med Hensyn til 

Deeltagerne i samme, ikke under Under søgelsen er frem kommet noget Væsentligt mod A., fandtes det, at 

han kunde sættes paa fri Fod; han blev saaledes relaxeret. 

Retten hævedes Kl: 4½ Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredag den 17de January om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

strret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes A. Samuel James af Pl. Negrobay. Han forklarer med Hensyn til, at han er sigtet for at han 

har været med til at slaae en Karre istykker paa Envy, at det vare, da han undløb fra Banden paa Manningsbay, 

at han traf paa en anden Hob, hvoraf en Neger ved Navn William James, en Tømmermand, der arbeider paa 

Enfjeldgreen, da tog ham med ind paa Envy og reentud tvang ham til at give et Slag paa Karren Efter 

Omstændighederne fandtes det, at A. kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes Maria Branagan [Folio 38b-39a, opslag 135] af Pl. L Bethlehem, født samme Sted, Forsaavidt 

som hun er sigtet for at have været med paa Manningsbay, nægter hun saadant, medens hun med Hensyn 

til Anguilla angiver, at hun fra L Bethlehem saae, hvorledes Banden, da den kom fra Manningsbay op til 

Anguilla ved Fairplane? jagede Pasteurkampene?, blandt hvilke hendes Søn Joseph var. Hun gik nedad mod 

Fairplaan?; noget efter, og da hun ikke traf Drengen, gik hun op til Anguilla i den Tanke, at Banden kunde 

have faaet Drengen med. Der var allerede Ild paa Anguilla, som Banden igjen havde forladt. Hun vil derfra 

igjen være vendt tilbage til Bethlehem, hvor hun var, da Banden kom der. En Neger Joseph Karr bragte der 

en Høne til at koge, men da hun kjendte Kingshills Skolemesters Høne, vilde hun ikke have med den at gjøre. 

Afført. 

Fremstilledes Cathrine James af Lower Love, født samme Sted. Hun er sigtet for at have sat Ild i Magas-

huset paa Adventure. Hun indrømmer, at hun om Torsdagen fulgte med Resten af L. Love Folk over til Ad-

venture, som hun siger, fordi hun blev tvungen dertil, men hun benægter – saaledes som strax, da hun ved 

Undersøgelsens Begyndelsen, blev examineret, at hun har sat Ild enten i Magashuset eller noget andet Sted, 

eller overhovedet foretaget sig noget. Fra Adventure vil hun være vendt lige tilbage til Lower Love. Hun 

benægter, at hun har været i Frederiksted Tirsdag Aften. 

Det bemærkes med Hensyn til denne og foregaaende Arresterede – hvad ogsaa kan have Anvendelse med 

Hensyn til adskillige Andre – at det, uagtet de paa et langt tidligere Stadium i Undersøgelsen have været 

fremstilletde og forhørte, kan, naar de simpelthen have benægtet alt, være bleven undladt at føre 

Fremstillelsen og Forklaringen til Protocollen, saaledes som det med det overvældende Antal Fanger, der i 

Begyndelsen skulde gjennemgaaes, er let forklarligt. 

Fremstilledes A. William Henry af Pl Lower Love, der angiver, at Arrestantinden der fulgte var i hans Bande 

fra L. Love over til Adventure. Han saae hende der i Magashuset, tilligemed en Mængde andre, navnlig ogsaa 

af Adventure egne Folk; om hun stak Ild paa, kan han ikke sige, heller ikke, om hun gik med videre. 

Begge A, afførte. 

Fremstilledes A. Joseph Spencer af Pl. Høgensborg /: Forhør 6 og 12 December :/. Under en længere Exa-

mination, som han, [Folio 39b-40a, opslag 136] der gjør Indtrykket af at være en nogenlunde forstandig Ne-

ger, blot underkastet, angiver han, at han, der for mange Aar siden er kommen hertil fra Barbados og har 

tjent paa forskjellige Plantager, ikke har mærket til nogen Gjæring i den sidste Tid imellem Folkene, og vil han 

selv hverken have været utilfreds eller yttret nogen Utilfredshed, saa at Opstanden den 1st October kom ham 

ganske uventet. Han arbeider i Marken paa Pl: Høgensborg, hvor der efter hans Angivende ingen Porters’ 

arbeidede. A. havde i September indgaaet en ny Aarscontract paa Høgensborg og var om Tirsdagen 

beskjæftiget ned at plante Kartofler sin Provisionsgrund, hvilket han endnu fortsatte Onsdag Morgen, og vil 

ikke have tænkt paa om Tirsdagen at gaae til Frederiksted, hvilket han overhovedet ikke vil holde af at gjøre 

den 1ste October. Han fastholder i det Hele sin Benægtelse af at have været med enten i Frederiksted eller 

Onsdag Morgen paa Carlton; hvorimod han nu angiver, at han Torsdag Morgen fulgte med eller rettere gik 
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bag efter Banden over til Enfjeldgreen, hvor han dog ikke vil have gjort andet end modtaget en lille smule 

”Cornmeal” fra et Puncheon, som Enfjeldgreens egne Folk havde bjernet ind i Negerbyen. I Mellemtiden, 

medens Banden var nede paa Goodhope, vil A. være gaaet hjem, og det skal være tilfældigt, at han, da Ban-

den senere kom til Carlton, var der, hvor han kun vilde samle nogen Svineføde. Han vil ikke have været ved 

Carlton’s Værker, da de brændte, og vil oppe ved Huset have været blandt dem, der søgte at forhindre Pø-

belen fra at sætte Ild paa det. Han fremstiller sig selv som en stakkels sort Neger, der altid søger at holde sig 

selv paa rette Vei. Han tænkte endog, da disse Begivenheder indtraf, paa at blive confirmeret, og lader meget 

forknyt over, at det er forhindret. A. angiver, at han nu er 43 Aar; han kom hertil i 1863, da der indkom en 

stor Mængde Arbeidere fra Barbados. A. vil altid have dyrket sin Provisionsgrunde og holdt et Svin, derimod 

vil han ikke have holdt Hest. 

Arrestanten afført. 

Da Dommeren havde nødvendige Forretninger at varetage i Overretten, blev Retten hævet Kl 12. 

Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdagen den 18de January om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arrest- [Folio 40b-41a, opslag 

137] huus Retten sat og administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af 

Forhør. Som Vidner vare til stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. 

Nielsen. 

Fremstilledes A. Mathilda Mac Bean af Pl: Cane født paa Pl: Roses-Hill. Hun vedbliver fremdeles, som hele 

Tiden, at benægte, at hun har været med til at slaae løs paa Soldaterne paa Carlton. Hun vil have været 

hjemme paa Canee, da hun overre fra Carltons Gaard hørte et voldsomt Spectakel, hvorfor hun løb der over. 

Hun vil ikke dengang have vidst Noget om, at der var Soldater paa Carlton, men ret som hun kom derover, 

saae hun to Soldater komme løbende ud af Stalddøren henimod Planter Skeoch’s Huus, og hun saae, at ialfald 

den ene af dem blev slaaet ned, uden at hun vil kunne sige, hvorledes eller af hvem. Under en nærmere 

Examination vedbliver hun, at hun ikke kan udpege nogen bestemt i Mængden eller kjendte nogen, i det hun 

giver det sædvanlige Svar, at der var ”too much of People” til at hun kunde skjelne nogen. Omsider vil hun 

erindre en Mand ved Navn John Christian /: Flanders skudt :/. Afført. 

Fremstilledes A. Johannes Samuel kaldet Bamberg, der ofte tidligere har været fremstillet. Han forklarer, 

at han er født paa Property /: Mac Bean :/ og har arbeidet paa forskjellige Plantager her paa Øen som fast 

Arbeider. – Siden han for nogle Aar siden havde været en Tid paa St Thomas, vil han ikke have været fast 

Plantage-Arbeider, men ernæret sig paa forskjellige Maader navnlig ved Fiskerie. – I den senere Tid har han 

arbeidet, først ved Factoriet og derefter en kort Tid som ”Porter” paa Pl: Lower Bethlehem. Han angiver, at 

han der fik 20 cts om Dagen foruden Allowance, desuden hver anden Dag 1 Qvint Sukker og hvad han kaldte 

en Snaps /: mindst ½ Pæl Rom :/. Arbeidstiden var fra Klokken 7 om Morgenen til Kl: 4 om Eftermiddagen 

uden Middagstimer, idet der kun standsedes ¼ Times Tid, for at der kunde spises. Der var paa L Bethlehem 

vel en 20 til 25 Porters, der arbeidede i en egen Gang under en egen Driver. A. arbeidede paa denne Maade 

indtil Fredagen før Oprøret. Han har idelig hørt Plantagens faste Folk knurre over, at Porterne fik 20 cts om 

Dagen, medens de kun fik 10 cts og Tale om, at saa maatte de alle sammen arbeide som Portere [Folio 41b-

42a, opslag 138] ligesom man jevnlig hørte dem tale om, at de, naar de ikke fik høiere Betaling vilde de 

forlade Landet. Det er ikke blot paa L Bethl, han har hørt dette, men han har hørt det fra mange andre Planta-

ger, uden at han vil kunne udpege enkelte, der har sagt det da det var ganske almindelig Tale; dog kan han 

nævne, at om Torsdagen før Oprøret, da han sammen med 4 Andre Folk, alle sammen Fruentimmere, der 

ligeledes arbeidede som Porters paa L Bethlehem, gik med ad Frederiksted til, traf han paa Landeveien 

udenfor Mt Pleasant en Arbeider derfra ved Navn Moore /: bortløben :/, der spurgte, hvor de kom fra og da 

de svarede, at de kom fra L Bethlehem, bemærkede, at det vilde ikke gaae, at Folk arbeidede som Porters for 

20 cts om Dagen, medens han og de andre faste Arbeidere arbeidede haardt for 10 cts; Da A. vilde gjøre 

gjeldende, at en Porter ingen Huus fik, men maatte betale Huusleie i Byen, indvendte Moore, at han ligegodt 

fik meget mere. A. bemærker, at skjøndt en Porter ikke havde Ret til at le bo paa Plantagen, saa er der dog 
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mange, der opholde sig der, og at der er mange Porters, der ingen egen Bolig holder, hvilket A. dog gjør. Han 

vil derimod ikke have hørt Arbeiderne tale om, at de havde isinde at foretage sig noget i den Anledning, altsaa 

heller ikke at gjøre Spectakler, og A. troer, at der ikke var enten Plan eller Overlæg til Grund for Udbruddet i 

Vestenden, ialfald vil han ikke have hørt noget, der tydede paa det. Stikordet ”our side” troer han ikke var 

noget alt aftalt Tegn. Han hørte det første Gang, efter at der allerede var Ild i Byen. Paa samme Tid angiver 

dog A., at han aldrig tidligere paa nogen første October har seet Negerne saa urolige og brøsige som denne 

Gang, og det allerede lige fra Formiddagen af. Der var allerede Kl: 11 en heel Deel Fuldskab, og Negerne gik 

omkring, og holdt triumferende og høirøstet deres Flyttebeviser /: Passe :/ i Veiret, raabende paa, at ingen 

fik dem, medmindre de betalte en 5 eller 10 Dolarseddel for den – en Forretning der ellers har pleiet at skee 

i Smug –. De sloges dygtig indbyrdes og drev paa den Maade fra den ene Rombod til den anden, men A. hørte 

fremdeles ingen Raab om, at de vilde gjøre egentlige Spectakler. I Junghans’s Rombod var det da, at en fuld 

Neger begyndte at gjøre ent saadant Spectakel, at en Politibetjent, [Folio 42b-43a, opslag 139] som var 

udenfor, for at holde Orden paa Gaden gik ind og gav ham et Slag af sit Spanskrør, som Manden derpaa greb 

fat i. Da Betjenten kastede ham ud og gav ham nogle flere Slag med sin Stok, tumlede den fulde Mand om 

paa Jorden, hvorpaa Negeren trængte ind paa Politibetjenten og greb om hans Stok og halede ham i Frakken, 

saa at de næsten trak den af ham. A. lagde navnlig Mærke til Joe la Grange; da idet samme flere Politibetjente 

kom til, trak nogle Negere, A. troer efter Ordre fra Joe la Grange, af med den fulde Mand op ad Kongensgade, 

hvor langt veed A. ikke, da han ikke fulgte med, men da Politiet søgte at klare Gaden, som A. siger meest ved 

Overtalelser, vil han være gaaet ned ad Strandgade, i hvilken han boer. En stor Deel af Mængden gik op ad 

den Kant, hvor den fulde Mand var bragt hen. A. vil derefter ikke have seet noget til Pøblen, forinden han, da 

han hørte, at der var en Mængde oppe ved ”Freegat” Brønd, gik derop og saa Byfoged Sarauw og Præsten 

Du Bois forsøge paa at faa Mængden ud af Byen. Hoben vilde dog ikke lytte til dem, allermindst da i det 

samme et Fruentimmer, som han hørte blev kaldt Felitia, kom til og raabte, at den Mand, Betjenten havde 

slaaet, var død; hvorpaa Mængden drog nedt ad Hospitalet til. A. vil ikke selv have været nede paa Hospitalet, 

men sammen med de andre Byfolk, som han siger, vare bleven staaende ved Fiskehallen udenfor. Inden A. 

traf Mængden, som sagt, ved Brønden, havde den, efter hvad han hørte, allerede været nede ved Fortet. Fra 

Hospitalet gik Mængden igjen ned ad Fortet til; medens Arrestanten vil være bleven oppe i Byen i Hatchett’s 

Gaard. Han hørte derfra, at der blev skudt nede ved Fortet, og kort efter kom der atter en Sværm op til 

Hospitalet, følgende to Fruentimmere, der vare blevne saarede nede ved Fortet. En stor Deel af Mængden 

gjorde her Mine til at sprede sig, som A. nævner, da de efter at der var blevet skudt, vare blevenne bange, 

og der var ogsaa en Deel, der listede af, og som først kom tilbage om Natten, men Joe la Grange holdt da en 

stor Hob sammen, idet han bød dem nu at lytte til ham og følge ham ”as he was going right of now to fight 

for liberty”. Heller ikke der hørte A. nogent om at slaaes for høiere Betaling. Pøblen gik saaledes under Joe la 

Grange’s Anførsel igjen ned i Byen, medens A. vil være gaaet forskjellige Steder, til Skolelærer Gordon, 

Snedker Farrington og tilsidst hen i Miss Omalls’ Gaard [Folio 43b-44a, opslag 140] hvorfra han hørte 

voldsomt Spectakel nede i Byen, saa han gik derned. Det var de mødtes, ved Kjærullfs Boutik paa Hjørnet af 

Dronningensgade traf han Pøblen, men der var endnu ingen Ild. Hvem der først hav Ideen til eller raabte paa 

at sætte Ild, kan A. ikke sige. Det første han i den Retning saae, var, at en Neger, som han klader Samuel /: S. 

Henry skudt :/, opbrød Døren til Kjærulff’s Boutik, hvorpaa han og en Mængde Andre styrtede ind og 

begyndte at kaste Tøier og andre Varer ud af Boutikken ud paa Gaden; da der var en anseenlig Bunke, raabte 

Samuel Henry: ”burn give a light toll this”, hvorefter Bunken strax blussede op, uden at A. kunde skjelne, 

hvem der tændte den. Det var gjort i et Øjeblik. Han saae ikke, at der blev brugt Kerasin; Ved Boutiksdøren 

blev der antændt en anden Bunke, saa at der altsaa idet samme var sat Ild paa Huset. A. saae ikke, at der der 

blev plyndret. Samuel raabte nu paa, at Lunds Huus maatte gaae, men Mængden trykkede sig ved at følge 

ham, og da i det samme en Mand – en ung coulørt Mand med Frakke, Støvler og et Uhr – kom løbende fra 

Torvet og sprang tværs igjennem Ilden, som for at undflye, raabte Mængden efter ham, og da det heed sig, 

at han var flygtet ind i Miss Jane Jacksons Huus, vendte Mængden sig derimod. Der var imidlertid flere 

Bynegere, hvoriblandt A. vil have været, der søgte at afværge, at det gamle Fruentimmers Huus skulde 
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brændes, og da de fortalte Hoben, at Manden ikke var flygtet derind, afstod de derfra, og de dreiede ned ad 

Sidegaden og kom ud i Kongensgade, hvor de opbrøde Junghans’s Rombod. Ved denne Tid var det, at A. 

første Gang hørte Raabet ”our side”. Hoben gjorde et forskrækkeligt Spectakel, men der var ingen Blæsen 

paa Skal i den. Han hørte ved den Tid kun to Skaller, en oppe ved Two Brothers og en fra den anden Kant, 

som ved la Grange. De brød Junghans’s Rombod op og slæbte ud Rom og Fødevarer, hvormed de holdt Gilde 

paa Gaden, hvorpaa de opbrøde den skraas ovenfor, dog i den anden Gade, liggende Walace’s Boutik og 

styrtede ind Gods ud paa Gaden og stak Ild paa det. Fra Baalet smed de brændende Stumper tilbage ind i 

Boutikken saa at de paa den Maade antændte Huset. A. veed ikke, om der her blev plyndret, men han saae 

en Masse Mennesker løbe ud og ind. A. havde imellemtiden været inde for at flytte for en Miss Lea der boer 

tæt ved Strandstræde. Da han var fær- [Folio 44b-45a, opslag 141] dig hermed, blev han kaldt ind i Reuters 

Boutik, der ligger tæt paa Walaces, idet Betjenten der raabte, at Byfolkene maatte komme op og flytte 

Madame Reuters Varer, hvilket de gjorde saa godt, at alt var flyttet, inden der kom Ild i Huset. Madame 

Reuter havde bedt Oprørerne om ikke at sætte Ild paa hendes Huus, hvilket de ogsaa med Ordene at hun var 

”a good old lady” lovede hende og forsaavidt holdt, som det var fra Walaces Huus, at det antændtes. Da A. 

efter at have flyttet for Madame Reuter igjen kom ned i Byen vare Ilden paa Torvet, og Kjøbmand Lunds store 

Huus var brændt, og Touren var til Mulgraves Huus. Han hørte at baade de gamle Mulgraves og Sønnen talte 

til Negerne og bad dem ikke brænde Huset, idet de lovede dem, at de næste Dag vilde give dem noget, 

medens Hr. Mulgraves Karl bragte dem Vand, som de drak. A. vil endnu et andet Steds – ved Wood’s Huus – 

at have været med til at søge at holde Ilden borte, hvorpaa han vil være gaaet op til Miss Anna Connors Huus, 

hvorhen Mrs Reuter Li.. vare flyttede, for at holde Vagt, da de en stor mængde Ting vare bleven staaende 

paa Gaden, og hun vidste, at Landnegerne vare paafærde ligesaavel for at stjæle som for at brænde. A. vil 

saaledes ikke have seet, end sige været deelagtig i de øvrige Ildebrande og Plyndringer nede i Byen. Først ved 

Daggry vil A. igjen være gaaet nede i Byen og vil, da Soldaterne kom og begyndte at skyde, have været i Miss 

Quales Gaard for et Fruentimmer ved Navn Mathilda. Hele Onsdagen vil A. have været hjemme i sit Huus i 

Byen. Paa Anledning forklarer A. at han saae to Folk fra Two Brothers, som hjalp med at flytte for Madame 

Reuter, og af hvilke den ene faldt i Søvn efter Flytningen og sov, indtil om Morgenen, da han af Madame 

Reuter fik noget Meel og salt Kjød, hvormed han gik hjem. 

A. Benjamin Ford fremstilledes, men A. Bamberg vil ikke have seet ham ved Flytningen. 

A. Joseph Merchant og Ford afførte. 

A. Bamberg ratihaberede sin Forklaring, som det havde taget ham lang Tid at tydeliggjøre, og afførtes. 

Retten hævedes Kl: 4½ Ph Rosenstand 

[Folio 45b-46a, opslag 142] 

Anno 1879 Mandagen den 20de January om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner var til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Betjent Strandberg. 

Fremstillede A. Ferdinand Ludvig af Frederiksted - /: see Forhøre 5te November :/. Han angiver, at han, der 

fra Dreng af har opholdt sig i Frederiksted og begyndt at lære Skriverhaandværket hos sin Bedstefader i de 

senere Aar, navnlig har ernæret sig ved at arbeide som Porter paa Plantagernes Marker han tidligere kun vil 

have faaet 12 cts om Dagen, angiver han at i den senere Tid, vel i det sidste par Aar var den almindelige Porter 

betalt 20 cts om Dagen, foruden fuld Allowance. For denne Betaling vil han have arbeidet paa Wheel of 

Fortune og nu sidst paa La Grange. Der var begge Steder endeel Porters’ flest paa La Grange, hvor der var en 

heel Gæng paa 20, 30 eller endog 40, medens der var meget faa faste Arbeidere. Han har idelig hørt Klager 

blandt de faste Arbeidere over at Porterne fik saa meget mere end de. Saavidt han veed var der kun faae 

Immegranter /: Over sea people :/ der arbeidede som Porters. Han har saaldes ideligen hørt Daniel Phillip 

give ondt af sig og sige at han vilde gaae bort fra Øen naar han ikke kunde blive bedre betalt, men han har 

ikke hørt enten ham eller nogen anden tale om at de vilde gjøre noget for at faae en Forandring. Nei 

allermindst at de vilde gjøre Spectakler. A. vil saaledes ikke have tænkt paa at der var noget paahænde og 

naar han har gaaet og raabt, – hvad han dog, da han var fuld, ikke vil kunne erindre – at han, skjøndt han var 
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en St Croix Mand, ”would join the Barbadians” saa vil han ikke have tænkt paa nogen Opstand, men kun paa 

at de ”the over sea people” gjorde Spectakler, hvilket de allerede gjorde tidlig paa Eftermiddagen idet de 

navnlig klagede over, deels at de ikke kunde faae Pas, deels at der paa Politikammeret blev forlangt et Par 

Daler for et Pas. Hvor han saae meget til Spectaklerne var nede ved Fabers Rombod, hvor Negerne halvfulde 

som de vare, skjændtes og sloges indbyrdes. Det var ogsaa der, at A. havde sit Sammenstød med Politibetjent 

Glasgow men forøvrigt opgiver han om sin egen Færd om Eftermiddagen og Aften i Frederiksted som 

sædvanlig fra ustadig og hinanden modsigende Forklaring, hvor efter han kom i [Folio 46b-47a, opslag 143] 

Fuldskab vil have gjort Spectakler og rigtignok vil have Steen i Haanden baade da han blev forfulgt af de tre 

Politibetjentene Glasgow, Sehested og Larsen ved mæhrisk Kirke til og senere nede ved Fortet, men ingen af 

Gangene vil have kastet nogen Steen. De to Militaire, der vare ude for at holde Orden vil han end ikke mindes 

at have seet og antager han at de maa have været ude da han var flygtet for Betjentene ud til La Grange 

hvilket Udraab han i Løbet af Dagen maatte have bestemt sig af vil han slet ikke kunde huske. Hele Onsdag 

og Torsdag paastaaer han holdt han sig skjult paa La Grange nemlig i Sukkerstykkerne, da han var bange for 

at blive taget op af nogle sorte Volenteers der kom igjennem Plantagen og særlig benægter han at han om 

Torsdagen gik med i Thomas Graydon og Mary Thomas’s Bande saaledes som paasagt af Mary Thomas /: 

Forhør 3die December :/. 

Mary Thomas der fremstilledes fastholder sin Sigtelse og A. sin Benægtelse. 

Begge A. afførte. 

Efter Tilsigelse var mødt Forvalter Ludvig Transberg af Pl Adventure. Han forklarer paa Anledning at den 

Gittens han har t meent og sigtet for Deelagtighed i Ildspaasættelsen paa Pl. Adventure er en Arbeider fra Pl. 

L. Love som er eenøiet og vil han ikke have angivet nogen anden Gittens. 

Fremstilledes A. Henry Gittens af Pl. Diamond født paa Barbados. Forvalter Tranberg erklærer at det ikke 

er den Gittens, han har sigtet og at det ikke er ham bekjendt at denne Arrestant har været med paa Adven-

ture. 

Forvalter Tranberg demitteret. 

A. Gittens angiver at han ikke har været med paa Pl Adventure, ligesom han overhovedet ikke vil have 

deeltaget i Spectaklerne. Han vil have været hjemme paa Diamond da Banden kom der Torsdag Formiddag 

og vil ikke være fulgt med den da den gik videre syd paa. Efter det saaledes Fremkomne fandtes det at A. 

kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes relaxeret. 

Derefter fremstilledes begge Joseph Merchant og Eliza Francis begge af Pl. Two Brothers. Efter hvad hidtil 

om Arrestanterne er fremkommen foreligger der ikke Tilstrækkeligt for at de, om de end have været i 

Frederiksted den paagjældende Nat, have deeltaget i Exesserne og de bleve foreløbig satte paa fri Fod. 

Fremstilledes A. Christian Frederik af Pl: Mt Pleasant & Plessens født paa Øen [Folio 47b-48a, opslag 144] 

St Jan, der gjentog sin Benægtelse af at have været med paa Low Love Onsdag Aften Med Hensyn til at under 

de foreløbige Undersøgelser Angivelsen om at Frederik fra Mt Pleasant havde været med paa L Love 

foreligger altfor bestemt til at den for Øieblikket kan afvises angav A. vedblivende at der kun er en Frederik, 

ham selv, paa Mt Pleasant. 

Fremstilledes A. Maria Michael af Pl. Mt Pleasant, født paa Barrenspot. Hun angiver at der er en anden 

Frederik, hans Efternavn veed hun ikke, med Hensyn til hvem hun forklarer at han Onsdag Morgen den 2den 

October da A. havde taget sin Hakke for at gaa til Arbeide slog Hakken af Skaftet med de Ord, at ingen skulde 

arbeide her medens ”people in West End fight for Free” Om denne Frederik var med paa L. Love veed hun 

ikke. 

Forsaavidt hun selv er sigtet, navnlig af Driveren paa Mt Pleasant, for at have været med paa L. Love 

benægter hun saadant. 

Arrestantinden har tidligere været straffet for Ildspaasættelse. Afført. – 

Retten hævert Kl: 4½. Ph Rosenstand 
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Aar 18789 Tirsdagen den 21d January om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes Ann Joseph af Pl. Jealousy født paa St Kitts. Hun vedbliver sin tidligere fremsatte Benægtelse 

af at have været med paa Castle enten Onsdag eller Torsdag, med Hensyn hertil Undersøgelse var bleven 

foranlediget paa Castle hvilken havde ledet til at Folkene der angave at A. havde været med i den Hob der 

ødelagde Værkerne og Magasstakkene, medens de ikke vil have seet hende tage Deel i directe Deel i nogen 

Ødelæggelse. Afført. 

Fremstilledes Susanne Abrahamson alias Bottom Belly, der angav at A. Agnes i Arresten allerede nede i 

Frederiksted havde talt om hvem det var der paa Carlton havde kastet Soldaten fra Skeorch Gallerie ned i 

Gaarden men at andre i Arresten havde sagt til hende at hun ikke maatte opgive nogen Navne og navnlig ikke 

den Enes da han nylig var bleven gift. 

Fremstilledes derefter Axelina [Folio 48b-49a, opslag 145] E. Salomon kaldet Agnes. Hun angiver, at de to 

Personer, hvem hun har sigtet til ere Joseph Reynolds, der er Vagtmand paa Plantagen og John Charles, en 

Mand der er født paa Sionfarm. Disse to Mænd væltede Soldaten hovedkulds over Galleriet, saa at han faldt 

ned i Gaarden. Hun vil ikke have seet Joe Spencer paa Galleriet. Foreholdt hendes tidligere Angivelse, at hun 

løb sin Vei, saa saare hun havde kastet Stenen paa Soldaten angiver hun først, at det var, da Soldaten, efter 

at være kastet over Galleriet, forsøgte paa, at løbe at have kastet Stenen, men vender derpaa tilbage til sin 

tidligere Forklaring om, at det var da Soldaten løb fra Stalden henimod Skeorch Huus, at hun kastede sin 

Steen. Hun vedbliver, at hun kun har seet en Soldat, i det hun paa samme Tid angiver, at der var saa mange 

Mennesker og en saadan Forstyrelse, at det var vanskeligt nøiagtig at skjelne nogen. Hun vil ikke have seet 

Mathilde Mac Bean, hvem hun godt kjender. Hun angiver videre under en forsat Examination, at det er meget 

imod hendes Villie at hun kom ind i Affairen paa Carlton, da hun fredelig var paa Veien i sit lovlige Ærende til 

Frederiksted. Ved Høgensborg traf hun en Mængde Negere, der ikke vilde lade hende passere, som hun 

baade fik et Knivstik i Armen og et voldsomt Slag med en Stok i Hovedet, hvorefter hun blev nødt til at følge 

med Mængden, der, som hun tidligere har angivet, af Joseph Heyns og John Christian blev ført ind paa 

Carlton. Alex. Blackmann vil hun ikke have seet. 

Fremstilledes Alexander Blackmann, om hvem det under Standrets Undersøgelsen af Joseph Heyns blev 

angivet, at det blev sagt, at han havde været med til at kaste Soldaterne over Galleriet. A. benægter det 

bestemt og fastholder sin tidligere Forklaring /: Forhør 26de November :/ om at Mordet paa Carlton var begaa-

et, da han kom ned fra Roseshill. Han angiver, at Joseph Heyns meget tidlig om Morgenen ved Daggry, havde 

forladt Roses Hill uagtet baade hans Fruentimmer Adelaide Robert og Vagtmanden søgte at forhindre ham. 

A. veed, at Heyns den Morgen var nede paa Whim, men hvad han der foretog sig, eller h om han var med 

paa Carlton veed han ikke. 

Fremstilledes A. Joseph Heyns der gjentager at han har hørt at Blackmann og Joe Spencer vare med til at 

kaste Soldaten [Folio 49b-50a, opslag 146] over Galleriet, men da han ikke selv har været med paa Carlton 

vil han ikke have seet det. Det er Joseph Reynolds der har fortalt ham det og gik hans Fortælling ud paa at 

det var, da Planter Skeorch havde sagt til ham – Reynolds – om at see at faae Soldaten ned af Trappen, da 

Spencer f i Spidsen for de andre Negere, var sprungen op paa Galleriet og havde styrtet Soldaterne ud. 

A. Joseph Spencer var fremstillet og benægter som hidtil, at han, den paagjældende Morgen var paa 

Carlton. 

Samtlige Arrestanterne vare efterhaanden som de vare blevne afhørte, afførte. 

Fremstilledes A. John Simmons af Pl. Barrenspot, født paa Work & Rest. Han angiver, at han ikke har meent 

ved sin Anholdelse at ville vedgaae at han har opbrudt Døren for Kogehuset ved Strawberryhill, men kun har 

villet vedgaae at han fulgte med Banden fra Barrenpot, derover og vil han, da Banden anvendte Tvang mod 

alle Folk den traf i Negerbyen ikke vilde kunde undgaae at følge med. Han havde forinden Oprøret ikke fast 

Bolig paa Barrenspot, men opholdt sig der om Natten hos sit Fruentimmer, medens han om Dagen arbeidede 



 

© 

77 

som Porter paa Pl Strawberry Hill, hvor der foruden ham vel arbeidede 10 a 12 Porters. De fik 20 cts om 

Dagen foruden Allowance. Afført. 

Fremstilledes Dianah Phillip af Pl. Castle, der i lang har ligget syg paa Hospitalet. Hun angiver, at være født 

paa St: Martin. Hun siger, at hun under Spectaklerne slet ikke har været ude. Fremdeles at hun lever sammen 

med Richard Normann, der saa vidt hun veed ”has been walking” hele Tiden ligefra om Tirsdagen til om 

Fredagen da han, efter at Oprørerne vare bleve adsplittede paa River kom til hendes Huus paa Castle, hvor 

han imidlertid ikke længere var da han blev eftersøgt. Hun mener at det var hans Forbrydelser, hun er antaget 

at været meddeelagtig i. Afført. 

Retten hævedes Kl. 4½. Ph. Rosenstand 

 

Anno 1879 Torsdagen den 23de January om Formiddagen Kl 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C Nielsen. 

Fremstilledes Wilford Plasket af Pl. Butlersbay, med Hensyn til hvem yderligere Undersøgelse ere bleven 

anstillede i Frederiksted /: 18de og 22de January :/ i Henhold til [Folio 50b-51a, opslag 147] hvilken A. blev 

nedsendt til Frederiksted eventualiter for der, efter at have været confronteret med Betjent /: Skrædder :/ 

Tolderlund /: Forhør 4de January :/ at relaxeres. 

Fremstiledes John Port af Pl. Little la Grange og James Weeks af s. Pl. /: Forhør 6te December :/ med Hensyn 

til hvem yderligere Undersøgelser har været anstillet i Frederiksted /: 20de January :/ i Henhold til hvilken det 

uagtet det er oplyst de have fulgt en Stund med Banden fandtes at kunde sættes paa fri Fod, de bleve 

saaledes relaxerede. 

Fremstilledes Peter Felix af Pl. Lt la Grange, der foreholdt, at han, efter de af tvende Vidner fra Mt Pilleer 

for Byfoged Sarauw i Frederiksted afgivne Forklaringer /: 20de January :/ har været med Banden paa Mt Pilleer 

fastholder at han allerede ved Brooks Hill slog bort. Afført. 

Fremstilledes Steven Rodgers af Pl. Little la Grange, der nu angiver at han ikke alene gik med til Mt Steward 

/: Forhør 6te December :/ men fulgte med til Mt Victory altsaa ogsaa var med paa Annally men han fastholder 

at han ikke har gjort andet end gaa med langt tilbage i Banden. Om Peter Felix veed han at han var med paa 

Brooks Hill med han kan ikke sige om han gik med længere. 

Efter Tilsigelse fremstod Elvira Barrow, født paa Barbados. Kok paa Pl. Jealousey. Det blev hende betydet 

at hun har at afgive Forklaring som Vidne og hun blev formanet til Sandhed. Hun forklarer at hun var hjemme 

i sit Huus i Jealousy Negerby Onsdag Aften da Banden kom derind Tilspurgt med Hensyn til A. Caroline Charles 

af Monbijou angiver hun at hun ikke selv siden saa Caroline den Aften paa Jealousy men hun vil have hørt af 

andre Folk blandt hvilke hun erindrer Vaskekonen Ellenor at hun var der under Ildspaasættelsen. Hun udsiger 

videre at hun saae A. Georg Holder af River den Aften komme sammen med to andre hen udenfor ”the 

Copperhole” der vender ud imod den Kant i Negerbyen hvor hendes Huus er beliggende. Hun var, da hun 

hørte Spectakel fra Banden gaaet ud af Huset og stod saaledes ikke fra langt fra ”Copperholet” George Holder 

havde en Brand i Haanden hvilken han stak ind i den Magas eller Trashdynge der laae udenfor ”the 

copperhole” Hun antager saaledes at hun er kommen ind med Banden der var spredt andre Steder paa 

Plantagen, saa at hun ikke traf flere andre end Holder og de to andre som hun ikke kjender. Sammen med 

hende stod Thomas Martin og [Folio 51b-52a, opslag 148] gamle Netta, der saaledes maa have seet det 

samme som hun. Hun saae ikke at G. Holder satte Ild andre Steder, hvilke hun dog strax retter derhen at der 

var to Magas eller Trashdynger som Holder og de to andre satte Ild paa. Holder blev ikke staaende for at see 

paa Ilden men gik strax videre, hvorhen ad hvad Kant veed Dep. ikke. Dep. Forklaring blev hende foreholdt 

og af hende ratihaberet, med tilføiende at hun ellers ikke havde Leilighed til at iagttage eller kjende nogen af 

dem der kom ind paa Plantagen den Aften. Aftraadt. 

Ligeledes fremstod Thomas Martin af Pl. Jealousy født paa Antigua der formener som foregaaende Dep. 

forklarer, at han, da Banden under stor Spectakel kom ind paa Jealousy var altfor bange til at gaae op i 

Gaarden saa at han ikke saae noget af Banden, han gik kun lige ud af Negerbyen hvor han stod sammen med 
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foregaaende Vidne. Han saae da at A. George Holder kom nede til Copperholet med en Brand i Haanden og 

stikke Branden ind i en Dynge smaat Magas der laae udenfor Copperholet og gik derfra uden at vente paa at 

see Ilden brænde. Den blussede strax op og antændte Copperhole-Skuret der saaledes nedbrændte. Der var 

paa dette Sted intet andet der kunde brænde. A. havde en sort Frakke og en bredskygget Straahat paa. Deps 

Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet med Tilføiende at han ikke saae at der var nogen i Følge 

med G. Holder. Aftraadt. 

Fremstod Antoinette Henry af Pl. Jealousy, født paa Pl. Castle. Hun blev formanet som de to foregaaende 

Deponenter. Hun forklarer, at hun var i Negerbyen da Bandene – hun mener der var tre der med gandske 

korte Mellemrum kom ind ad forskjellige Veie – kom ind paa Jealousy. Hendes Huus, eller rettere hendes 

Mands – han er Kogemand paa Jealousy – vender ud mod den Deel af Værkerne hvor ”the Copperhole” er. 

Hun turde ikke gaa langt bort fra Huset, da hun var meget bange for Negerne saa hun kun fik et almindelig 

Indtryk af hvad der passerede oppe i Gaarden, hvor saavidt hun veed den første Bande begyndte med at 

stikke Ild paa Magashuset. Men hun saae bestemt at George Holder kom ned til ”Copper Holet” og rodede i 

Magasbunken, der, da der havde været Ild paa samme Dag; strax efter at Holder havde været ved 

Magasbunken blussede dend op, saa hun ingen Tvivl har om at han satte Ild paa den. Derfra antændtes [Folio 

52b-53a, opslag 149] Skuret over ”Copperholet”. Hele Kogehuset brændte ned, men da der blev, som hun 

antager blev sat Ild flere andre Steder i det, kan hun ikke sige at det var Ilden ved Skuret der ødelagte det, 

skjøndt Ilden fra Skuret jo maa have antændt Taget. George Holder gik strax videre og Dep. vil ikke have seet 

at der var andre i Følge med ham. Hun mener at selve Banden var ved Magashuset, da Holder skilte sig fra 

den og kom ned til ”Copper Holet”. Deps Forklaring blev hende foreholdt og af hende ratihaberet. 

Arrestanten George Holder var fremstillet. Samtlige Deponenter havde erklæret at han, hvem de alle godt 

kjendte er den Person, om hvem de have vidnet som ovenfor. 

A. hvem de foregaaende Vidneforklaringer blev foreholdt vedbliver sin Benægtelse af at have været paa 

Jealousy den paagjeldende Aften. 

Samtlige Deponenter gjentager deres Forklaring hvilke de, efter at det var dem betydet at de maatte være 

forberedte paa at beedige den fremdeles fastholder. 

Deponenter aftraadte paany og Arrestanten afførtes. 

Fremstod paany Thomas Martin der med Hensyn til Arrestanten William Thomas kaldet Harpis angiver at 

han en Dag, efter at Jealousy Værker vare nedbrændte saae Arrestanten inde paa Jealousy. A. var i Klammerie 

med Vagtmanden Abraham Samuel oppe ved Dammen og Dep. saae at A. med en Sabel, han havde med 

huggede Vagtmanden over Armen eller Haandleddet; hvad der var i Veien veed han ikke. Han saae ikke A. i 

nogen Bande inde paa Jealousy. 

A. William Thomas /: Harpes :/ af Pl. Upper Love, født paa Barbados. Han angiver at han om Søndag 

Morgen efter Oprøret vilde passere igjennem Jealousy paa Veien over til L Bethlehem, hvor han vilde træffe 

en Mand, da Vagtmanden paa Jealousy Abraham Samuel standsede ham og vilde tvinge ham til at vende 

tilbage. Da A. ikke vilde vende om gav Vagtmanden ham et Slag over Skulderen med et Reb, hvor paa A. 

huggede ham over Armen med et Stykke Sabel han havde i Haanden. Da en ung Mand John William der var 

tilstede raadede A. til at vende om vendte han tilbage til Upper Love hvor han kom fra. Han vil ikke have 

gaaet med nogen Bande og vil navnlig ikke have forladt Upper Love Onsdag Aften, da han var Fuld. 

Thomas Martin demitteret og Arrestanten afført. 

Fremstillet Nancy Clarke af Pl. Marys [Folio 53b-54a, opslag 150] Fancy, født paa Barbados. Adspurgt med 

Hensyn til A. Christian Benjamin forklarer hun, at han, da han Onsdag Aften kom hjem forbrændt fortalte 

hende at han, der vilde ned til Vestenden for at see hvorledes det var gaaet hans Onkel, i Nærheden af Mt 

Pleasant var stødt paa en stor Deel Negere der standsede ham og forlangte at han skulde sige ”our side” og 

følge med dem. Han var da fulgt med hen ad Grove Place til; skjøndt uvillig nok og paa Veien var han bleven 

skubbet ind i en brændende Sukkermark. Han angav ingen Grund til at de havde skubbet ham i Ilden. Det var 

imellem Kl: 7 og 8 at A: kom hjem, om han havde været med nogen Bande ude paa nogen Plantage kan Dep. 

ikke sige. Dep. ratihaberede sin Forklaring. 



 

© 

79 

Under nærmere Examination angiver Dep. efter at være formanet til Sandhed, at hun allerede om Torsdag 

Morgen, efterat Marysfancy’s Driver havde uddeelt Allowance hørte Folk i Negerbyen tale om at Driveren 

havde opfordret dem til at bringe Trash sammen for at have det parat naar Banden kom derop; senere hen, 

da Folkene vare gaaede udenfor hen paa Bakke Kanten for at see Branden paa Morningstar hørte hun selv at 

Driveren sagde til Folkene at nu kunde de see hvorledes Morningstar Folk gik og bragte Magas og det var 

bedst at de nu ogsaa havde Trash parat, ellers skulde han nok, naar Banden kom op melde hvem der ikke 

vilde være med. Strax efter begyndte virkelig ogsaa endeel af Fruentimmerne at samle Trash men hvor de 

lagde det eller hvad der blev af det vil hun ikke kunde sige, da hun, paa Grund af at hun havde Christian 

Benjamin syg hjemme ikke vilde blive borte længere. 

Fremstilledes A. Peter Felix som benægter Rigtigheden af hvad Nancy Clarke har forklaret og fastholder 

hans som i Forhøret den 23de December har udsagt 

Nancy Clarke der fastholder sit Angivende bleve demitteret og A. afført. 

Retten hævedes Kl: 4 Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdagen den 25de January om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Commissarius bemærkede at han igaar [Folio 54b-55a, opslag 151] havde været saa beskjæftiget med 

nødvendige Forretninger i Overretten at han ikke kunde havde holde Forhør. 

Fremstilledes Cathrina Taylor af Pl. Mt Victory; hvem det blev foreholdt at hun efter Forklaring fra Folk 

paa Punch er kommen ned der med Banden andog med et Bundt Trash under Armen. Hun fastholder imid-

lertid sin tidligere Forklaring /: Forhør 6te Dcbr :/ Afført. 

Fremstilledes Mathias Civil ligeledes af Mt Victory. Det blev ham foreholdt at det igjennem Undersøgelsen 

anstillet af Frederiksted Politikammer er bleven bestyrket at han er kommen med Banden fra Mt Victory til 

Punch; samt at hans Kone for Commissarius har angivet at hun veed at han fulgte med Banden men ikke har 

hørt at han gjorde noget. Han fastholder imidlertid sin Forklaring /: Forhør 6te December :/ om at han ikke 

har været med. 

Fremstilledes A. Prince Huggins af Pl. Punch der blev formanet til Sandhed. Han forklarer at han saa A. 

Civil staa i Punch’s Gaard, da Banden var der og afbrændte Vaaningshuset. Han veed at A. Civil ikke fulgte 

med den Deel af Banden der gik ned til ”Williams” da han paa den Tid hørte hans Stemme i Negerbyen lige-

som ogsaa Thomas Graydon, da han med uforrettet Sag kom tilbage fra ”William” og var vred over at Halv-

delen af Banden ikke var fulgt ham, særlig spurgte om hvad der var bleven af A. Civil. Om han fandt ham i 

Negerbyen veed Huggins ikke 

Fremdeles foreholdt denne Forklaring vedbliver Mathias Civil sit Tidligere. Afført. 

A. Huggins angiver derefter med Hensyn til sig selv at han ikke var inde i Wallace’s Boutik /: Fred. Politi-

forhør 8de October :/ men at det var udenfor da Varerne var kastet ud af Boutikken for at brændes paa Gaden 

at han optog den omhandlede Pidsk som siden blev ham fratagen af en Sydside Mand, der endog gav ham 

nogle Slag med den, hvorpaa A. vil være gaaet hjem. Han indrømmer at det var efter at Forvalteren, om Aften 

havde givet Ordre til at ingen af Folkene maatte gaae til Byen at han, da han saae Folk allevegne fra trække 

ind til Byen og der i Anledning af Ilden i Frederiksted paa alle Plantager blæstes paa Skal, ogsaa gik ind. Han 

vil være sikker paa at det var ud paa Natten da han kom ind til Wallace’s Boutik, idet Bygningerne nedenfor 

f: Ex: John Moore’s Boutik i Kongensgade allerede var brændt Sammen med ham gik A. Paul Job [Folio 55b-

56a, opslag 152] der dengang ingen Skal havde med sig, om han siden har faaet en vil A. ikke vide da han ikke 

seer mere til ham. A. afført. 

Fremstilledes Johannes Francis af Pl. Orange Grove /: Vestend :/ født Mt Steward Han vedbliver at be-

nægte at han, som han her er sigtet for, har deeltaget i Optøierne i Frederiksted. Han vil have været i Fre-

deriksted om Formiddagen men være gaaet ud igjen Klokken 1 og ikke have seet nogen Tumult. Afført. 
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Fremstilledes Thomas Boins af Pl. Hermitage. Han angiver, at han var ved at begive sig til Frederiksted om 

Eftermiddagen den 1ste October da han ved Indgangen til Byen saae Præsten Du Bois og Politimesteren ifærd 

med at tale en Hob Negere tilrette. Han vil derefter være vendt om og være gaaet tilbage til Hermitage saa 

at han om Onsdagen da Wheel of Fortune brændte slet ikke vil have været i den Kant af Landet. Om 

Torsdagen da Banden var paa Hermitage var han hjemme i Negerbyen. Han vil, da Banden drog videre 

rigtignok være bleven nødt til at gaae et Stk. Vei med den men vil end ikke have naaet til Lt. Fountain forinden 

han igjen vendte om. 

Da de i Frederiksted anstillede Undersøgelser ikke have bestyrket Sigtelsen om, at han har været med paa 

Wheel of Fortune og da der forøvrigt ikke hidtil er fremkommen videre mod Arrestanten end sees af ham 

selv vedgaaet fandtes det at han kunde sættes paa fri Fod, han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes efter Tilsigelse Francis Du Bois Mac Kay Underforvalter paa Pl. Carlton. Det blev ham betydet 

at han har at afgive Forklaring som Vidne og foreholdt ham at han vil komme til at beedige sin Forklaring. 

Han forklarer at han var hjemme paa Carlton om Onsdag Morgen da de to Soldater bleve dræbte der. Der 

havde hele Morgen været en stor mængde Negere paa Veien til navnlig stimlet sammen ved Høgensborg 

Bro, baade Folk der kom ud fra Frederiksted og Folk oppe fra Landet. Dep. antager at det var Klokken 9 eller 

snarere lidt over at en stor Hob standsede uden for Indkjørselen til Carlton og en Stund stod der. Dep. saae 

at et Par Folk fra Carlton gik ud til dem navnlig ogsaa John Christian, der angav at han gik ud for at faae Hoben 

væk og Richard Watson; det viste sig bag efter, at de tvertimod Begge havde givet Pøbelen Anviisning paa 

Soldaterne i Gaarden. Hoben trak fra Indkjørselen lidt ned efter og rykkede derpaa igjennem Negerbyen ind 

paa Carlton formeentlig under John Christian’s Veiledning saa at de kom ind i Baggaardene omtrent ved 

Stalden. [Folio 56b-57a, opslag 153] Dep. stod i Gaarden. Det var navnlig Fruentimmerme der gik i Spidsen 

og det var saaledes ogsaa et Fruentimmer der først tog fat paa den store Soldatervogn, som Hoben da 

begyndte at slaae løs paa. Sophia Matherson fra Høgensborg var den Første som Dep. traf paa, hun havde en 

stor Stok i Haanden. Der var efter hans Mening over 200 Mennesker. Medens Pøblen var i færd med Vognen 

var det Joe Harrison fik Soldaterne ud af Stalden og Jagten paa dem begyndte idet Stokke eller Stene bleve 

kastede efter dem. Soldaterne flygtede bag om Stalden og det lykkedes den ene at naae Trappen op til 

Galleriet paa Vaaningshuset, medens den anden, en høi Mand med Skjæg, tidligere blev slaaet ned, og da 

han rejste sig, atter blev slaaet ned, og atter reiste sig saa at han under idelige Hug og Slag tilsidst ogsaa 

naaede Gallerie Trappen, da han atter blev slaaet ned og laae tværs for Døren, hvor nu Joe Harrison huggede 

løs paa ham med hans egen Sabel. Nogle faae Negere havde imidlertid fulgt den førstnævnte Soldat, en lille 

Mand uden Skjæg, op i Galleriet hvorfra de over Rekværket smed ham ned i Gaarden i Nærheden af 

Hovedopgangen. Mængden forlod da den anden, der var blev liggende ved Døren, og forfulgte denne, der 

efter Faldet var sprungen op og søgte at undflye øst om Huset, indtil han, efter at have løbet vel en 30 a 40 

Skridt, ogsaa blev slaaet ned, dog ikke saa han var Død paa Stedet, men hvergang han vilde søge at komme 

paa Benene, blev han slaaet ned igjen, hvilket ogsaa havde været Tilfælde med den anden Soldat, saa at den 

hele Mishandling tog ikke saa kort Tid. Da Dep., fordi det blev sagt ham, at nu kom Touren til ham, forlod 

Plantage-Gaarden, men de to Soldater endnu ikke døde, men en Deel af Hoben havde givet sig ifærd med 

Hestene, hvoraf dog kun en blev dræbt, idet de andre løb bort. Dep. var saaledes ikke paa Plantagen, da 

Soldaterne bleve kjørt bort, men han har hørt, at de endnu, da de bleve lagt paa Karren, ikke vare ganske 

døde. Da han saae dem slaaede til Jorden, den ene Gang efter den anden, strømmede Blodet ned af dem, 

Negerne vare i den mest ophidsede Tilstand, efter at de først vare komne ind paa Plantagen, medens det 

havde forekommet Dep., at de paa Veien op gjennem Negerbyen havde tøvet og ligesom trykket sig ved at 

gaae videre. Efterat de vare komne ind, vare de næsten alle lige rasende, og Dep. er nærved at mene, at der 

i hele Massen neppe har været nogen, som ikke enten med Stok eller Steen har slaaet paa eller efter 

Soldaterne. Særlig har Dep. seet, at Agnes fra L Bethlehem [Folio 57b-58a, opslag 154] med en Steen slog 

den største Soldat – Politibetjent Nielsen angiver, at hans Navn var Jørgen Jensen, medens den mindre hed 

Andersen – ned, da han flygtede ud af Stalden, og han har ligeledes seet, at Mathilda Mac Bean, der var med 

til at forfølge ham, der var kastet ud over Galleriet ɔ: Andersen, slog ham først ned med en Steen og han har 
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siden hørt, at hun derpaa huggede løs paa ham med en Kølle. Han saae ogsaa, at Sophia Matherson kastede 

Steen paa eller efter dem, men efter at de allerede vare slaaede ned. Han har fremdeles hørt, at Peter James 

fra Bettys Hope med en Knippel huggede løs paa en af Soldaterne, og at en Mand kaldet Bowel fra 

Høgensborg med en Steen blev ved at slaae en af de faldne Soldater i Hovedet idet han yttrede ”I dont know 

what is the matter with this damn’d old soldier that he can’t die”. Det var John Charles /: skudt af Standretten 

:/, der smed Soldaten over Galleriet. Derimod har Dep. ikke hørt eller seet Joseph Spenser den Morgen paa 

Carlton, saalidt som han veed noget om Joseph Heyns eller Alexander Blackmann ved denne Leilighed. Dep. 

mener, at de fleste af de Folk, der den Morgen vare paa Carlton kom oppe fra Landet og kun faae af dem 

havde været i Frederiksted om Natten. De fleste af dem vare for ordentlig paaklædte, til at de Natten 

igjennem kunde have været i Ild og Røg. Dep. angiver, at Hoben, medens Vognen blev slaaet i stykker, og der 

blev ledet efter Soldaterne, raabte paa, at hvis de ikke fik fat paa Soldaterne, vilde de brænde Plantagen af. 

Dep. forklarer videre, at saavidt han troer var Døren fra Galleriet til Værelserne indenfor, hvor Planter Skeoch 

var med sine Børn, allerede lukket, da Soldaten løb op paa Galleriet. Dep. saa ikke Skeoch. 

Dep. var ikke hjemme paa Pl Carlton om Torsdagen, da Plantagen blev afbrændt, saa hvad han veed derom 

har han kun efter Opgivende af Folk fra Plantagen og har Planter Skeoch i Overeensstemmelse dermed gjort 

Anmeldelse til Frederiksted Politikammer. 

Fremstilledes A. Mathilda Mac Bean og Agnes, i hvem Vidnet gjenkendte de to af ham under disses Navne 

omforklarede Personer. Mathilda Mac Bean vedbliver, efter at Vidnets Forklaring var hende foreholdt at 

benægte, at hun har løftet Haand eller slaaet Steen efter nogen Soldat, medens Agnes kun har at bemærke, 

at hun ikke veed, hvilken Soldat det var, hun slog en Steen efter. 

Fremstilledes A. Peter James af Plantagen Bettys Hope, om hvem Vidnet erklærer. at det er den Peter 

James, hvortil han har sigtet [Folio 58b-59a, opslag 155] A. Sophia Matherson er indlagt paa Hospitalet og 

kunde saaledes ikke fremstilles. 

Arrestanterne afførte. 

Den af Forvalter Mac Kay afgivne Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet. 

Rettens hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Mandagen den 27de January om Middagen Kl: 12 Sammentraadte Commissionens i St Croix Ar-

resthuus. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes Ana Joseph af Pl. Jealousy. Efter de med Hensyn til hende fremkomne Oplysninger samt 

tildeels i Betragtning af at hun er frugtsommelig fandtes det, at hun kunde sættes paa fri Fod og blev hun 

saaledes relaxeret. 

Fremstilledes Arrestanten William Petersen af Pl. Uppe Love. Efter det med Hensyn til ham oplyste, 

hvorefter han vel er gaaet med Banden fra Upper Love til Jealousy men det ikke er fremkommen at han videre 

har deeltaget i Exesserne fandt Commissionen at han kunde sættes paa fri Fod, han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes George Franklyn af Pl. La Grange, født samme Sted, Efter Resultatet af de med Hensyn til 

ham og hans Færden i Frederiksted Natten mellem den 1ste og 2den October anstillede Undersøgelser fandt 

Commissionen at han kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. Christian Benjamin af Pl. Rattan. Da det hidtil ikke er oplyst at A. er kommen til de 

Brandsaar der havde god Anledning til Undersøgelsen imod ham paa anden Maade, end af ham angivet 

fandtes det at han kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes John Heinz William Samuel af Pl. Lt La Grange, født paa Antigua. Efter det med Hensyn til 

ham Fremkomne fandtes det at han kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes relaxeret. 

Retten hævedes Kl 4. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 den 28de January om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix Arresthuus. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 
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Fremstilledes A. Petrine Groil, der havde begjert at maatte blive fremstillet. Hun angiver, at hun mener at 

have udfundet det Fruentimmer der blæste paa Skal i Nærheden af Jackson’s Huus idet Caroline David af Two 

Brothers har sagt at det var et Fruentimmer ved Navn Rebecca [Folio 59b-60a, opslag 156] Johnson. A. 

vedbliver at hun ikke var i Nærheden af Betjent Jacksons Huus dengang det blev ødelagt ligesom hun ved-

holdende benægter at der, da hun blev anholdt blev i hendes Huus funden et Qvantum Fødevarer /: jfr. den 

Forhør i Fr. af 21de November :/ 

Fremstilledes A. Caroline David af Pl. Two Brothers, der, efter at være formanet til Sandhed angiver at hun 

ikke saae forrige Arrestantinde ved Jacksons Huus da det som hun troer noget efter Kl: 6 om Tirsdag Ef-

termiddag blev stormet af Pøbelen og ødelagt. Der var, siger hun, kun et Fruentimmer som blæste paa Skal 

og det var Rebecca Johnson. Hun troer bestemt at det var den eneste og at ialfald ingen af Mændene havde 

en Skal da de berømmede Rebecca fordi hun blæste. Bordeaux var tilstede der. Da Pøblen gik fra Jackson’s 

Huus ned ad Gaden var det de mødte Byfoged Sarauw der forsøgte at tale til dem og det var der at Bordeaux, 

fordi han havde skammet dem der slog Byfogden – A. Mener det var Party – fik et Slag i Hovedet af Samuel 

Henry. Bordeaux var med til at rive ned paa Jackson’s Huus ialfald saa A. ham med Bræder i Haanden, 

desuden var der Samuel Henry, Party, Jo la Grange Nancy fra Mt Pleasant /: Emanuel :/ andre erindrer A. ikke 

at hun særlig har lagt Mærke til. Hun siger at der var ingen Fruentimmer der kastede Steen paa Huset eller 

var med til Ødelæggelserne. A. vil derefter være gaaet hjem. 

Fremstilledes A. Cathrine Henry der, efter først at have benægtet at have seet noget Fruentimmer med 

en Skal angiver, da hun confronteredes med Petrine Groil at hun ved Jane Jacksen’s Hjørne saae Rebecca 

Johnson og Elizabeth Actionere med Skaller og ikke saae andre Fruentimmer have Skaller. A. stod paa Hjørnet 

uden at foretage sig noget og vil ikke have været med ved Angrebet paa Jackson’s Huus ligesom hun 

fremdeles vedbliver at benægte at hun enten har været med ved Angrebet paa Fortet eller nogen af Ilde-

brandene. Hun angiver at hun ikke har meent at ville sige /: jfr. P. Forh: 14de October :/ at Caroline David og 

Elizabeth hvormed hun mener Rebecca Johnson vare inde i Forgaarden. 

Fremstod efter Tilsigelse Forvalter John Hewitt af Pl. L Bethlehem, det blev ham betydet at han har at 

afgive Forklaring som Vidne og han blev formanet til Sandhed – Tilspurgt med Hensyn til A. John Harrigan 

angiver han at han var tilstede paa [Folio 60b-61a, opslag 157] Plantagen L Bethl. Søndagen efter 

Spectaklerne da A. blev tagen op. Saavidt han veed paadrog A. sig Mistanke fordi han ikke vilde kunne opgive 

en eneste af Banden der havde været paa L Bethl. Dep. kan ikke godtgjøre at A. paa L Bethlehem har gjort 

noget. Han har hørt ham være i Forbindelse med Grove Place Affairen. Paa Anledning forklarer Dep. enten 

med Hensyn til andre A. fra L Bethlehem at saavidt han veed have A. Edward Washington og William Strong 

begge været paa færde i Frederiksted med Party i hvis Følge de gik til Frederiksted, ligesom de ogsaa, saavidt 

han veed, begge to om Torsdagen, da Banden huserede i Egnen om L Bethlehem sammen med Party forlod 

Plantagen og stødte til Banden der drog fra Anguilla formeentl. i Nærheden af Fair Plane Station. Edward 

Washington agerede som et Slags Undercapitain og blæste Skal for, da Party kom op med sine Folk fra Old 

Works at kalde Folkene fra New Work’s Negerby sammen. Efterhaanden som Partys Trop gik frem over L 

Bethlehem Marker satte de Ild paa Sukkerstykkerne saaledes veed Dep. at Arrestanten Thomas Renardus 

satte Ild paa et stort Sukkerstykke der ganske afbrændte ligesom denne Arrestant ogsaa da Mike William 

søgte ved Advarsel at faa L Bethlehems Folk til at holde sig hjemme truede han og kun af andre blev forhindret 

fra at gjøre ham Fortred. Om Arrestanterne Thomas Richardson og Joseph Jearwood har han erfaret at de, 

da Banden, hvori de selv vare, kom ind til L Bethlehem blandt andet paaviste Dep.s Møbler og andre Sager 

der han skjulte i Krattet saae Banden ødelagde. Joseph Folks fra Diamond skal have været ivrig for at faa 

Forvalter huset til at brænde og da han fandt at det gik for langsomt brækkede han Jealousierne af og kastede 

dem ind i Stuen. A. Alexander Washington kan han ikke tillægge bestemte Handlinger men veed kun at han 

har været med i Banden. Dep. tilføier at han ikke fra hvad han selv har seet ved hvad disse A. have foretaget 

sig, da han omtrent Kl: 12 om Onsdagen forlod Plantagen. Da Dep. gik sin Vei var der meget faae, maaskee 

kun en 8 a 9 Folk tilbage paa New Works; de havde for største Delen i Løbet af Morgenen i større og mindre 

Grupper gaaet ned i Landet. En Gruppe hvori A. Jearwood  var, havde Dep. advaret imod at gaae bort, men 
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Jearwood havde brøsig svaret, at han brød sig ikke om noget en Mand kunde kun døe engang eller lignende 

Ting. Af Folkene fra Old Works [Folio 61b-62a, opslag 158] havde, efter hvad han veed, været endeel i Byen 

om Natten. Han selv saae i Frederiksted om Tirsdag Eftermiddag Party, Edward Washington og William 

Strong. Han vil have forladt Vestend imellem Klokken 5 og 6 ved hvilken Tid der allerede havde været bety-

delige Opløb og Politiassistenten hvem han havde truffet paa Apotheket havde fortalt ham at der blev sendt 

Bud til Christiansted om Assistance. Dep. der umolesteret havde i sin Vogn kjørt imellem Pøblen i Fre-

deriksted Gader ligesom han ogsaa kom umolesteret hjem til L Bethlehem om Aftenen blev ikke anmodet 

om at bringe eller sende noget Bud til Christiansted. Dep. lagde Mærke til at Negerne i Frederiksted næsten 

alle havde store Stokke, ligesom endeel af dem havde Tørklæder om Hovedet og deres hele Maade at være 

paa var tumulturisk. Uden for Apotheket som Dep. hvor Dep. nu Arbeider, som han godt kjender Richard 

Gittens kaste sig paa Knæ paa Gaden og slaae med sin Stok i Jorden med de Ord ”I say no more 10 cts a day”. 

Dep. har ikke paa sin Plantage mærket til at der var noget i Gjære, skjøndt han nok vil have hørt af sin Driver 

at Folkene talte om at de vare utilfredse med Betalingen. Han havde i et Par Maaneder havt nogle Porters 8, 

10 12 ad Gangen til Arbeide og bemærker i saa Henseende at i den samme Tid havde Plantagerne været nødt 

til at benytte Porter til Arbeide, da i lang Tid forinden October de Arbeidere hvis Aarscontracter udløb ikke 

vilde indgaa ny Aarscontracter. Han lagde nok Mærke til at i den sidste Tid før October var Arbeidet falden af 

mere end i tidligere Aar men han hørte aldrig noget om at Arbeiderne efter October ikke længere vilde 

arbeide. Han bemærker særlig med Hensyn til Party Rose, at han, der var Vagtmand, i den senere Tid var 

bleven meget …. hvorfor Dep. ogsaa vilde af med ham, men vilde vente til efter October da Party havde 

megen Indflydelse og vilde skille ham af med Folkene. Dep. kan ikke sige at han havde lagt Mærke til at i den 

sidste Tid for October Sammenkomster mellem Negerne de saakaldte ”Tea meetings” havde været 

hyggeligere end som tidligere. Adspurgt med Hensyn til A. Maria Branagan, siger han, at han kan ikke angive 

noget særlig imod hende, han har hørt at hun har været paa Anguilla og skjøndt han efter hendes Characteer 

som et ældre gift Fruentimmer gjerne vilde tro at hun ikke har været med anseer han det dog for rimelig at 

hun har dog været med i det vistnok saagodt som alle L Bethl. Folk have været paa færde ved Anguilla. 

Samtlige de af Dep. omforklarede A. fra L Bethlehem blev fremstillet og af ham [Folio 62b-63a, opslag 

159] identificeret, ligeledes fremstilledes A. Richard Gittens og Dep. angiver at det er ham han har sigtet til. 

Arrestanterne afførte. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Retten hævedes Kl: 4½. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 den 29 January om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Arresthuus. Begge 

Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes A. Alexander Washington af Pl. L Bethlehem og John Harrigan af s. Pl. Efter hvad der med 

Hensyn til dem er fremkommen, fandtes det at de ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod; og bleve de 

saaledes relaxerede. 

Fremstillede Thomas Urgum /: opført blandt Arrestanterne som John Francis Urgum :/ født paa Orange 

Grove /: Frederiksted :/ han har i længere Tid været syg. For saavidt som han er sigtet for at have gjort Forsøg 

paa at sætte Ild i Alex Stevens Huus Oprørsnatten benægter han saadant. A. boer i Tømmermand Mac 

Givenys? Grund tæt ved Stevens Huus og vil ikke have været ude den paagjeldende Nat. Han veed at han 

nogle Dage efter Branden sad i Grunden og talte med en Bekjendt, Cornelius King fra Christiansted, om at 

hvis Stevens Huus var brændt vilde den catholske Præste Huus ogsaa være brændt men han har ikke udladt 

sig som om han igjen havde seet at Stevens Huus var brændt. Afført. 

Fremstilledes A. Cancer Kenny af Pl. Nicholas, født samme Sted. Han vedbliver ligesom tidligere /: Fr Po-

litiforh: 7de October :/ at benægte, at han har været i Jackson’s Huus, da Negerne ødelagde det. Han vil den-

gang ikke endnu være kommen til Byen. Han vil først være gaaet ind, da han, ude paa Plantagen, hørte om 

Ilden i Byen, for at see, om han kunde være en gammel Tante til nogen Nytte. Han faldt derind veed Graveren 

Simpson hvem han, som tidligere anført, hjalp at flytte; Naar han skal have nævnte Betjent Williams Huus, 
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har det været fordi Samuel Henry og hans Bande kom og spurget om det, og A. der dengang opholdt sig i den 

catholske Præsts Grund, skammede dem ud. John Emanuel har, siger han, vidnet imod ham for at gjøre ham 

Fortræd. 

Fremstilledes Caroline Davids John G. Robert /: Bordeaux :/. Ingen af dem vil have seet foregaaende A. 

ved Betjent [Folio 63b-64a, opslag 160] Jacksons Huus. 

A. Kenny og Caroline David afførtes. 

A. Robert /: Bordeaux :/ vedgaaer saaledes, at han har været med Hoben ved Betjent Jacksons Huus. 

Foreholdt, at han, efter Caroline Davids Forklaring, har havt et Stk Tømmer i Haanden, siger han, at det kun 

var et Stykke af Stakittet, som han, da Stakittet blev splittet ad og Stumperne kastedes paa Gaden, samlede 

op der. Han vil forøvrigt kun have staaet stille paa Gaden. Han indrømmer fremdeles, at han den Aften har 

blæst paa Skal i Gaden, men siger, at det var inden han fik Slaget i Hovedet. 

Arrestanten afført. 

Da Commissarius Byfoged Sarauw havde at afgaae til Frederiksted; hævedes Mødet Kl: 3. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Torsdagen den 30te January om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Betjent C. Nielsen. 

Fremstilledes A. Petrine Groil. Hun fastholder sine tidligere Forklaringer og fremdeles paastaaet, at Bor-

deaux ikke sov i hendes Huus. 

Fremstilledes John G. Robert /: Bordeaux :/ der angiver i Fortsættelse af det i Gaar forklarede, at han, da 

han efter at være forbuuden i Miss O’Connors Huus, ingen kom ud paa Gaden og fremdeles hævet sin Skal, 

men vil have havt den under Armen og ikke blæst paa den, da han traf Henry Petersen, /: jfr. Fr. Politiforh. 

22de Novbr :/ ligesom han heller ikke kom fra Two Brothers. Hans saae Fiskeren Alfonso der og saae ogsaa at 

en Person, som han kalder, Boxy /: han troer han hedder Theophileus :/ kom med en Demijohn Rom hvoraf 

en stor Deel af den Klynge Folk som stod der drak, hvilket Henry Petersen søgte at forhindre ved at faae Boxy 

til at gaa videre. A. vil derpaa være bleven staaende paa Gaden, i Nærheden af Hatchett’s Huus, i hvis Gaard 

Petrine Groil boede, for at vente paa Petrine. Han vil have staaet der i lang Tid, idet Klokken skal være bleven 

henved 1 inden Petrine kom. En Skomagerdreng der hedder Søberg, eller noget lignende skal have staaet 

sammen med ham og sagt ham hvad Klokken var. Petrine havde [Folio 64b-65a, opslag 161] forskjellige Ting 

paa Hovedet, da hun endelig kom og sagde, at hun havde flyttet for Mrs. Reuter. Hun bar Tingene op til Miss 

Connors Huus, da hun kom tilbage gik de begge ind i hendes Værelse, hvor A., der havde Smerter i Hovedet 

lagde sig til at sove, da han vaagnede var Petrine igjen borte. A. vil siden ikke have været nede i Byen. Det var 

udenfor Jacksons Huus og da Banden trak derfra ud ad Gaden indtil den traf Byfoged Sarauw at han blæste 

paa Skal. Han vil have faaet den af Caroline David, der blev sendt ud til Two Brothers for den. A. fastholder 

at det var ligesom han kom til Byen at han mødte Banden der kom tilbage fra Fortet, hvilket han saa ledes 

ikke vil have været med til at angribe. 

Fremstilledes A. Caroline David. Hun benægter at det var hende Rebecca Johnson, siger hun, var den der 

havde Skallen og Bordeaux tog Skallen fra hende efter at han kom ud fra Jacksons Huus hvor han havde været 

med til at slaae istykker og gik blæsende i Spidsen for Banden ned ad Gaden indtil de paa Hjørnet mødte 

Byfoged Sarauw. 

A. Bordeaux afført. 

A. Caroline David blev med Betydning om at hun vil komme til at forklare om andre Personer formanet til 

Sandhed og blev derefter videre afhørt; hun angiver at hun var til Arbeide paa Two Brothers Tirsdag For-

middag, om Eftermiddagen gik hun ned til Harden Gut for at vaske sit Tøi. Da hun lidt efter kom tilbage traf 

hun ved Indgangen til Byen en stor Mængde Negere til hvem Præsten Du Bois og Politimesteren Petersen 

talte. Da Mængden strømmede tilbage ind i Byen fulgte A. med dem men løb ad en Sidegade op til Two 

Brothers lagde sit Tøi fra sig, hvorefter hun atter gik ind i Byen for at træffe Hoben som hun traf paa Hospi-
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talet. Hun gik med Hoben ned til Fortet. Joe la Grange var den der førte an idet han raabte paa at han vilde 

ned og have fat i de Betjente. – A. mener han nævnte Jackson og Glasgow – som havde banket Manden. 

Hoben trængte sig ind i den ydre Fortsgaard saavidt A. veed. Hun vil ikke selv have været med ind i Gaarden 

men blev udenfor paa det Sted hvor Sukkerfadene laae. Hun hørte at der blev skudt og saae at Peter George 

fra Pl. Williams var bleven skudt inde i Gaarden. Lige efter saa kom A. Cathrine Henry ud af Gaarden med en 

Steen i Haanden. Felitia James og Ann Elizabeth Heyliger bleve derimod ramte ude paa Gaden. [Folio 65b-

66a, opslag 162] Inden Mængden brød ind paa Fortet var det at Planter Fontaine ledsaget af Forvalter Mac 

Caul kom fra La Grange for at ride ind i Fortet og strax blev omringet af Mængden der halede i ham og puffede 

til ham til han fald af Hesten. A. vil være sikker paa at det var James Martin af Bettys Hope /: senere skudt :/ 

der først begyndte at trække i Fontaine men forresten vare de alle  /: Mængden :/ lige gode. Emanuel fra Mt 

Pleasant var imellem dem. Da det, efter at Mængden var dreven tilbage fra Fortet, hed sig, at der var en 

Neger fra La Grange der sagde, at han vel vidste hvem det var der havde slaaet Planter Fontaine løftede sig 

Raab imod ham at han vilde angribe dem og en stor Deel af Pøblen satte efter ham. Han blev indhentet i et 

Sukkerstykke paa La Grange tæt ved Brønden og Negerne bankede ham og smed ham i Vandet. Saavidt A. 

veed hed Manden Samuel John og var fra La Grange. Mængden samlede sig paany udenfor Toldboden hvor 

de med Stokke sloge to Vinduer istykker og halede et Sengenet ud hvis Stumper de fæstede paa Stokke som 

Flag. Hun saae Bottom Belly med en Stok med et Stump Net paa. Emanuel fra Mt Pleasant var ogsaa der paa 

færde, ligesom han havde været en af dem der havde forfulgt Samuel John. A. vil her være gaaet hjemad til 

Two Brothers hvor Gangen netop brød af fra Arbeidet. Bordeaux gik lige ind i Byen og A. fulgte da hun hørte 

Spectaklet i Byen tiltage strax efter ind igjen. Da Bordeaux ved Reuters Hjørne mødte Banden blev han 

modtaget med Raabet ”Hep Hep Hura see our colonel”, hvorpaa han stillede sig i Spidsen for Banden og det 

var ham der førte Banden op til Betjent Jacksons Huus. A. mener, at det var hans Ide, hun havde tidligere 

hørt ham tale om, at han Jule Aften vilde finde Leilighed til at give Jackson en Dragt Prygl som han skyldte 

ham fordi Jackson ved en tidligere Leilighed havde skaffet ham 12 Dages Tvangsarbeide fordi han – Bordeaux 

– havde slaaedes med ham. Efter at A., som tidligere anført, havde været med Pøblen henne ved Jackson’s 

Huus, og da Affairen med Byfoged Sarauw fandt Sted, vil hun, da Pøblen en Stund efter trak ned ad Torvet til 

atter været gaaet ud til Two Brothers. Ved Porten fandt hun Bordeaux siddende med ombunden Hoved. 

Klokken var dengang vel henved 8. Hun saae ikke Bordeaux igjen for næste Morgen. A. blev hjemme til Kl: 

omtrent 9½ da der var Ild i Byen og hun ikke kunde holde sig længere men gik [Folio 66b-67a, opslag 163] 

ned, til hvad hun kaldte Schowboe’s Hjørne og hun blev ved at færdes frem og tilbage mellem dette og Two 

Brothers og see paa Ilden indtil hun hørte der blev forlangt Hjælp til at flytte Madame Reuters Varer da hun 

– ligesom alle de andre Negere den Nat – vil have hjulpet til at flytte. Da hun næste Morgen omtrent Kl 8 saa 

hun Bordeaux igjen; han kom nede fra Byen, men hvorledes han havde tilbragt Natten kan A. ikke sige. Han 

saa snarere søvnig end ophidset ud. Hun saae om Eftermiddagen blandt den Hob Præsten talte til ogsaa 

Ferdinand Ludvig, der var drivvaad af Sved og havde en Stok i Haanden- Han var tilligemed Joe la Grange, 

Emanuel, Party og James Martin med i Hoben der gik ned til Hospitalet og derfra til Fortet, men hun saae ikke 

at han var imellem de Værste, han var ikke med til at anfalde Fontaine. John Hodge var ogsaa med, derimod 

saae hun ikke Bamberg, heller ikke Edward Lewis eller Joe Spencer. Hun vil aldrig have hørt Bordeaux, der 

altid er paafærde hvor der er Spectakel, tale om at noget var i Gjære til October. Om Tirsdag Morgen havde 

Joe la Grange været inde paa Two Brothers for at spørge efter Bordeaux der imidlertid allerede var gaaet til 

Arbeide saa Joe la Grange ikke traf ham og han sagde ikke hvad han vilde. I Pøbelhoben om Eftermiddagen 

hørte hun bestandig Raabet om, at de ikke vilde arbeide mere for 10 cts, hvad navnlig ogsaa Bordeaux raabte, 

hvergang han paany blæste i Skallen men tidligere vil hun ikke have hørt noget saadant. A. ratihaberede sin 

Forklaring, der foreholdtes hende, idet hun paany forklarede, at hun ikke var i Fortsgaarden og heller ikke 

deeltog i Angrebet paa Jacksons Huus eller blæste paa Skal der. Afført. 

Fremstilledes John Henry Green af Pl. Mt Pleasant & Plessens, der blev længere examineret og vedbliver 

at han ikke var i Byen om Natten men først kom ind Onsdag Morgen og da strax kom ind i Joe la Grange’s 

Moders Huus hvor han, som han troer, Kl: 8 blev optagen. Hun angiver nu at havde tilbragt Natten paa Enfjeld 
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Green hvor han har et Barn med et Fruentimmer ved Navn Maria og at det var ved Williamsdelight Gab at 

han traf sammen med A. Richard Gittens. Afført. 

Fremstilledes A. Richard Gittens der vedbliver at det var Diamond Skolehuus [Folio 67b-68a, opslag 164] 

altsaa et godt Stykke forinden Williamsdelight Gab at han traf Henry Green. Under nærmere Examination 

forklarer han at han rigtignok havde været i Byen om Tirsdagen da han sendte et Brev til Crab Island. Han vil 

have været tilbage til Bettys Hope inden Folkene der endnu var iseng. Han vil rigtignok have været tilstede i 

Hoben da Politimesteren og Præsten Du Bois ved Udgangen til Byen talte til dem men han vil snarere have 

søgt at berolige Negerne end at op hidse dem og han vil ikke været gaaet med ned til Hospitalet saalidtsom 

han uden for Apotheket vil i nogen Maade have skabet sig paa en ophidsende Maade. Han vil, efter at være 

kommen ned fra ”Free Guttet” være gaaet ind i en Gaard tæt ved Apotheket hvor hans Fruentimmer boer og 

have op holdt sig der rolig indtil en anden Arbeider som han kalder Moore indløbet fra Landet fra Mt Pleasant 

kom og fortalte ham at der blev skudt fra Fortet, hvorpaa de begge, da A. ikke vilde ned ad den Kant gik hjem 

til Bettys Hope som han, som tidligere anført, først henad Morgenstunden, igjen forlod. 

Afført. 

Arrestanten George Newton fra Pl. Mt Steward født paa Tortola fremstilledes. Da han er en sygelig Person, 

der er angrebet af Leprosy og en lang Tid har henligget paa Hospitalet, og da det med Hensyn til ham 

udenretlig anstillede Undersøgelser tilfulde ikke tyde paa at han har spillet nogen væsentlig Rolle i den 

Nordside Bande han sigtes for at have deeltaget i, blev han foreløbig relaxeret. 

Fremstilledes A. Dianah Phillip af Pl. Castle. Da hun idelig er syg, hvorfor hun i lang Tid har henligget paa 

Hospitalet og da, hvad Deeltagelsen hun maatte have havt i Exesseren efter det hidtil Fremkomne neppe har 

havt en særlig Characteer blev hun relaxeret. 

Retten hævedes Kl: 5. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen den 31te January om Middagen Kl 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes Arrestanten James Stallard af Pl. Concordia /: jfr. Fs. Pr. d. 13’ Dcbr :/ Da de mod ham gjorte 

Angivelse om at være gaaet med i Banden fra Concordia ikke ved senere oplyste Omstændigheder eller [Folio 

68b-69a, opslag 165] den af ham nu under nærmere Examination afgivne Forklaring er bleven bestyrket blev 

han foreløbig relaxeret. 

Fremstilledes A. Prince William af Pl. Annally, født paa Golden Grove, der havde begjært sig fremstillet for 

nu at forklare at han rigtignok har været i Frederiksted noget af Ildebrandsnatten. Han siger, at han, da han 

ud paa Natten havde iagttaget Ilden i Frederiksted gik han ind for at see til sin Moder der boede op i den 

overste Ende af Byen i Nærheden af Two Brothers. Den nedre Deel af Kongensgade igjennem hvilken A. vil 

være hosseret var allerede enten nedbrændt eller i Flammer. A. vil uden at standse være gaaet lige op 

igjennem Gaden. Hans Moder Mathilda William talte til ham og sagde at hun haabede at han ikke havde 

været imellem de slette Mennesker der havde gjort Oprør og brændt Byen af og paalagde ham at komme 

hjem igjen uden at komme i Fortred, hvorefter A. ogsaa ud paa Morgenen vil være gaaet hjem saaledes at 

han kom til Annally Klokken 8. Adspurgt hvor han var, da Soldaterne begyndte at skyde i Vestenden kan han 

ingen Forklaring give uagtet han paastaaer at han gik fra Byen lige hjem og det ikke kan tage ham to Timer at 

gaae ud til Annally, han kan derefter slet ikke give nogen Forklaring om sine Bevægelser. 

Afført. 

Fremstilledes William Henry Lucas af Annally og født samme Sted. Han vedgaaer nu /: jfr. Forhør 9de De-

cember :/ at han var i Frederiksted Oprørsnatten. Han vil være gaaet ind i Byen noget efter at man paa Annally 

havde hørt om Ilden og vil være kommen ind Kl: imellem 10 og 11 og have hjulpet sin Svigerinde Maria 

Abrahamson med at flytte hendes Ting til catholske Kirkegaard. Derefter gik han længere ned i Byen og vil 

have hjulpet med at slaae Vand paa Taget paa Rombodsholder Flynn’s Huus, hvorpaa han, da han ikke kunde 

lide at see ”how Thomas went on” vil være gaaet hjem saa at han sov inden Daggry.- 
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Afført. 

Fremstilledes A. Daniel Cæsar af Pl. Orange Grove født paa Barbados, der da han blev anholdt havde Saar 

paa Halsen og om hvem det vidstes at han ikke havde været hjemme paa Orange Grove om Onsdagen. A, har 

under tidligere Undersøgelser angivet at Saarene kom af at han var brændt af Mancheneel og at han ikke 

havde været med i Spectaklerne medens forskjellige Oplysninger tydede paa at han havde været endog langt 

nede i Landet [Folio 69b-70a, opslag 166] om Onsdagen. Han vedbliver nu at han ikke har været med og 

paastaaer at han var hjemme paa Plantagen om Onsdagen. 

Fremstod Christopher James Vagtmand paa Pl. Orange Grove, født paa Pearl. Han blev formanet til 

Sandhed idet det betydedes ham at det er som Vidne at han har at afgive Forklaring. Han forklarer at han i 

sin Tid, da de værste Oprørsdage vare over, optog A. Daniel fordi han i Oprørsdagene, ialfald om Onsdagen 

havde været borte fra Plantagen og Saaret paa Halsen, der var et st…bet eller revet Saar forekom han mis-

tænkelig. Han har senere hørt af andre Folk paa Plantagen tale om at A. havde pralet af eller ialfald sagt at 

han havde været med Robert James heelt nede paa River og at han først var løbet bort fra Banden, dengang 

Robert James af en anden Neger fik et Hug i Skuldren /: som tidligere oplyst af Edward Lewis imellem Mt 

Pleasant og Monbijou :/ 

A. Daniel hvem dette Angivende foreholdtes vedbliver at paastaae at han ingen Steder har været. 

Christopher James demitteret. A. afført. 

Fremstilledes A, Christian Martin af Pl. Grange. A. indrømmer, at han da Banden kom fra Work & Rest til 

Annas Hope og endeel af dem styrtede ind i Forvalterboligen fulgte med ind i Huset hvor Negerne vare ifærd 

med at slaae Bohavet i Stykker, da Soldater kom til de begyndte at fyre, saa alle Negerne igjen styrtede ud af 

Huset. Da han var ved at flygte ud af Huset blev han paa Trappen anholdt. Han paa staaer at han ikke har 

været med til at slaa noget i stykker og vedbliver at han fandt Cigarerne uden for i Gaarden ved Porten og 

tilføier nu, at det var inden han kom op i Huset at han fandt dem saa han antager saa at Cigarerne ikke ere 

stjælen paa Annas Hope med tidligere. Afført. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdagen den 1ste February om Formiddagen Kl 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes efter Begjæring A. Aron Martin af Pl. Strawberry Hill, der angiver, at han gjerne vilde frem-

stilles for at lette sit Sind for alt, hvad han havde gjort, men derpaa under en omstændelig Forklaring kan 

berette, som tidligere at han, tvungen af de Andre, navnlig Monsieur, [Folio 70b-71a, opslag 167] fulgte med 

fra Strawberry Hill og videre til Work & Rest, men ikke vil have været med til enten selv at sætte Ild paa eller 

forledet eller befalet nogen til at gjøre det; heller ikke vil han have været inde i Work & Rest lille Vaaningshuus 

med Barnes og de andre, der satte Ild paa det, men han vil kun have havt et lille Stykke Jerntøndebaand i 

Haanden. Det eneste Nye, han frem kommer med, er, at han ved Sionfarm var med til at sætte Dampplougen 

tvers over Veien for at spærre den. Arrestanten blev igjen afført. 

Som følge af, at en Angivelse om at Francis Samuel af Pl. Mt Pellier /: V. E :/ havde været med Banden paa 

Allandale og der deeltaget i Mishandlingen af Planter Flemmings Søn under Undersøgelsens Gang var bleven 

bestyrket, var Francis Samuel reqvireret anholdt og idag afgivet til Fængselet. 

Fremstilledes Anholdte Francis Samuel af Pl Mt Pellier født paa Sionfarm. Han angiver, at han Onsdag 

Eftermiddag hørte, at en Søster af ham var bleven brændt paa Grove Place, hvorfor han gik derned. Han traf 

endnu Banden der, og Joseph Parris tvang ham til at følge med, og vil han saaledes være kommen over til Mt 

Pleasant, hvor han vil være kommen bort fra de andre og være gaaet over til Upper Love hvor han tilbragte 

Natten, indtil han den næste Morgen sammen med et Par andre Folk fra Upper Love gik over til Lover Love 

og derfra sammen med den titomtalte John Charles gik over og faldt ind med Parris’s Bande, strax efter at 

Golden Grove var brændt, og fulgte den paa dens Gang indtil L Bethlehem var brændt, men han vil ikke have 

foretaget sig noget. 
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Fremstilledes A. John Charles af Pl. L. Love, der, efterat han var bleven formanet til Sandhed, da han vil 

have at afgive Forklaring om Andre, udsiger, at Anholdte Francis Samuel om Torsdag Morgen kom med et 

Par Andre, deriblandt Grant fra Mt Pleasant og Bois Bea /: ? :/ fra Upper Love over til Lower Love, hvorfra de 

i Forening gik over og traf Parris’s Bande, som tidligere af A. forklaret. Han veed ikke, hvor langt Francis 

Samuel fulgte med Banden, og lagde ikke Mærke til, at han foretog sig noget. Francis Samuel fortalte A. at 

de havde banket Flemmings Søn godt /: we have had Mr. Flemmings son wellbeaten :/ og at de ogsaa havde 

banket Buffert af St Georges og presset ham ind i Ilden, fordi han havde taget op for Flemmings Søn. 

Anholdte overdrev vel, at han for- [Folio 71b-72a, opslag 168] talte John Charles om Flemmings Søn og 

om Buffert, men han benægter, at han har sagt, at han selv havde været med, og vedbliver, at han ikke var 

paa Allandale. 

A. John Charles gjentager at Anholdte brugte Ordet ”vi”, hvoraf han havde sluttet, at Anholdte selv havde 

været med. 

Fremstilledes William Grant af Mt Pleas. & Plessens, der angiver, at han ikke kjender Anholdte, der frem-

stilledes sammen med ham, og at han ikke gik til L. Love i Følgeskab med ham. 

Anholdte angiver ligeledes, at han ikke kjender A. William Grant. Han siger at han gik med en Mand, hvem 

han kalder Henry og hvem han, da William Jones fra U. Love ikke kjender nogen saadan Mand, nærmere 

betegner en Mand der har en daarlig Fod og en So; hvorefter William Jones angiver, at Manden maa være 

Thomas Edward. 

Fremstilledes A. Thomas Edward af Pl. Upper Love, der angiver, at det var i hans Huus, at Francis Samuel 

sov Natten mellem Onsdag og Torsdag. Francis Samuel angav, at han kom lige fra Two Friends, og A. vil ikke 

være gaaet med ham den næste Dag til L. Love. 

A. John Charles, der efterat have været afført, paany fremstilledes, udsiger, at han ikke saa Thomas Ed-

ward sammen med Anholdte. 

Samtlige de Arrestanter der havde afgivet Forklaring med Hensyn til Anholdte, bleve efterhaanden af-

førte. 

Retten derpaa, da det i ethvert Fald ved Anholdtes egen Vedgaaelse er oplyst, at han er gaaet med en 

Bande, der har forøvet Ildspaasættelse, decreteret Arrest paa hans Person. 

Kjendelsen blev A. betydet, hvorefter han hensattes i Arresten. 

Retten hævedes 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Mandagen den 3die February om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes A. Juliane Petersen af Slob, født paa River. I Anledning af den med Hensyn til hendes den 

30de f: Md: i Frederiksted af Underforv Farrelly afgivne Forklaring angiver hun, at den Byldt, hun havde paa 

Hovedet, og hvis Indhold hun ikke vilde vise Farrelly, kun indeholdt Klæder, som hun havde taget ud af 

Gitten’s Huus for at vaske. Hun havde [Folio 72b-73a, opslag 169] været paa Veien for at gaae med Klæderne 

hjem til Slob, men da hun naaede op til Centerlinien og hørte Spectaklet fra de Bander, der færdedes i 

Nabolaget, blev hun bange og vendte om. Da hun kom tilbage, var det, at Farrelly saae hende og talte til 

hende om Tøiet. Hun vil ikke være kommen ind i nogen Bande og altsaa heller ikke fulgt med nogen til Dia-

mond; derhen vil hun først være gaaet om Lørdagen; hun har sin Fader der. Afført. 

Efter Tilsigelsen fremstod Eleonorah David af Jealousy. Hun blev formanet til Sandhed, med Betydning 

om, at det er som Vidne hun har at afgive Forklaring og maa sige Sandhed. Hun udsiger, at hun den Onsdag 

Aften, da Banden var paa Jealousy holdt sig skjult, saa hun ikke saae, hvem der var i Banden og altsaa heller 

ikke saa Caroline fra Monbijou, hvem hun, da A. fremstilledes for hende, vil kjende af Udseende. 

Fremstilledes Sarah Civil af Pl Jealousy, født paa Oxford, en gandske ung Pige. Ogsaa hun angiver, efter at 

være formanet til Sandhed som Vidne, at hun ikke saa A. Caroline paa Jealousy, hvorimod hun udsiger, at der 

Torsdag Morgen kom et Fruentimmer Ann Eliza ind til hendes Forældre og spurgte, hvad John Peter, Ɔ: Dep’s 
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Fader, havde gjort Caroline, siden hun Aftenen i forveien havde spurgt om han ogsaa vilde have hans Hoved 

hugget af. Forvalter Field var Onsdag Aften skjult i hendes Faders Huus. 

A. Caroline Charles vedbliver, at hun ikke Onsdag Aften var paa Jealousy. Torsdag Morgen mødte hun, da 

hun kom over til Jealousy, John Peter paa Veien, og de fulgtes meget venskabeligt ind til Plantagen. 

Sarah Civil udsiger, at hendes Fader, da han Torsdag Morgen kom hjem og hørte, hvad Ann Eliza havde 

sagt, ikke kunde troe, at A. skulde have sagt saadant noget og fortalte, at han lige havde truffet hende ved 

No 12.  

Deponenterne ratihaberede deres Forklaring og bleve demitterede. A. afført. 

Fremstilledes A. Elizabeth Phillip af Annashope, med Hensyn til hvem Forv. Richard Morton havde angivet, 

at det var ham vel bekjendt, at hun, da Allowancekjelderen var bleven brudt op havde indfundet sig ved den 

og taget endeel Meel til sig, men at det ellers ikke er ham bekjendt [Folio 73b-74a, opslag 170] at hun har 

deeltaget i Exesserne, samt at hun, da hun ansaa det for rimeligt, at andre af Annashope Folk, der hidtil vare 

undslupne og hvem hun heller ikke vilde forsøge at gjøre nogen Angivelse imod, er tilbøielig til at oversee 

hendes Forbrydelse. Hun blev derefter relaxeret. 

Fremstilledes Christian Martin af Pl. Grange med Hensyn til hvem Forv. R. Morton havde forklaret, at han 

ikke veed noget om, at denne A., der er en Dreng paa en 15 a 16 Aar, har været med til at slaae hans Bohave 

i stykker, samt at han – Morton – ikke pleier at have noget synderlig Qvantum Cigarer i sit Huus, og det derfor 

ikke er rimeligt, at Drengen, hvis han har havt mere end 1 eller 2 har faaet dem der. Da det hidtil ikke er 

oplyst, at A. har været med andre Steder, fandtes han ialfald foreløbig at kunne sættes paa fri Fod; han blev 

saaledes relaxeret. 

Efterat endnu forskjellige Undersøgelser vare anstillede vedkommende den paa Windsor dannede Bande, 

blev Mødet hævet Kl. 4½. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 4de Februar om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix Ar-

resthuus. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes A. John Abraham af Plantagen Morningstar. Han forklarer, at der om Onsdagen, da Ilde-

brandene rasede nede i Landet, ikke var nogen Ophidselse paa Morningstar og Folkene arbeidede rolig lige 

til Aften, Planter Farrelly havde allerede forladt Plantagen Onsdag Formiddag, da Hr Mac Dermoth kom op 

fra Mt Pleasant og fik ham og hans Kone med ind til Byen, men Underforvalteren og Driveren holdt ikke 

destomindre Arbeidet gaaende. Saavidt A. veed, var ingen af Morningstar Folkene inde i Landet der var ingen 

synderlig Ophidselse paa Pl, og der kom ingen fremmede Negere nede fra Landet op til Plantagen den Dag. 

Selv om Aftenen, da Ildebranden fra Monbijou var tydelig at see, bragte den ingen Negere ud. Det eneste 

Tegn der var paa Uro var, at John Adam /: skudt ved Standretten :/ om Aftenen, da man fra flere Sider hørte 

blæsen paa Skal, gav sig til ogsaa at blæse. A., der er Vagtmand, advarede ham med den Bemærkning, at 

hans Skaldsblæsen let kunde give Uro og faa ”bad people” til at komme ind og gjøre Forstyrrelse paa Plan-

tagen, hvorefter John Adam, dog med den Bemærkning, [Folio 74b-75a, opslag 171]”that he would like to 

see it” holdt op at blæse. Folkene gik til Roe i deres Huse som sædvanlig og sov om Natten, medens A. gik op 

til sin Vagt ved Vaaningshuset, hvorfra han jevnlig patrouillerede frem og tilbage. Paa sin Runde traf han 

sammen med Vagtmanden fra Mt Pellier ud paa Aftenen og fik af ham af vide, at der var kommen en Mili-

tairstyrke ud til Mt Pellier, men han troer ikke, at nogen anden paa Morningstar vidste noget derom. A. havde 

bemærket til Mt Pelliers Vagtmand, at denne nu havde det bedre end som og at han vilde ønske, at han ogsaa 

havde en meletair Vagt, da den snart, hvis Hoben kom op nede fra Landet, ”should make them fly out of the 

yard”. Vagtmanden fra Mt Pellier fortalte ham, at Folkene paa Mt Pellier ogsaa holdt sig hjemme, og A. saae 

i det Hele ingen fremmede Negere færdes den Nat paa denne Kant af Landet. Endnu Torsdag Morgen var 

alting roligt, og det var først da Banden kom op fra Windsor, at der blev Uro, og selv da var det efter hans 

Formening ikke mange af Morningstar Folk, der gik med op til Mt Pellier. Da Banden, efter at have brændt 

Mt Pellier, kom tilbage, var den derimod saa vild og voldsom, at den fik saagodt som alle Morningstars Folk 
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med. A. har aldrig forinden October seet eller hørt noget Tegn paa, at der var noget i Gjære, saalidt som han 

har hørt Folkene klage over nogen Ting, og de arbeidede godt. Afført. 

Fremstilledes den ofte tidligere fremstillede A. John Charles af L. Love. Paa Tilspørgsel forklarer han, der 

under hele Undersøgelsen har gjort Indtrykket af at være en ret opvakt Neger, at han inden October ikke 

havde hørt noget om, at der paa den Dag skulde gjøres Spectakel; derimod har han i lang Tid baade paa L. 

Love og paa andre Plantager, hvor han er kommen, hørt Tale imellem Arbeiderne om, at de til October vilde 

gaa bort fra Øen og gaae andet Steds hen, hvor de kunde faae mere end 10 cts, og A. har selv, naar Talen 

kom paa Porters eller han talede med Porters udladt sig med, at naar hans Tid var omme, vilde han ogsaa 

arbeide som Porter. Der var blandt Plantagens faste Folk overalt ingen Utilfredshed over disse Porters, der, 

naar de tidlig paa Eftermiddag gik fra Arbeidet og kom forbi Marker, hvor de faste Arbeidere endnu stod og 

arbeidede, drillede dem med haanlige Udtryk, medens til Gjengjeld Plantagens faste Arbeidere ogsaa viste 

deres Villie mod Porters og jevnlig ikke vilde til- [Folio 75b-76a, opslag 172] lade dem at komme med til deres 

Dandse eller leve med noget Fruentimmer paa Plantagen eller endog gaae igjennem Plantagen. A. fortæller 

saaledes, hvorledes engang en Porter kom og vilde kjøbe for 3 cts Kartofler af ham, men A. svarede at han 

for 3 cts Kartofler, siden han var en Porter maatte betale 20 cts, da Provisionsgrunden var A.s Privilegium. 

Ialfald var Forholdet saaledes paa L. Love, hvor der heller ingen Porter arbeidede, medens A. vel veed, at der 

er andre Plantager, hvor Porterne, der arbeidede enten der eller paa Naboplantagerne kunde faae Logi; de 

maatte da i Regelen, naar de ikke havde et Fruentimmer paa Plantagen, betale noget derfor. Bragte Porteren 

sin Allowance med sig, havde han i Reglen intet videre at betale. A. selv havde ikke isinde, naar hans Contract, 

som han forøvrigt havde indgaaet for 3 Aar, var udløben, at arbeide som Porter men vilde være bleven paa 

Plantagen. Han dyrker altid sin Provisionsgrund og holder Sviin, ligesom hans Fruentimmer holder Høns, og 

han selv tidligere har holdt en Hest, medens ialfald paa L. Love ingen Porter har slige Privilegier. A. troer ikke, 

at der var mange Folk fra L. Love i Byen den 1ste October, ialfald var der en god Gang til Arbeidet i Marken. A. 

selv holdt ikke af at komme til Byen den 1ste October, og fortæller han, at en Neger ved Navn Adam Petrus 

Tirsdag Morgen kom forbi og vilde have A. med sig til Byen og endog tilbød ham at betale ham hans Dag med 

50 cts. Han mener dog ikke, at Adam Petrus dermed forbandt nogen andre Tanker end at svire, og han hørte 

overhovedet ikke, at nogen, der gik til Byen, gjorde det med den Tanke at gjøre Spectakel. Om Eftermiddagen 

Kl 5, da A. arbeidede i No 19, tæt ved Landeveien, saae og hørte han, hvorledes Negerne, der kom fra begge 

Byer, mødtes og de der kom fra Frederiksted brugte Ord som at de ikke kunde komme afsted – at man 

stoppede dem – at de vilde til Crab Island – at der forlangtes $ 5 for et Pas – er der ingen Skonnerter var – at 

de vare begyndte at slaaes i Vestenden – at 10 cts ikke var nok o. d. l. Der kom ikke den Aften nogen Fremmed 

ind paa Plantagen, der fortalte om, hvad der var paafærde, og saavidt A. veed, har det kun været en enkelt 

af L. Love’s Folk, der den Aften gik ind til Byen. Den første Underretning om, hvad der var paafærde, kom til 

Plantagen igjennem et Bud, som Planter Farrelly selv sendte til Byen. Heller ikke i Løbet af Natten eller Onsdag 

Morgen saa A., [Folio 76b-77a, opslag 173] at nogen Fremmed kom ind paa L. Love for at gjøre Forstyrrelse, 

og op paa Formiddagen var det, at A. tog til Byen med Underforvalter Brady; allerede forinden havde Pl. 

Farrelly forladt Plantagen. Endnu da A. om Eftermiddagen kom tilbage til Pl. var der kun faa Folk, der havde 

forladt Pl., de stode i en Klynge og betragtede Ildebranden, der rasede heelt op til Grove Place. Der var ikke 

længe imellem at River og L. Love antændtes. Afført. 

Fremstilledes A. William Barnes af Rust up Twist. Det foreholdtes ham, at han, efter hvad senere er 

fremkommen, maa have været med paa Clifton Hill, hvorefter han indrømmer at han, der nu vil have forladt 

Rust up Twist da Gængen ”brook of” Onsdag Eftermiddag og fra Bettys Jewell vil have seet baade Monbijou 

og Fredensborg i Brand, naaede Clifton Hill, efter at Stuehuset, som han saae antændt, da han var ved La 

Reine, var i fuld Brand. Han gik da slet ikke derop, men henvendte sig direkte til Romkjelderen i Værkerne for 

at faae en Snaps. Hovedmassen af Banden var allerede under fuld Skalleblæsen paa Veien til Barrenspot, saa 

at kun faa Folk vare tilbage ved Værkerne, deriblandt, saavidt han veed, Benjamin Allen. De antændte en Ild 

udenfor Romkjælderen. A. opfattede det, som om de antændte Ilden for at bilde Banden ind, at der var Ild i 

Værkerne, thi saavidt han veed, slukkede de samme Folk Ilden. A. vil ikke have indhentet Banden paa 
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Barrenspot, hvor han saaledes ikke vil have været med, men fulgt Landeveien saa at han ved Strawberry Hill 

atter stødte til Banden, da den gik derind, hvor A. imidlertid intet vil have gjort. Først ved C. Coakly vil han 

have taget fat. 

Retten hævedes Kl: 4½ 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Torsdagen den 6te February om Eftermiddagen Kl: 2 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver, Politifuldmægtig Dendtler og Betjent C. Nielsen. 

Det bemærkedes, at Commissionen vel i Gaar havde været samlet, men været beskjæftiget med Under-

søgelser uden for Protocollen. 

Fremstilledes Arrestantinden Fanny Franklin af Pl. Castle. Hun vedgaaer nu, at hun, efterat Ildebranden 

var begyndt paa L Love løb derover, sammen med andre Folk fra Castle, samt at hun, da Allowancekjelderen 

var opbrudt, og der ud Deeltes og spredtes Meel til høire og venstre, tog saameget som hun kunde i sit 

Forklæde, med Hensyn hvortil Planter John Farrelly havde erklæret, at han ikke lagde videre [Folio 77b-78a, 

opslag 174] Vægt derpaa. Det fandtes herefter, at A. foreløbig under Undersøgelsens videre Gang kunde 

sættes paa fri Fod; hun blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. John Francis af Pl. L. Love. Da det for Øieblikket ikke er oplyst at han, selv om han maatte 

have været tilstede ved nogen Ildspaasættelse, har været virksom i nogen Bande, fandtes det, at han ialfald 

indtil videre kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes Caroline Charles af Pl. Monbijou. Det i Forhøret den 3die dennes ommeldte Fruentimmer 

Ann Eliza havde igaar indfundet sig og angivet, at hun hørte A. udlade sig, som af Dep. Sarah Civil forklaret, 

men kunde ikke opgive, at der havde været andre tilstede, skjøndt det heller ikke skulde have været til hende 

selv, at A. udlod sig som meldt. Det fandtes derefter, at A. ialfald indtil videre kunde sættes paa fri Fod og 

hun blev saaledes relaxeret. 

Da der, efterat A. James Stallard af Pl. Concordia den 31te f. Md: var bleven foreløbig relaxeret, ………. ved 

de fortsatte Undersøgelser var fremkommen betydelige Data for, at han ialfald havde været med og været 

virksom i Banden paa Windsor, var han paany bleven anholdt og fremstilledes. Han vedgaaer nu, at han er 

fulgt med Banden, da den, efter at have afbrændt Mt Pellier og Morningstar kom tilbage til Concordia, derfra 

over til Windsor, men han benægter, at han enten paa Concordia eller paa Windsor har deeltaget i 

Ødelæggelserne eller i Plyndring, ligesom han benægter, at han har været med til at afbrænde Factori-

stationen paa Glynn. Der blev saaledes i Henhold til det tidligere over ham afsagte Arrestdecret paany lagt 

Arrest paa han Person og Decretets Fornyelse ham betydet; hvorpaa han afførtes. 

Fremstilledes derefter A. James Martin af Pl. Concordia. Han vedgaaer nu ogsaa, at han, efterat Concordia 

var nedbrændt, fulgte med Banden over til Windsor, men han benægter, at han har gjort noget Ondt, ligesom 

han endnu fastholder, at han ikke har været med paa Mt Pellier eller paa Morningstar. Afført. 

Fremstilledes A. Henry Christopher af Pl. Mt Pleasant /: Colq :/ Han vedgaaer, at han har været med ved 

Ildebranden paa Big Fountain og U. Love, samt at han i Big Fountains Gaard har opsamlet et Stk. Yellow Cotten 

paa et Par Yards, som han ved et Fruentimmer Emilia Barnes, der ogsaa var med, sendte til sit Fruentimmer 

Mary Ann paa Slob, men ellers vil han ikke have gjort noget. Han angiver fremdeles, at han om Onsdag 

Middag eller Eftermiddag, da Arbeidet var standset paa Mt Pleasant var paa Veien op til Slob og der vil have 

mødt en Snes Negere, der sagde, [Folio 78b-79a, opslag 175] at han maatte følge med dem ned i Landet og 

derpaa førte ham over Hermitage til Fountain. Tæt ved Fountain stødte de paa den store Bande, der kom fra 

River og faldt med den ind paa Fountain. Fra Fountain gik han med Banden til U. Love, hvorfra han vil være 

vendt hjem til Slob. Blandt den Snes Negere, der tog ham med sig, vil han ikke have kjendt en eneste, uagtet 

det var høi lys Dag, og han vil være gaaet sammen med dem en halv Miil. Paa tilspørgsel angiver han, at han 

fra Banden, der kom fra River saae John William og Edward Michael fra Slob. Afført. 



 

© 

92 

Fremstilledes A. Edward Michael af Pl. Slob. Han vedgaaer nu /: jfr. Forhør 7de January :/ at han har været 

paa Pl Big Fountain om Onsdagen Eftermiddagen men angiver at han fulgte hele Veien med A. Henry 

Christopher, idet de begge stode paa Landeveien i Nærheden af Slob, da en Hob Negere – A. veed ikke 

hvormange, og vil heller ikke have kjendt en eneste af dem – kom og tvang dem til at følge med ned i Landet 

og førte dem over til Big Fountain. Under nærmere Examination forklarer han, at det var en Hob Folk paa 

over 20, der kom ned ad Kocusnødalleen fra La Reine, som tog ham og nogle andre Folk fra Slob med. De 

stødte til Banden inde paa River, som allerede var i Brand. Paa Tilbageveien fra Fountain, hvor A. slet ikke vil 

have foretaget sig andet end staa stille i Gaarden, vil A. være smuttet bort igjennem River Negerby og vendt 

tilbage til Slob, hvor han som tidligere anført var med til at bringe Plantagens og Forvalterens Sager i 

Sikkerhed. Han vil paa Fountain ikke saaledes som Henry Christopher, have været med til at plyndre. Det var 

nemlig, siger han, inde i Huset og ikke i Gaarden, at H. Chr. fik fat i det Stk Tøi. Flere andre af Slobs Folk vare 

ogsaa inde i Huset. Derimod nægter A. fremdeles at have været med om Torsdagen paa Anguilla. – Afført. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen den 7de February om Formiddagen Kl 9 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Efter Tilsigelse var mødt David Beandhuy Driver paa Pl. La Reine /: jfr. Forhør 23de Dcbr :/. Efter paany at 

være formanet til Sundhed forklarer han, at han ikke kan sige, end ikke omtrentlig, hvad Tid det var om 

Torsdagen, at nogle Folk fra La Reine forlod Plantagen og gik op [Folio 79b-80a, opslag 176] i Landet. De kom 

hjem igjen om Eftermiddagen Kl: 5 – 6, og Dep. har hørt at de skulde have været paa Peters Rest og Work & 

Rest. Han havde baade Onsdag Aften og Torsdag Morgen formanet Folkene til ikke at gaae med ud til at gjøre 

Spectakel. Hvad ham selv angaaer, vil han hele Tiden have været hjemme. Blandt de Folk, der forlode 

Plantagen, nævner han Rebecca Robert. Med Hensyn til, at det er angivet, at han samme Formiddag selv er 

seet paa Castle Coakley, retter han dernæst sin Forklaring derhen, at han ganske vist en kort Tid var borte fra 

Plantagen, da en Hest var kommen bort, hvilken han paa sin egen Ponie satte efter, og at han red i dette 

Ærende saa langt som til Peters Rest. 

Fremstilledes A. Jane E. Dembo af Pl. La Reine, der lige ledes opgiver, at A. Rebecca var en af dem, der 

sammen med hende forlod La Reine Torsdag Morgen som hun mener Klokken 8, og oppe ved Peters Rest 

stødte til Banden. 

Fremstilledes A. Rebecca Robert af Pl. La Reine, der nu maa indrømme, at hun fulgtes med Jane Dembo 

og ved Peters Rest stødte til Banden, men hun vil hverken der eller paa Work & Rest have gjort noget. 

Efter Angivende af Jane E. Dembo blev fremstillet Francis Holder af Pl La Reine, født paa Barbados, hvem 

hun har sigtet for paa samme Maade at have sluttet sig til Banden. Hun paastaaer, at hun Torsdag Formiddag 

ikke noget Øieblik har forladt La Reine. Da hun derefter blev confronteret med Jane Dembo og Rebecca 

Robert, hvilken sidste angiver, at hun saa Francis Holder ude paa Landeveien ved Peters Rest indrømmer han, 

at han har været der, men benægter, at han har været inde paa nogen Plantage, endsige fulgt med nogen 

Bande derind, hvorefter Jane Dembo fastholder, at han var med ogsaa paa Work & Rest, medens Rebecca 

ikke vil have seet ham der. 

David Beandhuy ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. Arrestantinden afførtes, og Francis Holder 

blev foreløbig sat under Anholdelse. 

Efter Tilspørgelse var mødt Nancy De Windt af Clifton Hill, født paa L. Love. Efter at være formanet til 

Sandhed forklarer hun, at hun var paa Allandale, da Banden Onsdag Eftermiddag huserede der. Hun var paa 

Veien ned til Frederiksted truffen paa en stor Negerhob, der tvang hende til at vende om med og tog hende 

med til Allandale, hvor hun forstak sig i Negerhusene. Da hun der hørte, at Negerne bankede en hvid Mand i 

Gaarden, løb hun ud og saae da 4 Folk blandt Mængden [Folio 80b-81a, opslag 177] med tykke Stokke slaae 

løs paa Planter Flemmings Søn. Hun kjendte Monsieur fra Cliftonhill og en Mand fra Høgensborg ved Navn 

David, medens hun ikke vil kunne give nogen Beskeed om, hvem de to andre vare. 
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A. Francis Samuel af Pl. Mt Pellier fremførtes, men Dep. erklærer, at han ikke var en af de fire. Nancy de 

Windt demitteret og A. afført. 

Fremstilledes Alfred de Graff af Pl. Concordia, født paa St Eustatius, der hele Tiden, medens han har været 

under Commissionens Varetægt, har ligget i Sygehuset for Beenskade, men idag er udskreven. Han angiver, 

at han ikke har været udenfor Concordia, da hans Moder paalagde ham at blive hjemme ligesom han ikke vil 

have deeltaget i Exesser paa Concordia. Da det heller ikke paa andre Maader er oplyst, at han har gjort saa, 

fandtes det at han foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev relaxeret. 

Fremstilledes A. Petrus Jacob af Windsor. Han indrømmer, at han slog Stokken fra Vagtmanden men han 

paastaaer, at det var et privat Knævleri med Wm Robert og ikke skete for at forhindre Wm Robert fra at slukke 

Ilden. Da det forøvrigt ikke hidtil er oplyst, at A. har været virksom under Exesserne, blev han indtil videre 

relaxeret. 

Efterat samtlige A. fra Pl U Love havde været fremstillet, og en fornyet Undersøgelse foretaget imellem 

dem 

Fremstilledes særlig A. William George af Pl. U. Love, født paa St Kitts, der vedbliver, at han ikke deeltog i 

Exesserne paa Plantagen og heller ikke fulgte videre med Banden. Og blev han efter Omstændighederne indtil 

videre relaxeret. 

Derefter fremstilledes A. Abraham Watts ligeledes af Upper Love, der nu angiver, at han om Torsdagen 

havde isinde at gaae over til Mt Pleasant, men da han fra Grove Place Veien saae en Deel Vogne kjøre ned ad 

Centerlinien og det hed sig eller – som han retter det til – han tænkte sig at de bragte Soldater frem, fandt 

han det klogest at vende tilbage. Han tilføier, at det kan gjerne være, at han vilde være gaaet med i en Bande, 

hvis han ikke havde havt en So med endeel Grise at passe paa. Afført. 

Retten hævedes Kl: 4½ Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Lørdagen den 8de February om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Folitifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

[Folio 81b-82a, opslag 178]  

Fremstilledes efter Tilsigelse John Baptist, Driver paa Pl. U. Love, født paa Smithfield. Han angiver imid-

lertid, at han allerede Onsdag Morgen, da Ildebranden havde været i Frederiksted om Natten, tog ind til Byen, 

hvor han har sin Kone, og da han ikke kunde komme tilbage igjen, var han ikke hjemme paa U. Love i de 

følgende Dage. Han kan saaledes ikke gjøre Rede for, hvem der har ledet eller havt Part i Ødelæggelserne 

paa Plantagen. Det varede i flere Dage, inden han kom hjem, men han var dog hjemme, da Planter Finegan 

lod anholde Folk, der sigtedes for at have været med, men paa hvis Angivelse, vil han ikke kunne sige noget 

om. Heller ikke vil han bagefter selv fra Folkene paa Plantagen have hørt noget sikkert om, hvem der var 

med. Vagtmanden troer han heller ikke veed noget sikkert. Tilspurgt med Hensyn til forskjellige enkelte Ne-

gere, navnlig fra River, angiver han fremdeles, at han nok har seet, at de ere blevne anholdte og sendte ind, 

men han har ellers ikke hørt noget om det. Han siger, at han har spurgt flere af Folkene, men de ville ikke 

fortælle ham noget. Paa Anledning forklarer han, at U. Love ikke bruger Porters, men han har rundt omkring 

hørt Folkene klage over, at Porterne fik høire Betaling end de faste Arbeide, men det var dog meest en god 

Stund forinden October. I den sidste Maaneds Tid eller vel længere kan han ikke sige, at han har hørt Klage, 

og de Folk, der havde givet Opsigelse, hvilket en stor Mængde rigtignok havde gjort, indgik ”very easy” ny 

Contracter, hvorfor han og troer, de fik en ”Bonus”, men hvor meget veed han ikke, da ingen sagde det reent 

ud. Han har ikke seet eller hørt det Mindste, der tydede paa, at noget var igjære til 1ste October, og Folkene 

arbeidede rolig i Marken. Folkene vare dog tilbøielige til at skulke om Mandagen, nogle ogsaa om Tirsdagen, 

men han er ikke vis paa, at det egentlig ifjor vare værre end tidligere. Han vil ikke have lagt Mærke til, at der 

paa Upper Love fandt Sammenkomster Sted eller at Folkene vare mere hengivne til ”walking” end ellers; den 

eneste, der pleiede at være slem til at forlade Plantagen, var William Arnold. Han mener at være vis paa, at 

der paa Upper Love ingen var der var med i nogen Bevægelses-Plan for den 1ste October; han antager, at han, 
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hvis saa var, havde maattet høre idet mindste Hentydninger dertil. Folkene paa U Love fik ingen usædvanlige 

Begunstigelser; naar de arbeidede haardt, fik de jevnlig en Spand ”Beverage” /: Sukker og Vand :/ ud i 

Marken. For Arbeide om Lørdagen fik de kun 20 cts. og et sædvanligt Qvantum Rom og Sukker. Dep. 

ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Sanderson [Folio 82b-83a, opslag 179] af Pl. U. Love. Han blev afhørt med Hensyn 

til den af A. William Jones i Forhøret 9de Januar betræffende A. William Grant afgivne Forklaring, men det 

viser sig at Dep., der er næsten døv, ikke veed Besked om, hvorledes det gik til, da Værkerne paa Upper Love 

afbrændte Torsdag Morgen, i det Dep. vil have været i sit Huus for at passe paa endeel af Planter Finegan’s 

Bohave, som han havde reddet derhen. Heller ikke Onsdag Aften, da der første Gang blev sat Ild paa 

Værkerne, vil han have seet, hvorledes det gik til eller hvem der var Mester derfor. Han veed kun, at det var 

John Codday der om Eftermiddagen, da han saae, at Folkene flyttede Hr. Finegans Ting, truede med at 

brænde Negerbyen af, og at det var George Mace, der stjal Finegan’s Bøsse ud af Dep’s Huus, og at begge 

”those fellows” ere ude af Verden. 

A. William Jones fremstilledes og angiver, at dette ikke er den rigtige Sanderson, men at der er en anden, 

Simon Sanderson, en ung Mand fra Barbuda, hvorpaa Dep. angiver at han hedder Samuel Sanderson. Dep. 

ratihaberer sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Codrington af Pl. U. Love. Angiver, at han ikke har andet Navn end Carrington, 

og at han er fra Barbados. Betydet, at han har at afgive Forklaring som Vidne og maa tale Sandhed, forklarer 

han derpaa, at han af Planter Finegan var sat til at passe en Yamsmark, hvilken han inden Finegan gik til Byen, 

havde faaet streng Ordre til ikke at forlade. Han vil derfor heller ikke have forladt den og navnlig ikke været i 

U. Love Gaard, da der Onsdag Aften først blev sat Ild paa Værkerne. Heller ikke Torsdag Morgen vil han have 

været hjemme og kan saaledes ikke sige, hvad der der passerede. Foreholdt, at hans Vagthuus er brændt 

ogsaa Torsdag Morgen, kan han heller ikke opgive, hvem der har brændt det, eller hvad der derved er 

passeret, idet han angiver, at han var gaaet til Jealousy, hvor han har sit Fruentimmer, for at faae Frokost. 

Han vil heller ikke senere have hørt, hvem det var. Dep. ratihaberer sin Forklaring, hvorefter han blev 

demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Francis Buffert af Pl. St Georges, født i Frederiksted. Det blev ham betydet, at 

han med Hensyn til Allandale Affairen Onsdag den 2den Oct. f. A. vil blive afhørt som Vidne, ligesom med 

Hensyn til, hvad der paa Mountain og St George passerede, hvorhos han blev formanet til Sandhed. Han 

forklarer, at han om Formiddagen havde været ude paa Landeveien og der været sammen med en Flok Ne-

gere, sammen med hvilken han kom ind paa Mountain. Han vil der være staaet sammen med Driveren og 

saaledes [Folio 83b-84a, opslag 180] have hørt nogle af Negerne, da Driveren sagde til dem, at de ikke maatte 

brænde Mountains Huus, svare, at det havde de heller ikke isinde, hvorimod de brøde ind i Huset og sloge 

istykker, hvad de traf paa. De gik imidlertid strax efter videre over til Allandale, uden at Dep. kan sige, hvad 

der foranledigede dem eller hvem der instigerede dem til allerførst at gaa saa dybt ind fra Landeveien. Dep. 

blev holdt tilbage paa Mountain for at være med til at søge at samle sammen, hvad der af Forvalterens 

Bohave vare spredt rundt omkring, men gik derpaa over til Allandale, hvor han allerede fandt Huset i Brand. 

Da han udraabte, at det var Synd og Skam paa den Maade at brænde hvide Folks Eiendomme, blev han strax 

anfaldet af en heel Deel Negere, der sloge ham til Jorden og, da han prøvede paa at reise sig, sloge ham ned 

igjen og paa den Maade forfulgte ham ud paa Landeveien, hvor han vil være bleven liggende forslaaet og 

blødende, saa at han først, efter at Banden igjen var borte, fik sig saavidt samlet sammen, at han kunde 

humpe over til St Georges, der da allerede var brændt og forladt af Banden. Han vil saaledes ikke have seet 

eller overværet Mishandlingen af Planter Flemmings Søn, der nok skete, strax som Banden kom ind paa 

Allandale, og hvorom Dep. først da han gik tilbage til St Georges vil have hørt. Dep. kan saaledes ikke sige, 

hvem der forøvede det, ligesom han overhovedet ikke vil have kjendt nogen i Banden. Paa Tilspørgsel angiver 

han da, at han saae John Thomas af Becksgrove og Christian James af St Georges vare der. Efter nogen 

Betænkning kom han endvidere frem med Henry England, Willy af Grove Place og Thomas Critchlow men 



 

© 

95 

flere vil han, uagtet han har været sammen med dem hele Formiddagen, ikke kunne erindre. Deps Forklaring 

blev ham foreholdt og af ham ratihaberet. 

Det blev derefter Francis Buffert betydet, at han sigtes for at have været paa færde i Banden Onsdag 

Formiddag og med den deeltaget i Brandstiftelsen paa Concordia. Han angiver da, at han Onsdag Morgen 

forlod St Georges for at gaae til Frederiksted for at see til sine Forældre efter Ildebranden, da han paa Lan-

deveien imellem Høgensborg og Carlton stødte paa en heel Mængde Negere, der deels sadde paa Broen og 

deel stode paa Landeveien, idet der bestandig kom flere til oppe fra Landet, ligesom ogsaa flere kom til fra 

Frederiksted, deriblandt nogle der i Nattens Løb vare blevne saarede. Ved hver nyt Tilstrømning hørtes raab 

Raabet ”Our side”, hvilket Raab der, saavidt han veed [Folio 84b-85a, opslag 181] ingensinde først benyttedes 

af dem, der kom oppe fra Landet, der først skulde lære det af dem, der kom fra Frederiksted. Hvis nogen ikke 

besvarede Raabet, fik han Prygl af de andre. De havde alle Stokke i Hænderne og mange havde Tørklæder 

om Hovedet istedet for Hatte. Medens Hoben samlede sig, kom to Negere, der efter Beskrivelse synes at 

være John Christian og Joe Golden, /:  begge skudte :/ ud fra Carlton og raabte, at der var to Soldater inde 

paa Carlton, hvorpaa hele Flokken, under de To’s Ledelse styrtede igjennem Negerbyen ind paa Carlton, Dep. 

med. Dep. siger, at ogsaa han kastede en Steen efter en af Soldaterne, men den ramte ikke. Dep. troer, at 

det var John Christian, der med en Steen først slog en af Soldaterne til Jorden, hvorpaa en heel Flok af Carltons 

Folk styrtede sig over ham. Hvad der foregik ved Husets Forside, fil Dep. ikke have seet, saaledes heller ikke, 

hvem det var der kastede Soldaten over Galleriet. Da de vare færdige paa Carlton, gik Banden under Ledelse 

af Party, der gav Ordre til Opbrud med Ordene ”walk out my people”, derfra og nedefter til Whim, idet de 

paa Veien satte Ild paa Sukkerstykkerne. Paa Whim satte Party Ild paa Magasstakkene og lod Mængden gaae 

ind i Vaaningshuset og slaa alting i stykker, men uden at sætte Ild paa. Fra Whim tog Party Banden over til 

Concordia, hvor han satte Ild paa Magasstakken, hvorfra da Magashuset og Værkerne antændtes, Her blev 

ogsaa Allowancekjelderen og Romkjelderen opbrudte og hvad der var i Kjeldren røvet. Det var det første 

Sted, men hvem der begyndte paa det, vil Dep. ikke vide. Fra Concordia gik da Banden til Wheeel of Fortune, 

hvor Dep saae, at Hans Christian var den første der opbrød Allowancekjelderen. Fra Wheel og Fortune gik 

Hoben, eller ialfald den største Deel af den igjen op ad og standsede ved Høgensborg Bro, hvor Thomas 

Critchlow og en Person ved Navn Christopher /: maae være Christopher Samuel fra Mt Pleasant :/ lod hele 

Hoben stille sig op paa begge Sider af Veien og danne en ordentlig Trop. Hvor Party var bleven af, kan Dep. 

ikke sige. Denne Bande var det, der derpaa gik løs paa Mountain og Allandale. Dep. har altsaa været med paa 

de overnnævnte Steder. Yderligere Afhørelse af Dep. udsat, og han demitteret. 

Fremstilledes A. George Bachelor og Thomas Benjamin, begge af Morningstar, og bleve de begge efter 

Omstændighederne foreløbig relaxeret. 

[Folio 85b-86a, opslag 182]  

Fremstilledes Francis Holder af Pl. La Reine, født paa Barbados. Han angiver, at han hos et Fruentimmer 

paa Constitutionhill havde nogle faae Penge tilgode, og da han Torsdag Morgen var bange for, at Spectaklerne 

skulde sprede sig dertil, vilde han op og hente sine Penge. Paa Veien dertil var det, at han paa Veien ved 

Castle Coakly blev seet af Jane Dembo og Rebecca Robert, men han vedblev at han ikke var med enten paa 

Peters Rest eller Work & Rest. Da han var ved Peters Rest Skolehuus, hørte han Geværskudden op fra Annas 

Hope Kanten og fandt det klogest at gaae hjem. 

Da der, selv om Anholdte, som A. Jane Dembo vedbliver, maatte have været paa Pl: Work & Rest dog ikke 

efter de forskjellige Angivelser ere gjennemgaaet, har viist sig noget særlig imod ham blev Anholdelsen hævet 

og Anholdte demitteret. 

Retten hævedes Kl: 4¾. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Mandagen den 10de February om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 
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Fremstilledes efter Tilsigelse Simon Saunderson af Pl. U. Love, født paa Barbuda, 28 Aar gammel. Det blev 

ham betydet, at han har at afgive Forklaring som Vidne. Tilspurgt efter den ved A. William Jones Forklaring i 

Forhøret den 9de January givne Anledning forklarer han, at han Torsdag Morgen, han troer Kl: 8 – 9, gik fra sit 

Huus i den øvre Deel af Negerbyen ned efter, da han traf paa George Mace, der gjorde den Bemærkning, at, 

da de ikke havde faaet U. Love’s Værker brændt af Dagen i Forveien, kom han til at hente sin Bande for at 

brænde den af, hvortil Dep. svarede, at det var en Skam at brænde de Værker, da Planter Finegan var god 

imod dem, og da de havde brændt alt andet, gjerne kunde lade dem staae. Efter at Dep. endnu havde 

bemærket ”you are well mark’d”, gik George Mace ned ad Veien ad Værkerne til, og ikke 10 Minutter efter 

hørte Dep. Romfadene explodere og see, at Flammerne fløi i veiret [Folio 86b-87a, opslag 183] fra Værkerne, 

saa han antager, at det er George Mace alene, der har afbrændt dem. Han saa nok samme Morgen William 

Grant af Mt Pleasant paa Plantagen, men han saae ham ikke senere med Mace og havde ingen Ordstrid med 

ham med Hensyn til Værkernes Afbrænding. Upper Love’s egne Folk gik ned under Tamarindetræet og saae 

paa Branden, men han troer ikke, at nogen af dem var med George Mace, hvem han siden ikke har seet. Han 

har hørt, at det var George Mace, der samme Morgen sammen med en anden afbrændte det før omtalte 

Vagthuus, men han veed det ikke af egen Erfaring, og han ikke har hørt, hvem den anden skulde være. 

Branden Onsdag Aften saae han ikke, da han blev i sit Huus, hvor han havde endeel af Planter Finegans 

Bohave. G. Mace havde Onsdag Eftermiddag vildet forhindre Folkene fra at bjerge Finegans Sager og truede 

med at faa Negerbyen afbrændt, ligesom han fratog Cornelius en stor Stol, som han var ved at flytte. Det var 

ikke John Codday, der gjorde det. Dep. saae ikke, at der om Onsdagen kom Folk fra River over i U. Love’s 

Negerby, heller ikke om Fredagen men han har hørt andre sige, at der var nogen om Fredagen. Dep. kjender 

Sam Berly fra River, han har ikke seet ham paa Upper Love, men tilføier, at det var mørkt da Banden var der 

Onsdag Aften. 

Fremstilledes A. William Jones af Pl U. Love, der gjentager sin Beretning med Hensyn til William Grant. 

Dep. gjentager, at han ikke har hørt Grant sige saa, men desuagtet kan han gjerne have sagt det. Det var 

Mace, Dep. vexlede Ord med. Dep. har ikke forinden October merket noget til, at noget var igjære. Selve den 

1ste October var han tilligemed et Par Andre med Karrer oppe paa B. Esperance og Rattan for at hente nogle 

Folk, der havde festet sig til U. Love. Dep’s Forklaring blev ham foreholdt og af ham retihaberet; hvorefter 

han blev demitteret. 

A. Jones afført. 

Fermstod paany Francis Buffert af Pl. St Georges. Tilspurgt, om han lagde Merke til, om der paa Carlton 

var uforholdmæssig mange Folk fra Mt Pleasant & Plessens, siger han Nei. Han saae en Mand, der hed Brown, 

som havde en Jernskovl i sin Haand, men han saae ikke, at han med den huggede løs paa Soldaterne. Inden 

Flokken gik ned paa Carlton, saae han fremdeles, at Christopher og William Steven, begge fra Mt Pleasant, 

komme op fra Byen, men han saae ikke, om de vare med inde paa Carlton. John Henry Green der [Folio 87b-

88a, opslag 184] blev fremstillet for ham, saae han ikke. Han saae ikke, at de Folk, der kom ud fra Byen, førte 

Gods med sig, men de vare besatte med Røg og Snavs og Sved; hvem det var, der vare saarede, vil han ikke 

kunne sige. 

Fremstilledes A. Thomas Christopher der benægter at han var med paa Allandale, endsige da at han førte 

Banden der ind. Han fastholder, at han endnu var paa Jealousy, da Rygtet om de to Soldater kom derop, og 

vil først derefter være gaaet ned i Landet, saaledes at han paa St George mødte Banden, der kom ud fra 

Allandale. 

Fremstilledes Christopher Samuel af Pl. Mt Pleasant, i hvem Francis Buffert kjender den af ham omtalte 

Christopher, der tidligere har tjent paa Mountain, og tilføier han, at A., da Dep. fik sine Prygl, raabte paa, at 

han, – Dep. – skulde slaaes ihjel ligesaavel som Flemmings Søn. A. benægter Alt og siger, at det er en Mis-

forstaaelse, han saae Buffert ligge paa Landeveien slemt pryglet, og da han – A. – lod falde nogle Ord af 

Meddynk, var der strax en anden Neger, der spurgte, om A. vilde have Prygl med og tog op for Buffert, hvor 

til A., da, som han siger, hans eget Skind var ham kjerere end Bufferts, yttrede, at for ham – A. – kunde de 

banke Buffert saameget de vilde. A. nægter, at han har været med til at danne nogen Bande og henholder 
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sig, men Hensyn til hvorledes han kom til Allandale til sin i Forhøret d 30de Nvbr afgivne Forklaring; han ved-

gaaer, at han var i Byen om Natten, og at han der gjorde sig tilgode med Ostebeskøiter, som han fandt paa 

Gaden, ligesom han ogsaa vil have bragt nogle Cigarer med sig hjem, men han vil ellers intet have taget eller 

deeltaget i Brandstiftelserne, idet han saavidt muligt holdt sig ude af Mængden. Han var den foregaaende 

Aften sammen med en anden Mand fra Mt Pleasant gaaet ind til Byen, da de saae Ildebranden, og han kom 

den næste Morgen ud igjen med en anden. Han gik hjem til Mt Pleasant for at sove, men strax efter kom 

Rygtet om de to Soldater, hvilket bragte A. ud igjen. 

Francis Buffert angiver, at det gjerne kan være, at det med Hensyn til hans Prygl gik til, som A. Christopher 

siger. 

Fremstilledes A. John Thomas Sobers, der fremdeles benægter, at han var paa Allandale; Buffert og A. 

Christian Lewis, der ligeledes fremstilledes og angiver, at han var med paa Allandale, fastholdt, at John 

Thomas Sobers ogsaa var der. 

[Folio 88b-89a, opslag 185]  

Francis Buffert fastholder fremdeles, at Thomas Chritchlow var paa Allandale, og angiver yderligere, at A. 

Critchlow havde en stor Stok i Haanden, hvormed han slog Dep., samt at han, da Bona Thomas sagde, at han 

ikke maatte slaae Dep., fratog Bona Thomas en Stump Sabel, som han havde i Haanden. 

Fremstilledes William James af Pl. Grove Place. Buffert, der kjender ham godt, angiver, at han ikke alene 

var paa Allandale men var den første, der gav sig til at slaa løs paa Dep., idet han sagde at Dep. skulde bringes 

for ”Captainen”. 

A. William James benægter – som han over hovedet benægter alt – at have været med paa Annandale. 

Arrestanterne vare efter haanden som de vare blevne afhørte og confronteret afførte. 

Da Dommeren havde andre paatrængende Forretninger blev Retten hævet Kl. 12½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 11te Februar om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Undertegnede Commissarius Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstæde Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Commissarius bemærkede at Planter A. Flemming, der havde Bolig paa Pl. Allandale, til ham har berettet, 

at han ikke selv kan give Oplysning om, hvorledes det paa Allandale gik til; han var tilligemed sin Familie 

hjemme, da om Onsdagen hans Broder skjyndsomt kom ridende og sagde ham, at en uhyre Flok af Negere 

styrede lige ned paa A.dale. Planter Flemming, der nok fra Bekken ved Allandale havde seet, at der i Løbet af 

Formiddagen havde været Sukkerstykker ibrand, men ikke var tilbøielig til at troe, at Negerne vilde øve 

Voldsomheder imod ham eller hans Familie eller afbrænde hans Bolig, tænkte sig at forblive i Huset, men da 

Broderen fortalte ham om Mordet paa de to Soldater paa Carlton og om den voldsomme Maade, hvorpaa 

Negerne gererede sig, besluttede han ikke at oppebie Bandens Ankomst. Han fik sin Hustrue og Børn ned i et 

Huus i Negerbyen, dog blev et af Børnene, et ungt Menneske paa 16 – 17 Aar, forsinket, saaledes at Banden 

endnu traf ham paa den aabne Plads imellem Huset og Negerbyen; Omtrent samtidigt flygtede Planter 

Flemming med sine [Folio 89b-90a, opslag 186] to Brødre igjennem et Sukkerstykke bort fra Stedet, medens 

en Søster af ham, der var forsilde paafærde til at komme ind i Negerbyen, forblev skjult i et Sukkerstykke 

medens Ødelæggelserne paa Allandale gik for sig, dog saaledes at hun ikke kunde see Enkelthederne. Sønnen 

var bleven forskrækkelig forslaaet navnlig i Hovedet og paa Hænderne, inden han, hvad dog Flemming ikke 

saae, blev taget op af et Par af Plantagens Negere og bragt ind i et Negerhuus. Han har hørt, at det skal være 

Christoph Samuel af Mt Pleasant & Plessens, der opfordrede Banden til først at gaae til Mountain og 

Allandale, samt at han og Johnny fra Becksgrove samt Thomas Critschlow havde været de Voldsomste. 

Fremstilledes A. Christian James af Pl. St Georges. Han indrømmer, at han har været ovre paa Allandale, 

da Banden var der, og siger, at han kun gik derover, fordi Allandale og St George ere et ”Consern”, men han 

vil ikke have gjort noget og saae ikke noget til Mishandlingen af Flemmings Søn, hvorom han først vil have 

hørt om Aftenen. Efter Omstændighederne fandtes det, at A., om hvem Planter Flemming havde opgivet, at 
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han ikke antager, at han af egen Drift vilde have været med i Spectaklerne, foreløbig kunde sættes paa fri 

Fod; han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. Juliane Petersen af Pl. Slob, om hvem hendes Stedmoder Rebecca Petersen havde opgi-

vet, at det var om Lørdagen, at A. var kommen tilbage. Efter Omstændighederne blev A. indtil videre relaxe-

ret. 

Fremstilledes A. Rebecca Robert af Pl. La Reine. Hun vedbliver, at hun intetsomhelst har gjort paa Work 

& Rest, der allerede skal have været i Brand, da han kom der, og senere over, at hun ikke lyttede til Driveren, 

der gjorde, hvad han kunde for at forhindre disse Fruentimmere fra La Reine fra at gaae ud og endogsaa løb 

efter dem med sin Stok for at faae dem tilbage. A. blev under kastet en nærmere Examination, og da den 

heller ikke frembragte videre imod hende, og Planter Flemming havde opgivet, at A. pleier at være et stille 

flittigt Fruentimmer, der neppe er disponeret til at gjøre Fortred, fandtes det, at hun ialfald foreløbig kunde 

sættes paa fri Fod, og hun blev saa ledes relaxeret. 

Ved nogle, efter den af den nu løsladte Christian Jones tidligere gjorte Angivelser [Folio 90b-91a, opslag 

187] om, at en Person, som han kaldte Porrmann havde været i Bunden paa St Georges anstillede Undersø-

gelser viste det sig, at den af ham angivne Person var en paa Sygeanstalten med daarlig Been henliggende 

Patient ved Navn Joseph Emanuel af Anguilla. 

Joseph Emanuel blev hentet og fremstillet men nægter at have været paa St Georges. Christian James 

angiver, at det er Personen og at han var paa St Georges. Joseph Emanuel tilbageført til Sygeanstalten og 

Christian James demitteret. 

Da Overdommeren fremdeles i Dag havde andre paatrængende Forretninger, blev Retten hævet Kl: 12. 

 Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Torsdagen den 13de February om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Commissarius bemærkede, at under Spectaklerne var det paa Pl. U. Love boende Fruentimmer Julia Roe-

benck bleven indhentet af Negerne paa Plantagen saaledes at hun, efter med Stød at være sluppen bort med 

Livet, i henved 3 Maaneder laae syg. 

Fremstod Julia Augusta Roebenck født i Chistiansted, 39 Aar gammel. Hun forklarer som følger: Hun boede 

paa Pl. U. Love i et Værelse i Sygehuset og drev der en lille Handel med Traad, Riis og forskjellige andre 

Smaating, som Plantagens og andre Negere kjøbte hos hende. Hun havde vel for $ 50 Varer i sit Huus. Om 

Onsdag Eftermiddag, da hun saae Grove Place brænde, tog hun sin Tilflugt til et Huus i Negerbyen, idet hun 

dog efterlod sine Sager i sit Huus, kun en lille Kurv havde hun med sig tilligemed de faa contante Penge, kun 

et Par Dalere, som hun ejede. Hun blev i Værelset i Negerbyen uafbrudt til Fredag Morgen, da hun fandt, at 

alting var roligt, og vovede sig udenfor, strax efter, Dep. mener det var Kl: 8 – 9 om Morgenen, kom et Fru-

entimmer ved Navn Betzy og truede Dep. med de Ord, at hun gjorde bedre i at holde sig stille inde, da de 

ellers vilde ”lick her to the hall”, gik de ind i Huset igjen, men strax efter kom et Fruentimmer Francess Ann 

og greb hende i Armen og trak hende udenfor, hvor en stor Mængde Negere, som Dep. udtrykker sig, ”the 

whole gang”, stod og ventede [Folio 91b-92a, opslag 188] under Tamarindetræet. De styrtede sig over hende, 

først William Arnold, der med en Træsabel gav hende to Slag over Skuldrene og Overbrystet, derefter 

Rebecca, der gav hende et Par Slag med en ”Club” eller tyk Stok, saa hele Resten blandt hvilke Dep. kan 

nævne John Francis, George Lang, Thomas Lang samt Charles Byann og George Holder fra River. Alle sloge de 

løs paa hende, hvergang hun søgte at reise sig, sloge de hende ned igjen. Under idelige Slag kom hun ud til 

Landeveien, hvor da John Francis lod hende staae op og gav sig til at prygle løs paa hende med en Karrepidsk 

– hun troer vel over et Dusin Slag – indtil hun igjen faldt til Jorden. Dep. blødte dengang stærkt fra Hovedet, 

hendes høire Arm var brækket og hun kunde neppe røre sig. En eller Anden eller maaskee flere raabte, at 

hun ikke maatte ligge og døe der paa Plantagen, hvorpaa de slæbte hende hen ad Landeveien henad Jealousy 

Kanten, vel nogle Hundrede Alen; her omringede de hende igjen, efter at de først en Stund havde forladt 
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hende, idet Rebecca og George raabte paa, at de vilde have hendes Ringe, hvoraf Dep. havde 5 paa to Fingre 

paa den venstre Haand og en paa høire Haand. Da de ikke kunde faa Ringene af raabte George paa en Kniv 

for at skjære Fingeren af, men omtrent samtidig fik Dep – hun veed ikke af hvem – et voldsomt Slag over den 

venstre Haands Fingere, saa den ene Finger næsten knustes og Ringene sloges halvt flade. Fra den anden 

Finger paa den venstre Haand og Fingeren paa den høire Haand fik de Ringene revne af, medens fra den 

knuste Finger Ringene, da Dep. kom i sin Frelse igjen, maatte saves af. Hendes Hænder blev idet Hele under 

denne Affaire skrækkeligt mishandlede, saa at de vare aldeles ophovnede, og Fingere tildeels ude af Led. 

Dep. foreviser sine Hænder, der endnu ere forkrøblede og stive. Da de havde gjort, hvad de kunde med 

Hensyn til Ringene, begyndte de at raabe paa hendes Penge, og Rebecca opfordrede George til at undersøge 

hende. De undersøgte hendes Klædningsstykker, og da de ingenting fandt, slæbte de hende igjen tilbage til 

Plantagen, for at hun skulde paavise, hvor hun havde sine Penge, og Dep. saae ved den Leilighed en Neger, 

som hun dog ikke kjendte, hæve sin Øxe over hendes Hoved. Efter at hun havde [Folio 92b-93a, opslag 189] 

opgivet Navnet paa det Fruentimmer, der havde hendes faa Dalere i Forvaring, lode de hende, idet de dog 

endnu gav hende et Par Slag over Ryggen, staae, idet de raabte, at hun nu skulde skrubbe sig bort fra 

Plantagen. Dep. kravlede afsted ind i det nærmeste Sukkerstykke og bleve ved at holde sig skjult i 

Sukkerstykkerne eller under Træer og Budske. Hun hørte nemlig at Negerne løb om og ledte efter hende 

navnlig hørte hun Rebecca’s Stemme. En stor Deel af Dagen var Dep. skjult under et Træ ved et ”Gut”, hun 

antager mellem Upper Love og Jealousy, hvorfra hun kunde see, at man fremdeles passede paa hende. Ved 

Aftenstid gik hun videre igjennem Sukkerstykkerne, hvor hun da tilbragte Natten. Hun vidste ikke, hvor hun 

var eller i hvad Retning hun gik, men næste Morgen var hun i Nærheden af Golden Grove. Dep. forklarer 

videre, at hendes hele Varebeholdning var bleven plyndret Onsdag Aften, da Banden var paa Plantagen. Hun 

var Torsdag Morgen tidlig gaaet et Øieblik ud for at see efter sine Ting og havde da fundet dem borte. Hun 

angiver at hun ikke i Negerbyen har klaget eller skjændt over, at hendes Varer vare røvede, ikke heller har 

beskyldt nogen for at have bestjaalet hende. Hun vil have været alt for bange for Negerne til at vove det. Hun 

veed overhovedet ingen Grund til at Negerne paa den Maade anfaldt hende, og hun hørte dem ikke tale om, 

at de var bange for, at hun skulde angive dem. Torsdag Morgen, det Øieblik hun havde vovet sig ud for at see 

efter sine Sager, kom John Codday efter hende og truede hende med sin Bøsse. 

Arrestanterne John Francis, Willam Arnold, Thomas Edward, Jacob Fog, George Lang og A. Rebecca Fre-

derik fremstilledes. Dep. gjenkjender dem alle som Personer, der have deeltaget i Overfaldet paa hende og 

angiver med Hensyn til de ikke tidligere i hendes Forklaring nævnte – Jacob Fog og Thomas Edward, at den 

første var med ude paa Landeveien, hvor den egentlige Mishandling foregik. og der tog Karrepidsken fra John 

Francis og bankede hende med, og at sidstnævnte inde i Negerbyen slog hende med en Stok, men at hun 

ikke tør sige, at han var med ude paa Landeveien. 

Dep’s Forklaring blev hende foreholdt [Folio 93b-94a, opslag 190] og af hende ratihaberet i det hun paa 

William Arnold’s Angivende, at hun havde beskyldt ham for og andre for at have stjaalet hendes Ting, fast-

holder, at hun ikke har gjort nogen saadan Beskyldning. 

Hvorefter hun demitteredes. 

Retten hævedes Kl: 12. Ph Rosenstand. 

 

Aar 1879 Fredagen den 14de February om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissions Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhører. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes A. Margrethe Williams af Pl. Mt Pleasant & Plessens, der inrømmer at hendes Mand bragte 

de tidligere omtalte Klædningsstykker af Undeforvalterens /: jfr. Forhør 4de January :/ hjem til deres Huus, 

strax efter at han og de andre havde været nede ved Branden af Værkerne og Underforvalterboligen, saa at 

hun vel vidste, at Klædningsstykkerne ved den Leilighed vare plyndrede. Gill fortalte hende ikke, at det var 

ham, der havde sat Ild paa Underforvalterboligen, men hun har hørt, at det var ham. Efter Omstæn-

dighederne fandtes det, at A. ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod og blev hun saaledes relaxeret. 
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Fremstilledes A. Samuel Beerley af Pl. River. Han gjentager, at han ikke har gjort noget paa Upper Love 

eller været med nogen Bande der, og angiver, at det er fordi han skulde optage Fruentimmeret Emilia, der 

havde været med Banden paa River, at endeel af Upper Love og navnlig hendes Familie havde sigtet ham for 

at have været med paa Upper Love, og at et ungt Fruentimmer, der synes at maatte være en Person ved 

Navn Bella, truede ham med, at naar hun udpegede dem, skulde han ogsaa blive mærket. 

Fremstilledes En efter Een Arrestanterne William Jones, James Headley, Thomas Edward, William Th. 

Harper og William Arnold, der udsige, at de ikke saae A. Beerley ovre paa U. Love Onsdag Aften, da Vaa-

ningshuset brændte. William Jones og Thomas  Edward ville dog begge have været oppe paa Bakken, da 

Huset brændte, og William Arnold var selv med i Banden. 

Efter Omstændighederne fandtes det derefter, at A. Sam. Beerley foreløbig kunde sættes paa fri Fod, han 

blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. Steven Rodgers af [Folio 94b-95a, opslag 191] Pl. Little la Grange, der gjentager, at han, 

uagtet han nødtvungen gik med Banden /: jfr Forhør 6te December :/, intet har foretaget sig. A. siger, at han 

er vis paa, at Peter Felix ikke var med længere end til Brook Hill. Efter Omstændighederne fandtes det, at A., 

ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. Peter Felix ligeledes af Pl. Little la Grange. Efter Omstændighederne fandtes det, at ogsaa 

han, uagtet han ialfald har gaaet et Stykke Vei med i Banden, ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, han 

blev saaledes relaxeret. 

Det bemærkedes, at en Arrestant der ligeledes havde været med i Nordside Banden fra Little la Grange, 

nemlig Henry Daniel er afgaaet ved Døden. 

Fremstod efter Tilsigelse J. J. Flemming Forvalter paa Pl. Williamsdelight, født i Irland, 32 Aar gammel. Det 

betydedes han, at han har at afgive Vidneforklaring, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer, at han, 

da han Natten mellem Tirsdag og Onsdag havde seet Ildebranden i Frederiksted og vidste, at der var Oprør, 

Onsdag Morgen, da han havde seet, at der blev sat Ild i Sukkerstykkerne havde sendt en Mand ned til 

Landeveien, der skulde see, om ……… der blev sat Ild paa Williamsdelights Sukkerstykker, kunde gjøre noget 

for at slukke. Denne Mand sendte vel omtrent Kl. 10 et Bud til Dep. og lod ham vide, at han, hvis han hørte 

Blæsen paa Skal, skulde see at redde sig selv, da Banden havde sagt, at den vilde komme til Williamsdelight. 

Dep. havde da til Hest forladt Plantagen for at ride over til Allandale. Han red op paa Hope’s Bakke og saae 

derfra Negersværmen paa Landeveien, Han vil kun kunne sammenligne den med en Bisværm, saa tæt og tykt 

kom Negerne hen ad Veien, som de aldeles fyldte i hele dens Brede fra Williamsdelight Gab /: ɔ: det Sted, 

hvor Sideveien til Williamsdelight bøier af fra Centerlinien :/ indtil Halvveien op paa Veien til Mountain, mod 

hvilken Plantage de altsaa styrede. Sværmen gik ikke hurtig, men gjorde et forskrækkeligt Spectakel med 

Skalleblæsen og Raaben og Skrigen. Dep red over Mountain til Allandale, hvor hans Broder Alexander 

Flemming, der er Eier af St Georges og Mountain, boede. Dep. gjorde Allarm, og Fruentimmere og Børn bleve 

skjulte i et Negerhuus, medens Dep. og hans to Brødre – William Flemming var kom- [Folio 95b-96a, opslag 

192] men til fra St Georges – da Dep. holdt for, at alt Forsvar vilde være unyttigt, forlade Stedet til Hest. Da 

Dep., efter at være kommen et Stykke op ad Bakken ad Two Friends til, vendte sig om, saa han, at sværmen 

var ved at komme ind i Gaarden. Han saae, at Broderens Søn Charles blev afskaaret fra Negerbyen og, da han 

ville undløbe ad en anden Vei, blev slaaet til Jorden af en lille undersætsig Neger, hvem Dep. dog paa Grund 

af Afstanden ikke kunde kjende. Dep. saae, da han fortsatte sin Flugt, ikke mere. Fra en Bakke paa den anden 

Side af Two Friends saae de Allandale brænde. Da Dep. kom over til Allandale, vidste hans Broder vel, at 

Negerne vare ude paa Brandstiftelser, men han lod ikke til at frygte for personlig Overlast eller havde tænkt 

paa at flygte, men Dep., der fra Affairen med Soldaterne og fra hvad han havde seet af Negerne paa 

Landeveien ansaae dem for at være i Stand til alt, insisterede paa Flugt. Med Hensyn til, at Banden strax søgte 

saa dybt ind fra Veien som Allandale, forklarer Dep., at han siden har hørt at en Person ved Navn Christopher 

/: Christopher Samuel :/ og John Thomas havde faret Banden ind paa Mountain, for de vilde have fat i Forv. 

W. Flemming, og at de, da de ikke fandt ham der, antoge, at han var paa Allandale, og derfor gik det til. 

Christopher Samuel, der for har tjent paa Mountain, nu af Mt Plaisant, havde ifjor engang været i Fængsel 



 

© 

101 

efter Klage fra Wiliam Flemming, hvem han havde kastet Steen paa. Det er Dep. berettet, at samme 

Christopher var den – ialfald en af dem – der mishandlede Charles Flemming og at han, efterat nogle Negere 

havde bragt det mishandlede unge Menneske i Behold i et Negerhuus kom tilbage med en lang Dolk eller 

Kniv i Haanden og søgte efter Charles. Da han ikke fandt ham, skal han have stødt Dolken ned i Jorden med 

det Udraab at hvis han havde faaet ham igjen, vilde han havde gjort ved ham ligesom der var gjort med 

Soldaterne. Desuden har Dep. hørt Charles Broon af Enfjeldgreen /: skudt :/ nævne i Forbindelse med 

Mishandlingen af Charles. Resten af Onsdagen tilbragte Dep. og hans Brødre oppe bagved Two Friends, men 

om Aftenen red de ned til Allandale, hvor A. Flemming blev i Negerbyen, medens W. Flemming, saavidt Dep. 

veed, tog Ophold i et Negerhuus paa Mountain, og Dep. selv tog over til Wmsdelight, hvilket han, da Banden 

nu var gaaet op i Landet, uden at forstyrres af nogen, kunde gjøre. Paa Wmsdelight traf han sin Driver og flere 

andre af Pls. Folk holdende Vagt. – Dep var om Natten i et Negerhuus. Oppe fra Two Friends bakke saae Dep. 

ogsaa St Georges brænde. Han har hørt, at ogsaa Christopher, Johnny og Broom nævnes [Folio 96b-97a, op-

slag 193] som Hovedmænd paa St Georges, men hvor paalideligt det er, kan han ikke sige. Efter hans 

Formening var der i den Sværm, som han saae paa Landeveien styrende ned til St. Georges, langt over de 

tusinde Negere. 

Om Torsdag Morgen, da Dep. troede, at Spectaklerne ialfald paa den Kant af Landet vare ovre, hørte han, 

da Klokken var vel henad 8, Blæsen paa Skal fra Høgensborg Kanten, og snart efter saae han en Bande komme 

fra Canee og igjennem Williamsdelight Sukkerstykker. Et Fruentimmer af Pl., Eleonora, kom grædende 

løbende op til ham og bad ham for Guds Skyld skjule sig, da han ellers vilde blive slaaet i hjel. Dep., hans 

Underforvalter og Driver gik da ind i et Sukkerstykke hvorfra Dep. ikke kunde skjelne enkelte Personer eller 

Enkelthederne af hvad der gik for sig. Dep. har faaet berettet, at Barther fra Høgensborg var den, der opbrød 

Allowancekjelderen, at Mathilda Mac Bean var den, der først brød ind i Huset og gav sig til at slaa i Stykker; 

om hun ogsaa satte Ild paa, har Dep. ikke hørt. Edmund fra Høgensborg skal have sat Ild paa Romkjelderen, 

Joseph Briggs af Kingshill skal, da Wmsdelights Folk ikke vilde være med, baade have sat Ild paa Negerbyen, 

hvilken dog igjen blev slukket af George Simmons. Forøvrigt angiver han Joseph og Jenny Spencer, 

Washington, Sophia og Hester og Joseph Callender som virksomme i Banden uden at han, ialfald for Tiden er 

for…… paa at sige noget specielt om hvad de have gjort. Paa Anledning udsiger Dep., at han ikke paa 

Williamsdelight benyttede Porters. Arrest. Steven Francis og Edward Francis af Høgensborg veed Dep. intet 

om. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Albert Beel af Pl. St Georges, født paa Grove Place. Det blev ham betydet, at han 

har at afgive Vidneforklaring, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer, at han Onsdag Formiddag den 

2den October da han havde seet, hvorledes Negerne teede sig, og da han navnlig havde seet, hvorledes de 

myrdede to Soldater paa Carlton, gik fra St Georges hvor han er Staldkarl, over til Allandale, for at advare sit 

Herskab. Han var saaledes paa Allandale, da Banden kom ind der, Banden var saa stor, at den vilde have 

naaet herfra Arresthuset og til Little Princess saa at ikke engang den større Deel af den kunde rummes i den 

Huulning, hvori Allandale ligger, men naaede langt ud paa Landeveien. Flemmings Familie blev i det sidste 

Øieblik gjemte i Negerbyen, og Banden var allerede ved Husets Forside, [Folio 97b-98a, opslag 194] da 

Flemming og hans Brødre bag ved Huset kom paa deres Heste og red bort igjennem et Sukkerstykke. 

Flemmings Søn Charles, der er noget svag i Hovedet, var ikke bleven skjult endnu og gav sig, da Banden kom 

ind, til at løbe. Han blev indhentet og slaaet til Jorden af en lille Fyr fra Annally hvis Moder boer i Frederiksted, 

hvorpaa flere andre gav sig til at slaae løs paa ham, blandt hvem Dep. kan nævne Willy fra Grove Place, 

Christopher fra Mt Pleasant, Charles Broom. Derimod saae han ikke, at John Thomas fra Becksgrove slog ham. 

John Thomas vare med i Banden og burde, da Dep. søgte at faae Folk til at slukke Ilden i Huset, veed, at 

enhver, der søgte at slukke, skulde halshugges, og Dep. mener, at naar Johnny ikke havde været der, vilde 

Ilden være bleven slukket. Dep. maatte iøvrigt snart selv løbe sin Vei, da flere i Banden vare efter ham, fordi 

han, da de et Øieblik havde ladet den mishandlede Charles alene, var løbet til og sammen med Andrew havde 

baaret ham ind i Andrews Huus. Dep. har ikke seet eller hørt, at Christopher kom tilbage med en Kniv for at 

gjøre det af med Charles, men Christopher var forresten ”too bad” og ”tooharrassing” og mere voldsom end 
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nogen anden til at tumle om og slaae istykker inde i Huset. Om hvad der foregik der, og hvem der satte Ild 

paa, vil Dep. ikke i det Enkelte kunne give Beskeed, da han var heelt optagen af Tanken om at see at forebygge 

Ulykke, og derefter maatte se at bjerge sig selv ind i ”the bush”. Dep. var om Morgenen bleven sendt ned ad 

Byen til for at skaffe Herr Flemming Underretning, men kunde ikke komme længere end til Concordia. Der 

var en saadan Mængde støiende Negere paa Landeveien, at Dep., der, da han var til Hest, øiensynlig var et 

udsendt Bud, ikke kunde holde sig paa Veien, men red ind igjennem Carlton; her saa han to Soldater ligge 

forskrækkeligt mishandlede, den ene ved Foden af Husets Trappe med Blodet strømmende ned over Hovedet 

og Ansigtet, ud af Næse og Øre, og den anden ”in the pasture” bag ved Huset. De vare dengang forladte af 

Hoben, hvoraf endnu kun Carlton Folk vare tilbage i Gaarden, medens de fremmede Bander vare ude paa 

Landeveien. Han saae, at de samlede Soldaterne, der endnu ikke vare døde, men kunde røre Lemmerne, op 

og satte dem i en Karre for at trække den ud paa Landeveien. Hun hørte en Mand, en lille, ikke ganske ung 

Mand, sige, at Soldaterne maatte bringes ud paa Veien og ikke døe i Gaarden, da de saa vilde spørge paa 

Plantagen, den samme Mand sørgede for at faae dem paa Karren, som sam endeel af Folkene. Dep. veed ikke 

hvem, trak af [Folio 98b-99a, opslag 195] med. Dep. troer, at den lille Mand er skudt. Medens de bleve trukne 

ud paa Karren, var der en Neger, hvem Dep. kalder ”Halfmann”, der, da de rørte sig, slog dem med en tyk 

Stok. Dep. troer, at Halfmann endnu er paa Plantagen, idet det ikke er længe siden, at han til Driveren paa 

Cane udtalte, at denne Mand burde skydes. Da Dep. skulde samme Vei ud, saae han ogsaa, at de smed 

Soldaterne af ved Landeveien, hvilket de gjorde ved i Stængerne at løfte Karren op. Soldaterne rørte sig 

endnu, og Dep. saae ikke, at de enten bleve slaaede reent ihjel eller yderligere mishandlede, navnlig heller 

ikke, at der blev trykket ”Prickly Pears” i deres blodige Hoveder. Da der paa det Sted var en stor Mængde 

Negere, der raabte og blæste paa Skal, turde Dep. ikke op holde sig længere, men red igjennem Mountain 

over til Allandale. 

Fremstilledes A. Isaac Anthony af Frederiksted, i hvem Dep. Albert Bell med Bestemthed igjenkjender den 

Person, hvem han har sigtet for at have slaaet det første Slag paa Charles Flemming. A. benægter, at han ved 

den paagjeldende Leilighed har været paa Allandale eller Bog of Allan. 

Fremstilledes A. William James af Pl Grove Place, i hvem Dep. bestemt gjenkjender den i hans Forklaring 

ommeldte Willy af Grove Place, og hvem han igjen sigter for at have været med til at slaae Charles Flemming. 

A. indrømmer nu, medens han tidligere stadig har fastholdt, at han ikke har været ude af Grove Place 

Negerbye, at han har været paa Allandale, da Banden var der, men han benægter, at han enten har rørt ved 

Flemmings Søn eller gjort noget andet der. 

Dep. tilføier, at A. bragte endeel af Banden rundt om Negerbyen, og at det var den Flok, der afskar Charles 

Flemming fra at komme ind i Negerhusene. 

Fremstilledes A. Christopher Samuel af Pl. Mt Pleasant, i hvem Dep. med Bestemthed gjenkender den af 

ham omforklarede Person, der var med til at slaae Charles Flemming, ligesom han gjentager, at A. var inde i 

Huset og der var med til at ødelægge Planter Flemmings Bohave. Dep. saae, at han slog et Sengested istykker, 

og at han røvede en Frakke. A. vedbliver at benægte, at han var med til at overfalde Charles Flemming, hvis 

Mishandling han, som tidligere anført, ikke vil have seet. Dep. fastholder ubetinget sin Forklaring, saaledes 

at han har seet A. give Charles Flemming et Slag med en Stok, ligesom han med sine egne Øine har seet, at 

A., ligesom han kom ind i Huset, begyndte at hugge løs paa Sengestedet. 

[Folio 99b-100a, opslag 196] 

Fremstilledes A. John Thomas af Pl. Becksgrove, i hvem Dep. igjenkjender med Bestemthed den af ham 

omforklarede Person, der truede med, at enhver, der prøvede paa at slukke Ilden, skulde halshugges. Han 

havde en Sabel i Haanden. A. benægter fremdeles ligesom hidtil, at han ved den paagjeldende Leilighed var 

paa Allandale. 

Dep’s Forklaring blev ham foreholdt, idet han paany alvorlig blev formanet til Sandhed, og det blev ham 

betydet, hvilke alvorlige Følger et urigtigt Vidnesbyrd i denne Sag kan drage efter sig, hvorefter han ratiha-

berede den. Paa Anledning tilføier han, at han ikke saae den enøiede Francis Samuel paa Allandale, og at han 
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saae Thomas Critchlow, men ikke at han foretog sig noget, enten mod Flemmings Søn eller inde i Huset. Dep. 

demitteredes. 

A.A.erne, efter haanden som deres Fremstilling var forbi, bleve afførte. 

Fremstod efter Tilsigelse Andrew Robert af Pl. Allandale, født paa Portorico. Han angiver, at han, da Ban-

den kom ned paa Allandale kom ud fra Negerbyen. Han saae den unge Flemming kom løbende over Gaarden 

henimod Negerbyen og stødte paa endeel af Banden, der kom rundt om Negerbyen. Da han vendte sig om 

for at flygte, blev han forfulgt af en af Negerne, en lille undersætsig Fyr, der hug ham i Hovedet med sin Stok 

og drev ham til at vende om, saa han blev ”..…’d up”. En Anden gav ham derpaa et hug i Baghovedet med en 

”Cut lass”, hvorved han faldt til Jorden, hvorpaa endeel af Hoben, mindst en 7 – 8 Stykker, saa mange som 

kunde komme til, gav sig til at slaa løs paa ham med Stokke eller hvad de havde i Hænderne. Dep. blev paa 

Stedet, indtil Mængden forlod Charles Flemming, hvorpaa Dep., da Charles reiste sig, men ikke var istand til 

at flytte sig, løb til og sammen med Beel fik ham bragt ind i sit Huus, der var i Nærheden. Da Dep., efter at 

han og Beel havde hældt Vand over det unge Menneskes Hoved, der havde 9 Saar, og som blødte voldsomt, 

medens han forøvrigt var forslaaet, men ingen Saar havde paa Legemet, igjen kom ud, hørte han, at endeel 

Negere, formodentlig fordi de vare blevne færdige med Ødelæggelserne oppe i Huset, kom tilbage og vare 

forbittrede over, at de ikke fandt Charles Flemming der igjen. De sagde, at de vilde skjære hans Hoved af, og 

en af dem havde en aaben Kniv i Haanden, men de gav sig ikke Stunder til at lede efter ham, og Banden forlod 

Stedet. Dep. var først kommen til Allandale Dagen iforveien [Folio 100b-101a, opslag 197] og siger, at han 

ikke kjendte nogen af Hovedpersonerne, og mener ikke, at han, om de fremstilledes for ham, vilde kunde 

gjenkjende nogen. A. Isaac Anthony fremstilledes for ham, men han gjenkjender ham ikke, saa lidt som 

Christopher Samuel, der derefter fremstilledes. Dep. ratihaberer sin Forklaring og blev demitteret. 

Retten hævedes Kl 5½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Lørdagen den 15de February om Formiddagen Kl 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstod efter Tilsigelse Henry Nesbitt, Underforvalter paa Pl. Concordia /: Chr. Dist: :/, 28 Aar gammel. 

Det blev ham betydet, at han har at afgive Forklaring som Vidne. Han blev formanet til Sandhed. Tilspurgt 

betræffende hvad der mellem Ham og A. Thomas Joseph af Concordia skal være passeret /: jfr. Forhør 3die 

December :/, forklarer han, at det var om Eftermiddagen den 2den October, altsaa efter at Oprøret var ved at 

sprede sig op i Landet, at A., da Dep. kaldte ham og opfordrede ham til at skynde sig – der skulde kjøres 

Gjødning ud – istedet for strax at komme gav knublede Ord, saasom ”never mind we will soon make you go 

to hell”, hvorpaa han dog, da Dep. ikke indlod sig paa at svare, gik til sin Karre og udførte sit Arbeide til 

Solnedgang. Tidligere har der ikke været noget lignende mellem Dep. og A, og Dep. antager, at A’s Ord var 

en ligefrem Følge af, hvad han saae var passende. Det er ikke Dep, der om Onsdag Aften forlod Pl, bekjendt, 

at A. havde noget Ærinde i Byen Torsdag Morgen, men han kan ikke sige, om A. af egen Drift er gaaet til Byen 

med nogen Beretning, men han veed, at A. i hvert Fald ikke har truffet Forvalteren. Torsdag Aften veed han, 

at A. blev sendt til Byen med Gods af Driveren, der imidlertid har sagt, at A. trykkede sig ved at gaae, saa at 

han næste Gang sendte en anden. Betræffende A’s Deeltagelse eller Ikke-Deeltagelse i Spectaklerne, og 

navnlig om han har været med paa Morningstar, og hvad han har gjort, turde Dep. ikke sige noget. 

Fremstilledes A. Thomas Joseph af Pl. Concordia, der ikke vil erindre at have sagt saadanne Ord, derimod 

erindrer han nu, at han om Eftermiddagen, da de kjørte med Karrerne, bemærkede til Un- [Folio 101b-102a, 

opslag 198] derforvalteren, om han ikke saae hvorledes Negerne nede i Landet ”were racing the white 

people”, og at han – Underforvalteren gjorde bedst i at see at bjerge sig selv, men han siger, at han ikke 

dermed har meent nogen Trudsel, men kun vilde gjøre Underforvalteren opmærksom paa, at der kunde være 

Fare paafærde; der var ikke dengang nogen Strid imellem Underforvalteren og ham. Da Underforvalteren 

senere paa Eftermiddagen talte til ham herom, vil han ogsaa til ham have forklaret at han ikke meente noget 
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Ondt med sine Ord. A. angiver, at det var Driveren, der Torsdag Morgen sendte ham ind for at give Beretning 

til Forvalteren, hvem han dog ikke traf. 

Dep. Nesbitt indrømmer, at A. bagefter forklarede sine Ord som angivet, men Dep. kunde ikke andet end 

opfatte dem som en Trudsel. Driveren har ingensinde sagt ham, at han Torsdag Morgen sendte A. til Byen. 

A. angiver, at det, naar han trykkede sig ved at gaae til Byen med Gods, hvilket forresten først var en Dag 

senere, var fordi han var bange for at gaa uden Passeerseddel. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret og A. afført. 

Efter Tilsigelse fremstod John Richard Petersen af Pl. Allandale, født paa Prosperity /: Mac Bean :/ Han 

angiver, at han først kom til Allandale til 1st October og at han ikke kjendte synderlig til Folk paa den Kant af 

Landet, hvorfor han, uagtet han var ved Negerbyen, da Banden husserede paa Allandale, og han saae at 

Planter Flemmings Søn blev slaaet til Jorden og mishandlet, ikke vil kunne opgive nogen eneste blandt dem, 

der gjorde det, han troer heller ikke, at han vil være istand til at kjende nogen af dem, naar de fremstilledes 

for ham, da han saavel var meget bange, ikke var saa nær ved Stedet, at han har kunnet mærke sig Folk, som 

han ikke tidligere har kjendt. Da det derefter fandtes unyttigt nærmere at examinere Dep., blev han 

demitteret. 

Fremstod derefter Axelina Bastian af Pl. Allandale, født paa Grove Place. Hun angiver ligeledes, at hun, 

uanset hun stod under et Træ i Nærheden af Negerbyen, og saae, at Pl. Flemmings Søn blev slaaet til Jorden 

og mishandlet, ikke har kjendt nogen af dem, der forøvede Mishandlingen. Specielt Adspurgt, om hun saae 

nogen Folk fra Grove Place og navnlig Willy, angiver hun, at hun ikke saae nogen [Folio 102b-103a, opslag 

199] fra Grove Place, heller ikke Willy. Under yderligere Afhørelse vedbliver hun, at hun ingen har kjendt og 

angiver nu, at hun, da Negerne havde begyndt at banke løs paa Charles Flemming, blev saa bange, at hun løb 

tilbage til Negerbyen og altsaa ikke gav sig Tid til at iagttage noget nærmere. Hun tilføier, at baade Hrr. og 

Fru Flemming tidligere har spurgt hende, og at hun, hvis hun havde kjendt nogen, strax vilde have sagt det. 

Hun blev derefter demitteret. 

Da Dommeren habde andre paatrængende Forretninger blev Retten hævet Kl: 12. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Onsdagen den 19de February om Middagen Kl. 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Efter Tilsigelse var mødt Forvalter John Quinn af Pl. Hermitage, født i Irland. Det blev ham betydet, at han 

har at afgive Forklaring som Vidne, og Han blev formanet til Sandhed. Tilspurgt med Hensyn til Arrestanten 

William Field /: jfr. Forhør 14de Decbr. :/ forklarer han, at han ikke selv var hjemme paa Pl. Hermitage, da 

Banden var der, men at det er andre Folk paa Pl., der have angivet for ham, at A. ringede Klokken og senere, 

efter at han med Banden havde været paa Lebanonhill, gik omkring og brugte truende Ord i Negerbyen. 

Driveren havde da Banden var paa Hermitage, maattet skjule sig, saavelsom Samuel Chase, men Dep. 

antager, at de vare komne til Negerbyen, dengang A. førte sin høirøstede Tale der. Dep. nægter, at han om 

Tirsdagen havde sendt A. til Vestenden for at see om at faae Folk. Dep. forklarer videre paa Anledning, at han 

først i Juni Maaned kom til Hermitage som Forvalter, og at han derefter havde nogle faa Porters emploieret, 

men at han efter en 3 Ugers Tid sendte dem væk igjen, da han af Driveren blev underrettet om, at Plantagens 

faste Folk yttrede Utilfredshed derover. Hvorledes de yttrede dette, kan Dep. ikke sige, da de ikke talte til 

ham selv derom. Dep. ratihaberede sin Forklaring, hvorefter han blev demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Forv. John Field af Pl. Jealousy, født i New York. Det blev ham betydet, at han 

har at afgive Forklaring som Vidne, og blev formanet til Sandhed. Tilspurgt med Hensyn [Folio 103b-104a, 

opslag 200] til A. William Thomas Harper /: Forhør 23de January :/ angiver han, at det var Fredag Eftermiddag, 

da Parris’s Bande var gaaet igjennem Plantagens om Formiddagen, at A. gik og luskede om i Gaarden, saa 

Dep. var under Indtrykket af, at han af Paaris var sat til at pege paa ham. Det var da Vagtmanden ved denne 

Leilighed spurgte ham om, hvad han tog sig for, at han svarede Vagtmanden i Armen. Han har ikke hørt, at 

A. tidligere enten Onsdag Aften eller Torsdag Morgen var paa Plantagen. Dep. forklarer, at han hele Onsdag 
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blev paa Plantagen, som han nødig vilde forlade; deels tænkte han, uagtet han i Løbet af Dagen havde seet 

andre Eiere og Forvaltere forlade deres Plantager, ikke, at det var saa slemt som det var, deels stolede han 

paa sine egne Folk. I Løbet af Eftermiddagen havde han dog ladet Folkene flytte en stor Deel af hans Bohave 

deels ned i Negerbyen og deels ind i et Huus i Gaarden, hvorefter han ogsaa selv, da U. Love brændte, tog sin 

Tilflugt til et Huus i Negerbyen. Han kunde altsaa ikke see eller ialfald skjelne, hvad der foregik i Gaarden, 

eller hvorledes Værkerne bleve afbrændte. Han har hørt, at Føreren for Banden, der blev kaldt ”Capitain 

Conradt”, paa Forestilling af Joshua Collingmoore var ved at give Ordre til, at Værkerne ikke maatte brændes, 

fordi de vare fornær ved Negerbyen, da A. George Holders af River satte Ild i Magassen ved Copperholet paa 

den anden Side af Værkerne. Han mener fremdeles, at det var Joshua Collingmoore, der samme Aften, da 

Banden spurgte om han, fik dem væk igjen, ligesom ogsaa Collingmoore om Fredag Morgen, da Parris var der 

med sin vilde Bande, og A. Thomas Critchlow skulde have fortalt Parris, at Dep. var paa Pl., skal have faaet 

Parris væk. Dep. var selv, tilligemed Vagtmanden John Peter gjemt i et Sukkerstykke paa den Tid, Parris var 

der, saa han har ikke selv seet det. Collingmoore har derhos sagt ham, at Parris havde truet med at komme 

tilbage om Aftenen og brænde Negerbyen, hvis han ikke fik fat i Dep., men Parris’s Bande blev som bekjendt 

splittet samme Middag paa River. Saavidt Dep. kan skjønne, opførte Jealousy’s Folk sig godt hjemme paa 

Jealousy; de vidste ialfald alle, hvor han var skjult, og ingen forraadte ham. Den eneste, han bestemt kan sigte 

for Ildspaasættelse Onsdag Aften er den ovennævnte George Holder, der ogsaa satte Ild paa Negerhuset og 

Dep’s Huus. 

Fruentimmeret Caroline fra Monbijou har af flere af Dep’s Folk været bestemt frygtet for at have sat Ild 

paa hans Huus, men Sigtelsen [Folio 104b-105a, opslag 201] fremkom under de første Dages Forstyrrelse, og 

nu vil ingen af Folkene staae ved den. Banden om Fredagen brændte intet, fordi der ikke var andet end 

Negerbyen tilbage, men den var meget vild og støiende med at drive Folkene ud af Negerbyen for at faae 

dem med sig. Paa Anledning forklarer Dep., at han i Løbet af ifjor Sommer havde anvendt Porters, dog ikke i 

stor Udstrækning, i Reglen kun 4 eller 5 i det høieste 12 eller 13 ad Gangen. Han gav 20 cts om Dagen foruden 

sædvanlig Allowance, men de fik intet Huus paa Plantagen skjøndt det kan gjerne være, at nogle af dem i 

Reglen opholdt sig der om Natten. Ingen af de faste Folk har til ham beklaget sig der over, ikke heller har han 

hørt Driveren tale derom. Han erindrer et Tilfælde, hvor en af hans Arbeidere flyttede til Fountain, hvor han 

dog kun var en kort Tid, hvorefter han arbeidede som Porter; han skal engang være kommen til Jealousy og 

havde fortalt Folkene, at han arbeidede nu som Porter, og han vilde raade dem til at gjøre det samme. Dep. 

havde ikke den første October nogen Udsending i Byen for at see at faa Folk, han havde Folk nok. Dep. 

angiver, at han vistnok vilde kunde sigte adskillige for større eller mindre Deeltagelse i Bandens Gjerninger 

paa Jealousy, navnlig Folk fra River og Castle, som han troer ialfald vare med til at opbrække Al-

lowancekjelderen, men han har ialfald ikke i Øieblikket noget bestemt at holde sig til. Paa Tilspørgsel angiver 

Dep., at Joshua Collingmoore hjalp ham med at flytte Onsdag Eftermiddag, men at det ikke er ham muligt at 

sige med Bestemthed, hvad Klokkeslæt han sidst saae ham. Om Thomas Critchlow har han hørt, at han var i 

Byen Frederiksted fra om Tirsdagen. Dep. har ialfald ikke seet ham paa Pl. om Onsdagen. Dep’s Forklaring  

blev ham foreholdt og af ham ratihaberet; hvorefter han blev demitteret. 

Fremstilledes Joshua Collingmore der angiver, at just som han havde bedet Robert James /: Capitain 

Conradt, skudt :/ om ikke at lade Værkerne brænde og havde raget den allerede i Molaskjelderen anlagte Ild, 

ud, blussede der Ild op fra den anden Side af Værkerne, fra Copperholet, men om det var G. Holder, der 

havde anlagt den Ild, kan han ikke sige. 

Fremstilledes A. George Holder af Pl. River. A. benægter fremdeles, at han Onsdag Aften var paa Jealousy, 

og angiver, at den Kavai, hvori han skal være seet paa Jealousy, har han taget fra De Silva om Morgenen paa 

den samme Dag, da De Silva blev [Folio 105b-106a, opslag 202] anholdt. Afført. 

Fremstilledes A. Henry England af Pl. Jealousy der ønsker en yderligere Examination vedbliver at fastholde, 

at han var hjemme paa Jealousy om Onsdagen og ikke var med ved nogen Ildspaasættelse, inden Jealousy 

brændte. Under fortsat Examination er der aldeles intet at faae ud af Arrestanten. Afført. 

Retten Hævedes Kl: 4. Ph Rosenstand 



 

© 

106 

 

Anno 1879 Torsdag den 20de February om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidne vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstod efter Tilsigelse Abraham Samuel af Jealousy, født i Frederiksted. Det blev ham betydet, at han 

har at afgive Forklaring som Vidne, og han blev formanet til Sandhed. Tilspurgt med Hensyn til det mellem 

ham og A. Harper Passerede forklarer han, at det var om Fredag Eftermiddag, den samme Dag da Parris om 

Formiddagen havde været paa Plantagen med sin Bande, at han kom hjem fra den saakaldte Have, hvor han 

er Vagtmand. Han var tilhest; da han kom ind i Gaarden saae han A. sidde paa den gamle Mølleomgang, og 

Dep. meente, at han sad og passede paa det Huus, hvor Forvalteren var skjult, uden at han dog der for kan 

angive anden Grund, end at han mener, det er en Selvfølge, at Parris, der om Formiddagen havde ledt efter 

Forvalter Field, havde sat Harper til at passe paa ham, der var den eneste hvide Mand ude paa Landet. En 

Bemærkning, som A. gjorde om Dep’s Hest gav Dep. Anledning til at tale til Harper, og der begyndte et 

Mundhuggerrie, hvorunder Dep. sagde til Harper, at han intet havde at bestille paa Møllegangen, og at han 

– Dep – ingen ”Good for nothing negro” vilde have i Gaarden. Da Harper derpaa kom Dep. nærmere og Dep. 

svarede, at han ikke var bange for at gjentage, hvad han havde sagt, huggede Harper ham med et Slags Cutlas; 

lavet af et Jerntøndebaand skarptslebet, over begge Haandledene der endnu fremvise Merker af Saar, der 

saae ud til at have været dybe. En ung [Folio 106b-107a, opslag 203] Mand, ved Navn John William, der havde 

siddet i Nærheden, kom til og fik Harper bort fra Deponenten. Harper gik derfra ned i Negerbyen og antastede 

Dep’s Søn, til hvem han sagde, hvad han havde gjort med hans Fader, og at han – Sønnen – hvis ikke var 

fornøiet, jo kunde tage op for Faderen. Der kom dog ingen Slagsmaal ud deraf. 

Fremstod John Willian af Plantagen Jealousy, født paa Barbados. Det blev ham betydet, at han har at 

afgive Forklaring som Vidne, han blev formanet til Sandhed. Han forklarer, at han den paa gjeldende Fredag 

Eftermiddag, han antager Kl: 3, sad paa Kanten af Dammen tilligemed gamle Nathaniel. Han saae ikke, at 

Harper kom ind i Gaarden, og lagde heller ikke Mærke til, at han sad paa den nærliggende Møllegang, forin-

den han og foregaaende Dep. vare i Klammerie sammen. Han lagde ikke videre Mærke til det og vil navnlig 

ikke have hørt, hvad Abraham sagde til Harper. Først da han saae at Harper huggede Vagtmanden over 

Hænderne, kom han til og fik Harper væk fra Vagtmanden, der er en gammel Mand. De talte ikke til Harper, 

som han forøvrigt godt kjendte. Paa Anledning bemærker han, at det ogsaa forekom ham mistænkeligt, at 

Harper var i Gaarden, uden at han dog nærmere kan begrunde dette. 

Fremstod efter Tilsigelse John Henry Nathaniel, Kogemand paa Jealousy, født paa La Reine. Det blev ham 

betydet, at han for at afgive Forklaring som Vidne, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer, at han 

Fredag Eftermiddag sad paa Kanten af Dammen tilligemed foregaaende Dep., da han hørte noget Klammerie 

ved Møllegangen imellem Vagtmd. Abraham og Harper og saae, at Harper huggede efter Abraham. Hvornaar 

og hvorledes Harper var kommen ind i Gaarden veed Dep. ikke, saalidtsom hvad han havde siddet paa 

Møllegangen for. 

Fremstilledes A. Wm Thomas Harper, der gjentager sin tidligere Forklaring og fastholder, at det var om 

Søndagen, at Affairen med Abraham fandt Sted; ligesom at han var paa sin Vei til L Bethl. og talte med John 

William. 

Samtlige Deponentere fastholde, at det var om Fredagen, at anføre som Bestyrkelse deraf, at Forvalter 

Field, der forlod Plantagen om Lørdagen, dengang var skjult i John Peter Civil’s Huus. John William benægter 

bestemt, at han talte med A, og Abraham fastholder, at A. sad paa Møllegangen med Tilføiende [Folio 107b-

108a, opslag 204] at han sad og forbandt sin Fod. 

Fremstilledes A. Joshua Colling Moore. Han angiver først, at han troer, at det var om Søndagen Affairen 

mellem Abraham og Harper fandt Sted, men mener under nærmere Examination, at det var samme Dag, som 

Parris’s Bande var paa Jealousy. Han mener imidlertid, at det fandt Sted om Morgenen, inden Parris var 

kommen, hvilket han dog, efter nærmere Betænkning, og da Deponenten fastholder, at det var om Ef-

termiddagen, igjen ikke vil være sikker paa. 
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Fremstilledes A. Thomas Chritchlow, der angiver at Affairen mellem Abraham og Harper fandt Sted om 

Eftermiddagen paa den samme Dag, da Parris’s Bande kom om Morgenen. 

Samtlige Deponenter ratihaberede deres Forklaringer og bleve demitterede. Arrestanterne afførte. 

Fremstod paa ny John William. Paa Anledning forklarer han, at han Onsdag Aften saa A. George Holder 

komme ind paa Jealousy med Banden. Han havde en bred Hat og en stor mørk Kavai paa. Dep. har ikke seet, 

at han anlagde Ild ved ”Copperholet” eller noget andet Sted. 

Fremstilledes A. George Holder der fremdeles benægter, at han var paa Jealousy Onsdag Aften, medens 

Deponenten, der angiver meget godt at kjende A., fastholder at han var der. Dep. ratihaberede sin Forklaring 

og blev demitteret, og A. afført. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Lørdag den 22de February om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstod efter Tilsigelse John William Driver paa Pl. Hermitage, født paa Sionfarm. Det blev ham betydet, 

at han har at afgive Forklaring som Vidne, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer, at han om Torsdag 

Morgen var gaaet op paa Bakken over Hermitage Værker, lige under hvilken ogsaa Mt Pleasant ligger, saa 

han kunde see lige ned i Gaarden. Klokken lidt efter 9 hørte han Skalblæsen i Mt Pleasant Negerbye, og snart 

efter kom Folkene sluttet i en Bande ud fra Negerbyen. Fritz var i Spidsen tilligemed Emanuel og Edward 

Lewis, hvilke saaledes vare ”acting capitains”. Hele Mt Pleasant Gang paa nogle faa, som han nævner [Folio 

108b-109a, opslag 205] nær, vare i Banden, der styrede lige over paa Hermitage. Dep. blev paa Bakken, dog 

saaledes at han skjulte sig i Buskadset, dog ikke videre end at han tydelig kunde see ned i Gaarden. Fritz gik i 

Spidsen og havde i Haanden baade en Pidsk og enten en Sabel eller en Stok, Dep. kunde ikke ret skjelne 

hvilket, han gik lige hen til Magasstakken og ragede med en Stok op i den hvorpaa et Fruentimmer, hvem 

Dep. ikke har kunnet skjelne, tog en Favn fuld Magas, hvormed hun fulgte Fritz ned til Kyringshuusdøren 

hvilken Fritz opbrød. Kort efter saae Dep. Flammer slaa i Veiret fra den Kant af Værkerne. Et Fad Sukker der 

var ”headed up” havde de først kastet ud. Derpaa gik de – han mener atter Fritz – til Maskinrummet og satte 

Ild der, og Ilden fra disse to Steder afbrændte da totalt Værkerne. Hvem der satte Ild paa Magasstakken, saae 

Dep. ikke, ligesom han fra det Sted, hvor han var, ikke kunde see, hvem der satte Ild paa Vaaningshuset eller 

Forvalterboligen. Laurentius var ogsaa en slags Capitain, idet han navnlig kom i Spidsen for en anden Afdeling 

af Mt Pleasants Folk som kom lidt senere, da der allerede var Ild i Værkerne, og var Laurentius da Mester for 

at rive Faarefolden ned. Hermitage egne Folk sluttede sig ikke i nogen Udstrækning til Banden, men kom kun 

sparsomt ud af Negerbyen. Een hver som Banden traf paa, vilde den tvinge til at gjøre noget for den, hente 

Magas, brække Døre op eller andet. A. William Field, saae han, var den Første, der strax som Banden kom 

ind paa Hermitage gik den imøde, men om han foretog sig noget og navnlig ringede Klokken, kan Dep. ikke 

sige. Nogle af Hermitage Folk maatte følge med Banden, men han troer ikke, at de gik synderlig langt med, 

med Undtagelse af Field, der om Eftermiddagen kom tilbage og havde en Øxe i Haanden, omtrent Kl: 4. Han 

var dengang rolig, men noget senere, da han havde faaet sit Maaltid, begyndte han at gaae omkring i 

Negerbyen og hugge med sin Øxe i Stakitter og Træer og føre høirøstet Tale, der gik ud paa, at Dep. skulde 

tage sig iagt, da Banden vilde komme tilbage og tage hans Hoved; da Dep. vilde tale ham tilrette, svarede han 

med at raabe ”our side” og ”this side”, at Banden vilde komme og desl:, at han var den eneste /: af Plantagens 

Folk :/, der havde været ude ”to fight for [Folio 109b-110a, opslag 206] liberty”. Da Field pleier at drikke, 

antog Dep., at han til sit Maaltid havde drukket formeget, men Dep. blev dog ængstelig og holdt sig den Nat 

skjult. Field truede ogsaa Samuel Chase. Om Fredag Morgen omtrent Kl: 9 kom Mt Pleasants Folk igjen – atter 

alene – over til Hermitage og ødelagde, hvad de Dagen iforveien, da de havde truet med at komme igjen om 

Aftenen, som Field sagde, havde levnet, navnlig Magashuset og Karrerne, som de nu opbrændte paa 3 

Studekarrer nær. Dep. var den Morgen ikke paa den samme Bakke og kunde ikke see ind i Gaarden. Det var 

de samme Folk der, efter hvad Dep. senere erfarede, førte Banden. Laurentius skal den Morgen have været 
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slem, han opbrød Dep’s Huus og udtog hans Driverstok, som han kastede i Ilden. Dep. havde heldigviis flyttet 

sin Seng og sine andre Sager, der vel ellers ogsaa vilde have været brændte. To Brødre Martin og William 

Joseph, af hvilke Martin samme Dag blev skudt paa River, og den anden skal være død, havde spurgt efter 

Dep for at faae slaaet ham ihjel. Dep. tilføier, at han har ingen Tvivl om, at han vilde være bleven slaaet ihjel, 

hvis Banden enten Torsdag eller Fredag havde truffet ham. Al den Skade, der er skeet paa Hermitage er udført 

af Mt Pleasant’s Folk, der senere paa Dagen, da de sammen med Parris’s Bande kom ad Hermitage Veien for 

at gaae til River søgte og tildeels fik Banden til at gaae igjennem Negerbyen for at tvinge Hermitage’s Folk til 

at gaae med. Folkene holdt sig imidlertid, ligesom Dep., for en stor Deel skjulte. Om Morgenen havde Mt 

Pleasant Folk desuden sat Ild i et Sukkerstykke ovenfor Negerbyen som Dep. mener i den Tanke, at Negerbyen 

derfra skulde antændes. Dep. har hørt, at det var Fritz Vallentine, som var ivrig i at slaae Karrerne istykker, 

men hvem der satt Ild paa dem, veed Dep. ikke. Dep. angiver, at han ikke havde mærket den mindste 

Bevægelse blandt Negerne, der kunde tyde paa, at de den 1ste October havde noget isinde. Der havde vel paa 

Hermitage til en Tid været emploieret nogle Porters, men kun nogle faa, de faste Arbeidere klagede vel over, 

at Porterne fik 20 cts medens de kun fik 10 cts, men ikke videre. Da det blev fundet, at Porterne ikke gjorde 

en fuld Dags Arbeide, bleve de igjen afskedigede. Dep. ratihaberede sin Forklaring, og blev demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Emanuel Edward af Pl. Hermitage, født paa Slob. Det blev ham betydet, at han 

har at afgive Forklaring [Folio 110b-111a, opslag 207] som Vidne, og han blev formanet til Sandhed. Han 

forklarer, at han var tilstede i Hermitage Gaard om Torsdag Morgen, da Banden kom ind fra Mt Pleasant. 

Fritz, Emanuel og Edward Lewis vare i Spidsen for den. Dep. var da han i Negerbyen hørte Skallen blæse, 

gaaet Banden i Møde, og han bad dem om ikke at brænde Værkerne. Fritz gav ham øieblikkeligen 3 Slag over 

Ryggen med sit ”Cowskin”, saa Dep. rendte sin Vei uden at give sig Tid til at see, hvem der ellers var i Banden. 

Han var saaledes i Negerbyen, da Ødelæggelsen foregik, og saae ikke, hvem de enkelte Deeltagere var. Senere 

kom Fritz, Emanuel og Edward Lewis ind i Dep’s Huus og jog ham ud deraf og forfulgte ham, saa Dep. løb og 

skjulte sig i Buskene. Baade Fritz og Emanuel, hvilken Sidste foruden en Pidsk, havde en Pistol i Haanden, 

sloge ham, men tilføiede ham ellers ingen Overlast. Dep. var ligeledes i Gaarden om Fredagen, da Banden 

kom igjen under de samme Førere; han saae ikke, hvem der satte Ild paa Magashuset, derimod saae han at 

det var William Joseph, der lod Karerne samle sammen i Gaarden og satte Ild paa dem. Dep. saae selv, at det 

var Trash, som laa udenfor Kreaturfolden, hvilket William Joseph lagde i og under Karerne og stak Ild paa. 

Fritz Vallentin havde en Øxe i Haanden, hvormed han slog i Karrehjulet. Tilspurgt om A. Thomas Pilgrime var 

med til at kaste Karren i Ilden, mener Dep. ikke at kjende ham. William Field har han ikke seet gjøre noget. 

A. Thomas Pilgrime blev fremstillet. Dep. kjender ham godt, men vidste ikke, at han hed Pilgrime. Han har 

ikke seet A. sætte Ild paa Karerne eller over Hovedet seet noget til ham. Dep. ratihaberer sin Forklaring og 

blev demitteret, og A. Thomas Pilgrime afført. 

Fremstod efter Tilsigelse Thomas Boins af Hermitage, født paa Barbados. Det blev ham betydet, at han 

har at afgive Forklaring som Vidne, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer, at han sad ved Udkanten 

af Negerbyen, da Torsdag Morgen Banden fra Mt Pleasant kom ind. Han sad sammen med William Field, da 

Førerne af Banden, Fritz, Emanuel og Edward Lewis samt Martin, der havde en ”Crowbar” i Haanden, kom 

frem og forlangte, at Field, der var Vagtmand, skulde følge med. De spurgte ogsaa efter Driveren, der 

imidlertid havde skjult sig. De toge Field med op i Gaarden og tvang ham til at ringe Klokken, hvis Reb dog 

snart gik [Folio 111b-112a, opslag 208] istykker. Han antager ikke, at Field kunde gjøre andet end ringe 

Klokken, da de ellers vilde have mishandlet ham; ligesom han antager, at det heller ikke var med sin gode 

Villie, at Field gik med over til Lebanonhill. Han saae, at Field om Eftermiddagen kom tilbage med en Øxe i 

Haanden, men han hørte ikke hvorledes Field skabede sig i Negerbyen om Aftenen; han mener at Field, som 

han næsten altid er, var fuld. Det var, siger Dep., Martin, der væsentlig satte Ild paa, han havde en Flaske 

Petroleum i Haanden og Lommerne fulde af Svovlstikker, ligesom det var ham, der med sin ”Crowbar” frabrød 

alle Laasene. Det var ogsaa ham, der satte Ild i Kyringshuset. Han smurte først Gulvbrædderne eller noget 

andet Træværk vel ind med Kerosin, saa han kun anvendte meget lidt Magas, og Dep. saae ikke, at 

Fruentimmerne behøvede at bringe ham Trash eller Magas. Dep. har ikke seet, at det var Fritz, der først satte 
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Ild paa Kyringhuset, og det var Martin, der strax, da Banden kom ind i Gaarden, satte Ild paa den midterste 

Magasstak og derfra gik til Værkerne. Efter at han havde opbrudt Romkjelderen rakte han Rom rundt i 

Banden. Medens Værkerne brændte, førte Fritz og de to Andre, der hele Tiden havde været, hvad Dep. kalder 

”excercising Canselor as Capitains”, hvorved Dep. forstaaer, at de havde raabt og skreget og banket de andre, 

ført Banden op til Forvalterhuset og sloge alting hvad de traf paa i stykker, medens atter her Martin, endnu 

medens de andre sloge istykker, udførte Ildspaasættelser. Dep. saae ikke, at Fruentimmerne gjorde noget. 

Hvis der havde været Meel i Kjelderen, vilde de vel have været paafærde der, det Sukkerfad der var rullet ud 

af Kyringhuset, toge de af hvad de kunde. Om Fredagen, da Magashuset og Karerne bleve brændte, var Dep. 

ikke i Gaarden, saa at han ikke saa hvorledes det dermed gik til; Laurentius saa han i Banden om Torsdagen, 

men har ikke seet ham gjøre noget. Han har hørt, at han om Fredagen spurgte efter Driveren og brød hans 

Huus op. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Samuel Chase, af Pl. Hermitage, født paa Barbados, Det blev ham betydet, at han 

har at afgive Forklaring som Vidne, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer, at han om Torsdag 

Morgen var gaaet op paa en af de høie Bakker omkring ved Hermitage for at see, hvorvidt Ilden havde [Folio 

102b-113a, opslag 209] spredt sig i Landet; han hørte derfra Skallen blæse i Mt Pleasant Negerby og saa kort 

efter en Flok Negere komme i en tæt Masse ud fra Plantagen og styre mod Hermitage. Da Fritz gik i Forveien 

og agerede en Slags Capitain eller Bajads – som Dep. udtrykker sig – idet han gesticulerede og sprang omkring 

og hvert Øieblik lod Banden standse, lagde Dep. særlig mærke til ham, de andre gik tæt pakkede Mænd og 

Fruentimmere, hele Mt Pleasant’s Gang, som han antager, med Undtagelse af dem, der ikke kunde gaae. 

Dep. lagde dog ikke Mærke til Børn. Dep. kunde fra sit Opholdsted ikke see Enkelthederne af hvad der foregik 

i Gaarden. Om Fredagen havde Dep. skjult sig sammen med Driveren, saa at han ikke saae, hvad der dengang 

passerede. Om Torsdagen Eftermiddag havde William Field, efter at han var kommen tilbage fra sin Tour med 

Banden, navnlig truet Dep., uden for hvis Huus han stod og huggede om sig med Øxe, med at Banden vilde 

komme tilbage og tage hans Hoved, hvis han ikke gik med den, eller hvis han skjulte sig, lige som han havde 

gjort om Formiddagen, brænde hans Huus. Banden havde klaget over, at Hermitage’s Folk havde skjult sig og 

han – Field – havde været den eneste der havde været ude ”to fight for liberty”. Dep. tog egentlig Field’s Ord 

ligesaameget som en Advarsel som en Trudsel, men Field, der forøvrigt som sædvanlig var Fuld, gererede sig 

som om han holdt med Oprørerne. Dep. har hørt foruden Emanuel og Edward Lewis Navn ogsaa Laurentius 

nævne, men ikke hvad han har gjort. Thomas Pilgrime har han ikke hørt nævnt. 

Fremstilledes A. William Field, der indrømmer, at han, saavidt han kan huske, har snakket omtrent som af 

Dep. John William og Samuel Chase forklaret, men han siger, at hans Mening var kun at nævne Chase og 

Driveren, da han havde hørt Trudsler imod dem og han havde ikke noget Øieblik den Tanke at faae Banden 

til at gjøre dem noget ondt. Allerede næste Dag vil han have sagt til Chase, at han ikke vidste af, at han havde 

gjort Spectakler i Negerbyen eller gjort noget godt. Om Fredagen holdt han sig nemlig skjult sammen med 

Chase og Driveren, da han selv var lige saa bange for Banden som de. 

Dep. bekræfter dette og indrømmer at han ikke har seet Field foretage noget som helst Skridt til at bringe 

Banden ind paa Hermitage. Field har selv fortalt ham, at han [Folio 113b-114a, opslag 210] blev tvungen til 

at ringe Klokken og at Rebet gik istykker. 

Arrestanten afført. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring med Tilføiende, at han, da han om Torsdagen fra Bakken saa Røg nede i 

Gaarden, gik derned og endnu traf Banden der, men alt var allerede den Gang i Flammer. Demitteret. 

Fremstod paany Driveren John William, der paastaaer bestemt at han har seet Fritz som omforklaret ved 

Kyringhuusdøren, hvorefter Dep. Chase der ligeledes paany fremstod angiver, at han saa Fritz allevegne, men 

”mootly acting captaine”, at han ogsaa saae Fritz ved Kyringhuusdøren, men at han da han saa Martin med 

Kerosin og Svovlstikker de andre Steder, antog han ogsaaa havde sat Ilden der. 

Dep. John William har hørt at Thomas Pilgrime var med i Banden men han har ikke hørt hvad han har 

gjort. Deponenterne ratihaberede deres yderligere Forklaringer og bleve demitterede. 

Retten hævedes Kl: 2. Ph. Rosenstand 
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Aar 1879 Mandagen den 24de February om Middagen Kl. 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissions Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Commissionens Overdommer Rosenstand bemærkede at Byfoged Sarauw, der i de foregaaende tvende 

Uger ved Forfald i Forretningen i Frederiksted havde været forhindret fra at være tilstede fremdeles idag og 

for de nærmest paafølgende Dage har anmeldt Forfald. 

Efter Tilsigelse var mødt Forvalter William Peebles, af Pl. Bettyshope, født i Scotland. Det blev ham bety-

det, at han har at afgive Forklaring som Vidne, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer, at han var 

hjemme paa den af ham forvaltede Plantage Bettys Hope baade Onsdag og Torsdag den 2den og 3die October 

f. A., og var han saaledes ogsaa hjemme, da Værkerne og andre Bygninger bleve afbrændte paa Bettys Hope 

om Torsdag Formiddag Kl: 11 – 12. Allerede som han antager Kl. henved 10 var en Bande kommen ind i 

Gaarden. Dep. havde fra Plantagen seet, at Enfjeldgreen og Diamond brændte, og at Banden rykkede paa 

Bettyshope, hvorpaa han lod sin Familie søge Tilflugt i et Huus i Negerbyen, medens han selv blev i Gaarden. 

I Spidsen for den Bande, der ikke [Folio 114b-115a, opslag 211] var ret stor, gik Joe la Grange, hvem Dep. 

havde kjendt, siden han var Dreng. Dep., der stod paa sin Trappe, tiltalte ham med Ordene ”hvad mener du 

med dette Joe”, hvortil Joe la Grange ikke svarede, men vedblev at skule ned mod Jorden; hvorimod en anden 

Neger, som Dep. ikke kjendte med den Bemærkning, at Dep. ikke maatte nævne Navne, holdt den Møggreb, 

han havde i Haanden, op imod Dep’s Hals og Bryst, som han flere Gange berørte med den, dog uden at støde 

til. Medens Dep. vedblev at tale til Joe la Grange, der fremdeles ikke svarede, gik den lille Neger, Robert Isaac 

som Dep. senere har erfaret, ind i Stuen og huggede med sin Fork i Bordet, men Joe la Grange forbød ham at 

slaae noget istykker i Huset, hvorimod vel imidlertid en 30 – 40 Stykker vare komne. Det lykkedes Dep., efter 

at han først havde givet Negerne hvad Brød og Mad han havde i Huset, at faa denne Bande til at gaae igjen. 

Nogle Minutter efter, da Dep. igjen var i sit Huus, hørte han Klokken ringe, og saae han, da han kom ud, en 

langt større Bande komme fra Cooper Kanten /: øster fra :/, og hvori ogsaa den tidligere Bande var optaget. 

Dep. troer, at der var over 1000 Mennesker, i Spidsen for hvilken gik William Jones og en høi Neger /: George 

Cambridge :/. Efter at de var kommen ind i Gaarden, indfandt der sig endnu en tredie Bande, der kom fra Mt 

Pleasant op gjennem Diamond, men hvem der var i Spidsen for den, kan Dep. ikke sige, da Gaarden allerede 

var fuld af Mennesker. Dep. gik ned i Gaarden for ogsaa at møde den store Bande, men hans Folk søgte at 

holde ham tilbage, saa at han vel kom ind i Gaarden, men ikke talte med nogen af Banden. Dep. lukkede selv 

den ene Kyringhuusdør op, hvorimod den høie Neger med en Jernstang eller en Stok frabrød Stangen fra den 

anden Dør saaledes som af Dep. i Frederiksted Politiret /: 15de October og 17de November :/ forklaret. Dep. 

saae fremdeles, at Romkjelderen blev opbrudt – om af den samme Neger kan han ikke sige – og et Puncheon 

Rom bleve rullet ud og slaaet op hvorpaa Negerne begyndte at drikke af det. Dep. fandt det raadeligt at 

fortrække, og saae saaledes ikke, hvem der satte Ild paa Værkerne eller Huset. Dep. er under det bestemte 

Indtryk, at William Jones var Anfører for Banden, og at George Cambridge og en anden Neger, der gik ved 

Siden af ham, adløde ham, ligesom ogsaa Folkene paa Bettys Hope udpege ham som den, der fik Bettys Hopes 

[Folio 115b-116a, opslag 212] Værker afbrændte. Efter hvad Dep. har hørt, var et Fruentimmer fra L. Love, 

Cathrine James, meget slem ogsaa i Huset med at stikke Ild paa. Hun tog lette Tøier og Klædningsstykker, 

som hun anbragte under Møbler og ved Døre og Jealousier. Saavidt Dep. veed, tvang Banden alle de af 

Plantagens Folk, som den traf paa, til at følge med paa dens videre Gang. Dep. forklarer videre, at han ikke 

om Onsdagen forlod Plantagen, fordi han haabede paa, at han, naar han blev der, kunde forebygge, at den 

blev brændt, og han havde saa megen Tillid til Negerne, at han meente, at de ikke vilde tilføie ham personlig 

Overlast, hvilket heller ingen anden end den ovennævnte Robert Isaac gjorde Mine til. Da det var bleven 

Torsdag Morgen, uden at Freden paa Bettys Hope var bleven forstyrret, troede Dep. sig sikker, da han 

meente, at der maatte komme Hjælp. Paa Anledning forklarer Dep. videre, at han længe før October har hørt, 

at Arbeiderne vare utilfredse med den Betaling, de fik, og der er Arbeidere, der i Samtale med ham selv have 

talt om, om den ny Lov, der skulde give dem større Betaling, ikke snart kom. De havde hørt om en 
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forestaaende Forandring, og havde antaget, at den var nær forhaanden, at den ialtfald vilde komme til den 

1ste October. Forinden October hørte Dep. en Dag en af sine Arbeidere, Richard Gittens, da han i Gængen var 

ved at skjære Sukkerrør, udbryde, at Solen var alt for forskrækkeligt hed til at staae i og skjære Rør i for 10 

cts, men Dep. har intet som helst Symptomer hørt eller seet paa, at noget saadant, som skeet er, vilde 

udbryde. Hans Folk arbeidede i det Hele villig og tilfredstillende. 

Fremstilledes A. William Henry af Pl. L. Love, der angiver, at hans Bande var den første, der var i Bettys 

Hope Gaard, saaledes som han tidligere har forklaret, og at han var tilfreds, da Robert Isaac truede Hrr 

Peebles med Møggreben, men han lagde ikke Mærke til, at det var, fordi Hr. P. nævnte Joe la Grange, hvem 

A. slet ikke saae, men Robert Isaac raabte paa, at han vilde have Hrr Peebles dræbt, indtil A. og Benjamin 

Heatly fik ham bort. Han tilføier, at strax efter at hans Flok var kommen ind i Gaarden, kom der en Bande 

med Cox foran fra Diamond. Disse to Bander havde ikke for Alvor forladt Bettys Hope da George Cambridges 

Bande, hvori William Jones var, stødte til dem ved Dammen, fik dem med tilbage i Gaarden. Efter hans 

Mening var det George Cambridge, der var Capitain [Folio 116b-117a, opslag 213] og han saa ikke Jones være 

ved Siden af Cambridge, da denne prøvede at brække Kyringhuusdøren op. A. Afført. 

Dep. W. Peebles ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Derefter fremstilledes A. John Sevenhoven af Pl. Barenspot. Da de anstillede Undersøgelser ikke hidtil 

have ført til Oplysning om, at han, om han end er gaaet med i en Bande, har været virksom Deeltager i dens 

Forbrydelser, fandtes det, at han ialtfald indtil videre kunde sættes paa fri Fod; han blev saaledes relaxeret. 

Derefter fremstilledes A. John Abraham af Pl. Morningstar, om hvem det vel er oplyst, at han er gaaet 

med Banden heelt over til Windsor, medens det ikke hidtil er frem kommet, at han har deeltaget i sammes 

Exesser. Da han ellers pleier at være en paa lidelig Mand, fandtes det at han ialfald foreløbig kunde sættes 

paa fri Fod, han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. Thomas Joseph af Pl. Concordia. Da A. ialfald ikke har øvet nogen særlig forbryderisk 

Virksomhed, og han fortiden lider af Feber og Mavesygdom, fandtes han ialfald foreløbig at kunde sættes 

paa fri Fod, og han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. William Field af Hermitage. Efter det med Hensyn til hans i tidligere Forhør, og navnlig i 

det i Forhør den 22de dennes Oplyste, blev han relaxeret. 

Fremstilledes A. Cathrine Taylor af Pl. Mt Victory. Hun indrømmer nu, at det var sammen med Banden 

eller ialfald lige bag efter, at hun kom fra Mt Victory og til Punch. Efter Omstændighederne fandtes det 

imidlertid, at A. ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, hun blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. Mathias Civil af Pl. Mt Victory, der nu indrømmer, at det var sammen med Banden, hvil-

ken han havde mødt ved Mt Victory Vandmølle, saaat han var bleven nødt til at følge den, at han kom til 

Punch. Efter Omstændighederne fandtes det, at han, der har faaet Skjørbug i Arresten, foreløbig under Un-

dersøgelsens videre Gang kunde sættes paa fri Fod; han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. Mary Mapp af Pl. Slob. Da Sigtelsen mod hende om at have deeltaget i Brandstiftelsen 

paa Slob Vaaningshuus efter de underhaanden anstillede Undersøgelser, er vaklende, fandtes det, at hun 

foreløbig kunde sættes paa fri Fod, hun blev saaledes relaxeret. 

Retten [Folio 117b-118a, opslag 214] hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Tirsdag den 25de February om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissions Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhører. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstod efter Indkaldelse Forvalter Wilson af Pl. River, født i Irland. Det blev ham betydet, at han har at 

afgive Forklaring som Vidne, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer, at han ikke var hjemme paa Pl. 

River, da Ødelæggelserne der fandt Sted. Han havde allerede Torsdag Aften og fremdeles i Løbet af Natten 

hørt om Forstyrrelsen i Frederiksted og selv været paa Vei ind til Byen uden at kunne naae ind; men han 

prøvede ikke destomindre næste Morgen at sætte sine Folk til Arbeide. da det ikke lykkedes, idet Folkene 

ikke mødte i Marken, men holdt sig tilbage i Negerbyen eller kun kom ud paa Veien, og da Dep. snart efter 
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fik allarmerende Efterrettning om, at det brændte paa Landet ad Frederiksted til, og da tillige hans Broder Pl. 

Wilson fra Entfjeldgreen kom over og bragte Budskab om, at han selv, Mac Dermott og alle andre paa den 

Kant havde forladt deres Eiendom, fandt Dep. det ogsaa raadeligt Klokken mellem 9 og 10 at fortrække. 

Medens Dep. havde talt med sine Folk, der i stor Mængde vare komne ud paa Landeveien mellem Negerbyen 

og Gaarden, om, at de ikke vare gaaet til Arbeide og havde raadet dem til at være rolige, var en Neger med 

en lang Kjørespidsk i Haanden og et stort rødt Shael eller Klæde om Skulder eller Liv. – Dep. har siden erfaret, 

at det var Emanuel fra Mt Pleasant – kommen til og ind imellem dem og vakte med sit Udseende, og som 

Dep. antager ved sine Beretninger stor Bevægelse imellem Arbeiderne, der allerede fra den tidligste Morgen 

havde været i Bevægelse. Dep. vilde have havt fat i Negeren, der imidlertid, saasnart han mærkede, at han 

var opdaget, stak ind i Negerbyen og blev borte der. Ingen af Deps Folk vilde sige ham, hvem den Fremmede 

var. En heel Deel af River Folk forlode ved den Tid i større eller mindre Klynger Plantagen og gik ud i Landet. 

Dep. tog til Christiansted og kom først igjen til River om Mandagen. Om Onsdagen forblev Dep., som alle 

[Folio 118b-119a, opslag 215] andre i Christiansted, og de øvrige mellem liggende Dage var han paa 

forskjellige Maader og paa forskjellige Steder med i de Streifcorps, der red om. Han har saaledes ikke selv 

seet noget til, hvorledes eller ved hvem River blev ødelagt, men maa støtte sine Angivelser paa, hvad han har 

hørt af Folkene paa River. Dep. havde, forinden han forlod Plantagen, givet Driveren Nøglen og paalagt ham 

at gjøre, hvad han kunde for, naar Negerne kom til River, at holde dem fra at brænde og ødelægge, og han 

mener ogsaa, at Driveren tilligemed nogle andre af Folkene Onsdag Eftermiddag gik ud til Broen og søgte at 

faae Banden til at gaae forbi, men uden Nytte, og i et Øieblik vare Magasstakken og Romkjelderen i Brand. 

Driveren har ikke kunnet give Dep. megen Oplysning. Han meener, at han, da Negerne allevegne spurgte om 

Driveren og de bedste Mænd paa Plantagen, for enten at tvinge dem til at Deeltage eller mishandle dem, har 

været nødt til, kort efter at Banden var kommen ind, at skjule sig. Ved Bandens første Besøg, inden den gik 

over til Big Fountain, brændtes to Magashuse, al Magassen, Romkjelderen, Kyringhuset og endeel af 

Værkerne og noget senere, da Banden kom tilbage fra Big Fountain og aflagde et nyt Besøg paa River, 

brændte den Underforvalterhuset, Mulestalden og Foldene og alle Karrerne. Dep’s Huus blev ransaget og 

plyndret og der blev ogsaa anlagt Ild, men den gik ud eller blev slukket igjen, og Dep. mener, at Røgen fra 

Magassen har været saa stærk, at de har drevet Førerne ud igjen. Medens der om Torsdagen ingen Bande 

var paa River, kom der om Fredagen igjen en Bande, der nedbrændte Sygehuset og Dep’s Bolig samt satte 

paany Ild i den nedre Deel af Værkerne, men bleve forhindrede i fuldstændig at ødelægge dem, da en Afdeling 

af Plantere kom ind der. Dep. ratihaberede sin Forklaring, hvorefter han blev demitteret. 

Efter Tilsigelse var mødt og fremstod Forvalter M. Finegan af Pl. Upper Love, født i Irland. Det blev ham 

betydet, at han har at afgive Forklaring som Vidne, og han blev formanet til Sandhed. Han var ikke paa Plan-

tagen, da den ødelagdes. Han forlod den Onsdag Formiddag henved Kl: 11, da han havde seet Ild i Sukker-

stykker paa St: Georges, og vendte først tilbage Søndag Morgen, da han fandt alle Bygninger brændt med 

Undtagelse af et lille Huus, der kaldtes Sygehuset, og hvori han nu boer. Han kan saaledes ikke af egen Erfa-

ring eller Iagttagelse gjøre [Folio 119b-120a, opslag 216] nogen Angivelse. Da han forlod Plantagen om Ons-

dag Formiddag var der 27 Folk til Arbeide med at skjære for og adskillige Karrer i gang. Endeel Folk havde dog 

allerede forladt Plantagen for at gaae ud i Landet, og efter hvad Dep. senere har erfaret, var det kort efter at 

han var gaaet, at Folkene ophørte med at arbeide. Efter hvad han har hørt, gjorde Harewood /: Holten :/ og 

William Jones Forstyrrelse ved at blæse paa Skal i Negerbyen der derved kom i Uro. Allerede Klokken 6 om 

Morgenen havde han seet A. James Scott, der forøvrigt er sigtet for at have været med til at afbrænde 

Vaaningshuset paa Upper Love, forlade Negerbyen og gaae ud i Landet. Under nærmere Tilspørgsel angav 

han videre at A. Rebecca – et Fruentimmer impliceret i den Miss Roebucke’s Sag – paa Pl. skal have pralet af, 

at hun var den, der gav Flemmings Søn det sidste Slag, hvilket skal have givet William Jones Anledning til at 

udbryde, at hvis han havde 3 Mænd eller 3 Fruentimmer saa tappre som Rebecca, saa vilde han erobre Øen 

saa let som han vilde kysse sin Haand. Om Arrestanten Arnold er det berettet Dep, at han, efter være kommen 

hjem om Torsdagen, har pralet af sine Bedrifter og kaldt Folkene sammen og holdt en Slags Tale til dem, hvori 

han erklærede, at denne Kamp skulde vare i 7 Uger, og at enhver Arbeider derefter skulde have 50 cts om 
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Dagen; enhver, der arbeidede for mindre, skulde halshugges. Om Aftenen eller om Natten havde han i sit 

Huus sammen med Mace og en anden Neger lagt Planer om, hvorledes de nu, efter at der var begyndt at 

skydes paa dem, skulde bære sig ad. Et Fruentimmer, der var skjult i et Værelse ved Siden af, hørte dem tale 

derom. Hans Vagtmand Joe Christian har sagt ham, at William Jones og James Scott vare de første til at sætte 

Ild paa hans Vaaningshuus om Aftenen. Joseph Petersen sigtes for at have sat Ild paa Romkjelderen Onsdag 

Aften, medens George Mace og et Par Andre forøvrigt afbrændte Værkerne Torsdag Morgen. Med Hensyn 

til de 5 Folk fra River, der sigtes for sammen at være kommen over til U. Love /: Forhør 14de January :/ er det 

angivet af flere Folk paa Upper Love, at de burde have søgt at faae U. Love Folk ud med i Banden, og at de 

have sat Ild i et Sukkerstykke paa U. Love. Driverens Kone Franky og hendes Datter Henriette og en Mand 

ved [Folio 120b-121a, opslag 217] Navn Nathaniel sige saa. Dep. troer, at der var River Folk med til at 

afbrænde hans Vaaningshuus. Paa Anledning tilføier Dep., at han mener, at der er bleven en Mængde stjaalet 

Gods bragt hjem til U. Love, men da senere Undersøgelsen skete, var der intet at hendte. Dep. antager, at 

Negerne have benyttet den Frist, der var givet dem til at udlevere stjaalne Ting, til at grave dem ned.  

Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Onsdagen den 26de February om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Betjent C. Nielsen. 

Fremstod efter Tilsigelse Henry Patrick Arbeider paa Pl. River, født paa Annally. Det blev ham betydet, at 

han har at afgive Forklaring som Vidne, og han blev formanet til Sandhed, idet det indtrængende lagdes ham 

paa Sinde, hvilken Betydning hans Vidnesbyrd vilde kunne have, og at han maa holde i Sinde, at han vil have 

at beedige samme. Paa Tilspørgsel forklarer han derefter, at han godt kjender John Charles paa Lower Love, 

at han saae ham paa River Onsdag Eftermiddag, da der blev sat Ild paa Plantagen, og at John Charles var 

”Fireman” i Banden. Under nærmere Examination forklarer han dernæst, at der først kom en mindre Trup 

under Anførsel af Robert Taysen, men at denne Trup gik lige op til Vaaningshuset igjennem Bagdøren ind i 

dette og begyndte at slaae istykker og smide Bohavet ud af Vinduet og lod sætte Ild paa det udenfor. I Spidsen 

for den næste Afdeling, hvilken Dep. vedbliver at kalde ”the firemen”, vare Joseph Parris og John Charles, og 

denne Afdeling gav sig strax ifærd med at sætte Ild først paa Magasstakken og dernæst paa Romkjelderen og 

paa den øvrige Deel af Værkerne. John Charles – saae lidt som Parris – satte ikke selv Ild paa, men gav ”strong 

words of Command”. Hvem der satte Ild paa Magasstakken, kunde Dep. i Mængden ikke skjelne. Han saae, 

at det var en lille Dreng, der slog Laasen fra Rom- [Folio 121b-122a, opslag 218] kjelderen istykker, og at det 

var Regius fra U. Love /: skudt :/, der rullede et Romfad ud, hvilket han slog op og derefter antændte den 

udflydende Rom, som da forplantede Ilden til den Magas, som en stor Mængde Folk havde kastet inden for 

Romkjelderdøren. Hvem det var, der bragte Magas til, kan Dep. ikke sige. Han lagde Mærke til Henry Pugland, 

der raabte til Regius, at han ikke var hurtig nok og ikke havde faaet Magas nok sammen til disse store Værker, 

som de maatte see at faae Ende paa for at komme videre til Fountain. Nede ved Værkerne har han fremdeles 

lagt Mærke til George Callender fra Grove Place, der var den, der huggede Laasen fra Allowancekjelderen, 

hvorfor de rullede 3 Fade Meel ud, som de sloge i stykker og plyndrede. Det var en saa stor Mængde der rev 

Meel til sig baade fra andre Plantager og fra Castle og River, at Dep. vanskelig kan udpege enkelte. Der var 

en 3 – 4 Fruentimmer fra Castle, og Dep. kan ikke sige, at Cathrine Heyliger var værre end mange andre. Han 

saae hende ikke være med til at sætte Ild paa, men hun bandt en stor Mængde Meel sammen i et Klæde, der 

saae ud som et Lagen eller et Skjørt. Oppe ved Vaaningshuset lagde han Mærke Heatly /: James Harwood :/, 

der havde en Øxe med sig, hvormed han huggede løs paa Møblerne. Dep. saae ham navnlig hugge løs paa et 

Skab. Dep. vil være sikker paa, at William Bastian fra Williamsdelight var med; medens Dep. stod og talte med 

Robert James, om hvem nogle af Rivers Folk havde sagt Dep., at han var ”a quiet Captain how would listen to 

reason”, for at see at faae ham til at afstaae fra at ødelægge Forvalterens Bolig, kom William Bastian til og 

tog en Hob af Taysens Folk med sig bag ind i Huset, hvor de dog, saavidt Dep. veed, ikke begyndte at husere 
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forinden Taysen, der derefter ikke længere vilde lytte til Dep., kom til. – Han gik ligeledes bag ind, medens 

Daniel fra Strawberry Hill gik op ad Fortrappen og brød Jealousydøren op og rev den istykker og smed 

Stumperne ned i Gaarden. Lydia fra River var saagodt som nogen inde i Huset og smed Bohave og Stumper 

af det ud af Vinduet. Nedenunder havde Negerne slaaet et Fad Rom op, hvilket de havde taget ud fra 

Forvalterens Kjelder, og antændte Rommen, der flød ud over de udkastede og uden for opstablede 

Gjenstande. Da Banden havde seet Ilden brænde vel uden for, forlod de Huset for med den samlede Bande 

at gaae til Fountain, og det lykkedes Dep. og Staldkarlen Johnny Elskov [Folio 121b-122a, opslag 219] at faae 

Ilden slukket igjen. Eliza Bridge saae han paa Trappen, men Huset var allerede saa fuldt, at hun ikke kunde 

komme ind, men hele næste Dag vare hun beskjæftiget med at tage Ting ud af Forvalterens Huus. Da hun og 

hendes Datter sommetider havde deres Gang i Huset, lagde Dep., uagtet han er Vagtmand, sig ikke der 

imellem, da hun muligen viis vilde sige at hun søgte at bjerge for Forvalteren hvad hun kunde. – Da Banden, 

havde været paa Fountain, hjemsøgte den igjen River og satte Ild paa Mulestalden og Karerne, hvorfra Ilden 

tog fat i de tilbageværende Magasstakke, ligesom Underforvalterhuset nedbrændte. Dep. lagde dengang 

særlig Mærke til Moses fra Glynn, der samlede Karrer sammen, medens Janus Mac Kensley fra River gav 

Anviisning paa Underforvalterhuset, nede ved hvilket Dep. ogsaa saae Joshua Collingmoore, der ”gave words 

of command strongly”, men ikke selv satte Ild paa. Om Torsdagen var der ingen Bande paa River, og Folkene 

vare for størstedelen rolige hjemme; kun Napoleon eller Francis William, der skulde have forladt Pl. den 1ste 

October, men ikke var kommen bort endnu, gjorde af og til Forstyrrelse ved at blæse paa Skal, ligesom han 

om Onsdagen havde været Skalblæser. Dep. saae ham ikke oppe i Forvalterens Huus, eller at han har været 

med til at sætte Ild paa. Om Fredagen, vel henved Kl: 2, kom der atter en Bande ned paa River, ført af Parris, 

der red paa en Hest der tilhørte Forvalteren paa Jealousy, samt William Barnes af Rust up Twist. Der var 

endeel Folk i den, som Dep. ikke kjendte, men de fleste Negere fra Mt Pleasant /: Colq :/ vare med. De 

begyndte med at slaae en heel Deel nye Molasfade, der laa i Gaarden istykker og stablede dem op henne ved 

Sygehuset, som Barnes gav Ordre til at sætte Ild paa. Der blev hentet Magas fra de Levninger, der vare blevne 

tilovers fra om Onsdagen. Derpaa blev der sat Ild paa Forvalterens Huus. Joshua Collingmoore var oppe paa 

Klokketaarnet, hvor han endnu var, da ”the volonteers” kom ind, han vilde ikke komme ned, men raabte at 

de kunde skyde ham, hvor han var, og saae imidlertid sit Snit til at slippe bort. Gamle Edward England kom 

med Banden ind i Gaarden og gik op og ned med Hænderne i Lommen og saae sig vel tilfreds om, indtil han 

fandt paa at aabne Døren ind til den Deel af Værkerne, der ikke vare brændte om Onsdagen. Da paa samme 

Tid Vaaningshuset var vel i Brand, kom en stor Deel ned derfra og gik med ind i Værkerne, som England, der 

i mange Aar har hørt hjemme [Folio 123b-124a, opslag 220] paa River, viste dem om i og lod dem sætte Ild 

paa, først under en lille Trappe, der fører op til ”Coolerne”, og derefter nede ved Clarifierne. Imidlertid blev 

der gjort Allarm over at ”the volonteers” kom. Dep. var ikke mere end en Snes Skridt borte, men turde ikke 

lægge sig imellem. Onsdag Aften, da Karrne brændte og Dep. havde søgt at bjerge dem, havde Collingmoore 

hugget efter ham med en Sabel. Fritz Ballentene fra Mt Pleasant saae Dep. ogsaa om Fredagen, han havde 

en Øxe i Haanden og gik nu i Negerbyen for at faa Folk op i Gaarden, ved hvilken Leilighed han slog Isaac 

Andreas i Jorden. Om det var Thomas Allen og Henry Samuel, der om Torsdagen bragte Banden ned til River, 

kan Dep. ikke sige, uden for saavidt som baade Edward og Henry England have sagt, at det var disse to, der 

fik dem med Thomas og Henry vare komne til Englands Huus og havde sagt, at nu havde de Sorte Lov til at 

sørge for sig selv. – Dep tilføier endnu, at han Onsdag Eftermiddag saae baade Emilia og Cecilia fra Upper 

Love i Forvalterems Huus, Cecilia i Kjøkkenet, hvor hun var i færd med at slaa en Kjedel istykker, og Emilia i 

Spisekammeret, hvor hun smed Fødevarer ud af Vinduet. Dep. talte til dem, men fik et godt Slag over Ryggen 

af en af Mængden. Med Hensyn til Janus Percy og de andre, der om Fredagen gik fra River ad Upper Love til, 

som han mener, for at see at holde nye Bander borte fra River, har Dep. vel hørt, at U. Love Folk beskyldte 

dem for at have sat Ild paa et Sukkerstykke, men han veed ikke noget nærmere derom. Deps Forklaring blev 

ham foreholdt i de enkelte Puncter, og gjentager han, at den er i et og alt sand. 

Efter Tilsigelse fremstod Sam. William af Pl. River, født paa Barbados. Det blev ham betydet, at han har at 

afgive Forklaring som Vidne, og han blev formanet ligesom foregaaende Dep. Han forklarer, at han var 
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hjemme Onsdag Eftermiddag paa River, da Banden kom der til, han standsede Robert Taysen og bad ham om 

for Guds Skyld at passere River, og Robert, der ikke syntes meget determineret, var ikke langt fra at lytte til 

ham, da George Callender og William Bastian løb op til Fronten og forlangte, at denne Plantage maatte 

brændes med, hvorpaa da Hoben dernæst end og styrede lige paa Vaaningshuset, Dep. med. Henry England 

var den Første, der huggede en Steen paa Huset, idet han raabte ”where is the manager, if we get him, we 

will take his [Folio 124b-125a, opslag 221] head and make a Punchbowl of it”; paa samme Tid stødte de paa 

Henry Patrick, der atter søgte at overtale Robert James, da William Bastian tog Halvdelen af Folkene og gik 

bag ind i Huset, hvor han Ødelæggelsen begyndte, da Robert derpaa med Resten af Hoben kom ind i Huset. 

Da Dep. havde seet Begyndelsen og et Pr. Wilsons sorte Buxer og Seng var sendt ud af Vinduet gik han 

grædende sin Vei henimod Magasstakkene, som han saae i Brand. Der traf han John Charles fra Lower Love 

og Joseph Parris ved den største Magasstak, som de lige havde faaet antændt. De saae saa vilde ud, at Dep 

blev bange og løb ind i Negerbyen, hvorfra han dog Øieblikket efter kom ud for fremdeles at lægge Mærke 

til, hvem der var paa færde, men han blev jaget tilbage af John Charles og Parris, der vilde have fat i ham, saa 

at han ikke saae mere den Aften og navnlig ikke, hvad der passerede, da Banden kom tilbage fra Fountain. 

Foreholdt denne Deel af sin Forklaring, tilføiede Dep., at han, paa samme Tid som han saa John Charles og 

Parris ved Magasstakkene, saae Regius fra U. Love sætte Ild paa Romkjelderen, tilskyndet dertil af Henry 

England, der kun et Øieblik havde opholdt sig ved Vaaningshuset og seet Sagerne i gang der og var allevegne 

paafærde. Dep. tilføier fremdeles, at det var H. England, der fik Banden ind paa River. Dep. var nemlig med 

flere andre Folk fra River, efter Driverens Opfordring, gaaet ud paa Landeveien for, om nogen Bande skulde 

nærme sig, at see at holde dem borte; De traf da H. England ved Rivers Grændse. Han var Alene og maae fra 

Grove Place af være løbet forud for Banden for at speide, om han fra River skulde møde nogen Modstand. 

Da Banden nærmede sig G. Place, vinkede han med Haanden, hvorpaa den gik til River. Yderligere angiver 

Dep. at H. England lige forinden October havde været i Fængsel i Frederiksted, fordi han paa River havde 

truet Forvalter Wilson, der ikke vilde tillade, at han kom til Plantagen, hvor han altid gjorde Spectakler. Dep. 

holdt sig derefter, undtagen naar han saae, der var Fred og ingen Fare, af Frygt for John Charles og Joseph 

Parris for det meste skjult i et Sukkerstykke. Om Fredagen, da Banden nærmede sig, var han skjult i Udkanten 

paa et Stykke der ligger lige nedenfor ”the Gangway” altsaa lige ved Værkerne. Derfra saae han, medens 

Resten af Banden var oppe ved Vaaningshuset, gamle England, der en Tid var gaaet op og ned i Gaarden med 

Hænderne i Lommen og en vigtig Mine, gaae ind i den Deel af Værkerne, der om Onsdagen var blevet skaanet; 

strax efter kom en Deel af Hoben styrtende ned og ind i Værkerne, raabende ”hvor skal vi bedst sætte Ilden”. 

England viste dem forskjellige Ting [Folio 125b-126a, opslag 222] i Værkerne, og hvoledes han havde arbeidet 

der og endte med at anvise dem en lille Trappe, der førte op til Coolerne som et godt Sted at sætte Ild paa; 

hvorpaa der ivrigt blev bragt Magas, medens England selv blev i Værkerne, og Ilden blev antændt. Imidlertid 

kom ”the volunteers”, og Dep. løb dybere ind i Sukkerstykket. Fra Dep’s Plads havde han ikke kunnet see 

andet, og blandt de Folk, der vare i Værkerne, fik han egentlig kun lagt Mærke til England, da det Hele kun 

stod en kort Tid paa, og Folkene vare fremmede. Betydningen af Dep’s Vidnesbyrd blev ham igjen lagt paa 

Sinde, hvorpaa han ratihaberede sin Forklaring.  

Fremstilledes A. Edward England der fremdeles benægter om Fredagen at have været videre end i Rivers 

Gaard, og navnlig ikke vil have været inde i Værkerne. 

Fremstilledes A. John Charles, der fremdeles benægter, at han var paa River Onsdag Eftermiddag. 

Fremstilledes A. Henry England, der ligeledes fremdeles benægter, at han Onsdag Eftermiddag var paa 

River. 

Begge Deponenterne fastholdt deres Vidnesbyrd betræffende disse trende Arrestanter, der imidlertid 

vedbliver deres Benægtelse som anført. 

Arrestanterne blev afførte og Dep. demitteret. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 
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Aar 1879 Fredagen den 28de February om Middagen Kl 12 blev Retten sat i Frederiksfort og administreret 

af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent Sehested. 

Byfoged Sarauw havde i andre Embedsforretninger maattet foretage en Reise til Christiansted og havde 

derfor nu meldt Forfald. 

Fra Frederiksted Politikammer modtoges Underretning om, at en Arbeider fra Golden Grove, John, Søn af 

Neptune fra Envy, der fra Undersøgelsens første Begyndelse havde været sigtet for Deeltagelse i Urolig-

hederne og derfor var bleven efterlyst, var bleven anholdt, og da Commissionen ventedes sat i Frederiksted, 

ikke var bleven opsendt. 

Derefter fremstilledes nævnte John, der angiver sit Navn som John Richard, født paa Adventure. Ved 

Opstandens Udbrud boede han paa Envy. Han forklarer, at han Onsdag Morgen vilde have gaaet til Arbeide, 

da Slagter Andrew Harrigan, der boede paa Envy, en sort Mand ligesom Anholdte selv, begyndte at tale om, 

at det var ingen Dag at gaae til [Folio 126b-127a, opslag 223] Arbeide, og at Folkene gjorde bedst i at gaae 

ud og færdes paa Landeveien, hvor de andre Negere vare da disse ellers let vilde finde paa at komme til 

Plantagen. Anholdte gik da ud ad Centerlinien til, hvor han ved Høgensborg Bro traf paa en stor Samling 

Negere der larmede og støiede og blæste paa Skal. Ved denne Sværm kom han med ind paa Carlton, hvor de 

to Soldater vare, som Negerne derpaa mishandlede. Han vil der have lagt Mærke til især Clarke og John Taylor 

/: begge fra Bettys Hope og bortrømte :/ og A. Agnes, der huggede løs med Stokke paa en af Soldaterne, der 

flygtende og forfulgt søgte at komme op ad Husets Trappe, men blev trukken ned til Foden af Trappen og der 

slaaet løs paa. Der var mange flere med til at slaae løs paa ham, men Anholdte vil ikke have kunne skjule, 

hvem det var; Dog erindrer han endnu Mathilda fra Manningsbay /: ikke Mathilda Mc Bean men et 

Fruentimmer, der skal være skudt :/. Anholdte vil ikke selv have kastet nogen Steen eller forøvrigt deeltaget 

i Soldaternes Mishandling; Fra Carlton vil han være gaaet tilbage til Envy og til Harrigan have opgivet, hvad 

og hvem han havde seet paa Carlton, men Harrigan vilde ikke modtage hans Angivelse. Anholdte vil derefter 

have været bange for Negerne og ikke have været med i nogen Bande, men vil have holdt sig skjult nede ved 

Stranden den Dag, Banden huserede paa Sydsiden. Da han siden hørte, at Harrigan havde angivet ham som 

Deeltager i Mordet paa Carlton, og at Deeltagere i Oprøret bleve skudte, gik han i Skjul, først i 

Sukkerstykkerne og dernædst i Krattene paa Nordside Bakkerne, hvor han siden Midten af October vil have 

opholdt sig, nemlig i og omkring den gamle Mølle ved Mountain /: Bødkeri :/. Han vil have levet af ”Sugar 

Apples” og ”Saursoups” og andre Frugter og vil have været bange for at nærme sig andre Mennesker. For et 

Par Dage siden forlod han Bakken, og angiver han, at han var paa Veien ned til Frederiksted for at opgive sig 

selv til Politiet, da han ved Concordia mødte Politibetjent Sehested, der tog ham op. 

Da det af Anholdte selv er vedgaaet, at han har været i den Bande, der Onsdag Morgen den 2den October 

forøvede Mordet paa de to Soldater paa Carlton, fandtes ikke nødvendigt, [Folio 127b-128a, opslag 224] 

indtil hans Forhold der er nærmere undersøgt, at holde ham i Forvaring, og der decreteredes saaledes Arrest 

paa hans Person. Kjendelsen blev ham betydet, hvorefter han afførtes. 

Fremstod efter Tilsigelse Christian Larsen af Frederiksted, født i Danmark. Det blev ham betydet at han 

har at afgive Forklaring som Vidne, og han blev formanet til Sandhed. Paa Tilspørgsel forklarede han, at han, 

der forestaaer Udsalget i Rombodsholder Junghans Rombod, var i Boden bag Disken om Tirsdagen den 1ste 

October f. A. Formiddagen havde været stille, og først efter Kl: 12 begyndte Negerne at komme ind i Boden i 

større Mængde. De førte høirøstet Tale og vare glade, men de voldte ingen Uorden. Dep. saae og hørte ogsaa, 

at der imellem dem var Negere, der paa deres Forvalters eller Plantagers Vegne bød dem Penge, vistnok $ 

10 for deres Pas, uden at Dep. dog veed, om Overeenskomster bleve sluttede, men han hørte ikke, at der var 

nogen, der talte om, at de enten overhovedet ikke vilde arbeide mere eller ikke vilde arbeide for den tidligere 

Betaling, saalidt som han hørte dem i nogen Maade klage eller true. Dog, tilføier Dep. at han var saa optagen 

ved sit Arbeide bag Disken, at han ikke lagde Mærke til deres Samtaler i det Hele taget. Først, som Dep. troer 

Kl: omtrent 2, opstod der nogen Uorden da en Mand fra Mt Pleasant, om hvem Dep. antager, at han maa 

have været fuld, skjøndt han kunde baade gaae og staa, kom ind og væltede sig ind paa en anden Neger. Da 
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de begyndte paa at slaaes og ikke paa Dep’s Opfordring vilde være rolige, gik han frem foran Disken, tog den 

fulde Mand i Nakken og smed han ud. Da der i det samme, medens Dep. endnu fra Galleriet kastede Negeren 

ud paa Gaden, kom Politibetjente tilstede, og Politibetjent Larsen til Dep. sagde, at de nu nok skulde tage sig 

af Manden, gik Dep. tilbage bag Disken. Der var imidlertid stimlet en stor Mængde Mennesker sammen og 

Dep. kan ikke sige, hvorledes det gik til, at den fulde Mand igjen kom ind i Boden, saalidt som han kunde 

komme paa det Rene med, hvorledes han igjen kom ud af Boden. Han hørte, at Manden pludselig begyndte 

at skraale op, og saae, at Blodet løb ham ned ad Panden, men hvorledes det gik til, veed han ikke. Da Manden 

og Politiet og Mængden, der nu hujede og skreeg, var kommen ud, lukkede Dep. Boden til. Paa Anledning 

forklarer han videre, at der ingen Negere var, der stjal eller ranede inde i Boutikken, [Folio 128b-129a, opslag 

225] de betalte for, hvad de drak, som sædvanlig og Dep. lagde ikke Mærke til noget Særdeles, kun i det 

sidste Øieblik efter at den fulde Mand var kommen ud, og Forstyrrelsen indtraadte, var Joe la Grange, der var 

en af de Sidste, der gik ud, et spinkelt Træværk rev paa Disken med sig, idet han gik, men om det skete 

forsætsig og i Kaadhed eller tilfældigt, kan Dep. ikke sige. Inden han lukkede Boden tog han de Penge, der 

den Dag var kommen i Skuffen til sig og leverede dem til Fru Junghans. Dep’s Forklaring blev ham foreholdt 

og af ham ratihaberet, hvorefter han blev demitteret. 

Fremstilledes W. H Brown, Borger i Frederiksted, født paa Mt Steward. Det blev ham betydet, at han har 

at afgive Forklaring som Vidne. Under Tilspørgsel forklarer han, at han var i sin Rombod i Kongensgade den 

Størstedelen af Tirsdagen den 1ste October. Der var i Løbet af Formiddagen og og fremdeles efter Middag en 

stor Mængde Landarbeidere i Boden. Efter Haanden som de drak, bleve de selvfølgelig høirøstede og livlige, 

og han hørte mange af dem pralende tale om, at den, der vilde kjøbe deres Pas idag, maatte betale saa og 

saameget for det, men deres Opførsel var ikke i nogen Maade saadan, at den kunde indgyde Uro. Der var 

ingen, der talte om, at de ikke vilde arbeide mere, eller at Betalingen ikke var høi nok, heller ikke hørte han 

noget om, at der var Folk, der ikke havde kunnet faae Pas paa Politikammeret til at forlade Øen. Han var i sin 

Rombod, da Spectaklerne fandt Sted i Junghans’s ligeoverfor liggende Rombod. Dep. saae, at der kom Politie, 

at der var en fuld Mand, at Politiet ikke fik fat i den fulde Mand, men at Pøbelen trak af med ham op ad 

Gaden, men Dep tog det som almindelige Løier og forlod ikke sin Rombod, hvor han stod og som man gjør 

ved saadanne Leiligheder, morede sig over Optrinet. Mængden dreiede rundt om Gaden henad Apotheket 

til, hvor der da udviklede sig en heel Deel Spectakler, som Dep. ikke saae noget til. Han saae fra sin Dør de to 

beredne Soldater ride op og nogen Tid efter Mængden komme ad Dronningensgade hen ad Fortet til. Han 

blev fremdeles ved sin Bod, og først da han en god Stund efter saae Mængden komme op igien ad 

Dronningensgade (Udstreget og rettet til Kongensgade, som også er udstreget) med Pastor Du Bois, 

Politimesteren og et Paar andre Herrer foran lod Dep. sin Bod lukke og gik med Mængden ved Siden af Du 

Bois og kom saaledes med hen til Udkanten af Byen. Dep var endnu dengang ikke klar- [Folio 129b-130a, 

opslag 226] lig alarmeret, hvilket han først blev, da Pøblen, hvilken han ogsaa, lige saavel som Pastor Du Bois, 

havde søgt at berolige, paa Fruentimmeret Felitias Anstiftelse væltede tilbage ind i Byen. Han har ikke 

tidligere paa Dagen henvendt sig til Politimesteren med nogen Forestillinger, at der var Fare paafærde, og at 

der burde hentes Hjælp; først dengang da Mængden paany trak ind i Byen, samtalede han med Politimester 

Petersen, der have forladt Mængden ved Udkanten af Byen lidt forinden Du Bois og Dep., uden for Apotheket 

om, at der kunde være Fare paa færde, og at det, hvis der ikke kom Hjælp fra Christiansted, kunde blive en 

meget slem Nat. Dep. mener, at Ilden begyndte noget efter Klokken 7, og at Kjerulffs Boutik var den første, 

der blev opbrudt, og Godset baaret paa Gaden, men at det første Huus, der blev sat Ild paa, var Woods’s 

Boutik paa Hjørnet af Kongensgade. Da der, efter hans Mening, ingen Plan var i Ødelæggelserne og ingen 

Hovedleder for det Hele, er det muligt, at der paa engang har været anlagt Ild flere Steder. Dep. har i Løbet 

af Aftenen lagt Mærke til flere, der spillede en fremragende Rolle, saaledes Samuel Henry og Bottom Belly, 

om hvem han er vis paa, at hun var med til at sætte Ild paa Toldboden. Dep. blev selv anfaldet og saa alvorlig 

forslaaet af en Pøbelhob, at han maatte lade sig sætte ombord i Skibet Carib. De gjorde imidlertid bagefter 

Dep. Undskyldning og sagde, de havde taget ham for en anden. Fra denne Hob kan Dep. i Øieblikket ikke 
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erindre andre end Joe la Grange og Edwin Potter /: død :/. Dep. Forklaring blev ham foreholdt og af ham 

ratihaberet og derpaa demitteret. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Lørdagen den 1ste Marts om Formiddagen Kl 9 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Efter at Commissionen havde været beskjæftiget med forskjellige Undersøgelser og Conferencer, - 

Fremstilledes William Thomas og Pl: Nicholas /: Fr. P. Forh. 2den Novbr :/ A. gjentager sin Vedgaaelse af, at 

han Tirsdag Eftermiddag var i Pøbelhoben i Frederiksted. Han angiver, at han var oppe ved Apotheket, [Folio 

130b-131a, opslag 227] rede til at gaae ud af Byen, da han faldt ind med Pøbelhoben, der samlede sig der. 

Han hørte, at Politimesteren opfordrede Folk til at være rolige og gaae hjem, men han vedblev ikke de-

stomindre at følge Pøblen paa dens Gang ad Dronningensgade ned ad Fortet til og fulgte saaledes med op til 

Udkanten af Byen og fremdeles, indtil Pøblen atter kom til Fortet. Han vil imidlertid have holdt sig tilbage og 

vil ikke have gjort Grimasser af Politimesteren, men han var dog, efter at Pøbelen havde brækket Porten til 

Fortets Forgaard i Stykker, inde i Gaarden og saa langt fremme i samme, at han var lige foran ved et af 

Fængslets Vindue og der talte til A. Rebecca Rodgers, til hvem det var han sagde, at hun ikke skulde gaa der, 

fordi hun sad der, da Hoben nu vilde slippe hende løs. Skjældsordet ”son’s of Bitches” vil han vel have brugt, 

men nægter, at have meent at skjælde Politiet ud. Paa Flugten ud fra Fortsgaarden var det da, at han blev 

saaret i den venstre Hofte. Han indrømmer fremdeles, at han inde i Fortsgaarden kastede en Steen op i 

Galleriet, men om den kom ind ad Vinduet, veed han ikke. A. ratihaberede sin Forklaring med Tilføiende, at 

hans eneste Grund til at være med, var Nysgerrighed, da han intet havde at klage over. 

Fremstilledes James Edward Codogan af Pl. Whim /: Fr. P. Forh. 31 October :/ Han forklarer, at han Kl: 7 – 

8 om Aftenen hjalp et Fruentimmer Sarah Simmon med at flytte hendes Sager væk fra Byen op til den ca-

tholske Kirkegaard. Hun vil derefter være bleven der Resten af Aftenen og Natten samt hele Onsdagen. Han 

siger, at der var mange Folk, der have seet ham der. Han benægter ligeledes at have deeltaget i nogen som-

helst Optøier om Eftermiddagen og giver en vidtløftig Beskrivelse, om hvorledes han har færdedes om Ef-

termiddagen, da den ovennævnte Sarah Simmons og hendes Moder Adriane Simmons samt John Simmons 

jevnlig skal have seet ham. Afført. 

Fremstilledes A. Francis Bishoph af Pl. Mt Steward, født paa Barbados /: Fr. P. Forhør 23de Nobr :/ Han 

vedbliver at han paa Hard Labour, hvor han gik hen, uden at han egentlig kan angive anden Grund end den, 

”at every body was walking”, ikke har gjort andet end spurgt efter Allowance Kjelderen. Han gik ikke i nogen 

Bande, men forlod ganske allene sin Vagt paa Mt Steward’s Grændse og gik derned. Da der ingen yderligere 

Sigtelse under Undersøgelsens Gang er fremkommen mod A., fandtes det, at han kunde sættes paa fri [Folio 

131b-132a, opslag 228] Fod, og han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. Charles Orgis af Pl. Mt Pleas. & Plessens født paa St. Martin /: Fred. Po. Forh. 31 October 

:/ Han angiver, at han kun var i Byen til noget hen paa Eftermiddagen. Han var med i Mængden oppe ved 

Udkanten af Byen, men da han saae, hvor slet Mængden opførte sig, idet den ikke vilde høre og andre kastede 

saaledes med Steen, at Politimesteren og Pastor Du Bois maatte trækkek bort fra Veien, vil han være gaaet 

ud og hjem til Mt Pleasant, som han ikke igjen forlod. Paa Veien ud mødte han og veed en Neger ved Navn 

Johannes, til hvem han fortalte, hvad der var skeet i Byen. Forøvrigt benægter han som hidtil den imod ham 

rettede Sigtelse. 

Fremstilledes A. Johannes William af Pl. Wheel of Fortune født i Frederiksted. Han forklarer, at han om 

Tirsdagen havde været oppe paa Pl. Hope for at hente Folk, og han kom kjørende i en Mulekarre, da han 

imellem Concordia og Wheel of Fortune mødte A. Orgis der gik ud efter og fortalte ham, at Negerne gjorde 

Spectakler ”and murder” i Byen og derefter fortsatte sin Vei udefter. A. ratihaberede sin Forklaring og begge 

A. afførtes. 

Fremførtes A. Joseph Clarke af Plantagen Two Brothers født paa Barbados /: Fr. Politiforhør 2den Novbr :/. 

Han angiver nu, at han end ikke har været i Byen den paagjeldende Tirsdag Eftermiddag. 
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Fremstilledes paa ny A. Charles Orgis, der blev formanet til Sandhed og derpaa forklarer, at han saae A. 

Clarke i Mængden ved Udkanten af Byen. A. gjorde en heel Deel Spectakler og var iblandt de Uregjerligste og 

blandt dem, der kastede med Steen, saa at Politimesteren og Præsten maatte fortrække op paa et Gallerie i 

det nærmeste Huus. Clarkes Skjorte var blodig heelt nede foran, men hvorledes han var bleven saaledes 

tilredt, veed A. ikke. Clarke var endnu der, da A. gik ud. 

A. Clarke angiver derefter, at han var kommen ned til Harden Gut for at hente en Krukke Vand. Da han 

kom tilbage, stødte han paa en Mængde Mennesker ved Udkanten til Byen og han satte Krukken fra sig. Da i 

det samme Two Brothers Muler bleve drevne ned til Vandløbet for at vandes, begyndte Mængden at kaste 

Steen paa dem, A. tog op for Mulerne og kom saaledes i Klammerie med en Christian fra Prosperity, hvem 

han gav et Slag med en Stok, han tilfældig fandt, [Folio 132b-133a, opslag 229] hvorpaa han selv blev ramt af 

en Steen i Hovedet, saa at han blødte. Spectaklerne ialfald hans Spectakler, vare saaledes ikke rettede enten 

mod Præsten eller Politimesteren, hvem han ikke vil have seet, og han har ikke selv hørt, at Politimesteren 

spurgte om hans Navn, men han har hørt saadant berettet. Han gik ikke med Mængden ind i Byen, da hans 

Hovedet smertede saa meget, men hjem til Two Brothers, hvor han forblev. 

A. Orgis paastaaer, at det er umuligt, at Clarke ikke har seet Præsten og Politimesteren, der stod paa 

Brønden og talte til Mængden. Begge A. afførte. 

Fremstilledes A. William Robertson af Pl. Manningsbay, født paa Morningstar /: F. P. Forh. 1ste Novbr 14. 

15 og 16 Novbr :/. Han forklarer, at han om Tirsdagen den 1ste October havde været ude hos sin Søster paa 

Pl. Lt la Grange og derfra vendte tilbage til Byen, da han udenfor Fortet traf paa en uhyre Masse Mennesker, 

skjøndt det ikke strax var ham klart blev han snart paa det Rene med, at de sloge Steen paa Fortet. A. vil ikke 

selv have slaaet nogen Steen og heller ikke været inde i Fortsgaarden, men holdt sig over ad Controlleur 

Birch’s Huus til. A. vil ikke have været der ret længe, da Planter Fountain kom ridende ind over Broen fra La 

Grange. Han red et godt Stykke igjennem Pøblen uantastet, inden han, ikke langt fra Fortsgaarden, blev 

omringet af Pøblen, der tæt pakket fra alle Sider, væltede sig ind paa ham, men A. kan ikke sige, hvorledes 

han kom af Hesten, og gjentager sin Benægtelse af at have kastet nogle Steen eller Conchylie efter ham. A. 

vil vel have havt noget Mundhuggerie med Samuel John om, hvem der havde slaaet Fountain til Jorden, 

hvilket Samuel John sigtede A. for, men han benægter fremdeles at have forfulgt Samuel John. Afført. 

Fremstilledes A. Richard Lowden af Pl. Two Brothers, født paa Barbados /: Fr. P. Forh. 14. 15 og 16 Novbr 

:/, der vedbliver sin for Politiretten afgivne Forklaring, hvorefter han, da Planter Fountain blev overfaldet, vil 

have opholdt sig paa Fortspladsen og der seet, at William Robertson med en Conchylie slog ham af Hesten. 

Afført. 

Fremstilledes A. George Henry af Pl. Spratholes født samme Sted /: Fred. P. Forh. 30 Octbr. :/ Han ind-

rømmer, at han var inde i den Gaard, hvor Skrædder Dumpierre boer, da hans Søster og- [Folio 133b-134a, 

opslag 230] saa boer der, men benægter Alt, hvad ellers er fremført imod ham. Afført. 

Retten hævedes Kl: 4½. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Onsdagen den 5te Marts om Middagen Kl. 12 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes A. Emanuel Jacob af Pl. Prosperity, født paa Betzys Jewill /: Fr. Politiforh. 7 og 16de Novbr :/ 

Han angiver, at det var Kl: 6 om Eftermiddagen at han, da han hørte Spectakel her i Byen, kom ind. Han traf 

Pøbelen i Kongensgade udenfor Junghans Rombod, hvorfra de havde villet et Fad eller en ……., som de drak 

af, ud; derfra gik Sværmen, hvori A. nu var, ned til Wallace’s Boutik, som de opbrød. A. saae, at Joe la Grange 

havde noget i Haanden, men hvad det var veed han ikke, og Joe la Grange tillod ikke alle og enhver at gaae 

ind i Boutikken, hvorfra Joe la Grange og Emanuel /: fra Mt Pleasant :/ strax efter førte Hoben ”paa en Runde 

i Byen”. – De kom saaledes til Politibetjent Jacksens Huus, der blev ødelagt. Da Mængden gik derfra, traf den 

paa Byfoged Sarauw, og A. paastaaer, at det var Samuel Henry, Party og Emanuel, der slog ham. Medens A. 

selv og en lysere Mand, som han ikke kjender, raabte derimod og vare med til at følge Byfogden hjem. Da 
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han kom tilbage derfra til Mængden, var Kjerulffs Boutik ved Siden af Jane Jackson’s opbrudt, og der var sat 

Ild i Varene ude paa Gaden, medens Mængden allerede havde forladt Stedet, saa at Arrestanten først traf 

dem igjen paa Torvet, hvor de lidt efter satte Ild paa Kjøbmd Lunds og Kjerulff’d derværende anden Boutik. 

Da A. kom derned, blev han antastet af Samuel Henry og Daniel Benjamin, fordi han havde remonstreret 

imod, at de sloge Byfogden, og S. Henry slog ham med en Stok, medens Daniel Benjamin stak ham med en 

Sabel i Benet. A. vilde derefter gaaet ud til Prosperity, da han længere nede i Gaden mødte en lille Dreng 

Andreas /: skudt i Gadene :/ der gav ham en Tegnebog, hvori der var $ 7 & 5 cts, som A. tog og derpaa gik 

hjem. A. benægter fremdeles Rigtigheden af de mod ham afgivne Forklaringer og paastaaer, at han ikke var 

i Byen, da Robinsons Huus blev angrebet og ialfald ikke vil have været med dertil. Det mod ham optrædende 

Vidne John Emanuel vil han have mødt udenfor John Moores Boutik, da han gik ud af Byen. John Emanuel 

havde en Rulle Reb i Haanden, og A. advarede ham imod at lade nogen see det. 

[Folio 134b-135a, opslag 231] 

Fremstilledes A. Daniel Benjamin af Big Fountain, der gjentager sin tidligere Forklaring /: 13de Decembr :/ 

om, at han var paa Mt Steward, efter at Ilden var udbrudt i Frederiksted, og vil saaledes ikke have været i 

Byen, da Byfogden søgte at tale Negerne tilrette, og det var langt senere, at han og foregaaende A. traf 

sammen. Det skal ikke have været med Forsæt, at han stak A., dog ikke med en Sabel, men med en lille 

Jernstok, han havde fundet paa Veien. A. Jacob kom dengang oppe fra Apothek-Kanten og der var slet ingen 

Tale om, hvem der havde slaaet Byfogden, en Begivenhed som A. ikke vil have vidst om. A. vil strax efter være 

gaaet hjem igjen og vil saaledes ikke have været i Byen om Onsdag Morgen. 

A. Emanuel Jacob vedbleve Sit og tilføier, at han først har forseet sig den næste Dag, om Torsdagenm da 

Thomas Graydon tvang ham til at opbryde Allowancekjelderen paa Mt Pellier. 

Arrestanterne afførtes. 

Fremstilledes A. Francis Harrison /: F. P. Forh. 16de Novbr. :/ Han angiver nu, at han fra Prosperity havde 

seet Ilden i Byen, begav sig ind til Byen, hvor han paa Torvet vil have staaet gandske rolig til Kl: henved 3 om 

Morgenen imellem en heel Deel andre Negere, af hvilke han ikke vil have kjendt en eneste. Bygningerne paa 

Torvet vare allerede dengang brændte og han holdt sig borte fra Steder, hvor der var Ild, fordi han vidste, at 

det kunde bringe Folk i Forlegenhed. Om Torsdagen gik han med Nordside-Banden fra Prosperity til Brookhill, 

paa hvilken Vei der ikke blev gjort anden Skade, end at Allowancekjelderen paa Brookhill blev opbrudt. Det 

var ”Colonel Peter” – A. veed ikke hans Navn – tilligemed en høi Fyr, der hed Jacob, der kom ind paa Prosperity 

og tog Folk ud derfra. De tvang saagodt som alle Folkene med Undtagelse af Vagtmanden og Driveren, hvilken 

Sidste i Tide havde skjult sig til at følge med sig. ”Colonel Peter’s” Bande var, da den kom til Prosperity, vel 

en 30 Mand stærkt. A. afført. 

Mødet hævedes Kl: 4. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Torsdagen den 6te Marts om Formiddagen Kl. 9 blev Retten sat i Frederiksfort og administreret 

af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent Anker. 

[Folio 135b-136a, opslag 232] 

Commissionens Medlem Byfoged Sarauw var ved Embedsforretninger forhindret fra at være tilstede. 

Efter Tilsigelse var mødt Marcelin Williams, Skomager, 42 Aar gammel, født i St Thomas. Det blev ham 

betydet, at han har at afgive Vidneforklaring, og han blev formanet til Sandhed. 

A. Daniel Benjamin fremstilledes for ham. Han forklarer derefter, at han om Aftenen den 1ste October Kl: 

c. 7 saae A. i den Hob Tumultanter, som Byfoged Sarauw tiltalte, men han saae ikke, at han var med til at 

slaae Byfoged Sarauw eller forøvrigt foretage sig andet end være med i Mængden. 

A. vedbliver sin Forsikkring, at han først senere, efter at han paa Mt Steward havde seet Ilden, kom ind i 

Byen. Indtil den Tid var han hos sin Kone Cathrine Benjamin paa Mt Steward. 
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Dep. Williams vil være sikker paa, at han ikke har taget Feil, og ratihaberede sin Forklaring, efterat samme 

var ham foreholdt, medens A. mener at Dep. ikke kjender ham, da han ikke engang kjende Dep. Dep. 

demitteret og A. afført. 

Efter Tilsigelse var mødt Cathrine Frederiks her af Byen der gjentog sin i Politiretsforh. 15de October med 

Hensyn til A. Lazarus Hatchett afgivne Forklaring, med Tilføiende, at det var først op paa Dagen Kl: 10 – 11, 

da det Omforklarede passerede, navnlig gjentager hun, at A. brugte den Yttring, at han havde været med at 

opbryde Moores Boutik. A. Lazarus Hatchett blev fremstillet og vedbliver sin Benægtelse af at have brugt 

paagjældende Udtryk om Moores Boutik. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Efter Tilsigelse mødte Rebecca Goskin af Byen Frederiksted, født paa Pl. Mountain. Det blev hende bety-

det, at hun havde at afgive Vidneforklaring, hun blev formanet til Sandhed. Hun forklarer /: jfr. Forh. 10 Dcbr. 

:/, at A. Hatchett, der er hendes Brodersøn, kom og bankede paa hendes Dør Natten imellem Tirsdag og 

Onsdag – 1ste og 2den October. – Hun havde høist Tilfældigt i et Værelse ovenpaa, der beboedes af Thomas 

Hatchett, hvem hun bad om at see ud, og det var A. tilligemed to andre Mænd. De kommer i Hatchetts 

Værelse og drak Vand og opholdt sig der omtrent ½ Times, da de igjen gik. Dep. trak ham flere Gange i 

Klæderne for at give ham Tegn til, at han [Folio 136b-137a, opslag 233] skulde blive, men han turde ikke selv 

tale til ham for de andre. A.s Klæder saa ikke ud, som om han havde været med i Tumulten hele Natten. Det 

var paa den Tid, da Petroleumshuset ved Fortet brændte, man hun saa først Ilden, efter at A. var kommen, 

saa hun antager ikke, han har været med der. Han tale ikke om, hvad han foretog sig, og da Dep. spurgte, 

hvad han var i Byen for, svarede han, at alle Folk kom til Byen. 

A. kan intet indvende imod Rigtigheden af Dep.s Forklaring. Hele den nedre ende af Byen var i Brand, da 

han kom ind, og han maa saaledes indrømme, at det var langt tidligere end af ham tidligere opgivet. Af de to 

Mænd var A. David Cameron den ene, men hvem den anden var, vil A. ikke kunne sige. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstilledes A. David Cameron, der siger, at han allerede var i Hatchetts Huus, da A. Lazarus kom der. 

Sammen med ham var Barney /: Abraham George :/ og James Edward. Han vil ikke have lagt Mærke til A. 

Lazaruss Tante. Da Lazarus forlod Huset, blev han tilbage, og han vil ikke vide, hvad der siden blev af Lazarus. 

A. Lazarus angiver, at han uden for Døren traf David Cameron, der slet ikke havde været inde i Huset 

endnu, da han kom. Begge A. afførte. 

Fremstod efter Tilsigelse Skrædder Henry Dumpiere, her af Byen, født paa Høgensborg. Det blev ham 

betydet, at han har at afgive Forklaring som Vidne, og blev han formanet til Sandhed. Han forklarer, at det 

Huus i Dronningsgade, hvor han havde sit Skrædderværksted, blev afbrændt Natten mellem den 1ste og 2den 

October. Han var ikke selv tilstede i Nærheden, saa at han intet derom kan berette af egen Erfaring, men det 

er ham bagefter sagt at det er A. George Henry, der opbrød hans Boutik og slog hans Syemaskiner istykker. 

Der boer en Søster til A. i Gaarden. Han forklarer videre, at han boede i Nærheden af det Sted, hvor Kjerulff 

havde sin Boutik, som var den første, der blev opbrudt. Det var efter hans Formening Kl: lidt efter 7 og, siger 

han, at Pøblen vel randsagede Boutikken og stak Ild i de Varer, der vare kastet udenfor, men at de ikke blot 

ikke stak Ild i selve Stedet, men endnu da Ilden udenfor fængede i Stedet, slukkede den og lukkede Dørene 

og gik videre. Dep. stod ved sit Vindue og saae paa det. Han antager ikke, der var over 300 Negere, men han 

har ikke lagt Mærke til nogen i Særdeleshed. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

[Folio 137b-138a, opslag 234] 

Fremstilledes Theophilus Hodge af Pl. Two Brothers /: jfr. Fr. P. Forh. 22de November :/ A. benægter ved-

holdende, at han havde nogen Øxe paa en Stok. Efter Omstændighederne fandtes det, at A. kunde foreløbig 

sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Thomas Jearwood af Pl. Two Brothers /: jfr. Fr. Politiforhør s 23de November :/ A. angiver 

at han var ved sit Arbeide som Karremand paa Two Brothers til efter Kl: 5 Eftermiddag, da han hørte om 

Spectaklet i Byen. Han gik ind og lige ned ad Dronningsgade og traf da paa en stor Deel Negere spredte i 
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Græsstykket. Angrebet paa Fortet havde allerede dengang fundet Sted, og A. havde hørt Skydningen ud paa 

Two Brothers. 

Fremstilledes A. William Robertson der siger, at han kun har meent at angive at han saae A. Jearwood 

imellem de andre Negere, men ikke saae ham gjøre noget. 

Efter det Fremkomne fandtes det at A. Jearwood ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev 

saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Frederik Clausen /: Fr. P. Forh: 15de Nobr :/ Han angiver, at han Tirsdag Eftermiddag, 

havde været sendt til Hope for at bringe Folk ned til Wheel of Fortune, saa det var nær ved Aften, da han 

kom hjem. Han gik ind til Byen for at kjøbe sig lidt at spise. Da han gik ned ad Dronningsgade, kom der bag 

ved ham en Hob, hvori han tydelig hørte 3 Skaller blæse. Han selv havde ingen Skal, hverken dengang eller 

senere paa Aftenen, men vil tverimod være undløben for Hoben. 

Fremstilledes A. Joseph Allen af Pl. Castle /: jfr. Fr. P. Forh. 23 Novbr :/ Han forklarer yderligere, at det var 

ved Brønden paa La Grange Gaard, at han blev ramt af et Skud. Han var, da han mærkede, at det ikke var 

raadeligt at opholde sig her i Byen, gaaet hen ad den Kant. Med Hensyn til, hvad han skal have yttret paa 

Plantagen, angiver han, at det var da Forvalteren sagde, at han vilde sende ham ind, fordi han var bleven 

skudt, og de andre Negere lo af ham, at han svarede, at der var mange andre, der havde været nærmere ved 

at blive skudte end han. Efter Omstændighederne fandtes det, at A. foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og 

han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstod Sadelmager Thomas Gerard, der til sin tidligere Forklaring, paa Anledning føier, at han ikke selv 

kjender A. Clausen, men at i Følge med ham var en Pige paa en 12 – 13 Aar, en Datter af Planter Hinckson af 

Plant. Wheel of Fortune, og at hun kjendte A. og tiltalte ham, uden [Folio 138b-139a, opslag 235] at A. dog 

svarede. Hun sagde endog, at det var Plantagens Skal, som Frederik blæste. 

A. benægter fremdeles, at han blæste paa Skal, vil ikke enten have hørt eller seet Hingson’s Datter og 

anbringer, at der paa W. of Fortune ikke blæses paa Skal, men ringes med Klokke. Dep. demitteret. A. afført. 

Fremstilledes A. Johannes John. /: jfr. Fr. P. Forh. 2den Novbr :/ Han fastholder sin Benægtelse af at have 

været i Rombodholder Flynns Gaard, hvilket han ellers vil være passeret paa sin Vei op ad den cath. Kirke til. 

Han angiver, at, da han kom ind fra Butlersbay, var Fr. Lunds Huus ifuld Brand, og forklarer han med Hensyn 

til det omhandlede Klokkeuhr, at han mødte et Fruentimmer, der var glad over at hun herefter kunde vide, 

hvad Klokken slog, fordi hun havde faaet et Uhr, der var taget fra Kjøbmand Lund. Da Kjøbmand Lund lever 

med en af A.s Niecer Judith Caroll, fandt han det rigtigst at tage Uhret fra Fruentimmeret, og han gav det til 

Judith. A.s Fruentimmer Sally Parson har til ham sagt, at de Sager, som Lund har reklameret som sine, havde 

hun næste Morgen samlet op i Gaderne. I hvert Fald vil A. ikke have stjaalet dem ud af Lund’s Boutik, ligesom 

han overhovedet vedblivende paastaaer, at han ikke har lagt Haand paa noget Menneskes Eiendom. Afført. 

Fremstilledes Hezekiah Lloyd af Pl. Reine /: jfr. Fr. Politi Forh. 23de Novbr :/ der vedbliver, at han, da han 

om Eftermiddagen ville gaae hjem, traf paa en Hob uden for Byen, og at han der fik et Slag i Hovedet hvorpaa 

han gik hjem. Han paastaaer, at han ikke senere kom ind til Byen, ligesom han ligesaalidt vil have været paa 

U. Love og der deeltaget Exesser. 

Fremstod Politibetjent Lindholm der, efter at A. nærmere havde beskrevet Stedet imellem Mt Pleasant og 

G. Place, hvor han vil have mødt Lindholm, forklarer, at han ved den angivne Vei mødte flere Folk, uden at 

han veed, hvem det var. A. skal have været i Byen senere om Aftenen, uden at Dep. kan angive, hvor paa han 

støtter dette Antagende. 

A. afført. 

Fremstilledes A. Laurence Frazer /: Fr. P. Forhør 22de Novbr :/ 

Med Hensyn til A.s Angivende om, at han har kjøbt Hatten i Christiansted, forklarer Politibetjent Lindholm, 

at Samuel Boins af Mt Pleasant til ham har angivet, at han saae A. komme hjem til Mt Pleasant fra 

Frederiksted Ildebrandsnatten med to nye Filthatte paa Hovedet. 

A. vedblev sin Paastand om at have kjøbt Hattene og faaet Frakken syet. Afført. 

[Folio 139b-140a, opslag 236] 
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Politibetjent Lindholm demitteret. 

Fremstilledes A. Joseph Clarke af Two Brothers og blev han efter Omstændighederne indtil videre re-

laxeret. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen den 7de Marts om Formiddagen Kl 9 blev i Frederiksfort Retten sat og administreret af 

Commissions Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede Com-

missionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent Anker. 

Commissorius bemærkede, at Commissions Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt, at han ved andre 

Forretninger var forhindret fra at være tilstede. 

Som Følge af det for Commissionen var bleven anmeldt af Politiet i Frederiksted, at en Murer Frederik 

William, der arbeider paa Pl. Carlton, havde angivet, at en Mand paa Carlton havde talt om, at en Kniv han 

havde, var den, der var bleven brugt til at skjære Ørene af Soldaterne. 

Fremstod Frederik William, Murer og angiver, at en Arbeider paa Carlton William Hurley allerede for over 

en Maanedstid siden havde viist ham en Kniv og pralet af, at det var den Kniv, der havde skaaret Ørene af 

Soldaterne, samt at han idelig pralede deraf, uden dog at sige, at det var ham – Hurley – selv, der havde brugt 

Kniven. Dep. havde advaret ham mod at føre en saadan Tale, men William Hurley var vedbleven dermed, saa 

at Dep. antog, at der maatte være noget i det. Da Hurley for nogen Tid siden havde glemt Kniven ved Brønden, 

kom den i Hænderne paa en anden Arbeider, der siden har givet den til Dep, da denne – rigtignok i Anledning 

af det Klammerie – vilde angive Hurley. 

Efter Forestaaende blev der truffen Foranstaltning til Anholdelse af William Hurley og Halfmann, hvis rette 

Navn har vist sig at være George Knot. 

Commissarius bemærkede, at han af de St Croix hensiddende i sin Tid fra Frederiksted opsendte Arre-

stanter havde ladet nedføre til Frederiksfort 17 Arrestanter, der enten alene eller ialfald væsentlig vare sig-

tede for Deeltagelse i Optøierne i Frederiksteds Bye, og med Hensyn til hvem Undersøgelsen derfor kun med 

stort Besvær kunde ledes i Arresthuset. Ved samme Leilighed vare 10 Arrestanter, der hensidde i Fre-

deriksfort og vare sigtede enten alene eller dog væsentlig for Deeltalserne i Brandstiftelserne paa Landet, 

blevne opførte til Arresthuset. 

[Folio 140b-141a, opslag 237] 

Derefter blev Kl: 12 Undersøgelsen fortsat, saaledes at begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes Sarah Simmons her af Byen og født samme Sted. Det blev hende betydet, at hun har at 

afgive Forklaring som Vidne, og hun blev formanet til Sandhed. Paa Anledning forklarer hun, at hun boede i 

det Huus i Kongensgade, hvor John Moore havde sin Boutik. Om Aftenen, efter at Pøblen havde begyndt at 

brække Boutikkerne op – og stikke Ild i Varerne uden for, flyttede hun sine Sager først hen til sin Moders 

Huus i Dronningsgade og senere tildeels hen til catholske Kirkegaard. I sin Moders Huus traf hun A. James 

Codogan, der er en god Bekjendt baade af hende og hendes Moder. Hun havde en bolden Finger og Armen i 

et Bind, men hjalp hende saa godt hun kunde med at flytte. Hun blev derefter paa Kirkegaarden hele Natten 

indtil om Morgenen, efterat Militairet var kommen ind i Byen. Dep. vil være fuldstændig sikker herpaa og 

ratihaberede sin Forklaring. 

Fremstod derpaa Adriane Simmons heraf Byen. Hun blev formanet som foregaaende Dep. Paa Anledning 

forklarer hun, at James Codogan, hvem hun er nøie bekjendt med, og som kaldte hende ”Comadro” var 

sammen med hende Tirsdag Aften og Nat fra Kl: 7 eller nøiagtigere fra den Tid af, da Pøblen demolerede 

Politibetjent Jackson’s Huus. Han kom ved den Tid til Dep’s Huus og raadede hende til at passe paa og at 

være forsigtig, da Negerne vare slemme. Hun havde en bolden Finger og derfor den høire Arm i et Bind. Han 

hjalp først at flytte Dep’s Datter Sarah Simmens’s Sager hen til Dep’s Gaard og senere, da Sagerne bleve 

flyttet op til catholske Kirkegaard, tilbød han sig at passe paa dem. Da Flytningen var færdig, gik Dep. selv op 

til Kirkegaarden og traf der James Codogan, med hvem hun derefter var sammen hele Natten til næste 

Morgen. Den eneste Tid hun en kort Tid havde A. afsyne var, naar A. gik fra hendes Huus, der ligger ved Enden 
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af Dronningsgade hen til Datterens Huus, men han var da ved hvert ”Te…” saa kort borte, at Dep. ikke anseer 

det mueligt, at han kunde have havt noget med Moores P…ten at gjøre. Desuden troer hun ikke, han vilde 

gjøre Spectakler. efter som han senere i hendes Gade af en anden Neger fik to over Nakken, fordi han ikke 

vilde raabe ”our side”. Hun mener, at Jane Lancaster har et gammelt [Folio 141b-142a, opslag 238] Sag imod 

ham. fordi han engang, da han var Vagtmand paa Lt. la Grange, gjorde Væsen af, at Jane Lancaster’s Dreng 

havde skaaret Sukkerrør. Dep. ratihaberede sin Forklaring. 

Fremstod efter Tilsigelse Charles Reilly Driver paa Pl. Butlersbay. Dep. blev formanet som foregaaende 

Dep. Paa Anledning forklarer han, at han kom ind til Byen Tirsdag Aften, da han saa Ilden, Klokken var vel 10 

– 11. Han flyttede først i et Huus her i Byen, og til catholsk Kirkegaard, hvor han vil være bleven om Natten. 

Han saae Codogas i Morgenstunden, men ikke i Løbet af Natten. Der var mange Folk, saa Codogan kan gjerne 

alligevel have været der. Dep. ratihaberede sin Forklaring. 

Fremstod efter Tilsigelse Mary Reilly forrige Dep’s Kone. Hun blev formanet som foregaaende Dep. Hun 

forklarer at hun, der ikke var rask, var hjemme i hendes Mands Huus i Bjergegaden Tirsdag Aften. Hun fik sine 

Ting flyttet op til cath. Kirkegaard og gik ogsaa selv derop og saae James Codegan der hele Natten. Hun var 

der ogsaa en lang Stund forinden hendes Mand, der efter hendes Mening først kom henad Morgenstunden. 

Dep ratihaberede sin Forklaring. 

Fremstod efter Tilsigelse Frances Rodgers Opsynsmand paa Sandy Point men boende i Byen. Han blev 

formanet til foregaaende Dep. Paa Anledning forklarer han, at han Tirsdag Nat omtrent Kl: 12 saae James 

Codagan paa catholsk Kirkegaard. Om Codogan enten før eller senere vare seet i Byen, veed Dep. ikke. Dep. 

ratihaberede sin Forklaring. 

Fremstod efter Tilsigelse John Simmons, Bødker, 23 Aar gammel, heraf Byen. Han er gift med Dep. Sarah 

Simmons. Han blev formanet som foregaaende Dep. Han forklarer i Overeensstemmelse med Dep. Adrian og 

Sarah Simmons, med hvem han flyttede op paa Kirkegaarden, at James Codagan var der hele Natten. Dep. 

ratihaberede sin Forklaring. 

Da samtlige Dep. Forklaringer paany foreholdtes dem, tilføier Dep. Mary Reilly, at der var to af Moores 

Vogne bragte op til de Mæhriske Brødres Skolehuus i Løbet af Natten. Hen ad Morgenstunden kom der nogle 

Negere, der uagtet Dep. søgte at tale dem tilrette, trak Vognene frem og slog den ene istykker, medens de 

trak den anden med og kastede den ind i Ilden i Robert Flynns Huus. Hun er ganske vis paa, at Codegan ikke 

var med dem, da han paa den Tid var paa Kirkegaarden, og hun vil ligeledes være vis paa, at Jane Lancaster 

ikke har været [Folio 142b-143a, opslag 239] der. Paany formanede vedstaae Dep. saaledes deres 

Forklaringer, hvorefter de bleve demitterede. 

Fremstilledes A. Paul Job af Pl. Punch. /: Nedført fra Christiansted :/ Efter Omstændighederne fandtes det, 

at han ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Christian Poulsen af Pl. Concordia (Nedført fra Chr.). Efter Omstændighederne, og uagtet 

det er sandsynlig, at han har været mere paafærde nede i Byen, end af ham indrømmet, fandtes det, at han 

ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Peter William af Goodhope; Nedført fra Christiansted. Efter Omstændighederne fandtes 

det, at han ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Cancer Kenny. Nedført fra Christiansted. 

Efter Tilsigelse var mødt Peter William, Fisker her af Byen. Han forklarer, at han var ved Politibetjent 

Jacksons Huus, da Banden var der anden Gang og forsøgte paa at sætte Ild paa Huset. Han saae der A., men 

saae ikke, han gjorde noget. Dep. nægter, at han fulgtes med John Emanuel /: Bigfoot Manuel :/ Han saa 

heller ikke at A. fulgte videre med Banden. 

A. vedgaaer, at han, da Banden anden Gang var ved Jackson’s Huus, ogsaa var der, idet han paa samme 

Tid passerede der forbi og blev standset; Han vil ikke have foretaget sig noget. Efter Omstændighederne 

fandtes det, at A. ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes William Hurley af Pl. Carlton, født paa Barbados. Der efter det imorges Fremkomne var 

bleven anholdt. Han forklarer nu, at den omhandlede Kniv havde engang hans Kone fundet paa Græsgangen 
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ved Negerbyen. En Mand ved Navn Francis havde fortalt ham, at John Harley /: skudt af Standretten for 

Carlton Affairen :/ i sin Tid havde sagt til ham om at see at finde Kniven, da det var den, han [Folio 143b-144a, 

opslag 240] – John Charles – havde brugt til at dræbe Soldaterne med og til at skjære Ørene af med den. A. 

har derefter ogsaa paa Pl. talt om, at han havde en Kniv, der havde været brugt til at skjære Ørene af 

Soldaterne, men han nægter, at han har pralet deraf. Han angiver, at han den Morgen, da Mordet paa Carlton 

fandt Sted, ligesom over hovedet under hele Oprøret havde en saa daarlig Fod, at han ikke kunde gaa nogen 

Steder, og han vil saaledes end ikke have været ud af Negerhusene, da Soldaterne bleve dræbte oppe i 

Gaarden. Anholdte henført i Arresten. 

Fremstod derefter Georg Knot kaldet Halfmann af Pl. Carlton. /: jfr Forhør 14de February :/ Han angiver, 

at han, efterat Soldaterne vare blevne mishandlet paa Carlton og laae i Gaarden, af 2d Classes Driver fik Ordre 

til at løfte Soldaterne i Karren og bringe dem ud af Plantergaarden. Han var saaledes med til at lægge de to 

Soldater, der endnu ikke vare gandske døde, skjøndt nær ved det, op paa en Karre, som han fremdeles var 

med til at trække ud paa Veien, idet han gik mellem Stængerne. Han kunne saaledes ikke være bag ved Karren 

eller have nogen Stok i Haanden og har ikke i nogen Maade mishandlet Soldaterne. Han og de andre gik strax 

tilbage med Karren, og han har ikke seet, at nogen mishandlede Soldaterne, efter at de vare lagte ved siden 

af Veien. A. forløbig hensat i Arrest. – 

Mødet hævedes Kl: 4½. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Lørdagen den 8de Marts om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilsted. 

Efter Tilsigelse fremstod Cathrine Benjamin af Mt Steward, A. Daniel Benjamin’s Hustrue. Paa Anledning 

forklarer hun, at hendes Mand D. Benjamin var hos hende paa Mt Steward til Kl: omtrent 6 om Eftermiddagen 

den 1ste October, da han forlod Mt Steward og gik til Byen, som Dep. først angiver, for at yde Hjælp ved 

Ildebranden. Foreholdt, at der dengang ingen Ildebrand var, kan hun ikke nærmere forklare, hvad Klokkeslæt 

det var [Folio 144b-145a, opslag 241] han gik ellers om der dengang var Ild i Byen, men hun vil være sikker 

paa, at han, der i Løbet af Natten kom hjem igjen og vækkede hende, ialfald dengang fortalte hende at han 

havde villet yde Hjelp, men at Ilden var for stærk for nogen Hjælp. Det var endnu mørkt, da han kom tilbage. 

Fremstilledes A. Daniel Benjamin, der vedbliver at han saae Ilden fra Mt Steward, inden han gik til Byen. 

Dep. Cathrine Benjamin er derefter usikker i sit Angivende. 

Efter det Fremkomne fandtes det, at A. ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes 

indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. James Codagan af Pl. Whim. Efter de igaar med Hensyn til ham fremkomne Vidneforkla-

ringer fandtes det, at A. ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstod efter Tilsigelse Isaac Nathan, der, behørig formanet, gjentog sin i Politiforh. d 30 October med 

Hensyn til A. Charles Orgis afgivne Forklaring. Han forklarer yderligere at han stod paa Værftet beskjæftiget 

med at lade en Baad med Sukker da Hoben kom ad Strandgaden fra Hospitalet ned til Fortet, hvor den fore-

nede sig med Hobe der kom fra andre Gader. Han saae fra det Sted hvor han stod A. Orgis, der havde endeel 

Steen under sin Arm, kaste Steen ind imod Fortet, og Dep. lagde Mærke til, at næsten enhver Steen, han 

kastede, ramte Klokken. A. stod i Gaden ligeud for Klokken. Da Pøblen, efter at være dreven tilbage fra Fortet, 

noget splittede ad, var Dep., der havde stødt Baaden fra Værftet og var gaaet ud til ”Carib”, kommen tilbage 

og var i sit Huus, da A. Orgis passerede samme og, saavidt Dep. hørte, gav hans Kone en Beretning om, hvad 

der var passeret, og hvorledes Fruentimmeret Felitia var bleven saaret. Om Orgis derefter gik ud af Byen, 

veed Dep. ikke, men han vil være aldeles vis paa, hvad han om Orgis har forklaret. 

Fremstilledes A. Charles Orgis der vedbliver at paastaae, at han forlod Mængden og Byen oppe ved 

Brønden, altsaa forinden Angrebet paa Fortet. Han [Folio 145b-146a, opslag 242] vil ikke den Dag have talt 

med Nathan’s Hustru, medens Dep. ligeoverfor A. bestemt fastholdt sit Udsagn. A. afført. 
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Under nærmere Examination forklarer derefter Dep. med Hensyn til A. Caroline David /: Forhør 13de og 

30de January :/, at det var ham, der angav hende til Politiet. Han saae hende ikke i Pøbelhoben ved Fortet. 

Derimod saae han hende om Aftenen noget efter Kl. 10 ved Wood’s Boutik paa Hjørnet af Kongensgade og 

Torvegaden, da Boutikken var brækket op og Varerne antændte ude paa Gaden. Hun var meget høirøstet og 

havde meget travlt i Mængden, uden at Dep. kan angive nogen bestemt Handling, hun foretog sig. Da Dep., 

der gik ned ad Strandgade til, gik forbi, hørte han hende raabe ”der gaar Isaac Nathan”. Da Dep., der havde 

været inde i Major Moores Huus og der søgt at redde og flytte nogle Sager, en Times Tid senere med en Byldt 

paa Skuldrene passerede Reuters Hjørne høiere oppe i Gaden, saae han atter Caroline David i Mængden der, 

og hun nævnte igjen hans Navn. Dep. gik op til sit Huus, lidt høiere oppe i Kongensgade, men ved nærmere 

Eftertanke fandt han, at de Sager, han gik med, maaskee ikke vilde være sikkre i Huset, og han bragte dem 

ombord i ”Carib”, ligesom han senere lod sit eget Bohave bringe ud af Huset og sin Kone ombord i Carib. Da 

Dep. om Morgenen kom til sit Huus, fandt han det opbrudt, og den halve Dør kastet ud paa Gaden. Folk i 

Nabolaget fortalte ham, at der havde været en Pøbelhob, som, idet de havde kaldt paa ham og raabt hans 

Navn, havde opbrudt Huset, der var tomt, og gjort Spectakler der. Naboerne nævnte ikke, at Caroline David 

havde været med der, men af hvad han havde seet og hørt tidligere paa Natten, sluttede han, at det er hende, 

der har ført en Hob derop for at lede efter, hvad han for Major Moore havde reddet. 

Fremstilledes A. Caroline David, hun benægter, at have seet Dep. i Løbet af Natten, eller forinden han 

Onsdag Morgen kom gaaende op til Two Brothers, da Two Brother’s Folk begyndte at kaste Steen paa ham, 

der havde et Gevær i Haanden, – Soldaterne vare dengang komne ned i Byen. Hun vil ikke have været tilstede 

ved Plyndringen af Wood’s Boutik, hvorimod hun vil have været ved Reuters Hjørne, indtil Ilden kom saa nær, 

at den titnævnte Flytning fra Boutikken fandt Sted og varede til hen ad Morgenen. [Folio 146b-147a, opslag 

243] Hun vil ikke der have seet, end mindre talt, til Dep., om hvem hun ikke vil vide, hvor han boer, saa hun 

har ikke været med til at bryde hans Huus op. – 

Dep. ratihaberede sin Forklaring med Tilføiende, at Two Brothers Folk ikke vilde have kastet Steen efter 

ham, hvis A. ikke havde været der og raabt hans Navn, og blev derefter demitteret. 

Arrestantinden afført. 

Efter Tilsigelse var mødt Forvalter Thomas Herort født i Irland, veed ikke sin Alder. Tilspurgt, med Hensyn 

til de 3 Arrestanter fra Wheel of Fortune, Christian Joseph, Michael Frederik og Johanne William /: jfr. F. P. 

Forh. 4 Novbr :/ betegner han nærmere den mod dem fremkomne Sigtelse, saaledes, at det har været om 

Onsdagen, samtidig med at Banden var paa Wheel of Fortune, og afbrændte den, at de tre Arrestanter brød 

ind i Romkjelderen og stjal Rom. Med Hensyn til A. Johanne William angiver han videre, at denne A. om 

Torsdagen er gaaet fra Wheel of F. op ad Landeveien tilligemed flere andre for at faae en Bande tilbage paa 

Wheel of Fortune for at afbrænde Vaaningshuset, der var blevet skaanet om Onsdagen, men at de, da der 

blev skudt ved Carlton, blev bange og gik hjem igjen, ligesom han fremdeles med Hensyn til A. Johannes 

William angiver, at han, da Vagtmanden John Griffit om Onsdagen vilde begive sig over til Two Brothers for 

at give …. Underretning, at Banden kom til Wheel of Fortune, standsede Vagtmanden og ikke vilde lade ham 

gaae videre. – Med Hensyn til A. Benjamin Ford føier Dep. til sin, den 23de November afgivne Forklaring, at, 

efter hvad han har hørt og navnlig hvad James H. Babtist har berettet, var Benjamin Ford fremmerst i Pøblen 

nede ved Fortet og navnlig virksom med at rive Porten af. Dep. derefter ratihaberede sin Forklaring og 

aftraadte. 

Fremstod efter Tilsigelse William Thomas Boins, Driver af Pl. Mt Pleasant & Plessens, født paa Barbados. 

Behørig formanet til Sandhed, forklarer han, efter de til ham rettede Spørgsmaal 1, at han ikke veed, naar A. 

Charles Orgis kom hjem om Tirsdag Aften; 2, at han ikke saae eller hørte, naar A. Laurence Frazer kom hjem 

3, at der om Torsdag Formiddag kom nord fra op gjennem Grove Place en Bande til Mt Pleasant, i hvilken han 

kun vil have kjendt A. Harriett James. 4, at han ikke [Folio 147b-148a, opslag 244] veed noget om A. John 

Henry Green’s Foed om Tirsdagen eller om Natten derefter. Han havde i hele 14 Dage ikke seet Green, der 

havde holdt sig hos sit Fruentimmer paa Entfjeldgreen. Dep. ratihaberer sin Forklaring og blev demitteret. 
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Fremstod efter Tilsigelse Samuel Boins af Pl. Mt Pleasant & Plessens, født paa Barbados. Efter, paa sæd-

vanlig Maade, at være formanet til Sandhed, forklarer Dep., at han Onsdag Morgen den 2den October, vel en 

halv Time efter ”turn out time”, stod paa Veien, da han saae A. Lawrence Frazer komme hjem. Frazer havde 

en Sukker Øxe paa en Stok i Haanden, en ny Kniv i Beltet, et Stk rødt Tøi til Halsen og en ny Filthat paa 

Hovedet, oven paa sin egen. Dep. kunne see, at han ogsaa havde endeel Ting under Skjorten paa Brystet men 

hvad det var, veed han ikke. En Pige – Sarah Blade – der fulgtes med Dep. gjorde Løier med hans ny Hat og 

spurgte ham hvorledes det stod sig til i Byen, hvortil han svarede noget som, at de havde faaet alting i Orden 

og tilføiede, at han kun var kommen ud for at ”recrutere” sig og maatte tilbage igjen til Byen. En ung Fyr, 

John Standfort, var ogsaa tilstede. Dep. tilføier, at den Hat, der bliver funden i Arrestantens Huus, det var den 

samme, som den han bragte med hjem fra Byen, men A. har fortalt ham, at han har byttet Hat med en Mand 

oppe i Christiansted. 

A. Laurence Frazer blev fremstillet og angiver, at han har faaet den paa gjeldende Kniv af Robert Isaac, 

sammen med hvem han vil have været i Byen. Hatten var Robert Isaacs, og A. vil ingen Øxe have havt. Tøiet, 

han havde paa Brystet, var Tøi, han havde kjøbt til en Jakke. Han vil ingen rødt Klæde have havt om Halsen 

og ikke brugt Yttringer, som af Dep. angivet. Han vil have forladt Byen Tirsdag Aften og vil have tilbragt Natten 

paa Landeveien. 

Dep. Samuel Boins tilføier, at alle de Negere, der kaldte sig Capitainer fra Spectaklerne i Frederiksted, den 

Nat havde en rød Klud om Halsen. Dep’s Forklaring blev ham foreholdt, og ratihaberede han sammen med 

Forsikkring, at han er rede til at beedige Samme. Hvorefter han blev demitteret og A. afført. 

Fremstod efter Tilsigelse Sarah Person her af Byen. Paa Tilspørgsel angiver han, at de Boutiksvarer, der 

var bleven [Folio 148b-149a, opslag 245] funden i hendes Huus, havde hun Morgen efter Branden fundet tæt 

uden for sin Dør, og hun havde samlet dem op. Med Hensyn til Johannes John forklarer hun, at hun først saae 

ham Kl: 9 – 10, da han lige vil være kommen ind fra Butlersbay, hvorefter han gik for at see efter sin Kone og 

sine Børn. Hvorlænge det varede, inden han kom tilbage, kan hun ikke sige. Paa den Tid da Pøblen vilde 

brænde Politibetjent Borch’s Sted, og Naboerne bade for det, var Johannes der og gjorde sig Umage for at 

redde det; da A. derefter sagde, at han vilde gaae ned til Moores Boutik – A. var Fruu Moores Kudsk – søgte 

Dep. at faae ham til at lade være. Han gik imidlertid ud, og hvor han blev af, veed Dep. ikke. Dep. ratihaberede 

sin Forklaring, hvorefter han blev demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Thomas Hatchett af Frederiksted, født i Christiansted, 36 Aar gammel, bekjender 

sig til den Mæhriske Brødres Kirke. Det blev ham betydet, at han har at afgive Forklaring som Vidne, og han 

blev formanet til Sandhed; hvorefter han paa given Anledning forklarer, at efter hans Mening skulde det være 

Kl: 10 – 11, at Lazarus Hatchet /: see 6te dennes :/ kom og vilde ned til sin Tante og saaledes op til Dep’s 

Værelse. Strax efter kom David Cameron, men Dep. kan forøvrigt ikke angive noget dem betræffende. Da 

Folk, han, som flere Gange under Politiforhøret omforklaret, gav Vand Tirsdag Eftermiddag, vare de Negere, 

der havde forfulgt Samuel John ud i Lagunen, vel en 30 – 40 Stykker. Dep. lagde Mærke til Joe la Grange, 

Samuel Henry og William Robison, Derimod kan han ikke sige, om Emanuel var imellem dem. Dep. 

ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Isaac Simmons af Carlton født paa Carlton og 25 Aar gammel. Han blev formanet 

paa sædvanlig Maade og forklarer derefter som følger. Han fik af Planter Skeoch Ordre til at skaffe Ligene af 

de to Soldater, der laae i Carlton Gaard, bort ud paa Landeveien, da Negerne vedblev at true med at brænde 

Plantagen. Dep. fik dem lagt paa en Karre, den ene var allerede død, den anden kunde røre sig lidt, men 

rallede. Halfmann var imellem Stængern paa Karren. Dep. var bag ved, og Halfmann har ikke paa Veien [Folio 

149b-150a, opslag 246] ud af Gaarden slaaet eller mishandlet nogen af Soldaterne. Derimod slog John 

Charles /: den Skudte :/ flere Gange den, der endnu rørte sig. Dep. tog ved Siden af Veien Soldaterne ud af 

Karren og lagde dem ned saa lempelig som det efter Omstændighederne lod sig gjøre, medens nogen raabte 

paa, at de skulde væltes ud ligesom Gjødning, og andre raabte, at alle Drivere og Underforvalterne skulde 

have samme Lod. Dep. turde altsaa ikke blive længere paa Stedet – han er Driver for 2den Klasses Gang – men 

trak af med Karren, saa han ikke fik seet, om Nogen mishandlede Soldaternes Lig ved Veien. – Dep. har hørt 
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William Hurley paa Pl. paa en pralende Maade tale om den Kniv, han havde, at den havde skaaret Ørene af 

Soldaterne, men saavidt Dep. veed, har Hurley fundet Kniven bag efter og veed ikke engang om den har 

været John Charles’s. Dep. saae ikke Hurley under Affairen paa Carlton; han skal dengang have havt en daarlig 

Fod. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Efter det saaledes Fremkomne fandtes der ikke Føie til at belægge George Hatchett’s /: Halfmann’s :/ 

Person med Arrest, ligesom det ogsaa efter Omstændighederne fandtes at kunne undgaaes at hensætte 

William Hurley i Arrest.  

Mødet hævedes Kl: 4. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Onsdagen den 12te Marts om Middagen Kl: 12 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidne vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw havde anmeldt Forfald i Embedsforretninger i Frederiksted. Overdommer Rosenstand 

bemærkede at han, efter at være kommen tilbage fra Frederiksted, de to foregaaende Dage havde været 

optaget af andre Forretninger. 

Fremstilledes A. Thomas Edward af Pl. Punch. Da der hidtil ikke er fremkommet videre imod A., end at 

han, da Banden var paa Punch, har taget Meel fra Allowancekjelderen, fandtes det, at han ialfald foreløbig 

kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Ferdinand James [Folio 150b-151a, opslag 247] af Pl. River, om hvem det vel er oplyst, at 

han har benyttet sig af Mueligheden til at stjæle Rom og rimeligviis andre Ting. Efter Omstændighederne 

fandtes det, at han ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. John F…ffle af Pl. Lower Love, født paa Tortola, om hvem det vel er oplyst, at han er gaaet 

med Banden ud fra L. Love. Da A., der er en ældre Person ellers charactiriseres som et godmodigt, noget 

svaghovedet Individ, fandtes det, at han ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil 

videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Ludvig Richardsen af Pl. La Reine, der rigtignok har vedgaaet, at han paa Glynn har ringet 

Klokken for Banden, men efter Omstændighederne fandtes det, at han ialfald foreløbig kunde sættes paa fri 

Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Benjamin Allan af Orange Grove, født paa St: Kitts, 25 Aar gammel /: jfr. Forhør 4 January 

:/. Efter Omstændighederne fandtes det, at han ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev 

saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes Oxeline Williams af Work & Rest, en Datter af Driveren der. Efter Omstændighederne 

fandtes det, at A., der har været med en Bande inde i Annashope Vaaningshuus, ialfald foreløbig kunde 

sættes paa fri Fod, og hun blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Thomas Edward af Pl. U. Love, født paa Tortola, der er sigtet for Deelagtighed i Overfald 

paa Julia Robuck, men ellers ikke har Deelagtighed i Oprøret. Han angiver, at Miss Robuck den paagjældende 

Formiddag – om det var Torsdag eller Fredag husker han ikke – gik om i Negerbyen for at see at udfinde noget 

om de Sager, der, da Oprørerne havde været paa Plantagen Onsdag Aften, vare forsvundne fra hendes Huus; 

da hun paa Veien fra ”the market” op til Rebecca Pedros Huus, hvor hun havde søgt Tilflugt, passerede A.’s 

Dør, brugte hun Mund om, at Folkene havde stjaalet hendes Ting, og A. tog sig, uagtet Beskyldningen just 

ikke directe var rettet mod ham, af den og sagde til Miss Boebuck, at hun ikke maatte sige saadant noget. Da 

hun gjentog Beskyldningen gav A., der sad paa sit Svinetrug uden for Døren, uden at reise sig, hende, der 

gjentog, at de alle vare ”a damned set of [Folio 151b-152a, opslag 248] thieves”, et Slag med en lille 

Tamarindeqvist, han havde i Haanden. Miss Roebuck forsatte sin Vei; og A. var ikke med i det Overfald paa 

hende, hvorunder hun blev mishandlet. – Under nærmere Examination forklarer A. at han – han troer om 

Fredagen – saae en lille Flok Folk fra River gaae rundt om Upper Love op ad Veien til Jealousy ”Gut”; de vare 

ikke inde i Negerbyen, og A. saae ikke, at de enten satte Ild paa noget Sukkerstykke eller overhovedet gjorde 
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noget paa Upper Love. Med Hensyn til A. Rebecca Frederik af U. Love angiver han, at hun under alle 

Spectaklerne saagodtsom ikke var hjemme paa Pl., men var ”walking” saagodtsom hele Tiden. Foreholdt dem 

sidste Deel af sin Forklaring tilføier A., at han er næsten vis paa, at det ikke er sandt, naar der er sagt, at disse 

Folk fra River fik et Fruentimmer med et Træben, Henrietta, til at gaae med sig, saalidtsom at de i Negerbyen 

skulde have væltet den Puncheon med Vand, der var sat der for at bruges til at slukke Ilden med. Der stod 

rigtignok et Puncheon i Negerbyen, men det var ingen Vand i det. Efter Omstændighederne fandtes det, at 

A. ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Emilia Samuel af Pl. Upper Love, der vedbliver sit tidligere Angivende om, at de fem Folk 

fra River om Onsdagen tvang hende og Cecilia til at gaae med Banden over til River. Hun vil fremdeles ikke 

have været inde i Forv. Wilsons Huus og slaaet noget istykker, men kun have staaet paa Trappen og intet 

gjort. 

Fremstilledes A. Cecelia Samuel af Upper Love. Hun paastaaer ligeledes, at Joe King om Onsdagen kom 

ind i U. Love Negerby og tvang hende, Emilie, Isabella og Molly til at gaae med over til River, da Banden kom 

fra Grove Place. Hun vedbliver fremdeles, at hun ikke var oppe i Forvalterhuset, men kun ved Kjøkkenet, der 

ligger udenfor. Hun var tilstede, da den, ogsaa af Henry Patrick omforklarede Kjedel /: Forhør 26de February 

:/ blev slaaet i stykker, men at det var Barbadian Louisa, der gjorde det. Hun veed ikke, om Emilia var oppe i 

Spisekammeret, der er oppe i Huset. Efter Omstændighederne og af Hensyn til at A. er høit frugtsommelig, 

fandtes det at hun, ialfald foreløbig, kunde sættes paa fri Fod, hun blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Joseph King af River og benægter fremdeles, hvad der er angivet om hans Færden om 

Onsdagen paa Upper Love. Om Fredagen vil han være passeret U. Love henad Veien til Jealousy, men han 

nægter fremdeles, at han har været [Folio 152b-153a, opslag 249] derinde. Afført. 

Fremstilledes Maria Branegan af Pl. L Bethlehem. Efter Omstændighederne fandtes det, at A. der er en 

ældre gift Kone ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod og hun blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Torsdag den 13de Marts om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde fremdeles anmeldt Forfald. 

Fremstilledes Rebecca Frederik af Pl. U. Love født paa Pl. Slob. Hun angiver at hun om Onsdagen den 2den 

October, da hun saa endeel Folk paa færde paa Landeveien, gik over ad Centerlinien til og ved Mt Pleasant & 

Pl. traf en stor Mængde Negere, ifølge med hvem hun kom over til Allandale. Hun vil imidlertid kun have 

staaet stille i Gaarden uden at deeltage i nogen Ødelæggelse og være gaaet derfra lige hjem til U. Love. 

Fremstilledes A. William James, der paa Tilspørgsel angiver, at han saae A. Rebecca hjemme paa U. Love 

hele Onsdagen da hun boer i Nærheden af ham. Da han hører hende indrømme, at hun har været paa Al-

landale kan han ikke nærmere angive, naar han saae hende, men han vil ikke have hørt hende tale om hendes 

Tour til Allandale. 

Fremstilledes A. William Andreas af Pl. River, der fastholder sin tidligere Forklaring om, at han og de andre 

4 Folk fra River om Fredagen kun gik forbi U. Love. Han angiver fremdeles, at det er A.’s Emilie’s Familie, der, 

i Forbittrelse over, at Emilie var bleven anholdt, efter Angivelse af nogle af Rivers Folk, voldte voldsom 

Spectakel paa Plantagen og til Gjengjeld gjorde Angivelse mod Folk fra River. Emilie’s Moder og andre af 

Familien sagde med rene Ord i U. Love Gaard, at det var til Gjengjeld for Emilies og Cecilias Anholdelse, at A. 

og de andre fire bleve tagne op. Begge Beskyldningerne, baade den Emilia og Cecilia fremføre, at han og de 

andre vare paa Plantagen om Onsdagen, og den, at de have set Ild paa et Sukkerstykke om Fredagen, var lige 

usande. Saavidt han [Folio 153b-154a, opslag 250] veed ere alle de Vidnesbyrd, Planter Finegan nævner imod 

ham og de andre, fra Emilia’s Familie, usande. 

Fremstilledes A. James Percy, der angiver, at han, da han efter at være anholdt paa River, førtes tilbage 

igjennem U. Love, hørte John Ryan sige, at det var til Gjengjeld for Emilies Optagelse, at han og de andre vare 
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angivne. Han havde om Fredagen nede ved Veien talt med John Ryan, der fortalte ham, at alle Upper Love’s 

Folk vare ude ”walking”. Da de om Fredagen ikke vare inde i Negerbyen, veed han ikke, om der stod en 

Puncheon med Vand, men William Andreas har intet væltet. 

De fremstillede Arrestanter vare, efterhaanden som de vare blevne afhørte, afførte. 

Fremstilledes A. Susanne Martin af Jealousy, født paa Canaan /: opsendt fra Frederiksted :/ Hun erkjender, 

at hun Onsdag Aften gik med den Bande, der havde hjemsøgt Jealousy, over til Monbijou, hvor hun vil have 

taget lidt ”cornmeal” i sit Tørklæde. Derimod benægter hun bestemt, at hun, saaledes som hun er sigtet for, 

har om Torsdagen været paa Canaan. Hun vil Onsdag Aften være vendt tilbage til Jealousy. Afført. 

Fremstilledes A. Samuel Hendrik af Jealousy, født paa Canaan. Han angiver, at han Torsdag Morgen gik fra 

Jealousy over til Negerbyen for at see efter et Fruentimmer, da han hørte, at hun var med en Bande gaaet 

over til Canaan, gik han derover for at see efter hende. Canaan var allerede dengang brændt, og A. benægter 

vedholdende, at han noget Steds der har sat Ild paa. A. Susanne Martin saae ham ikke der, da han havde 

forladt hende hjemme paa Jealousy. Fruentimmeret, han søgte efter, var Peggy Margreth af Monbijou, og 

den eneste, han paa Canaan talte med, var Thomas Jacob. Han tilføier, at han Onsdag Aften, da foregaaende 

Arrestantinde, der er hans Fruentimmer, kom hjem fra Monbijou, gav hende en god Dragt Prygl, fordi hun 

var gaaet med Banden, saa han troer ikke, hun har været paa færde. Afført. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph. Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen den 14de Marts om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Commissionens Medlem Byfoged Sarauw [Folio 154b-155a, opslag 251] havde fremdeles Forfald. 

Fremstod efter Tilsigelse Forvalter J. Roberts af Pl. Marysfancy, født i Irland, 26 Aar gammel. Han blev 

behørig formanet som Vidne og tilspurgt med Hensyn til A. Peter Felix /: jfr. 23de December og 23de January 

:/ Han for klarer, at han om Torsdagen den 3die October var ude med nogle Volonteers, da han, tillige med de 

andre, efterat Banden, som havde sat Ild paa Glynn, medens ”the Volunteers” havde gjort Holdt paa Bonne 

Esperance, var bleven adsplittet, kom op til Pl. Marys Fancy. Dep. traf saagodt som alle Folkene hjemme, og 

alt saae godt og rolig ud paa Plantagen. Da Dep. den paafølgende Mandag igjen tog Ophold oaa Pl.og skulle 

til nærmere at see og høre sig for, hvorledes det var gaaet fandt han, at Allowancekjelderen havde været op 

brudt, og at en stor Deel Sukker /: c. 6 Tønder :/ samt Rom og Meel var bleven taget af Folkene, ligesom han 

hørte, at forøvrigt Plantagen havde været gjort parat til at modtage Oprørerne, idet t. Ex. Skodderne vare 

tagne af Sygehuset, og især Magas og Trash havde været lagt til Brænde udenfor Hovedbygningen, hvad 

nemlig Plantagens Fruentimmer skulde have gjort. Da Dep. nærmere forhørte sig, skød Fruentimmerne, der 

indrømmede, at de havde samlet Trash, allesammen Skylden paa Driveren, Peter Felix, der havde beordret 

dem til at gøre det, ligesom det var ham, der havde tvunget Underforvalter Reilly til at aabne 

Allowancekjelderen. Den af A. Peter Felix omtalte Hesteoppasser, hvis Navn er Daniel Andreis, og som Dep. 

anseer som en paalidelig Mand, har selv angivet Peter Felix og ikke fortalt Dep. noget om, at Peter Felix i 

Forening med ham havde skaffet Trashen borte igjen. Daniel Andreis har tvertimod saavelsom Edw. 

Collingmoore sagt ham, at Peter Felix endog gav Ordre til at sætte Ild paa, med den Bemærkning, at det 

varede ham forlænge, inden Banden kom op, og det var bedst, at de gik ned for at møde dem, dengang den 

var ved Morningstar. Efter hvad Dep. har erfaret, var der endeel af Folkene, saavel der som paa Nabo-

plantagen, der hele Formiddagen blæste paa Skal. 

Med Hensyn til A. Henry Spring angav Dep. at han antager, at han har været med i Banden, ikke blot paa 

Glynn, men ogsaa paa flere af de andre Plantager, hvor den samme Bande var. Saavidt Dep. antager, har alle 

Folkene paa Pl., baade Mænd, Fruentimmer og Børn, været med til at hjelpe sig selv fra Allowancekjelderen, 

og Fruentimmerne til at bringe Trash. Den eneste Undtagelse, mener Dep., er Christopher Buckley. Dep. tør 

ikke være sikker paa, om det ikke er Plantagernes Folk, der ville søge at slippe, ved at kaste Skylden paa 

Driveren, om ham de tiener fore- [Folio 155b-156a, opslag 252] give, at de have været nødte til at lystre ham. 
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Dep’s Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet, med Tilføining, at han antager, at Peter Felix, hvis 

han ikke havde været dybt involveret, selv om Torsdag Eftermiddagen maatte have fortalt ham, hvorledes 

Folkene havde opført sig, og blev derefter demitteret. 

Fremstilledes A. Henry Spring af Marysfancy. Han angiver, at Underforv. Reilly Torsdag Morgen sagde, at 

Driveren Peter Felix havde sagt, at Kjelderen skulde aabnes for Folkene, som derpaa hjalp sig selv til Meel, 

Rom og Sukker, efter A. Angivende dog meget moderat, saaledes at han selv f. Ex. kun havde taget 4 Qvarts 

medens han bragte 12 Qvarts op i Huset til Forvalterens Huusholderske. A. saae ikke, at der blev bragt Trash 

op til Hovedbygningen, da han dengang var nede ved Glynn med Banden, men da han kom hjem, hørte han 

Daniel Andrew sige, at Gængen havde bragt Trash op i Galleriet, og, at han – Andrew – havde ladet dem tage 

det bort igjen. Cathrine Brewster sagde, at det var Peter Felix, der havde beordret Gængen til at gjøre det. 

Med Hensyn til sig selv vedbliver A., at han rigtignok var paa Glynn med Banden, men intet foretog sig der. – 

A. tilføier endnu, at saavidt han veed, var der kun een, der blæste paa Skal, nemlig ”Killian”, der blev skudt 

nede paa Glynn. Han begyndte allerede Onsdag Aften. A. fulgtes ikke med ham. Afført. 

Fremstilledes A. Thomas Jacob af Pl. Canaan, (tilføjet: Monsieur) født paa samme Sted, der med Hensyn 

til A. Samuel Henrik forklarer, at han saae denne komme over til Canaan, medens Mt Pleasant’s Bande var 

der. Sam Hendrik var tilhest og kom og spurgte efter sit Monbijou Fruentimmer Peggy Margreth, og da han 

hørte, at Peggy Margreth ikke var der længere, red han sin Vei igjen. A. er vis paa, at han intet foretog sig 

der. Afført. 

Fremstilledes William Holder /: Poor Boy :/ af Pl: Monbijou, der ligeledes udsiger, at han saae Samuel 

Henrick tilhest, men ikke gjøre noget paa Canaan. Afført. 

 

Fremstilledes A. Laurentius William, der siger, at han saae S. Hendrick gaae med Banden fra Canaan ved 

Betsys Jewell til, hvor langt han gik med, kan han ikke sige, og han har ikke seet ham gjøre noget. Hendriks 

var ikke tilhest. 

Fremstilledes A. Samuel Hendriks, der fastholde sit Tidligere med Tilføiende, at han var ridende. 

Efter det hidtil Fremkomne fandtes det, at A. Samuel Hendriks ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, 

og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes Susanne Martin. Efter [Folio 156b-157a, opslag 253] det hidtil Fremkomne fandtes det, at 

A. Susanne Martin ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og hun blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes Joseph James af Enfjeldgreen /: opsendt fra Frederiksted. jfr. Fr. P. Forh. 9 November :/ Han 

forklarer, at han om Torsdagen havde været oppe og besøgt sin Søster paa Windsor og kom tilbage derfra ud 

paa Aftenen for at gaae hjem til Enfjeldgreen, da han paa Landeveien ved Mt. Pleasant & Plessens mødte 6 a 

8 Folk der kom fra de øvre Værker /: Mt Pleasant :/ og gik ned til de nedre Værker /: Plessens :/ hvor de 

nuværende Plantageværker befindes. De toge A. med sig ned til Værkerne, som de derpaa satte Ild paa. A. 

vil ikke have laant Haand dertil. Han vil ikke have kjendt nogen af de Folk, der toge ham med. Da A., efter at 

der var sat Ild paa Værkerne, gik ind i Plessens Negerby, traf han der Johannes – Hans Efternavn kjender han 

ikke. Det er ikke rigtigt, at han kom til Mt Pleasant sammen med Johannes. A. vil være gaaet tilbage til 

Enfjeldgreen samme Aften. Under nærmere Examination fremkommer det, at den omforklarede Johannes 

er A. Bamberg /: Johannes Samuel :/. Bamberg var saaledes efter hans Mening ikke med til at sætte Ild paa 

Værkerne. 

Fremstilledes A. Richard Normann af Pl. Mt Pleasant /: opført fra Frederiksted. Jfr. Fr. P. Forhør 9 No-

vember :/ Han angiver, at han om Torsdag Aften sad i sin Dør, da ”the fleet” passerede forbi og sagde, han 

maatte følge med ned til Plessens. Adspurgt, om de sagde, der skulde sættes Ild paa Værkerne, siger A., der 

anstiller sig fjollet, at saadan noget talte de slet ikke om. 

Derefter fremstilledes A. John William Gill, der ikke tør have nogen bestemt Mening, om A. Joseph James 

var den ham ubekjendte Person, der kom sammen med Skrøder, medens han dog, under nærmere 

Examination, kommer til at kalde A. Joseph James ”Captain”, og at det var ham, Skrøder og Gumbs, der an-

tændte Ilden i Værkerne. 
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Arrestanterne afførte. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdagen den 15de Marts om Eftermiddagen Kl 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde fremdeles anmeldt Forfald. 

Fremstod efter Tilsigelse Frederik Samuel 2den Classes Driver paa Pl. U. Love, født paa Smithfield. Han blev 

behørig formanet som Vidne, [Folio 157b-158a, opslag 254] forklarer derpaa at han ikke kan give synderlig 

Oplysning om, hvad der i Oprørsdagen er forefaldet paa Pl. U. Love, da han den meste Tid holdt sig skjult af 

Frygt for, at der skulde tilføies ham Overlast. Om Onsdagen var han dog i Plantagegaarden og havde, efter at 

baade Eieren og Underforvalteren var gaaet deres Vei, Nøglerne til Værkerne. Om Eftermiddagen vel omtrent 

Kl: 5 passerede John Charles fra L. Love ham og raadede ham ”to look sharp”, da det var saadanne Folk som 

ham, Drivere og Underforvaltere, som ”the fleet” vilde have fat i. Da Banden der paa, efterat have været paa 

River og Fountain, nærmede sig U. Love, krøb Dep. i Budskene, hvor han holdt sig skjult, til han saae Branden 

brændte høiere oppe i Landet. John Charles, med hvem et Par Andre, som Dep. ikke kjendte, var i Følge, gik 

ind i Negerbyen, og Dep. veed ikke, hvor han videre blev af. Torsdag Morgen tidlig krøb Dep. igjen ind i det 

Sukkerstykke, hvor han igjen blev, indtil det blev mørkt. Om Fredagen, da det havde regnet, holdt han sig 

skjult under Gulvet i et Negerhuus. Han har saaledes ikke seet, hvad der er skeet i Negerbyen paa U. Love, og 

navnlig ikke seet, om der har været Folk fra River derovre, men han har hørt Nathaniel sige, at der en Dag, 

saavidt han har forstaaet om Fredagen, kom nogle Folk fra River, hvoriblandt navnlig Joe King og William 

Andreas, der vilde have Folk fra Upper Love med ud for ”a walk”. Nathaniel havde været nødt til at gaae med 

et Stykke ad Jealousy til men var undsluppen igjennem et Sukkerstykke. De havde endogsaa vildet have Dep.s 

Datter Henriette, der gaar med en Krykke til at gaae med, hvilket dog John Ryan forhindrede. 

Fremstilledes A. John Charles der angiver, at Parris var den ene af dem, der vare ifølge med ham. Han 

paastaaer fremdeles, at han ikke var paa River men han stod i Upper Love Negerby, da River brændte.  

Dep. Frederik Samuel ratihaberede sin Forklaring og blev foreløbig demitteret. 

Efter Tilsigelse var mødt Franciska Sprengelton kaldet Franky af Upper Love og født samme Sted. Det blev 

hende betydet, at hun har at afgive Forklaring som Vidne og hun blev indtrængende formanet til at tale 

Sandhed. Hun forklarer derefter, at hun ikke har seet eller veed noget om, at der har været Folk fra River paa 

U. Love om Onsdagen der have tvungen Folk til at gaae med. Efter først at have forklaret, hvorledes Onsdag 

Aften, da Banden kom fra G Place, hun selv havde skjult sig i et Sukkerstykke, medens hendes Datter, A. Emilia 

Samuel. var forbleven hjemme, men var forsvunden, da Dep. kom hjem, og dernæst at have udsagt, at Emilie 

krøb med hende i [Folio 158b-159a, opslag 255] Sukkerstykket, men gik ud igjen, angiver og fastholder hun 

endelig, at hun tilligemed flere andre, hvoriblandt Emilie, Onsdag Eftermiddag stod under det Kampertræ 

ved Landeveien, da Banden kom fra Grove Place og endeel af den bøiede ind paa Upper Love, og Emilie fulgte 

da med dem. Emilie kom tilbage senere med George Holder, og Dep. mener ikke, at hun har været andre 

Steder end paa River. Om Fredagen derimod, siger Dep. kom der en Bande fra River til Upper Love, det var 

en stor Bande mange flere end 10 eller 20. Dep. sad tilligemed flere af sin Familie under et stort Tamarindetræ 

i Negerbyen, da Joe King kom hen til hende og raabte, at de maatte komme ud. Sammen med Dep. var hendes 

Døttre Emilie, Henriette og Sarah Jane desuden John Ryan og Jane Ann. King sagde, de maatte komme ud og 

gaae med, hvortil de indvendte, at Mændene vare allerede ude og de kunde ikke gaae med. Imidlertid maatte 

Emilie og et Fruentimmer ved Navn Rebecca følge dem af Jealousy til, indtil de igjen kunde slippe væk 

igjennem et Sukkerstykke. Forinden Joe King var Craydon P og William Andreas inde i Negerbyen. Joe King 

forsøgte at tvinge Dep. ……. Datter Henriette til at gaae med og slog hende endog over Haandledet med en 

Stok, men John Ryan lagde sig imellem. Dep. har ikke seet eller hørt, at Joe King eller nogen af dem, der var 

med, har sat Ild i noget Sukkerstykke eller forøvrigt anrettet Skade paa Plantagen. Dep. ratihaberede sin 

Forklaring og blev foreløbig demitteret. 
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Fremstod efter Indkaldelse Nathaniel William af Pl. U. Love, født paa Grove Place. Han blev behørig for-

manet som foregaaende Dep. Han forklarer derefter, at Fredag Formiddag – han mener Kl. 10 – 11 –, da han 

sad og spiste sin Frokost kom William Andreas og bag efter ham Joe King ind i hans Huus, idet de voldsomt 

smækkede Døren op og sagde, at han maatte følge med deres Bande. Da Dep. bestemt vægrede sig, gjentog 

de, og navnlig Joe King, befalingen endnu bestemtere, saa at Dep. samtykkede i at følge med de to. Det 

samme maatte Dep’s Broder Aron William gjøre. Da de kom ned paa Veien, saae de en Flok, der hverken var 

lille eller stor, gaae foran, forinden de imidlertid naaede dem, stak Dep. og hans Broder ind i et Sukkerstykke 

og slap bort. Han saae ikke, at Wm Andreas eller King satte Ild paa noget Sukkerstykke. Omtrent ved U. Love’s 

Grændse mødte Flokken Heatly, der fortalte dem – saaledes som Heatly selv har berettet til Dep. – at der 

blev skudt oppe ved Glynn, og at Tropperne kom ned efter, hvorpaa Flokken vendte om, og kort efter saaes 

Ild i No 21. Dep. saae selv, at Joe King væltede en Puncheon med Vand, der stod i Negerbyen, med de Ord, at 

der ikke [Folio 159b-160a, opslag 256] skulde være Vand i Negerbyen til at slukke Ilden med. Dep. saae 

hverken Percy eller Petrine Petersen eller Sarah William. Han har ikke hørt, at de paagjældende Personer fra 

River vare paa U. Love om Onsdagen. Dep. ratihaberede, efterat det paany var betydet ham at han maatte 

være vis i sin Sag, sin Forklaring. 

Fremstod paany Franciska Sprengelton, og tilføier hun under nærmere Examination, at det ikke var blot 

Emilie, men næsten alle U. Love Folk, ialfald de yngre, baade Mandfolk og Fruentimmer, gik med Banden 

over til River, samt at hun, efterat River Banden om Fredagen havde passeret, saa Ild i et Sukkerstykke uden 

at kunde sige, om nogen af dem havde antændt det. 

Fremstilledes A. James Harewood /: Heatly :/, der forklarer, at det var ved Mangotræet paa Veien op til 

Jealousy han mødte Flokken, hvori der, foruden River Folkene, vare mange andre. Han fortalte dem, at der 

blev skudt ved Monbijou og Mt Pleasant hvorpaa Flokken drev ind igjennem Mangohaven. A. saae ikke, at de 

satte Ild paa noget Sukkerstykke. Han gik lige hjem til U. Love. Han troer ikke, at Flokken havde naaet River, 

da ”the Volonteers” kom dertil. 

Fremførte A. Joe King, der vedbliver at benægte at have været i U. Love Negerby den paagjeldende Fradag 

og hverken vil have seet Dep. Franciska eller Nathanael. 

Fremstilledes A. William Andreas, der ligeledes benægter at have været i U. Love’s Negerby og seet noget 

af Deponenterne. 

Deponenterne fastholde deres Forklaringer, og A. afførtes. 

Frederik Samuel og Franciska Springelton angive under nærmere Examination med Hensyn til A. Emilia, 

der er deres fælles Datter, at Vagtmanden Henry Patrik har fortalt til dem begge, at han saae Emilie ovre paa 

River Onsdag Eftermiddag, men at det var ude i Gaarden, og at han navnlig ikke har seet hende i Forvalter 

Wilsons Spisekammer. 

Samtlige Dep. demitteredes. 

 Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Torsdagen den 20de Marts om Middagen Kl. 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw havde fremdeles anmeldt Forfald. 

[Folio 160b-161a, opslag 257] 

Det bemærkedes, at de foregaaende Dage Justitsprotocollen havde været benyttet til tilveiebringelse af 

forskjellige Oplysninger til den udsendte Kongelige Commission, vedrørende Aarsagerne til Oprøret. 

Fremstod Christian Yttendahl af Christiansted, født paa Marysfancy. Det blev ham betydet, at han har at 

afgive Vidneforklaring, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer, at han under Oprøret var i Tjeneste 

hos Planter Mac Dermoth paa Pl. Mt Pleasant. Da baade Herr Dermoth og Underforvalteren Onsdag Morgen 

havde forladt Plantagen var det paalagt Dep. i Forening med Driveren og Karremanden Benjamin Heyns saa 

godt som muligt at tage Vare paa Plantagen hvor Dep. saaledes var forbleven under Spectaklerne. Om 
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Onsdagen blev Freden ikke forstyrret og Dep. mener, at de fleste af Folkene vare hjemme, idet endeel vare 

sammen med ham og Benjamin oppe ved Huset, medens Andre vare hos Driveren nede ved Værkerne. Naar 

Naboplantagerne brændte, gik de dog ikke længere end ud i Gaarden for at see paa det. Først Torsdag 

Middag, eller omtrænt Kl: 1, kom en Bande fra Nordsiden lige op gjennem Grove Place ind paa Plantagen vel 

100 a 150 Mand sterk, meest Fruentimmer. De vare imidlertid ikke ildesindede, og det lykkedes Dep. og dem, 

der vare med ham, efter at have givet nogle af dem noget at spise, at faae dem til at gaae rolig bort igjen, 

kun et Fruentimmer, saa vidt Dep. veed, fra Mt Pellier, var noget voldsom og gav nogle Møbler nogle Slag af 

en Stok. Dep. har ikke hørt, at hun dengang raabte paa, at der maatte sættes Ild paa Pl.; men efter hvad andre 

haver fortalt ham, har hun været med Banden igjen om Eftermiddagen, da Vaaningshuset blev afbrændt. 

Den Bande der gjorde dette imellem 5 og 6 om Eftermiddagen, var en meget stor Bande, saa stor, at medens 

Mt Pleasants Gaard var fuld af Negere, naaede Sværmen dog et lang Stykke ud paa Hovedlandeveien. Denne 

Bande blev anført af Parris. Da Dep. ved den Tid var alene i Huset, gik han, da de forreste af Banden vare 

kommen ind og begyndte at slaae ned hvad de traf paa, ud af Bagdøren ned i Gaarden, hvor han saaledes var 

under Ødelæggelserne, uden at kunne lægge Mærke til, hvem der derunder var særlig fremtrædende. Om 

Eftermiddagen Kl: 3 – 4 var en Mand, der før havde tjent paa Mt Pleasant – Dep. har glemt hans Navn, men 

troer, det var en af dem, der løb bort i Banden – kommen igjennem Plantagen og havde fortalt, at Banden 

var bestemt paa at komme fra Castle til Mt Pleasant, der nu ikke kunde skaanes længere. Mac Dermoths 

Datter, der var i Huset tilligemed Dep. og Benjamin enedes da med dem om at sende Mac Dermoth, der var 

taget til Vestenden med Tropperne, et Bud, der gik ud paa, at han maatte see at komme [Folio 161b-162a, 

opslag 258] ud og bringe, om det var saa kun en Mand med sig, for at see at redde Plantagen, der nu skulde 

brændes. Budet, der en Times Tid efter var tilbage igjen, bragte den mundtlige Besked fra Mac Dermoth, at 

han ikke kunde komme, og de fik, hvis Negerne ikke vilde lytte til dem, at lade dem brænde Plantagen. De 

Mænd, der vare med oppe i Huset, opgave da ligeledes Ævret og begyndte at skulke væk, En efter En, saa at 

Banden altsaa ingen Modstand mødte. Banden kom ind ganske rolig, endog uden at blæse paa Skal, og først 

da de vare i Gaarden, begyndte Raabet ”our side”. Paa Mt Pleasant adsplittedes Banden for en stor Deel, saa 

at det var kun en mindre Deel af den, der gik ned igjennem Plessens, hvor de opbrøde Kogehuusdøren og 

Kyringshuusdøren og satte Ild paa nogle smaa Magasstakke, men forøvrigt gik videre af Grove Place og 

Nordsiden til, saa at Plantagens egne Folk fik Leilighed til at slukke Ilden. Omtrent Kl. 8, da Mt Pleasants 

Hovedbygningerne vare nedbrændte, gik Dep. ned til Plessens, hvor han, efter en Times Tid at have været 

sammen med Benjamin, i et Værelse lagt sig til at sove. Dep. sov vel til, som han antager, Klokken 11, da han 

blev vækket ved, at et Fruentimmer, som boede ved Siden af, raabte, at der var Folk der kaldte Folkene ud. 

Da Dep. aabnede Døren saae han, at der var Ild i Værkerne, og han saae en fremmed Neger, der raabte, at 

Folkene maatte komme ned i Gaarden. Dep. kom da ud af sit Huus, og da han kom til Udkanten af Negerbyen, 

traf han en 7 – 8 af Plantagens Folk, der ligesom han vare bleven kaldte ud og efter hans Formening ikke 

havde noget med Ilden at gjøre. Da Dep. saae i Gaarden ved Skjæret af Ilden, at der var en Mand, der 

færdedes der, gik han derned og han traf Orgis, der imidlertid, efter Dep. Mening, heller intet havde med 

Ilden at gjøre, men var nede i Gaarden for at redde sine Høns. Da Dep. kom tilbage, saae han igjen den samme 

Mand, som han havde seet før, og i hvem han nu, da et Fruentimmer Eva have gjort ham opmærksom paa 

ham og sagt, at det var ham, der tilligemed Gill og Normann var kommen ned og havde sat Ild til Værkerne, 

gjenkjendte Joseph James fra Enfjeldgreen. Gill og Normann saae han ikke noget til, derimod saa han i nogen 

Afstand en anden Fremmed med en bred Hat, om hvem det blev sagt, at han var kommen med Joseph James, 

men Dep. veed ikke, hvem det var. Joe James søgte at faa Dep. og en anden Mand fra Mt Pleasant ”out to 

travel” med, men han fik sig skjult i et Karreskur, hvorfra han efter en Times Tid eller to, da alt syntes roligt, 

gik tilbage til Huset. Dep., har altsaa ikke seet selve Ildspaasættelses-Handlingen. Dep. anseer det [Folio 162b-

163a, opslag 259] for mueligt, at de Folk, der boer paa Plessens og som muligviis have været skjulte uden for 

Husene snarere med deres egne Øine kunne have seet Brandstiftelsen og hvem der iværksatte den. 

Fremstilledes A. Joseph James af Enfjeldgreen i hvem Dep. gjenkjender den af ham omforklarede Person. 

A. benægter, at der var nogen Person med en bred Hat i Følge med ham. 
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Arrestanten afførtes. Dep.s Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet, hvorefter han blev de-

mitteret. 

Fremstilledes George Simmons af Pl. Barrenspot, født paa Pl. Store la Grange. Han har under Oprøret faaet 

et Skudsaar i Hovedet, hvorfor han hidtil havde henligget paa Hospitalet, og var han, da han nu var bleven 

udskreven, bleven fremsendt til Commissionen som sigtet for Deeltagelse i Oprøret. Han forklarer, at han 

Onsdagen den 2den October gik med A. Rositta George ned ad Landeveien, indtil han noget paa den anden 

Side af Mt Pleasant traf paa en Bande Negere, med hvem han fulgtes over til Allandale, hvorfra han fremdeles 

fulgte videre med Banden eller Banderne til St Georges, Grove Place, River, Jealousy, Mt Pleasant, Monbijou, 

Fredensborg, Slob, Cliftonhill, Barrenspot, Strawberry Hill og Diamond & Ruby, hvorfra han vil være vendt 

tilbage til Barrenspot. Han vil ikke vide, hvem det var, der førte Banden over til Allandale, ligesom han heller 

ikke vil have foretaget sig noget selv videre end fulgt med og seet paa Ødelæggelserne. 

Forhørsdommeren derpaa, efter hvad der ved George Simmons egen Vedgaaelse om hans Deeltagelse i 

Urolighederne var fremkommen, decreterede Arrest paa hans Person. Kjendelsen blev A. betydet og han 

afført. 

Fremstilledes A. Petrine Petersen af Pl. River, der fremdeles fastholder, at hun, da hun om Fredagen 

sammen med nogle andre gik ud fra River, ikke var inde i Upper Love Negerby og ikke foretog sig nogetsom-

helst, men saa snart hun kunde vendte tilbage igjen. Hun tilføier, at det ikke blot var de titommeldte 5 Folk 

fra River, der gik ud, men at der havde været fremmede Folk paa Pl., der havde talt om at brænde Negerbyen, 

naar ikke snart Forvalterhuset og Sygehuset kom væk. 

Fremstilledes A. Sarah William af Pl. River, der siger, at hun var syg og kun var kommen ud for at strække 

sine Bene lidt, da hun mødte William Andreas, med hvem hun gik saa langt som til U. Love, hvorfra hun, uden 

at have været dernede, igjen vendte tilbage. Hun vil ellers ikke have været i Flok eller i Følge med nogen. 

A. Petrine angiver, at A. Sarah var med i Flokken og endnu var [Folio 163b-164a, opslag 260] i den, da A. 

vendte om. 

Efter Omstændighederne fandtes det at A. Petrine Petersen ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og 

hun blev saaledes indtil videre relaxeret. 

A. Sarah William afført. 

Fremstilledes A. Jane E. Dembo af Pl. L Reine, om hvem det, om hun end har været med i Banden paa 

Work & Rest, da ikke med Sandsynlighed foreligger, at hun har været virksom til Ødelæggelser eller Plyndring, 

og fandtes det derefter, at hun, ialfald foreløbig, kunde sættes paa fri Fod, og hun blev saaledes indtil videre 

relaxeret. 

Fremstilledes A. Rosa Samuel af Pl. La Reine, med hvem det samme var Tilfældet, hvorefter hun blev paa 

samme Maade relaxeret. 

Retten hævedes Kl: 5. Ph Rosenstand. 

 

Aar 1879 Fredagen den 21de Marts om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde fremdeles anmeldt Forfald. 

Fremstilledes A. James Cox af Pl. Diamond /: Fr. Politiretsforh. 25de Novbr :/ Han vedbliver sin tidligere 

Forklaring, at han ikke har øvet nogen Vold eller taget Deel i nogen Ildspaasættelse, men han gik med fra 

Diamond til Bettys Hope og derfra til Anguilla, men ingen af Stederne vil han have gjort noget. Fra Anguilla 

vil han være gaaet lige hjem, og om Onsdagen vil han ikke have deeltaget i nogensomhelst Spectakel. Da 

under nærmere Examination ingen yderligere Forklaring var at faae fra A., blev han igjen afført. 

Fremstilledes George Cambridge af Pl. U. Love /: jfr. Fr. P. Forhør 15de October, 17 og 18 Novbr :/ Han 

forklarer med Hensyn til sin Deeltagelse i Spectaklerne, at han om Onsdagen var med Banden inde paa G. 

Place, hvor han imidlertid intet vil have foretaget sig og navnlig fastholdte han sin Benægtelse af at have 

slaaet Laasen fra Romkjelderen. han havde truffet Banden ude paa Landeveien og vil fra G. Place være gaaet 
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lige hjem til U. Love, hvor han var, da Banden kom der om Aftenen. Han vil ikke være fulgt med den, men 

have sovet hjemme om Natten. Torsdag Morgen saae han G. Mace, men han benægter, at han med ham har 

taget Deel i at afbrænde Værkerne. Senere vilde G. Mace have ham med ud ”Walking”, men A. slog under 

Foregivende af, at han først maatte have noget at spise. Kort efter forlode han imidlertid U. Love sammen 

med William Jones og endeel andre og gik over til Bettys Hope, efter at de paa Veien vare stødte til andre 

Bander. Det var ikke, da de forlod U. Love, nogen [Folio 164b-165a, opslag 261] Aftale, at de netop skulde 

gaae til Bettys Hope. Da de kom til B. Hope, hvor A. gik i Spidsen for Banden, mødte de en Flok, der kom ud 

fra B. Hope, men som vendte om og fulgte med. A. gik lige op til Kyringshuusdøren og slog Laasen op med en 

Stok, som han tog op fra Jorden. Det forholder sig rigtigt, at flere af Plantagens Folk derefter bad ham om 

ikke at brænde Plantagen, hvortil han, naar Folkene sagde, at denne Plantage ikke maatte brændes 

gjentagende svarede, at den maatte brændes, men han vil dog ikke vide, hvem det var, der antændte Ilden, 

og vil ikke selv have gjort det, heller ikke vil have seet William Jones gjøre det. Fra B. Hope vil A. være gaaet 

hjem til U. Love og ikke siden have deeltaget i noget. 

Fremstilledes A. William Jones. Han angiver, at han som A. Cambridge om Torsdag Morgen komme med 

George Mace og William Grant ud af Negerbyen og gaae ned ad Værkerne til, men Cambridge skiltes rigtignok 

fra de to andre, inden disse naaede Værkerne, der strax efter blussede op. G. Mace var med A. og Cambridge 

saa langt som til Castle, hvor Man, som tidligere forklaret, gik ind. Han mener ikke, at Cambridge kan nægte 

paa B. Hope at have sat Ild baade paa Værker og Vaaningshuus, efter først at have opbrudt Kyringshuusdøren. 

Joseph Heins, der var kommen op med en Hest til Pl. Skeoch fra Carlton, bad Cambridge om at lade være, 

men denne rev sig løs fra ham. Om Cambridge fra B. Hope gik videre med Banden, eller om han gik hjem til 

U. Love veed A. ikke. A. William Jones afført. 

A. George Cambridge vedgaaer derefter, at han, efter at have opbrudt Kyryringsdøren ogsaa satte Ild i 

Kyringshuset. Banden havde, efterat være kommen op igjennem Gaarden deelt sig saaledes, at nogle vare 

stormede ind i Huset og andre ned til Værkerne. Paa Veien var A. gaaet ind i Kjøkkenet og havde taget et Par 

Svovlstikker, som han fandt der, med hvilke han antændte den Magas, han selv bragte ind i Kyringshuset og 

stablede op i en Tønde, som han fandt derinde og stillede op tæt til et af Sukkerfadene, der stod over 

Bjelkerne. Om der var Sukker i Fadet, vil A. ikke have lagt Mærke til. Saa saare A. havde paa denne Maade 

anlagt Ild, forlod han medens Mængden forøvrigt blev tilbage, Værkerne med en Magasbrand i Haanden for 

at sætte Ild i Vaaningshuset hvori der imidlertid allerede var antændt Ild da han kom derop. Der var paa 

Gulvet en Stabel af Jalousier og Døre og andre let fængelige Ting, hvori der var sat Ild, og A. kastede sin Brand 

ind i Baalet. A. har ikke seet William Jones anlægge nogen Ild, og paa Anledning forsikkrer han gjentagende, 

at Wm Jones ikke har anstiftet ham til at sætte Ild paa og vil ikke kunne forklare, hvad der bevægede ham til 

at være saa opsat paa at sætte Ild paa Bettys Hope, hvilken er den eneste Plantage, hvor han vil have været 

med til at sætte Ild paa. Han kan ikke angive nogen anden end [Folio 165b-166a, opslag 262] sig selv som 

Deelagtig i Ildspaasættelsen paa Bettys Hope ihvorvel der maa være andre, der ogsaa have sat Ild. Om der 

særlig blev anlagt Ild i Romkjælderen, og i saa Fald af hvem, kan A. ikke sige. 

Fremstilledes A. Joseph Heins. Det blev ham betydet, at han vil blive tilspurgt med Hensyn til andre Sigtede 

end ham selv, hvorfor han blev alvorlig formanet til Sandhed. Han forklarer derefter, at han den paagjeldende 

Torsdag var paa B. Hope, hvorhen han havde bragt en Hest, forinden nogen Bande kom dertil. Den første 

Bande, som var den hvori Robert Isaac, der vilde Planter Peebles tillivs med sin Møggreb, var, var saagodtsom 

borte fra B. Hope, da en Bande, som A. G. Cambridge gik i Spidsen for, kom til. Georg Cambridge gik alene i 

Spidsen med et ”Cowskin” i sin Haand, hvorefter Banden kom i regelmæssige Geledder 3 og 3, 2 Mandfolk 

og 1 Fruentimmer, en temmelig stor Bande. Dep. gik blandt andre op til Cambridge og bad ham om ikke at 

ødelægge Hr. Peebles Plantage, men A. svarede, at han kunde ikke underledes, da man saa vilde sige, at han 

”carried fawour” med Hr Peebles, hvorpaa A. gik lige ned og huggede Laasen fra den ene Kyringshuusdør. 

Dep. saae ikke, hvem der derpaa satte Ild i Værkerne, men kort efter kom Cambridge til Vaaningshuset, gik 

ind igjennem Bagdøren og satte Ild i Badekammeret, hvor han først antændte et Lagen. Der var vel paa den 
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Tid allerede en heel Deel Negere, der huserede og slog istykker inde i Salen, men der var ikke, saavidt Dep. 

veed, endnu sat Ild paa noget. 

A. George Cambridge angiver derefter, at han kom ind ad Bagdøren, og det kan gjerne være, at det var i 

Badekammeret, han tændte Ild, men han holder fast ved, at der allerede var Ild antændt paa Gulvet, og at 

det var med en Magasbrand, og ikke som af Joseph Heins angivet, med en Svovlstik, at han gjorde Ild paa. 

A. Joseph Heins ratihaberede sin Forklaring og blev afført. 

A. George Cambridge afførtes. 

Fremstilledes A. Johannes Benjamin af Upper Love, født paa Boetzberg /: jfr. Fr. P. Forh. 18de Novbr :/. A. 

vedbliver, under nærmere Examination, sit Angivende om, at han intet har gjort paa Grove Place, hvor han 

end ikke vil have lagt Mærke til, at der var Ild i Romkjelderen. A. afført. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Lørdag den 22de Marts om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw havde fremdeles anmeldt Forfald. 

Efter Tilsigelse fremstod Jaspar James Driver paa Pl: Anguilla, født paa Anguilla. Han blev formanet til 

Sandhed som Vidne. Han forklarer derefter, at han holdt sig skjult, medens [Folio 166b-167a, opslag 263] 

Banden var paa Anguilla. Han havde sat John Adam til at passe paa i hans Sted. Han havde hørt, at Banden 

allevegne søgte efter Driveren for at tilføie dem Overlast, og det samme havde Thomas Contigator, der var 

Vagtmand paa Plantagen, men forøvrigt var borte meste af Onsdagen, om Torsdag Morgen sagde han at han 

havde ved samme Leilighed spurgt Dep., om det ikke var bedst nu at see at redde nogle af Hr. Coulters Sager, 

og Thomas havde selv hjulpet med til at bære noget ned i Negerbyen. Aftenen forinden havde Dep. tilligemed 

Kudsken Robert Persival og Andrew Dalton flyttet endeel Ting, navnlig en Kasse med Porcelain og Glas og 

nogle Stole, ind under en Bue under Trappen imellem Huset og Kjøkkenet. Ved de Spørgsmaal Dep. gjorde, 

da han kom tilbage igjen, fik han ud, at Anførerne havde været Parris og Cox desuden havde Jones og John 

Charles været med, men han hørte, at Cox havde gjort Indvendinger imod, at Vaaningshset blev brændt, fordi 

det var for nær Negerbyen; desuden John James fra Bettys Hope, hvorved Dep. paa Tilspørgsel bestemt 

gjentager, at det skulde være John James og ikke Broderen Peter James; Han skulde have nedbrændt 

Værkerne. Hvem der var Mester for at afbrænde Vaaningshuset, fik Dep. ikke at høre, men det blev sagt af 

Jane, Vadskerkone, at hun havde seet Margrethe Heyns og Naomy Sawernir bringe Trash fra Mulefolden ind 

i Vaaningshuset medens Jacob Ambrose bragte Trash ind i Badekammeret og satte Ild der. Han hørte 

fremdeles af John Adam og Robert Parciwal, at Th. Contigator havde viist Banden endeel af Hr Coulters Sager 

være gjemte under Buen, saa at de vare blevne ødelagte. Først Fredag Eftermiddag kom Contigator tilbage 

til Plantagen, og en gammel Mand John Richard, der nu er paa Cliftonhill, antastede ham med den 

Bemærkning, at han, efter som han havde opført sig, ingen Ret havde til at være paa Plantagen. Th. 

Contigator blev vred og hentede en Jernstang, hvormed han vilde slaae den gamle Mand, der imidlertid var 

krøbet i Skjul, og Dep. hørte ham sige, at han vilde slaae den gamle Mand ihjel, inden han blev skudt, ligesom 

hans Fader blev skudt i den første Krig /: Negeroprøret i Aaret 1848 :/. Den gamle Mand havde beskyldt ham 

for at være Aarsag til, at Sagerne under Buen brændte. Dep. antager forresten, at Contigator dengang var 

noget fuld. Med Hensyn til de Anguilla Folk, der Torsdag Aften gik ned til Blessing og satte Ild paa Magassen 

der, forklarer Dep., at saavidt han veed er det ikke sandt, at der var nogen fremmed Neger, der kom og tog 

dem med. Han hørte [Folio 167b-168a, opslag 264] først Historien bag efter. Saavidt han har hørt, er Planter 

Kirk’s Angivelse om, at der var en fjerde med rigtigt. Det skal være John, en Søn af Elizabeth. Forresten mener 

han, at Anguilla Folk som opført sig vel og ikke været med i nogen Bande. Dep. gjorde sit til at holde dem 

hjemme. Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod efter Tilsigelse John Adam, Vagtmand paa Pl. Anguilla, født paa Antigua. Det blev ham betydet, 

at han har at afgive Forklaring som Vidne, og han blev alvorlig formanet til Sandhed. Han forklarer derefter, 
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at han var paa Plantagen, da Torsdag Formiddag Banden kom derind fra Manningsbay eller Fairplain Kanten. 

Thomas Contigator gik foran dem, som om han viste dem Veien, men hvem der ellers var i Spidsen for 

Banden, kan Dep. ikke sige. Han hørte Parris’s og Cox’s Navne nævne, men han kjendte ingen af dem. 

Derimod kjendte han godt baade John James og Peter James fra Bettyshope, der begge vare med da John 

James satte Ild under Kyringshuset, idet han paa Muurkanten under Kjelderen antændte Magas og derpaa 

væltede noget Tjære, som han fandt i en Tønde. Han saae ikke, at Peter James gjorde noget; han stod lænet 

mod en Muur oppe ved Vaaningshuset. Fremdeles kjendte han Jacob Ambroise, hvem han hørte henne ved 

Svinestien tale om at hugge Hoveder af Svinene. Han har ikke seet Jacob Ambroise sætet Ild noget Sted, 

navnlig ikke, saaledes som det er opgivet, i Romkjelderen eller Vaaningshuset. Da Dep. kom op til Hoved-

bygningen, var der allerede Ild i den, saa han saae ikke, hvem der der satte Ild. Derimod var han i Nærheden, 

da Contigator viste Banden Sagerne under Buen. Der var ellers en lille Laage for Buen, men den havde Dep. 

og Driveren med Villie og for ikke at vække Opmærksomheden, ikke lukket til, hvorimod de havde sat en 

Tønde i Aabningen. Dep. saae, at Contigator trak denne Tønde væk og med Haanden pegede ind under Buen; 

hvem der var, han viste det til, veed Dep. ikke, da det, som sagt kun var de Færrreste han kjendte. Der var 

under Buen navnlig Glas og Porcelain, ogsaa nogle Stole og de trak derpaa det Hele ud og sloge det istykker. 

Han saae ikke, at de brændte det. Dep.s Forklaring blev ham nøie foreholdt, det blev ham indskjærpet, at han 

vil komme til at beedige den, hvorpaa han ratihaberede den og aftraadte. 

Fremstod efter Tilsigelse Andrew Dalton, Tømmermand paa Anguilla, født samme Sted. Han blev alvorlig 

formanet ligesom foregaaende Deponent. Han forklarer derefter, at han stod i Gaarden under et Tamarin-

detræ, da Banden kom ind fra Man- [Folio 168b-169a, opslag 265] ningsbay Kanten. I Spidsen gik der en 

Mand, om hvem John James, der stod sammen med Dep., sagde, at han hed Cox, som kom op til Dep. vold-

som og truende og spurgte, efter at han først havde spurgt Dep. om hans Navn, om der var noget flyttet ud 

af Huset; da Dep. svarede Nei, bemærkede han, at de nu skulde gaae op og se ad, og hvis Dep. havde løiet, 

skulde han miste sit Hoved. Dep. trak sig derefter ind i Negerbyen, indtil Banden havde spredt sig i Gaarden, 

og da han kom ud igjen, var Værkerne i Brand, saa han ikke saae, hvem der satte Ild paa dem, heller ikke saae 

han, hvem der satte Ild paa Hovedbygningen. Han saae ikke, at Th. Contigate agerede Veiviser for Banden, 

derimod saae han, at Contigate, medens Vaaningshuset endnu brændte, kom ned i Negerbyen og anfaldt en 

gammel Mand James Clarke, der var forskrækkelig fuld, fordi han – Clarke – ikke havde været ”walking”, men 

ladet alle de andre arbeide for ham, og han vilde have hugget Clarke, hvis Dep. ikke havde lagt sig imellem. 

Han har hørt, men ikke selv seet, at Contigator har viist Banden, hvor et Fad Meel, som Driveren havde bragt 

tilside, var skjult. Han har heller ikke seet, at Contigator har viist Banden Sagerne under Buen. Dep. var, som 

Scenen med Clarke viser, i Negerbyen, da Hovedbygningen brændte. Dep. var i det Hele ikke meget op i 

Gaarden. Dep’s Forklaring blev ham foreholdt, han tilføier at han var oppe i Gaarden dengang Banden var i 

Lag med det ovenmeldte Fad Meel, og at han saae Thomas Contigator ved Stedet men han kan ikke sige, at 

han saae ham være med til, som de andre gjorde, at slaa Meelfadet istykker. Dep. ratihaberede derpaa sin 

Forklaring og aftraadte foreløbig. 

Fremstod efter Tilsigelse William Henry, Karremand paa Pl: Anguilla, født paa samme Sted. Han blev al-

vorlig formanet som foregaaende Dep. Han forklarer dereft, at han stod under et Tamarinde Træ i Negerbyen, 

ikke langt fra Vaaningshuset, da Banden kom ind i Gaarden. En Neger om hvem Dep. fik at vide, at han hed 

Cox, gik i Spidsen med en Sabel i Haanden. Banden var meget stor og spredte sig i Gaarden, saa Dep. antager, 

at nogle vare i Lag med Værkerne, i hvis Nærhed Dep. ikke kom, medens Andre angreb Hovedbygningen. Han 

hørte Cox give Raabet til at afbrænde Huset omtrent med Ord som ”come in now and burn down and smash 

up for more than 10 cts”, hvorpaa Mængden styrtede ind i Huset. Dep. traf paa Margreth Heins, der før har 

levet paa Anguilla og er hans Cousine; han tilligemed andre talte til hende om ikke at være med de Folk, men 

hun [Folio 169b-170a, opslag 266] svarede, at dette Huus maatte brænde ligesaavel som andre Huse, det var 

ikke bedre end dem. Hun stod dengang ved Foden af Trappen, som hun derpaa gik op ad, medens Dep., da 

han mærkede, at det blev Alvor med at brænde Vaaningshuset, gik for at bjærge nogle af sine Sager, da hans 

Huus var tæt ved. Han har ikke hørt noget til, at Cox skulde have givet op at brænde Huset, fordi det var saa 
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nær ved Negerbyen. Dep. lagde saaledes ikke Mærke til andre end Margreth Heyns, hvem han dog heller ikke 

saae, enten i Begreb med at antænde Ild eller bringe Trash eller Magas. Han har ikke seet Jacob Ambroise 

med i Banden, endmindre seet ham stikke Ild paa. Dep. ratihaberede sin Forklaring og paastaaer, at han er 

sikker paa, at hvad han har sagt om Margreth Heyns er sandt, hvorefter han aftraadte. 

Fremstod efter Tilsigelse John James William af Pl. Anguilla, født paa Nevis. Det blev ham betydet, at han 

er tilstede som Vidne, og han blev alvorlig formanet som foregaaende Dep. Han forklarer derefter, at han 

stod under det samme Tamarindetræ, som Andrew Dalton og R. Percival stode under, da Banden kom ind. 

William Henry var ogsaa i Nærheden. Cox og William Jones, hvem Dep. begge kjender, gik i Spidsen som 

Anfører. Th. Contigate var ogsaa med foran. Ved Indgangen til Negerbyen lod Cox Banden gjøre Holdt, hvor-

paa han selv gik frem og talte til Andrew Dalton, saaledes som af denne forklaret. Banden forsatte sin Vei op 

igjennem Negerbyen til Vaaningshuset og Cox bød dem at gaae med ”to smash up”, hvorimod de ikke skulde 

sætte Ild paa, fordi Huset var saa nær ved Negerbyen. Cox selv opholdt sig ovenpaa ”the vinegrape harbour” 

et Øieblik, indtil han, efterladende en Hob i Gang med at slaae istykker inde i Huset, selv gik ned til Værkerne. 

Da han saae, at der var Ild i Underforvalterhuset, sendte han Dep. samt Peter Cavy og Ashee for at slukke 

Ilden, da den var for nær ved Negerbyen. Medens han var borte, var der imidlertid andre, der satte Ild paa 

Vaaningshuset, ligesom der og igjen blev sat Ild paa Underforvalterhuset, men hvem der var Mester her for, 

kan Dep. ikke sige. Den eneste, han saa haandgribelig ifærd med at sætte Ild paa, var Jacob Ambroise, der 

rev et lille Sivtag af et Andeskuur, hvormed han løb ovenpaa, hvor der allerede var Ild, og der tændte Sivene, 

som han saa brændende kastede ind i Kjelderen eller snarere i Badekammeret, der er ved Kjelderen. Dep. 

tilføier paa Anledning, at han ikke har angivet, at Ambroise har sat Ild paa nogen Rom, da han i Frederiksted 

afgav en foreløbig Forklaring /: jfr. F. P. Forh. 23 Novbr :/ Med Hensyn til Thomas Contigator har han ikke seet 

andet, end at han, da Thomas James bar en Demijohn Rom eller Cognac ud af Huset for at bringe den ned i 

Negerbyen, med [Folio 170b-171a, opslag 267] sin Stok slog til Demijohnen, saa at den gik istykker. Han har 

ikke seet, at han paaviste enten Gods under Buen eller Meel. Han har ikke seet Scenen imellem Margreth 

Heyns, hvem han ikke kjender, og Wm Henry, der ikke oppe ved Vaaningshuset var sammen med Dep. Peter 

James fra Bettyshope saae han, men han saae ikke, at hun gjorde noget. Paa Anledning tilføier han, at han 

om Fredag Eftermiddag, da Thomas Contigator kom hjem paa Plantagen, hørte Striden imellem ham og den 

gamle John Richard, der beskyldte Contigator for, at han var Skyld i, at Coulters Sager vare brændte, og at 

Contigator søgte efter John Richard med en Jernstang, idet han raabte paa, at hvis han skulde døe, saa skulde 

den gamle Mand døe først. Dep.s Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet. 

Deponenterne Andrew Dalton og William Henry fremstod igjen. 

Fremstilledes A. James Cox – hvem Deponenten gjenkjendte – der fremdeles indrømmer, at han var med 

Banden paa Anguilla, men nægter at have foretaget sig nogetsomhelst. Han benægter saaledes, at have tiltalt 

Dep. Dalton, som af denne og John James forklaret, samt at han har givet Pøblen nogensom helst Ordre til at 

ødelægge eller brænde eller overhovedet foretage sig noget af, hvad Deponenterne have forklaret, saaledes 

som dette blev ham foreholdt, med Undtagelse af, at han, som af Dep. John James forklaret, vil have 

opfordret denne til at slukke Ilden i Underforvalterboligen. 

Deponenterne fastholdt, hver for sig, deres Forklaringer, fremdeles med den Uovereensstemmelse, at Wm 

Henry vil have hørt Cox give Ordre til ogsaa at brænde, medens John James vil have hørt ham raade fra at 

brænde Vaaningshuset – og erklærede sig rede til at beedige den. 

Eedsfæstelsen blev imidlertid udsat, og A. Cox afførtes. 

Vidnerne Dalton og John James demitterede. 

For Vidnet William Henry fremstilledes A. Margreth Heyns; og gjentager han sin Forklaring hende be-

træffende og fastholder den fremdeles, da A. benægter at have seet ham i Gaarden, hvor hun vil have været, 

dog nu med den Rettelse, at han ikke saae hende gaae op ad Trappen, men forlod hende staaenden ved 

Foden af Trappen. Dep. demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Jane Gumbs, Vadsker paa Plantagen Anguilla, født paa Paradise. Hun blev alvorlig 

formanet til Sandhed ligesom de foregaaende Deponenter. Hun forklarer derefter, at hun boer oppe i 



 

© 

140 

Gaarden ved Vaaningshuset og holdt sig halvskjult der, da Banden kom ind. Hun lagde ikke Mærke til de 

enkelte Individer i Banden, men kunde ikke undgaae at lægge Mærke til, at der langt fremme i Gaarden, tæt 

ved Trappen, stod et Fruentimmer fra Frederiksted Elizabeth Messer, ved Siden af hende stod A. Margreth 

Heyns, og Dep. baade saae og hørte, at Christian Benjamin blandt andre, gik henimod Flokken og bad dem 

[Folio 171b-172a, opslag 268] om ikke at sætte Ild paa Vaaningshuset, da saa ogsaa Negerbyen vilde brænde. 

Hun hørte dertil Margreth Heyns Udraab, at dette Huus maatte brænde saavelsom alle andre, og at det ikke 

var bedre end de andre. Fruentimmeret ved Siden af sagde ingen Ting, og Dep. saae heller ikke, at Margreth 

Heyns enten gik ind i Huset eller forøvrigt gjorde noget til at sætte Ild paa, navnlig saae hun heller ikke, at A. 

hentede Trash. M. Heyns og E. Messer var de eneste to Personer, hun lagde Mærke til paa det Sted og 

dengang, men lidt senere saae hun Naomy Sawernir gaae med en armfuld Trash op i Vaaningshuset. Thomas 

Contigator har hun ikke seet noget til. 

A. Margreth Heyns benægter fremdeles at have gjort Brug af den paagjeldende Yttring og afførtes. Jane 

Gumbs ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod efter Tilsigelse Elizabeth James af Pl. Anguilla, født samme Sted. Hun blev alvorlig formanet til 

Sandhed som foregaaende Dep. og forklarer derefter, at hun stod under Tamarindetræet i Nærheden af 

Kjøkkenet fremme ved Dep. Jane Gumbs, da Banden kom ind og op mod Hovedbygningen. Hun saae, at Ho-

vedbygningen blev antændt og afbrændt, men kan ellers ikke gjøre Rede for nogetsomhelst Enkelthed under 

den hele Affaire, andet, end at hun har seet at /: et eneste :/ Fruentimmer bringe en Haandfuld Trash fra 

Mulefolden ind i Huset, og dette Fruentimmer var Naomy Sawernir. Under en længere Examination vedbliver 

hun, at dette er det eneste Fruentimmer hun saa bringe Trash eller overhovedet gjøre noget, og angiver hun 

til nærmere Forklaring, at Magasstakkene ere paa den anden Side af Huset, saa at hun ikke kunde see, hvad 

der derfra blev bragt. Margreth Heyns vil hun hverken have hørt eller seet. Dep., der under hele Affairen 

igjen jevnligen var bleven mindet om en Vidneforklaring og en Vidneeeds Betydning, ratihaberede sin 

Forklaring. 

Fremstod ogsaa Jane Gumbs. 

Fremstod A. Mary Elizabeth Sawernir, kaldet Naomy Sawernir. Hun vedbliver at paastaa, at hun slet ikke 

var paa Anguilla, men stod ved Porten til Slob Negerbye tiligemed Albert Benjamin og Ferdinand Richardsen, 

dengang Anguilla brændte. Hun paastaaer, at det er et Komplot, der er lavet imod hende ovre paa Anguilla, 

hvor hendes Tante Elizabeth Daily var Planter Coulters Huusholderske. 

Under konfrontation mellem Begge Dep. forklarer Dep. Jane fremdeles, at hun stod ved en Muur ved 

Kjøkkenet og slet ikke har seet Elizabeth, medens Dep. Elizabeth gjentager, at hun og Jane hele Tiden stode 

sammen under et Tamarindetræ og derfra saae Naomy hente Trashet fra Mulefolden. Jane vil ikke have seet, 

hvorfra Naomy hentede Trashet. Derefter angiver Dep. Elizabeth, at hun [Folio 172b-173a, opslag 269] stod 

bagved Jane, saa at det er muligt, at Jane ikke har seet hende. Hun angiver dernæst, at der var kun en 4 Skridt 

imellem Jane og hende. 

Fremstod paany Driveren Jasper James, der paa Tilspørgsel forklarer, at Afstanden mellem det paagjæl-

dende Tamarinde træ og Muren ved Kjøkkenet er temmelig betydelig, men at de fra hvilket som helst af 

Stederne vilde have kunne seet en Person færdes, som af dem forklaret, dog med den Indskrænkning at man 

ikke fra Tamarindetræet kunde see nogen komme ud fra Mulefolden. 

Deponenterne demitterede og A. afført. 

Retten hævedes Kl: 5. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Tirsdag den 25de Marts om Formiddagen Kl 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidne vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw havde fremdeles anmeldt Forfald. 

Fremstilledes paany Mary Elizabeth Sawernir /: Naomy Sawernir :/, der under en nærmere Examination 

vedblivende fastholder, at hun ikke har været paa Anguilla ved den paagjeldende Leilighed. Afført. 
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Fremstilledes paany A. Margreth Heyns; hun gjentager, at hun gik over paa Anguilla for at kjøbe nogle 

Fødevarer hos Driverens Kone. Ved Tamarindetræet ved Begyndelsen af Negerbyen naaede Banden, der kom 

fra Manningsbay, hende, og hun fulgte med op til Vaaningshuset. Alt hvad hun vil have gjort, bestaer, som 

tidligere for klaret, i, at hun opsamlede et Stykke Ryg af en Stol med et vedhængende Stykke Seildug, hvilket 

hun dog strax efter paa Opfordring af Thomas Contigator kastede fra sig igjen, hvorpaa hun forlod Stedet. 

Hun blev end ikke, til der var Ild i Bygningerne, og har ikke brugt de paagjeldende Ord. Hun saae ikke Thomas 

Contigator foretage sig noget og har slet ikke seet Naomy Sawernir paa Anguilla. Afført. 

Fremstilledes A. Thomas Contigator /: jfr. 18 Novbr og 17 Decbr :/, der nægter de af Dep. John Adam og 

John James William i Løverdag gjorde Angivelser om, at han kom op i Spidsen for Banden, hvilket han, som 

tidligere forklaret, vil have truffet oppe i Gaarden. Med Hensyn til Affairen med Clarke forklarer han, at Clarke 

laae fuld under et Træ, og at han af Omhue for Clarke vilde flytte ham sammen med Andrew Dalton, og 

vedrørende John Richard angiver han, at det var om et Sæt Karrehjul, de skjændtes. A. vil ikke kjende Cox. 

Afført. 

Fremstilledes A. Thomas James John Samuel og James Griffith, [Folio 173b-174a, opslag 270] de tre Ar-

beidere fra Anguilla, der have vedgaaet at have været med til at sætte Ild paa Blessing Magasstak. De angive 

Alle, at John Elizabeth’s Søn ikke var med dem, men fastholdt, at der var 3 Fremmede, der fik dem med. Med 

Hensyn til Ødelæggelsen paa Anguilla forklarer de paa Tilspørgsel, at der foruden Parris var en anden Anfører, 

der var ligesaa emsig og omtrent af samme Skikkelse som Parris, men de kjende ikke hans Navn. Med Hensyn 

til Margreth Heyns rette A. Thomas James sin i Forhøret den 18de November givne Forklaring derhen, at han 

ikke troer, at hun, der stod i en Klynge, nede i Gaarden, som gjorde stort Spectakel, raabte paa, at Huset 

skulde brændes, men at hun, da der var Skjænderie om, at Huset, der var nær Negerbyen, var bleven 

antændt, sagde, at det blev brændt, fordi Herr Coulter ikke vilde give Arbeiderne deres Priis. 

Fremstilledes A. James Cox. Ingen af Arrestanterne ville med Bestemthed gjenkende ham som den, der 

sammen med Parris var Anfører; men A. James Griffith mener, at han seer omtrent saadan ud. Han havde en 

Kjøre Pidsk i Haanden. 

A. James Cox angiver, at det var George Cambridge, der havde en Kjørepidsk. 

Fremstilledes A. George Cambridge, der nu indrømmer, at han var med Banden paa Anguilla og havde en 

Kjørepidsk i Haanden, men fremdeles benægter, at han der har foretaget sig noget. 

Arrestanterne afførte. Retten hævedes Kl: 12 Middag. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Onsdagen den 26de Marts om Middagen Kl 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw havde fremdeles anmeldt Forfald. 

Det bemærkes, at A. William Henry Edward af Pl. Cliftonhill, der havde været indlagt paa Hospitalet Peters 

Farm som Febersyg, igaar Nat er død. Fremdeles, at desuden af de under Commissionen hensiddende 

Arrestanter tidligere tvende her i Christiansted ere afgaaede ved Døden, nemlig Henry Daniel af Pl. Lt. la 

Grange den 1ste February d. A: og A. George Holder af Pl. River den 12te dennes. 

Derefter fremstilledes efterhaanden En for En følgende Arrestanter og Arrestantinder 

Joe Cummings af Negrobay 

Henry Mascal af L. Love 

Edward Francis af Høgensborg 

Cornelius Heyliger af D. & Ruby 

Sarah Williams af River 

Eleny Phillips af Castle 

Cathrine Heyliger af Castle, 

med Hensyn til hvem det efter det hidtil Fremkomne fandtes, at de foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og de 

bleve saaledes [Folio 174b-175a, opslag 271] indtil videre relaxerede. 
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Fremdeles fremstilledes A. Felitia Gwynn og Henrietta Gwynn, der nu indrømme, at de selv, saavelsom en 

tredie Søster A. Jane Gwynn, hvilken Sidste levede sammen med den ifølge Standrettens Dom skudte 

Augustus George, ere fulgte efter – de ville ikke være gaaede med – Parriss og Augustus George’s Bande over 

til Goldengrove, men de vil ikke have kunnet undgaae det, da Parris paa Castle drev alle, der kunde røre sig, 

ud af Negerbyen, bestandig truende med, at han vilde stikke Negerbyen i Brand, naar ikke alle gik med. 

Arrestantinden Felitia bemærker, at hun saae ham gaae med Svovlstikker parat til at antænde. De vedblive, 

at de ikke have deeltaget i nogen Ildspaasættelse eller Plyndring paa Goldengrove, og de ville mene, at 

Søsteren Jane heller ikke har, som hun, med langt større Bestemthed end de tvende Andre, er sigtet for, sat 

Ild i Magasstakken. 

Arrest. afførte. 

Fremstilledes A. William Thomas Harper af Pl. Upper Love. Efter Omstændighederne /: jfr. Forhør 20de 

February :/ fandtes det, at han ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre 

relaxeret. 

Fremstilledes A. George Francis af Pl. Mt Pleasant /: Colq :/, født samme Sted. Der vedbliver, at han, 

skjøndt han om Fredagen fulgte med Parris’s Bande til Pl. River, intetsomhelst der har foretaget sig. Han 

vedbliver fremdeles, at han ikke om Torsdagen fulgte med Resten af Mt Pleasant’s Folk paa deres Røvertog 

nord paa. Efter Omstændighederne blev A. indtil videre relaxeret. – Retten hævedes Kl: 5.  

 Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen den 28de Marts om Middagen Kl: 12. sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Efter Tilsigelse fremstod Lucey Nathan af Frederiksted, Isaac Nathan’s Hustru /: jfr. Forhør 8de Marts :/. 

Hun blev behørig formanet som Vidne og forklarede derefter paa Anledning at hun saae A. Charles Orgis af 

Pl. Mt Pleasant om Tirsdag Eftermiddag, efter at der nede ved Fortet var skudt paa Pøblen. Hun sad paa 

Dørtrappen, da A. kom forbi og han fortalte, at han havde været med inde ved Fortet, og at der var bleven 

skudt paa Pøblen, og et Fruentimmer saaret. Om sig selv sagde han ikke andet, end at han havde været nede 

ved Fortet, han var dengang ved at gaae hjem. 

Fremstilledes A. Charles Orgis, der fremdeles benægter, at han enten var nede ved Fortet eller endnu var 

i Byen, da der blev skudt fra Fortet, ligesom han benægter, at han har talt med Dep., som af hende forklaret. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring, som hun fastholder, og blev demitteret. 

A. vedgaaer derefter, at han var med Pøblen nede ved Fortet, men benægter fremdeles, at han har gjort 

noget. – Afført. 

Fremstilledes A. Cornelius Larcus af Pleasant Valley, født paa Pleasant Valley. [Folio 175b-176a, opslag 

272] Han angiver at han var nødt til at gaa med til Punch, da Banden gjennemsøgte Pleas. Valley Negerby og 

var lige paa Nippet til at brænde Negerbyen, fordi der ingen Folk derfra gik med Banden. A., der søgte at 

undløbe, blev opsnappet og blev bragt frem for ”Colonel Peter”, der truede med ”to blew out his brain”, 

medens Daniel Phillip jog ham en Mulesax i Armen. Paa Punch vil han intet have gjort, og da Graydon tog 

Banden med til Pl. William, forstak A. sig i Negerbyen. Han har ikke været andetsted. Her efter fandtes det, 

at A. ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. George William af Pl. Adventure, født paa Pl. Windsor. Han forklarer, at han Torsdag 

Morgen havde maattet følge med Parris’s Bande fra Castle over til G .Grove og til Morningstar, hvor han, der 

paa hele Toget intet vil have gjort, slog bort. Den Revolver han havde /: jfr. Fr. Politi Forh. 23de November :/ 

havde ved M: Bay Parris givet ham at holde, og herover var det, at A. blev saa bange, at han løb sin Vei. Efter 

Omstændighederne fandtes det, at A. foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre 

relaxeret. 

Fremstod A. Samuel George Baptist af Pl: Mt. Pleasant, der fastholder sin Forklaring om ikke at have 

deeltaget i Spectaklerne. Efter Omstændighederne fandtes det, at han ialfald foreløbig kunde sættes paa fri 

Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 



 

© 

143 

Fremstilledes A. Ezekiel Lloyd af Pl. River. Efter det Fremkomne fandtes det, at han ialfald foreløbig kunde 

sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Cornelius Simmons /: Bodyman :/ af Frederiksted /: jfr. Fr. P. Forh. 23de Novbr :/ Efter 

Omstændighederne fandtes det, at A. foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre 

relaxeret. 

Han forklarer derefter, at han godt kjender Cox. Han saae ham inde i Huset paa Anguilla. Han havde en 

”Faxtori Bill” paa en lang Stok over Skulderen og i den anden Haand en Stok, hvormed han slog istykker. Dep. 

saae ham ifærd med at hugge løs paa et Jealousy. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstilledes A. Frederik Clausen af Wheel og Fortune. Han blev efter Omstændighederne indtil videre 

relaxeret. 

Fremstilledes Joseph Salomon, kaldet Chicken Folk af Diamond. Han angiver, at han var paa Diamond, da 

Banden kom ind der fra Enfjeldgreen. Da dette gik videre, blev Cox Capitain, som A. ikke kjendte, og Cox var 

saaledes Capitain, da Banden var paa Anguilla. A. var med ind i Kjelderen, hvor der imidlertid intet var, og 

han vil ellers intet have foretaget sig paa Anguilla. Saltet /: jfr. Fr. P. Forhør 12te Novbr :/ vil han have taget 

paa Bettys Hope. A. var rigtignok inde i Forvalterhuset paa L Bethl., men vil intet have slaaet istykker; da han 

gik ud, fandt han paa Trappen et Stykke af et Jealousie som han tog op og smed ind i Huset, som dengang var 

i Brand. A. afført. 

[Folio 176b-177a, opslag 273]  

Commissionens Møde hævedes Kl: 4½. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Lørdagen den 29de Marts om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes A. Felitia Richard og Virginea Richard af Pl. Mt Victory /: jfr. Fr. P. Forhør 11. 15 og 20de Novbr 

:/ Efter Omstændighederne og Sagens Beskaffenhed som kan have de i middelbar Forbindelse med Oprøret, 

blev A. indtil videre relaxeret. 

Ligeledes relaxeredes A. Emelea Duncan /: jfr. s. Forhør :/, der allerede foreløbig var sat paa fri Fod for at 

gjøre Barsel. 

Fremstilledes A. Ambroise Henry af Frederiksted /: jfr. F. P. Forhør 11 Novbr :/. Han angiver, at han rig-

tignok om Torsdagen var ovre paa Carlton, men det var for at kjøbe et Svin til Slagtning, og han vil ikke have 

opholdt sig der under Branden, eller da Banden kom der. Paa Diamond vil han slet ikke have været. Efter 

Omstændighederne blev A. indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Molly Franklin af Pl. Envy /: jfr. Fr. P. Forh. 9de Novbr :/. Hun paastaaer, at hun slet ikke 

har været inde i Planter Pattersens Værelse og altsaa heller ikke taget Penge i Huset, ligesom hun fastholder, 

at hun ikke har havt til Hensigt at tilegne sig den omhandlede Skee og Gaffel. Efter Omstændighederne blev 

hun indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Amos Knot af Pl. Brook Hill /: jfr. Fr. P. Forh. 6 og 30te October :/ Han angiver, at hun kom 

ind til Byen Tirsdag Aften Kl: omtrent 9. Han gik lige ind til Torvet, men var forøvrigt paa forskjellige Steder i 

Byen, hvor han vil have staaet uvirksom og seet paa Ildebranden; medens han stod saaledes et Sted, som han 

troer i Kongensgade, var der en forbiløbende Person, der gav ham et Hug med en Øxe i den ene Skulder. A. 

satte efter ham, og under Forfølgningen gav han en Mand, der var foran ham, og som han antog for at være 

den Person, der havde slaaet ham, et Slag med sin Stok, just som Manden, hvem han fandt ud var en Fisker 

ved Navn Roberts, vare ved at dreie ind i sin Gaard. A. vil ikke have forfulgt ham ind i hans Huus eller været 

inde i Huset – hvilket efter Forhørene ligger i Dronningsgade – …a og benægter saaledes, hvad der af Dep. 

Edward Roberts er anført som bekræftende, som ogsaa den af William Roberts givne Forklarings Rigtighed. 

Senere paa Natten drak A. sig fuld og lagde sig til at sove under Wood’s Gallerie, hvor han blev optaget. Afført. 

Fremstilledes A. Maximillian Fresco af Pl. Annally født /: jfr. Fr. P. Forhør 2den Novbr :/ Han angiver, at han 

om Onsdag Morgen, da han hjem paa Annally hørte, at det var Galt paa Sydsiden, gik ud for at see, hvad der 
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var [Folio 177b-178a, opslag 274] paa færde. Han gik over Bakkerne lige til Mt Pellier. Underveis vil han være 

truffet sammen med 4 a 5 andre Negere, af hvem han ingen vil have kjendt, og i Følgeskab med hvem han 

kom op paa Bakken lige over Allandale, hvorfra han saa Banden komme fra den anden Kant ind til Allandale. 

Han gik derned og traf saaledes Banden der. Han saae ikke, at Negerne bankede Flemmings Søn; derimod 

stod han uden for Huset, da de huserede derinde. Der blev smidt et lille Bord ud af Vinduet, da det blev slaaet 

istykker, saae A. i Skuffen noget rullet op i et Papir, som viste sig at være Penge. Han løb hjem med det og 

havde Pengene i sit Huus, da han hørte og forstod, at der paa Plantagen blev oplæst noget om, at alle, som 

havde noget, der tilhørte hvide Folk, skulde aflevere det. A. talte om, at han havde Penge fra Allandale, som 

han skulde aflevere, men inden han fik dem afleveret, var der en eller anden, der havde hørt ham, som 

anmeldte Sagen til Forvalteren, saa at denne antastede A. desangaaende, forinden A. fik sin Hensigt udført. 

Paa Forvalterens Spørgsmaal forklarede A., hvorledes han havde faaet Pengene, og afleverede dem. Det var 

samme Eftermiddag, som Bekjendtgjørelsen var læst. A. vil slet ikke kunne gjøre Rede for, hvem Banden 

bestod af. A. afført. 

Fremstilledes A. Henry Thomas af Castle /: jfr. Fr. P. Forh: 30 October :/, der nu, da det tidligere ham 

vedkommende foreholdtes ham, ikke vil indrømme videre, end at han har været tilstede i Pøbelhoben, den-

gang Negerne stredes med Politiet for at befri Joe la Grange. Han vil lige være kommen ind til Byen, da han i 

Nærheden af det gamle Retshuus saae Politimesterens Vogn og det der stedfindende Opløb, men han be-

nægter nu, at han har været med til at befri Joe la Grange eller anfaldet Betjentene Williams og Glasgow. Det 

var derefter, at han var nede i Moore’s Boutik med den Mand, han havde sendt til Castle. Da han kom ud 

derfra, kom han ind i Sværmen, der kom fra Hospitalet, og kom saaledes ned til Fortet, men han vil ikke have 

været inde i Gaarden, og han vil ikke have meent at sige, at Joe Gwynn var der inde, han stod udenfor. A. 

afført. 

Efter Tilsigelse var mødt Planter James Latimer af Pl. Whim. Han forklarer paa Anledning, at han tilligemed 

Forv. Mac Cabe Onsdag Morgen færdedes til Hest i Nabolaget af Whim og Concordia. Dep. var saaledes med 

paa Whim, da Banden kom derned fra Carlton. Han og Mac Cabe vare bleven advaret imod at lade sig træffe 

af Banden, der vilde dem til livs, saa at han red ned ad Goodhope til og altsaa ikke saae de anholdte Negere, 

der vare i Banden. Det var, efter hvad der er ham sagt, Edward Ryan, der blæste paa Skal. Magassen blev 

afbrændt, men ikke Værkerne, der brændte Dagen efter. Dep. benægter, at A. Peter Andrew der gjorde, 

[Folio 178b-179a, opslag 275] hvad han kunde og navnlig reddede Rom...…men han maa derfor være gaaet 

med Banden over til Carlton og der havde en Affaire med Mrs Crowford. Men Hensyn til Joseph Heyns angiver 

Dep., at han om hans Færd paa Whim ikke veed andet, end hvad der passerede Onsdag Morgen, inden 

Banden kom derind, hvorimod han ikke har hørt, at han var sammen med Banden, enten om Onsdagen eller 

Torsdagen. Han har hørt, at Heyns bag efter har pralet af, at han havde gjort nok. Det var egentlig ingen 

Bande, der kom om Torsdagen, da det kun var to Personer, nemlig Norway Charles og Jane Charles, der 

brændte Værkerne, medens Banden var paa Veien til Good Hope. Om Onsdagen var det navnlig Party, John 

Ford og Hans Christian der vare Hovedmænd for at sætte Ild paa Magassen. Ved Ødelæggelsen i Huset var 

de, saavidt Dep. veed, alle lige gode. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Commissionens Møde hævedes K 4. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Mandagen den 31te Marts om Eftermiddagen Kl. 1 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Efterhaanden og hver for sig fremstilledes  

James William 

John Lewis og 

Thomas Pilgrime samt Arrestantinden 
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Maria Emanuel, Alle af Pl. Mt Pleasant /: Colq :/. Under en fornyet nærmere Examination fastholde de, 

at de have været med i Banden fra Mt Pleasant saavel om Torsdagen som om Fredagen, da, nemlig om 

Torsdagen, Mt Pleasant’s Folk gjorde sig særlig bemærket ved den Ufortrødenhed, hvormed de, indtil de 

Torsdag Eftermiddag bleve opskræmmede heelt over paa Nordkysten ved Rust up Twist, idet Dampskibet 

”Arno” seilede forbi – trængte frem og ødelagde alting; men A. ville have været udvirksomme Medlemmer 

af Banden, og da det deels efter Forhørerne deels efter de underhaanden anstillede Undersøgelser heller 

ikke foreligger, at de, om de end ikke have holdt sig passive, have været enten ledende eller særlig frem-

trædende, fandtes det, at de ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og de bleve saaledes indtil videre 

relaxerede. 

Retten hævedes Kl: 4. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 1ste April om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand. Som Vidner vare tilstede Commissionens 

Skriver Politi- [Folio 179b-180a, opslag 276] fuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw havde anmeldt Forfald. 

Efterhaanden og En for En fremstilledes A. 

Thomas Manderson af Castle 

James Percy af River 

Maria Michael af Mt Ples. & Pl: og 

Emilie Samuel af Upper Love. 

De med Hensyn med dem gjorte Antagelser og igjennem Forhørerne foreliggende Oplysninger bleve 

gjennemgaaede og dem foreholdte, hvorefter det fandtes at de sandelig ialfald foreløbig kunde sættes paa 

fri Fod og de bleve saaledes indtil videre relaxerede. 

Fremdeles fremstilledes A. John Simmons af Pl: Barrenspot, der ligeledes efter Omstændighederne indtil 

videre blev relaxeret. 

Derefter fremstilledes A. Henry Smith Dixon. Da det hverken under Forhørerne eller de ellers anstillede 

Undersøgelserne hidtil er fremkommen at A. om han end Torsdag Formiddag maatte have været ude for at 

gjøre Bytte og navnlig ogsaa været blandt Urostifterne paa Peters Rest Station har været videre deelagtig i 

de begaaede Exesser fandtes det at han ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes indtil 

videre relaxeret. 

Fremstilledes A. George Cambridge der paany blev forhørt efter den Anledning de tidligere Forhører og 

Angivelser give men vedholdende benægter at han, saaledes som af A. Richard Watson af Carlton, under de 

ved Frederiksted Politiret optagne Forhører /: 18de Novbr :/ udsagt har været med paa Carlton da Soldaterne 

der myrdedes under Tumulten, ligesom han paa ingen Maade vil have været med paa Allandale. Han vil have 

været hjemme paa Upper Love ligeindtil han derfra Onsdag Eftermiddag saa Røgen fra Grove Place og ikke 

kunde modstaae at gaae derover. Han vil oppe derfra været gaaet hjem til U. Love og ikke enten Onsdag 

Aften eller Nat deeltaget i videre Exesser. Ligeledes benægter han, at han Torsdag Morgen har, i Forening 

med George Mace sat Ild paa U. Love’s Værker og han vil, paa samme Tid som han indrømmer at han gik ud 

med A. William Jones ikke kunne vedgaae at han fulgtes ogsaa med George Mace. Bettys Hope er det eneste 

Sted hvor han grovt vil have forbrudt sig. A. Afført. 

Fremstilledes A. Rebecca Johnson af Pl. Slob. Da der, ved de uden for Retten anstillede Undersøgelser og 

under Forhørerne ikke hidtil er fremkommen en nogenlunde sikker Bestyrkelse af den af Driveren paa Kinghill 

George Marquest fremsatte Sigtelse mod A. at der er hende der for givet Mordbrænderen Anviisning paa 

hvor han havde forvaret sit Bohave og sine Penge og faaet dem til at afbrænde dette [Folio 180b-181a, opslag 

277] Huus fandtes det at A. foreløbig kunde sættes paa fri Fod og hun blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Retten hævedes Kl: 4. Ph Rosenstand 
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Aar 1879 Torsdagen den 3die April om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Efter Tilsigelse fremstod John Francis af Pl. L Bethl. født samme Sted samt Joseph Carr af Pl. L Bethlehem 

født paa Strawberryhill om hvem det ved de udenfor Retten anstillede Undersøgelser af Tømmermanden 

Jones af Pl. Goldengrove er opgivet at det er rimmeligt at det er dem, der have fortalt ham at Nancy Sawernier 

har været med paa Anguilla hvilken Angivelse han siden har gjort til Forv. Hewitt af Pl. L Beth. der atter har 

ladet den gaaet videre til Forvalter Lunney af Pl. Anguilla. 

De afhørtes derfor En for En. John Francis blev behørig formanet til Sandhed som Vidne og forklarer der-

efter at han af Party og hans Bande blev tvungen til at gaae med til Anguilla hvor han saaledes var da Vaa-

ningshuset afbrændtes. Han har ikke seet at Naomy Sawernier var der, veed intet derom og har intet denne 

meddeelt til Tømmermand Jones. Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Derefter fremstod igjen Joe Carr der efter at være formanet til Sandhed forklarer, at han ikke var paa 

Anguilla men af Parris’s Trup, der stødte paa hende ved L Bethlehems Vagthuus, blev ført op til Kingshills 

Station. Han veed ikke noget om hvorvidt Naomy Sawernier har været paa Anguilla og vil intet i saa Hense-

ende have fortalt til Tømmermand Jones. Uanset Deps Forklaring om, hvor han vil være antruffen af Parris 

gjør hans Forklaring i det Hele lidet troværdig, fastholder han dog den under nærmere Examination hvorefter 

han aftraadte. 

Overdommer Rosenstand bemærkede at han ved en paa Pl. Slob foretagen Undersøgelse havde afhørt 

forskjellige af Plantagens Folk med Hensyn til Naomy Sawernier og at de havde bekræftet, at Naomy havde 

staaet ved Indgangen til Slobs Negerby den Gang de saae Røgen paa Anguilla hvorved dog bemærkes at de 

ikke vare sikkre paa at det var Bygningerne og ikke Sukkermarken paa Anguilla der brændte. Naomy skal 

derefter være gaaet op paa Kingshill Bakke og det fremgaaer ikke med Sikkerhed om hun er gaaet længere 

eller ikke. Hun skal have været borte en Times Tid men som det paa Slob antages efter at Bygningerne paa 

Anguilla vare brændte – for at see hvorledes det var gaaet hendes Tante. 

Forhøret afbrødes medens Byfoged [Folio 181b-182a, opslag 278] Sarauw satte den ordinaire Bythingsret. 

Forhøret optoges derefter igjen. 

Fremstod efter Tilsigelse Hester Prince af Pl. Goldengrove født samme Sted. En ordentlig ældre Kone der 

har Opsyn med 2den Klasses Arbeidere. Hun blev formanet til Sandhed som Vidne og forklarer derefter at hun 

var paa G. Grove da Torsdag Formiddag Castle’s Folk under Anførsel af Parris og August George stormede ind 

paa Pl. de vare forfærdelig vilde da de fore igjennem Negerbyen og truede med at brænde den af, naar ikke 

G. Grove Folk fulgte dem saa at endog Dep., uagtet hun havde en daarlig Fod, maatte humpe med til 

Værkerne. Saagodt som alle Castle’s Folk vare med og foer omkring saa at de havde fuldend Ødelæggelsen 

”in no time” og Dep. for, med Undtagelsen af Førerne der slog om sig til høire og venstre ikke kunde skjelne 

hvem der foretog de enkelte Handlinger. De 3 Søstre Gwynn saae hun ved Magasstakken. De vare vel 

”wicket” men under nærmere Tilspørgsel kan Dep. dog ikke sige at de vare værre end de andre og vil hun 

navnlig ikke have seet dem ligefrem sætte Ild paa. Dep. kan overhovedet ikke sige at hun med egne Øine har 

seet nogen sætte Ild paa; da Røgen begyndte at vælte frem gik Dep. sin Vei. Dep. ratihaberede sin Forklaring 

og aftraadte. 

Fremstod efter Tilsigelse Mary Ann Cutshure af Pl. G. Grove født paa Pl. Upper Love, Vadskerpige paa G. 

Grove. Det blev hende betydet at hun har at afgive Forklaring som Vidne og blev behørigen formanet til 

Sandhed. Hun forklarer derefter at hun paa samme Maade som foregaaende Dep. af Banden, der, saavidt 

som hun kunde see, bestod af lutter Folk fra Castle under Ledelse af Parris og Augustus George blev drevet 

fra Negerbyen ned i Gaarden hvor hun saaledes var under Branden. Der var en saadan Forstyrrelse og Vild-

skab at hun ikke kunde skjelne Enkelthederne. Hun saae de 3 Søstre Gwynn imellem den øvrige Flok nede 

ved Magasstakken men hun tør ikke sige at hun saae dem sætte Ild paa eller overhovedet være værre end 

de andre. Hun lagde særlig Mærke til dem fordi hun kjendte dem godt og hun har derfor ogsaa nævnt deres 

Navne til Forvalter Didricksen sammen med Parris og Georges men hun vil ikke have sagt ham at hun har seet 

dem sætte Ild paa, men da hun saae dem ved Magasstakken og saae Magasstakken komme ibrand antager 
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hun at de ligesaavel som de Andre, der vare ved Stakkene have antændt Ilden. Det var Thomas Smalls der 

efter at have funden Wespbetake i Negerbyen bankede ham. Dep’s Forklaring blev hende foreholdt og af 

hende ratihaberet hvorefter hun aftraadte. 

Commissionen fandt efter den navnlig af Dep. Prince afgivne Forklaring Anled- [Folio 182b-183a, opslag 

279] ning til at bemærke at dette af Parris’s Bande øvede Tvang imod andre Negere, naar en ordentlig Kone 

som Dep. om hvis Troskab der ingen Føie er til at tvivle har maattet følge med, har været alvorlig. 

Forhøret udsat Kl: 11½ og optoges igjen Kl: 1 

Fremstilledes A. Edmund James af Pl. Mt Pellier /: jfr. Forhør 17de Dcbr i Frederiksted :/ Efter Omstæn-

dighederne fandtes A., der en Tid har henligget paa Hospitalet, foreløbig at kunne sættes paa fri Fod og han 

blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Joseph Benjamin af Pl. U. Love. A., der i nogle Uger har henligget syg paa Hospitalet, 

fandtes efter Omstændighederne foreløbig at kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes indtil videre 

relaxeret. 

Fremstilledes A. Charles Thomas af Goodhope /: jfr. Fr. P. Forhør af 22de Novbr :/ Efter at han først har 

angivet at det var Onsdag Formiddag Kl: omtrent 11 at han fandt de paagjeldende Bøger ved Bethlehem 

angiver han dernæst at det var om Torsdagen. Han vil om Tirsdag Eftermiddag, da han hørte der var Spectakel 

i Frederiksted for at undgaae dem være gaaet op til Big Princesse hvor han tilbragte hele Onsdagen skjult paa 

Kirkegaarden af Frygt for at komme frem da der var en saadan Spectakel paa Landeveien hvor Folk skød med 

Geværer og slog hinanden ihjel, først Torsdag Morgen fik han Mod til at komme frem. Da han ikke var i 

Negerbyen er der, mener han, ingen der har seet ham og han har fra Tirsdag Eftermiddag til Torsdag 

Eftermiddag, indtil han kom hjem til Good Hope, aldeles intet nydt. Afført. 

Fremstilledes A. Vonsang Jacob af Pl. Good Hope /: jfr. Fr. P. Forh. 13 Nobr :/ Han siger, at det er John 

Abraham /: William :/ /: sidder i Arresthuset :/ der trak ham med sig fra Good Hope over til Carlton. Han 

mener at forøvrigt ikke mange af Good Hope’s Folk gik med til Carlton. Som Trudsler derover om at brænde 

Huset forklarer han saaledes, at han, da Carlton Folk bade Banden om ikke at brænde dem at der, da Good-

hope Folk bad for Vaaningshuset der var ingen der vilde høre dem og at der ingen Mening var i at Carlton 

Folk var med til at brænde en anden Plantage og saa bade for deres egen. Han var ikke længere end op i 

Galleriet og der fandt han Sukkeret. Han forklarer, at han har seet John Fool /: John Hendricksen :/ fra En-

fjeldgreen over paa G. Hope, som tog en Armfuld Magas fra Magasstakken og løb over Gaarden med men da 

nogen af Folkene raabte til ham at han skulde kaste det lod han det og som falde. Han saae ogsaa Andrew 

Smith fra Carlton derovre men saae ham ikke gjøre noget, heller ikke saae han Joe Alecham egentlig foretaget 

sig noget enten paa [Folio 183b-184a, opslag 280] Good Hope eller Carlton. Efter Omstændighederne fandtes 

det at A ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstod A. James William af Pl. Cane /: jfr. F. P. Forh. 15de Novbr :/ A. angiver, at han kunde ikke andet 

end følge med Negerne fra Høgensborg der, da de Torsdag Morgen kom over til Cane var meget voldsomme, 

over til Williamsdelight. Ligesom han ogsaa vil have været nødt til, at lade som om han var voldsom, og derfor 

slog paa Magaskarren. Han vil end ikke have taget noget Meel med sig, Efter Omstændighederme fandtes 

det, at A. ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Mødet hævedes Kl 4. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Fredagen den 4de April om Formiddagen Kl: 9½ sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstod efter Tilsigelse Oscar Francis af Pl. Annally en ældre Mand der er født paa Annally. Han blev 

formanet til Sandhed som Vidne og forklarer derefter med Hensyn til hans Datter A. Petrine Francis at han, 

der i Begyndelsen af October var syg, i Løbet af Natten imellem Tirsdag og Onsdag savnede hende og Onsdag 

Morgen da hun kom hjem fandt ud at hun tilligemed en stor Mængde andre Folk paa Annally var løbet til 

Ildebranden i Byen dengang Annallys Sprøite gik ind. Han skændte dygtig paa hende men om Onsdag løb hun 
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igjen bort. Da hun henad Aftenen kom hjem fortalte han at hun var falden ind med en Bande Negere der 

havde taget hende med til forskjellige Steder og noget ”Cornmeal” som hun havde i sit Forklæde angav hun 

at hun havde faaet paa Pl. Mt Pleasant /: Grant :/ Dep., der blev forfærdet over hvor langt hun havde været 

med, gav hende en dygtig Dragt Prygl og siden var hun ikke borte. Hun angav at hun ikke havde været længere 

borte end Mt Pleasant. Kl: var neppe mere end 6 da hun kom hjem. Under nærmere Examination kommer 

det imidlertid frem at det var samme Dag som Annally brændte at Petrine skal have været paa Mt Pleasant 

altsaa om Torsdagen, medens Dep. derefter ikke vil vide besked om hvor hun har været om Onsdagen men 

antager at hun har været hos sin Bedstemoder et andetsted i Negerbyen. 

Fremstod efter Tilsigelse Grace Francis forrige Dep’s Hustru, født paa Two Freinds. Hun forklarer ligesom 

foregaaende Dep. og vil under omhyggelig Tilspørgsel ogsaa være vis paa at det var samme Dag som Annally 

brændte at [Folio 184b-185a, opslag 281] Petrine var med en Bande nede paa Mt Pleasant. Dep. angiver at 

Petrine var hjemme Onsdag Aften og sov Natten mellem Onsdag og Torsdag hjemme i Huset saa det skal 

være gandske umulig at hun kan have været med Ildebranden paa Castle. 

Fremstod paany Dep. Oscar Francis der ligeledes angiver at Petrine var hjemme Onsdag Aften fra om 

Eftermiddagen af saa at hun ikke den Aften kan have været paa Castle. 

Fremstilledes A. Petrine Francis der efter først at have holdt paa at det var om Onsdagen hun var nede 

paa Mt Pleasant under nærmere Foreholdelse vil være med paa at det var om Torsdagen, samme Dag som 

Annally brændte at hun var ude. Hun benægter vedholdende at have været paa Castle enten Onsdag eller 

Torsdag. 

Deponenterne ratihaberede deres Forklaringer og bleve demitterede og Arrestantinden afført. 

Fremstod efter Tilsigelse Cecilia Andrew af Pl. Annally, født paa Oxford. Det blev hende betydet at hun 

har at afgive Forklaring som Vidne og blev formanet til Sandhed. Hun forklarer derefter at hun er en Søster 

til A. Isaac Anthoney, at Isaac forinden October arbeidede som Porter paa Annally og var tilhuse hos hende. 

Om Torsdag Eftermiddag var Isaac, der forøvrigt i nogen Tid havde havt en daarlig Fod, i Byen for at hente 

noget til hende, men han kom hjem Kl: 5 – 6 og gik ikke om Aften tilbage til Byen. Om Natten, da der var Ild i 

Byen vækkede Dep. ham og spurgte om han ikke skulde til Byen men han svarede at hans Moder havde sendt 

ham ud og sagde ham at han skulde holde sig borte fra Byen. Han var saaledes ogsaa paa Annally Onsdag 

Morgen indtil Dep. havde givet ham noget Frokost hvorefter han omtrent Kl: 9 forlod Annally og gik ud. Han 

kom først hjem igjen ud paa Eftermiddagen vel omtrent Kl: 5 men Dep. spurgte ham ikke hvor han havde 

været ligesaalidt som han talte derom. Dep., der havde et Barn ved Brystet, vil hele Tiden have opholdt sig i 

sit Huus og ikke seet noget til hvad der er foregaaet paa Annally enten om Torsdagen da den brændte eller 

om der om Onsdagen har været nogen Bande der. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstilledes efter Tilsigelse Jacob Robert af Pl. Wheel og Fortune født samme Sted. Det blev ham betydet 

at han har at afgive Vidneforklaring og blev formanet til Sandhed. Han forklarer derefter at han var i Wheel 

of Fortune Negerby da Onsdag Formiddag Værkerne afbrændte. Allerede om Morgenen havde der været Ild 

i et Sukkerstykke tæt ved Forvalterhuset og Dep. havde været behjælpelig med at overhælde Huset med 

Vand for at det ikke skulde fænge og ved samme Leilighed været med [Folio 185b-186a, opslag 282] til at 

flytte endeel af Planter Hincksons Bohave ud. Dep. var derefter i Negerbyen da han hørte Klokkeringen og 

Skaldsblæsen men han gik ikke ned i Gaarden hvorimod han oppe fra Negerbyen kunde see Værkerne 

brænde men han kunde ikke skjelne hvem der satte Ild paa. Strax efter kom Hans Christian fra Wmsdelight i 

Spidsen for en Flok, der vel var saa stor som en Plantages Gang, ned i Negerbyen og forlangte Rom og Vand 

og da Dep. intet havde truede han med at sætte Ild paa Huset, hvilket han dog ikke gjorde men trak af med 

sin Bande hen ad Byen til. Dep. anseer saaledes Hans Christian for Leder og har ikke kjendt andre i Banden. 

John Emanuel af Mt Pleasant med Hensyn til hvem Dep. er opgivet som Vidne af Forvalter Hewitt saae Dep. 

ikke i Banden hvorimod John Emanuel om Morgenen omtrent Kl: 6 paa Veien fra Mt Pleasant ind til Byen var 

inde hos Dep. men fortsatte sin Vei og Dep. saae ham ikke i Banden. James Gittens af Concordia har Dep. slet 

ikke seet paa Wheel of Fortune. A. Christian Joseph, Michael Frederik og Johannes William /: jfr. Fr. P. Forh. 

4 Novbr :/ vare, som Dep. vil være sikker paa alle 3 i Negerbyen da Wheel of F. brændte. Dep. har hørt at de 
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Dagen efter have stjaalet Rom men han veed ingen sikker Beskeed derom. Dep. har aldrig fortalt Forvalter 

Hewitt at han har seet John Emanuel eller James Gittens gjøre noget. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev 

demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Edward Francis kaldet Mike af Pl. Wheel og Fortune. Efterat have gjentaget sin 

med Hensyn til A. Hans Christian i Politiforh. den 9de Nobr. afgivne Forklaring forklarer Dep. med Hensyn til 

A. John Emanuel efter at han var behørig formanet til Sandhed, at A. var inde paa Wheel of F. om Morgenen 

paa hans Vei til Frederiksted men at John Emanuel intet gjorde. Han har ligeledes seet A. James Gittens af 

Concordia nede paa Wh. of F. om Morgenen men forinden Banden kom. Med Hensyn til de 3 af Wh. of F. 

egne Folk der ere sigtede for at have stjaalet Rom under Ildebranden forklarer han at efter hvad han veed 

var det ikke medens Banden var paa Wh. of F. at de stjal Rom, men de skulde Dagen efter være gaaede ind i 

Hr Hinksons’s Kjelder og der hvere fyldt en Demijohn med Rom som de skjulte i et Sukkerstykke. Dep. har 

selv hørt dem fortælle det til William Joseph. Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte foreløbig. 

Fremstod efter Tilsigelse James Parris af Pl. Wh. of Fortune, født paa Barbados. Han blev formanet som 

Vidne og forklarede derefter at han, der en gammel Mand gaaet ……………., forholdt sig rolig i Negerbyen da 

Wh. of F. brændte og ikke kan sige hvem der stod for det. Med Hensyn [Folio 186b-187a, opslag 283] til John 

Emanuel forklarer han at han saae denne om Morgenen passere igjennem Negerbyen og hørte ham fortælle 

til Jacob Robert at han var paa Veien til Byen for at see efter sin Moder og Tante, men han saae ham ikke i 

nogen Bande. James Gittens fra Concordia vil han slet ikke have seet og han har ikke fortalt Forvalter Hewitt 

at han har seet nogen af dem gjøre noget Ond. Med Hensyn til de 3 der have stjaalet Rom har han hørt sige 

at de have taget Rommen i Hr Hinksons Kjelder men han veed intet derom. Dep. ratihaberede sin Forklaring 

og aftraadte. 

Fremstod igjen Edward Francis. 

A. A. Hans har lagt Mærke til ham i Banden. A. A. afførte og Dep. demitteret. 

Fremstilledes Christian af Wmsdelight og Alexander Johannes fremstilledes for ham og erklærer han at han 

godt kjender Hans Christian og at det var ham der satte Ild i Magashuset medens han ikke kjender Alex Jo-

hannes og ikke  

A. Michael Frederik af Pl. Wheel of F. født paa Jealousy /: jfr. Fr. P. Forh. 4 November :/. Han angiver at 

han om Torsdag Morgen, altsaa Morgenen efter Branden paa Wh. of F. var ved Dammen for at vadske sig, da 

han derfra saa et Puncheon udenfor Kjelderen gik hen til det, det var lænet paa Siden og var slaaet op. Han 

fyldte en Demijohn, som han fandt i Nærheden og tog med sig. Han tog ikke Rommen i Forbindelse med 

Christian Joseph og Johannes Williams. 

Fremstilledes A. Johannes William der forklarer at han om Torsdag Formiddag havde sammen med de 

andre Folk været ifærd med at slukke Ilden der endnu af og til blussede op fra Branden Dagen iforveien. Da 

han kom derhen stak Romfadet, der laa opslaaet udenfor Kjelderen, ham i Øinene og han fyldte en Demijohn, 

som han fandt i den aabne Kjelder. 

Fremstilledes A. Christian Joseph. Der med Hensyn til Romfadets Plads og Forfatning giver samme For-

klaring. Han havde ogsaa arbeidet i Ruinerne, da han omtrent Kl: 9 fik Øiet paa Fadet, hvorfra han da fyldte 

en Demijohn, som han fandt ved Sauersouptræet. 

Paa Tilspørgsel om hvor alle de Demijohner kom fra angiver Arrestanterne at der havde ligget mange 

Demijohner i Kjelderen hvilken Banden havde opbrudt Dagen iforveien. 

Paa yderligere Anledning angiver A. Mike Frederik at han ikke var hjemme da Banden var der medens de 

to andre ville have været i Negerbyen hvor Johannes William har seet Hans Christian komme [Folio 187b-

188a, opslag 284] til Jacob Roberts Dør, men han veed ikke hvad han ellers har gjort. 

Da der hidtil ikke er fremkommet noget om nogen anden Deeltagelse i Oprøret af Arrestanterne Michael 

Frederik, Christian Joseph og Johannes William end det omhandlede Romtyverie bleve de indtil videre re-

laxerede. 
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Fremstilledes A. John Emanuel af Pl. Mt Pleasant & Plessens, der angiver at han var paa Pl. Wh. of Fortune 

Onsdag Morgen, i Overeensstemmelse med hvad der i Dag med Hensyn til ham afhørte Dep. er forklaret. 

Hvorefter han efter Omstændighederne blev relaxeret. 

Fremstilledes A. James Gitten af Pl. Concordia der vedgaaer at han Onsdag Morgen, efterat en Bande 

havde været inde og sætte Ild paa Concordia’s Værker fulgte med ned til Wheel og Fortune og saaledes var i 

den Bande der brændte Værkerne paa denne Plantage. Han var i Concordias Gaard efter at Værkerne der 

vare i Brand og Forvalter Mac Cabe søgte at redde en stor Mængde Meel der var i Kjelderen, hvilket foran-

ledigede Samuel Henry til at kalde Banden, der var naaet næsten ned til Wh. of F. tilbage og saaledes hindrede 

Folkene fra at slukke Ilden i Værkerne eller at redde Melet. Derefter tog Banden en stor Deel af Concordia 

Folk med sig nedtil Wh. of F. deriblandt A., der saaledes vil være tvungen til at gaae med. Hvem der anførte 

Banden vil A. ikke kunde sige. Efter Omstændighederne fandtes A., om hvem det hidtil ikke er fremkommen 

at han har været virksom i Banden ialfald foreløbig at kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes indtil 

videre relaxeret. 

Fremstilledes A. John Richard af Pl. Envy /: jfr. Forhør 28 Fbr :/ Da det under de anstillede Undersøgelser 

ikke er fremkommen at han har været andre Steder end paa Carlton og det ikke foreligger at han der har 

deeltaget i Anfaldet paa Soldaterne og det ikke er urimmelig at han kan have holdt sig skjult af Frygt for den 

Angivelse hvormed Slagter Harrigan havde truet ham saa at den Omstændighed at han har holdt sig i halv-

femte Maaned ”in the bush” derved taber i Betydning fandtes det at A. ialfald foreløbig kunde sættes paa fri 

Fod og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Mødet hævedes Kl: 4. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Lørdagen den 5te April om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstod efter Tilsigelse James Henry Markarbeider paa Castle, født paa Cotton Valley. Det blev ham 

betydet at han [Folio 188b-189a, opslag 285] har at afgive Forklaring som Vidne og det blev ham alvorlig 

indskjærpet at tale Sandhed. Han forklarer derefter at han var hjemme paa Castle baade Onsdag Aften og 

Torsdag Eftermiddag da Banden hjemsøgte Plantagerne. Uagtet Onsdag Aften Parris var med var det A. Ge-

orge Michael der var Leder af Banden, han var bevæbnet baade med en Revolver og en Sabel og det var ham 

der ledede Ødelæggelsen. De ødelagde og brændte først Stuehuset og gik derefter til Værkerne. Dep. troer 

at George Michael lod Driveren Samuel Woods aabne Allowance Kjelderen og lod Folk fra Banden rulle et 

Meelfad ud – 5 Fade vare iforveien bragte i Sikkerhed – hvorfra Banden hjalp sig selv. Romkjelderen blev 

derpaa aabnet og et Romfad rullet ud hvoraf først Banden hjalp sig, hvorpaa enten Parris eller George 

Michael antændte Rommen saa Flammerne slog iveiret og Ilden fængede i Distillerhuset. Strax efter gik 

Banden og Parris gav Ordre til igjen at slukke Ilden i Værkerne – Vaaningshuset var nedbrændt – hvilket da 

Pls. Folk gjorde. Foruden George Michael, der var den Værste, lagde Dep. Mærke til Richard Normann og 

Thomas Jones /: Skrapeout :/ begge af Mt Pleasant, der vare med inde i Vaaningshuset. Torsdag Eftermiddag 

var det Moore fra Mt Pleasant der førte Banden og havde en Sabel i Haanden. Han var meget ”severe” saa 

at han endog, da Dep. var oppe i Forvalterens Huus for at kaste Sengestedet ud af Vinduet for at redde det 

truede ham med at han, hvis han reddede noget for Forvalteren vilde hugge hans Hoved af. Foruden Moore 

var der en tyk Neger, med en sort Hat paa, der ogsaa lod til at være Hovedmand. Der blev sat Ild i Værkerne, 

Forvalterhuset, Magashuset, hvilket og blev reddet, kort sagt alle Vegne nede i Gaarden og der var saa mange 

Folk at Dep ikke kunde skjelne hvem der satte Ild de enkelte Steder. Dog saae han at det var Rosa /: skudt :/ 

fra Jealousy der satte Ild i Allowancekjelderen, ligesom han traf paa Gill /: den eenøiede Skrædder :/ der gik 

om med Skruenøglen til Maskineriet og da Dep. antastede ham desangaaende svarede han at han vilde have 

Nøglen til at tage Mt Pleasant egen Mølle ned med; fremdeles Petrine fra Annally der tog et Stykke 

brændende Magas fra Magasstakken og løb med det over til Forvalterhuset men tilføier Dep. ”the Captain” 

ɔ: Moore stod lige bag ved hende med sin Sabel og beordrede hende til at gjøre det, saa hun neppe kunde 

slippe. Under nærmere Examination beretter Dep. at han Onsdag Formiddag, da Postvognen kom fra 
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Christiansted stærk raadede Kudsken til at vende tilbage da han havde hørt Folk paa Veien tale om at de naar 

Postvognen kom vilde bemægtige sig den. Lidt senere som en Mængde Negere ind i Castle Negerbye og 

gjorde Spectakler og [Folio 189b-190a, opslag 286] at det var Castle’s Folk der havde faaet Postvognen til at 

vende tilbage. Da Torsdag Morgen Parris og John Codday kom ind paa Castle for at danne en Bande til at gaae 

over paa Sydsiden vare de saa voldsomt og truende at de ikke tillod nogen de traf paa at blive tilbage. Dep. 

maatte selv gaae med over til Golden Grove hvor han dog snart fik Leilighed til at komme bort. Hvad Søstrene 

Gwynn gjorde derovre veed han saaledes ikke. 

Fremstilledes A. Petrine Bang af Pl. Annally der, efter først at have nægtet at have været paa Castle om 

Torsdag, derefter angiver at hun blev taget fra Mt Pleasant over  til Castle den lige Vei ad Centerlinien af en 

høi Neger fra Upper Love, hvis Navn hun ikke vil kjende. Efter først, at have angivet at hun strax gik tilbage til 

Mt Pleasant igjen og at hun ingen Ildebrand saa paa Castle vedgaaer at hun traf en Bande paa Castle og at 

hun saae Ildebranden der og gik igjennem Gaarden, men hun benægter vedholdende at hun har havt noget 

at gjøre med Ildspaasættelsen. 

Dep. fastholder ligeoverfor A., hvem han vil kjende saa godt, at han ikke kan tage feil, sin Forklaring, idet 

han nærmere angiver, at han anbragte Ilden i et lille Galleri foran Stien, og at der endnu ingen Ild var i For-

valterhuset dengang – A. blev ikke paa Stedet og saae Huset brænde, men løb strax efter ned og satte sig ved 

Bødkerværkstedet under Tamarindetræet. 

A. indrømmer nu, at hun paa Befaling af en Mand, som hun ikke kjender, har taget Magas fra Magashuset 

ind til Forvalterhuset men angiver, at der ingen Ild var i den, idet hun ikke adlød Mandens Ordre om at stikke 

Ild i den først. Hun indrømmer fremdeles, at hun kom med en Bande til Castle men fortæller at hun traf paa 

denne Bande paa Mt Pleasant og at hun gik lige til Castle. Hun angiver at hun ikke kjender Bethlehem hvor 

hun ikke har været. 

Dep. tilføier, at der ingen Bande kom den Dag lige fra Mt Pleasant til Castle, men at den, hvad der forøvrigt 

tilstrækkelig er bekjendt, kom fra Bethlehem. Dep. Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet, 

hvorpaa han blev demitteret. A. afført. 

Fremstod efter Tilsigelse Cathrine William af Pl. Grove Place, født samme Sted, om hvem det af A. John 

Samson er opgivet at han kom til hendes Huus Tirsdag Aften og opholdt sig der Resten af Oprørsdageme. 

Behørigt formanet forklarer hun at John Samson der har et Barn med hendes Datter Madlaine kom til hendes 

Huus Onsdag Morgen. Han kom fra Vestendekanten og havde med sig en Kurv hvori noget salt Fisk, noget 

fersk Fisk og nogen Changy Flesk. Hun antager at [Folio 190b-191a, opslag 287] han havde kjøbt Dagene 

iforveien i Frederiksted. Han fortalte hende ikke hvor han havde tilbragt Natten. Han saae ordentlig ud, 

hverken forreven eller paa anden Maade ilde tilredt. Han blev hos hende til om Lørdag Morgen og gik ikke 

med i nogen Bande. Dep. fik i disse Dage ikke talt med ham om hvor han havde været da hun var betagen af 

Uro og Sorg over at to af hendes Døttre vare bleven brændte tildøde i Mulefolden. Hvorledes det hermed gik 

til kan hun under nærmere Examination i saa Henseende ikke ret forklare. Hun veed, at der var bragt endel 

Meelfade og endeel Romfade i Skjul i Muldefolden og, at en eller anden, efter at Værkerne allerede vare 

brændte, gav Banden et Vink derom, hvorpaa de alle styrtede hen til og ind i Folden, for at røve Meel og 

Rom. Paa Mulefolden, der er indesluttet af en temmelig høi Muur, var der kun en Port og da nogle af Banden, 

i eller uden for Portaabningen, stak Ild paa et Romfad blev de, der inden for tumlede med Melet, 

indebrændte. Hvorledes det er gaaet til, at det væsenligst er G. Place egne Folk, der ere blevne brændte, om 

de haver været gaadigere efter Melet end de Andre, kan Dep. ikke sige noget om, men de, der bleve brændte, 

vare ligesaagodt inde for at stjæle, som de andre. Der var mange der slap ud af Folden over Ilden og kun fik 

deres Been forbrændte. Dep. ratihaberede sin Forklaring idet han gjentager, at det var Onsdag Morgen og 

ikke Tirsdag Eftermiddag, at John Samson kom til hende, hvorefter hun aftraadte. 

Fremstilledes A. Robert Isaac af Mt Pleasant & Plessens, født paa Antigua, der i lang Tid havde henligget 

paa Hospitalet som syg. Han angav at han rigtignok om Torsdag Formiddag var ovre paa Bettys Hope og vil 

have passeret en Bande paa Veien med han vil ikke enten have været sammen med eller have truffet paa 

nogen Bande ovre paa B. Hope. Den eneste han traf der var Christian Martin fra L. Love. Han fandt uden for 
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B. Hope et Stykke af en Møggreb som han strax efter kastede bort igjen. Han vil slet ikke have været paa 

Trappen til eller inde i B. Hope’s Vaaningshuus. 

Fremstilledes A. Christian Martin af Pl. L. Love. /: jfr. Fr. P. Forh. 12 Novbr :/ Han indrømmer at han om 

Torsdag Morgen sammen med endeel andre Folk fra L. Love gik i en Bande, som han paastaaer blev tvungen 

sammen af De Silva paa L. Love, over til Adventure. Henry Wm eller som han tidligere er kaldet Vm Henry gik 

i Spidsen med en Sabel i Haanden og Wren Gittens sluttede Truppen, medens A. ikke vil have havt nogen 

Kommando og som han vedblivende paastaaer – ikke heller vil have deeltaget i Ødelæggelserne paa 

Adventure. Han vil ikke have været med paa Paradice men sammen med Benjamin Hatly [Folio 191b-192a, 

opslag 288] gaaet lige over til Bettys Hope hvor han paa Trappen traf nogle Folk som Hr. Peebles søgte at tale 

tilrette. Han lagde ikke Mærke til at Joe la Grange var der men derimod saae han Robert Isaac der stod og 

truede og stak efter Hr. Peebles med en Greb fra A. og Benj. Heatly havde Møie med at forhindre ham fra at 

tilføie Hr. Peebles Overlast. Tilsidst kom Peebles væk og Robert Isaac gav sin Harme Luft ved at hugge med 

Grebet i Bordet. A. troer ikke at Peebles havde faaet den første Bande, der, skjøndt der kun var faae Folk da 

A. kom til Bettys Hope, efterhaanden havde samlet sig og hvori Henry Wm var, ud af Gaarden da flere Bander 

strømmede til og satte Ild alle Vegne ialfald var A. ikke kommen bort inden der var sat Ild. A. deeltog ikke i 

noget der. Han fastholder fremdeles at han ikke var nede i Forvalterhuset paa Adventure og at han ikke har 

foretaget sig nogetsomhelst der. A. afført. 

Commissionen bemærkede allerede nu at det under Politretsforhørerne af sit Vidne James Phillip for 

Ildspaasættelse paa Pl. Adventures Værker 1855 har været anseet med Tugthuusarbeide i 10 Aar. 

Fremstod efter Tilsigelse Ursaline Irwing, Tjenestepige hos Mrs Stevens, der boer i Prindsensgade i Nær-

heden af den catholske Præst. Hun blev formanet til Sandhed som Vidne og forklarer derefter, at hun var 

med at flytte nogle Sager fra Mrs Stevens Huus op til den cath. Præsts Huus, da hun uden for Miss Holsts 

Gaard passerede en Klynge Negere, hvori hun kjendte A. Urgum baade paa hans Stemme og hans Person i 

det Hele. Han demonstrerede for de andre, at Steven’s Huus maatte brændes da Alex Stevens, en Søn af Mrs 

Stevens, var ”too mannish & too fast” og havde for meget at sige over Moore’s, saa at de, selv om de vilde 

give Negerne mere, ikke maatte for Stevens. De andre der stode hos, men af hvem Dep. ingen kjendte, 

indvedte at hvis der blev sat Ild i Stevens Huus vilde den cath. Præsts Huus brænde og de havde lovet ham at 

det ikke skulde brænde. Det lod til at A. lyttede til denne Indvending for Flokken dreiede bort og da Dep. kom 

tilbage fra Præstens Huus var der ingen. Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Det bemærkedes at den i Dep.s Forklaring omhandlede Alex Stevens er Commis hos Huset ”Wm Moore 

Widow” og at han boer sammen med sin Moder i det paagjeldende Huus. 

Fremstilledes A. Daniel Gibb af Pl. L: Love. Han angiver at der blev lavet to Bander paa L. Love Torsdag 

Morgen. Først vare Henry Vm Christian Martin, Wren Gittens og flere som A. ikke veed eller ialfald ikke nu 

erindre gaaet over til Adventure. Om det skulde have været [Folio 192b-193a, opslag 289] paa De Silvas An-

stiftelse veed A. ikke. Han saa ikke De Silva paa L. Love den Morgen. A. var dengang endnu i sit Hjem. Lidt 

efter kom William Barnes fra St. Georges med en heel Deel andre igjennem Negerbyen og tvang A., hvem det 

var lykkedes at blive tilbage da de andre gik ud, til at følge med over til Paradise. Paa Veien stødte de til de 

andre, der imidlertid havde sat Ild paa Adventure og de fulgtes ud til Paradise, dog med Undtagelse af 

Christian Martin og Benj. Heatly der gik lige over til B. Hope hvor Resten senere skal være stødt til hvad A. 

dog ikke selv veed da han ikke vil have været længere end paa Paradise. Her vil A. ikke være kommen længere 

end til Negerbyen og vil, da han hørte Spectaklet i Gaarden var gaaet tilbage til L Love saa at han i det Hele 

intet Ondt vil have gjort. 

A. afført. 

Mødet hævedes Kl: 4. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Mandagen den 7de April om Eftermiddagen Kl: 1 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand og til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 
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tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Betjent C. Nielsen. Byfoged Sarauw havde an-

meldt Forfald. 

Fremstilledes A. John Hendricksen kaldet John Fool af Pl. Entfjeldgrave, født paa Grove Place, der vedbli-

ver, at han nede paa Good Hope, hvor han var ført med ned paa John Christian’s Commando, vel havde en 

Haandfuld Trash i Haanden, som han var ved at løbe til Romkjelderen med, men at han, da Andre raabte til 

ham, at han skulde kaste det bort, ogsaa strax kastede det bort. Saavidt A. veed, var det David Williams, der 

med en Øxe slog Laasen fra Allowancekjelderen. 

Fremstilledes A. John Joseph af Pl: Enfjeldgreen, der vedbliver, at han ikke har været med til at antænde 

Ild paa Good Hope. Han indrømmer, at han, da der laae et Romfad udenfor Allowancekjelderen, drak noget 

af Rommen, men det er ogsaa alt, hvad han vel have gjort. Det er almindelig bekjendt, at det er David William, 

som med Øxe slog Laasen fra Allowancekjelderen, og A. har hørt David William selv fortælle det. Hjemme 

paa Enfjeldgreen havde han forinden gjort hvad han kunde for at redde Planter Wilson’s Bohave. Arre-

stanterne afførte. 

Fremstilledes A. Laurence Bradle kaldet Rane af Sprathall. Efter Omstændighederne /: jfr. Forhør 4 Decbr 

:/ fandtes det, at A., der er en ældre, noget sygelig udseende Neger, foreløbig kunde sættes paa fri, og han 

blev saaledes relaxeret. [Folio 193b-194a, opslag 290]  

Fremstilledes A. A. 

Alfred Sofers af Pl Oxford og 

Joseph James af Pl. Orange Grove, der begge have været med i Nordside-Banden 3die October. Efter Om-

stændighederne fandtes det, at begge Arrestanter ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og de bleve 

saaledes indtil videre relaxerede. 

Derefter fremstilledes Daniel Cæsar af Pl. Orange Grove, der ligeledes efter Omstændighederne blev re-

laxeret indtil videre. 

Fremdeles fremstilledes John Charles af Pl. Windsor, der har vedgaaet, at han er gaaet hele Veien med i 

den den 3die October paa Windsor dannede Bande, men imidlertid fandtes det, at han ialfald forløbig kunde 

sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Wren Gittens af Pl. L. Love /: jfr. Fr. P. Forh. 12te Novbr :/ Han angiver, at det var William 

Henry, Vagtmanden, der foreslog eller befalede ham til at gaae over til Adventure. Saavidt A. erindrer var, 

det foruden ham selv og William Henry kun Christian Martin og Cathrine James, der gik sammen, men da de 

kom ud paa Veien, traf de paa en Flok, der kom fra Mt Pleasant’s Kanten, og da de kom til Adventure Veien, 

stod Adventure Folk allerede oppe paa Bakken og vinkede ad dem, at de skulde komme ind, og A. paastaaer, 

at da han naaede op til Møllegangen, var Adventure Folk allerede i fuld Gang med at bære Meel og Sild ind i 

Negerbyen, saa at det maae være Adventures egne Folk, der have opbrudt Allowance Kjelderen. A. havde 

rigtignok en Cutlash i Haanden men nægter, at han gav nogen Ordre. Han paastaaer, at han ikke var inde 

enten i Forvalterhuset eller i Værkerne, og ligesaalidt som han selv vil have stukket Ild paa nogetsteds, vil han 

have givet andre Ordre til at sætte Ild paa. A. vil ikke have været paa Paradise. 

Retten hævedes Kl: 4. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Onsdagen den 16de April om Eftermiddagen Kl: 1 blev i St. Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw var beskjæftiget med Forretninger i Frederiksted. 

Dommeren bemærkede, at han deels ved de mellemliggende Helligdage deels ved Embedsforretninger 

havde været forhindret fra siden forrige Mandag at fortsætte Forhørerne, hvorimod forskjellige udenretlige 

Undersøgelser foretagne. 

Efter Tilsigelse fremstod Charles [Folio 194b-195a, opslag 291] Govern Tømmermand og Peter William 

Driver, begge af Pl. Work & Rest, der imidlertid begge angiver at de, da Banden paa Work & Rest kom op mod 

Værkerne, og da de havde hørt, at Driver og andre Opsynsmænd – Govern agerer som et Slags Underforvalter 
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– vare udsatte for at lide Overlast, trak sig ud af Gaarden og skjulte sig, saa at de intet have seet af, hvad der 

passerede, efter at Banden var kommen ind. Peter William angiver, at W & Rests egne Folk rigtignok havde 

været inde i Vaaningshuset strax før Banden kom, men det var for i Forening med ham at flytte noget af 

Planter Hvids Bohave i Sikkerhed, og han mener at være vis paa, at Work & Rests Folk ikke have været med 

til, og da i ethvert Fald, ikke de Første til at plyndre og til at stikke Ild paa, saaledes som det er dem paasagt 

af Nogle i Banden. Deponenterne bleve derpaa, efter at have opgivet hvilke nogenlunde paalidelige Folk de 

maatte antage at være blevne tilstede i Gaarden, determinerede. 

Fremstilledes A. John Peter af Pl: Concordia /: West End District :/, der nu angiver, at han kom til Frede-

riksted Tirsdag Aften, efter at Ilden var udbrudt, sammen med Christian Coulsen og Jacob Pickering, hvilken 

sidste om Eftermiddagen var kommen ud til Plantagen med den Beretning, at ”they were fighting in Town”. 

Det første Sted, hvor A. traf Ild, var i Dr. Holm’s Huus hvor Kjerulff havde Boutik, derfra vil A. være kommen 

med Hoben til Jane Jacksons Huus, og derefter have været med ved Ildebranden fra Browns Rombod af og 

videre ned ad Kongensgade til John Moores Boutik. Under en nærmere langvarig Examination fastholder han, 

at han ikke enten selv har sat Ild paa eller plyndret, hvorimod han nok har været med til at drikke Rom, naar 

der gik en Flaske fra en af de opbrudte Boutikker rundt. Han benægter baade at have været sammen med 

Thomas Dembo og at have været oppe i Nærheden af Catholske Kirkegaard sammen med Samuel Henry, 

hvem han ikke vil have lagt Mærke til. Om hvad han har seet og deeltaget i paa de paahjeldende Steder, vil 

han ikke være istand til at opgive andet, end at Boutikkerne bleve opbrudte, Varerne kastede ud paa Gaden 

og antændte. Han vil ikke have seet Kerosin brugt, men vil som sagt ikke have iagttaget Enkeltheder, da 

Gaderne vare sorte med Negere. Hele Byen sværmede med Negere, saa at der af forskjellige Flokke blev sat 

Ild paa de forskjellige Steder, uden at han kan sige, at der var nogen Hovedleder. Ved Plyndringen og Ilds-

paasættelsen ved Toldboden vil han ikke have været tilstede. Ved [Folio 195b-196a, opslag 292] Jane 

Jackson’s Huus traf han Mannie /: Mt Pleasant :/, der havde et rødt Skjerf om Skulderen og en Kjørepidsk i 

Haanden, staaende sammen med Joe la Grange. Han saae ham ikke egentlig give nogen Ordre, men da A. 

nærmere skal forklare sig, angiver han at det var Mannie, som han fulgte, kommer det ud, at Mannie og Joe 

la Grange førte Banden fra Jane Jackson’s Huus og videre paa dens Vei op til Browns Rombod og ned ad til 

Johnny Moore’s Boutik. John Samson saae han som tidligere forklaret ved Reuters Boutik. Afført. 

Fremstilledes A. John Samson, der fremdeles, og uagtet de med Hensyn til ham af Cathrine William den 

5te dennes afgivne Vidnesbyrd foreholdtes ham, vedbliver, at han ikke var i Frederiksted Natten imellem 

Tirsdag og Onsdag. Hvorefter han afførtes. 

Fremstilledes James Emanuel Benjamin af Pl Mt Pleasant der nu indrømmer, at han var i Frederiksted den 

største Deel af Ildebrandsnatten og har været omkring hist og her i Gaderne imellem de andre Negere, men 

han vil ikke have foretaget sig noget. Da Jane Jackson’s Huus brændte, vil han have staaet paa Hjørnet ved 

den catholske Præstes Bolig, og han havde gandske rigtig det røde Klæde, han havde faaet af George Mace, 

over Skulderen medens han vil have fundet Pidsken paa Gaden, men han vil ikke derfra være gaaet med, 

endsige ledet Flokken hen til Brown’s Rombod eller videre ned til Moores Boutik. Han vil derimod, da han var 

noget fuld, være gaaet hen og lagt sig under et Tamarindetræ ved den catholske Kirkegaard, hvorfra han ved 

Daggry, inden Tropperne kom til Byen, vil være gaaet ud af Byen. Han nægter saaledes ogsaa at have været 

med ved Toldboden eller ved nogen af Angrebene paa Fortet. Afført. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Torsdagen den 17de April om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner var tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw var beskjæftiget med Forretninger i Frederiksted. 

Fremstilledes paany A: Emanuel af Pl: Mt Pleasant /: Colq :/, der igjen blev nærmere forhørt med Hensyn 

til hvad der den paagjeldende Nat i Frederiksted passerede, men uden at noget Nyt fremkom. Han gjentager, 

at han ikke var Leder ved nogen Ødelæggelse, og angiver, at hele Byen var fuld af Negere, der hver [Folio 
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196b-197a, opslag 293] for sig gjorde, hvad de vilde, saa at det ligesaagodt kunde hænde sig, at det var et 

Barn paa 14 Aar, der gav Signalet til at bryde ind et Sted, som det kunde være en voxen Mand. Afført. 

A. Jacob Pickering af Pl Concordia fremstilledes og blev forhørt efter den ved John Peters Forklaring givne 

Anledning, han indrømmer, at han tumlede om i Frederiksteds Gader den paagjeldende Nat, men som 

sædvanlig vil han ikke været med enten til Plyndring eller Ødelæggelse. Afført. 

Fremstilledes A. William Henry af Pl. Lower Love. Han blev forhørt med Hensyn til den af A. Christian 

Martin i Frederiksted den 5te dennes afgivne Forklaring og gjentager som af ham den 8de Novbr. f: A. angivet, 

at det var Christian Martin, Wren Gittens og Lucas fra Adventure, der satte Ild i Adventure’s Romkjelder. Han 

saae selv, at Christian Martin forgjæves afrev 3 Svovlstikker, inden han fik Ilden til at tænde, hvilken han saa 

holdt hen til et Romfad. De maatte derefter alle styrte ud af Kjelderen, inden Romfadet exploderede, sidst 

Christian Martin, der skubbede Døren til. Baade Gittern og Lucas havde Magas i Haanden, og det er derfra, 

at A. slutter, at de ogsaa satte Ild paa, skjøndt han ikke har seet dem i det Øieblik, de gjorde det. Det var ikke 

De Silva men John Codday, der om Morgenen kom og forlangte, at han paa L. Love vilde have en 20 – 30 

Mand med sig. Han var rigtignok igjen gaaet med Parris over til Castle, men havde truet med at han, hvis han 

fandt, at L. Love’s Folk blev hjemme, vilde komme og sætte Ild paa Negerbyen. Med Hensyn til Daniel Gibbs 

angiver A., at han først saae ham paa Castle deri og ikke troer, at han var med paa Adventure. Han saae ikke 

Daniel Gibbs gjøre noget. A., der lider i saa høi Grad af Rheumatisme, at han ikke kan underkastes en meget 

langvarig Examination, afførtes. 

Fremstilledes A. A. John Hendriksen kaldet John Fool og John Joseph, begge af Enfjeldgreen. Efter Om-

stændighederne fandtes det, at de ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og de bleve saaledes indtil 

videre relaxerede. 

Fremstilledes Mary Elizabeth Sawernir kaldet Naomey af Pl. Slob. Efter Beskaffenheden af det med Hensyn 

til hende fremkomne, indbyrdes saa modsigende Angivender fandtes det, at hun under Undersøgelsens 

videre Gang foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og hun blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstod efter Tilsigelse Francis Seppy Vagtmand paa Pl. Work & Rest, født samme Sted. Det blev ham 

betydet, at han har [Folio 196b-198a, opslag 294] at afgive Vidneforklaring, og han blev formanet til Sandhed. 

Han forklarer derefter, at han, da den 3die October Banden kom fra Peters Rest Veien ind paa Work & Rest, 

stod sammen med Adam Daniel nede ved Værkerne. Adam nævnte en af dem, der gik i Spidsen, ved Navn, 

hvorpaa denne svarede, om han vidste hvad det betød, at nævne nogen ved Navn, og Dep., der er en 

aldrende Mand, som var bange for, at der skulde blive tilføiet ham Overlast luskede væk og gjemte sig i et 

Sukkerstykke. Han saae saaleedes ikke, hvad Banden foretog sig. Han vil være staaet alene ved Distillerhuset 

sammen med Adam og saaledes ikke vide, hvor de øvrige af W & Rest’s Folk vare henne; saavidt som han 

veed, havde de ikke begyndt nogen Ødelæggelse i Huset, forinden Banden kom til. Noget forinden havde 

endeel af Folkene været inde i Huset for at hjelpe med at flytte noget af Familiens Bohave ud. 

Fremstod derefter efter Tilsigelse James Petrus, kaldet Daniel James af Work & Rest født paa Humbug. 

Han blev formanet som foregaaende Dep. og forklarer derpaa, at han var i Gaarden Torsdag Formiddag, da 

Banden kom ned paa W & Rest. Det var en stor Flok, men Dep. vil ikke kunne sige, hvem der førte den an. 

Heller ikke kan han sige, hvem det var, der først opbrød eller satte Ild i Allowancekjelderen. Da Banden derfra 

gik videre op i Gaarden fik Dep. nogle af W & Rest’s Folk til sammen med sig at rage Ilden ud af Kjelderen 

igjen, og han kom saaledes først lidt efter Banden op i Gaarden, hvor han deels stod ved Kjøkkendøren, deels 

bevægede sig frem og tilbage. Det er ham ikke muligt at sige, hvem der stod for Ødelæggelsen eller først 

satte Ild paa, da Huset var fuldt af Negere. Dog vil han være vis paa, at det ikke var W & Rest’s Negere, der 

gjorde Begyndelsen. Han saae Christian Gordon og de to Brødre Lewis i Banden, men han saae dem kun 

færdes omkring og saae dem ikke sætte Ild paa. Dep. var ikke ovre ved det andet Vaaningshuus og vil saaledes 

ikke kunne give nogen Besked om, hvorledes det der gik til; Fra Herr Hvid’s Bolig havde Folkene flyttet en 

stor Deel Ting ned i Negerbyen, inden Banden kom. Under en nærmere Examination, hvorunder det for-

holdtes Dep. det besynderlige i, at han aldeles ingen Enkeltheder skulde have iagttaget, fastholder han, at 

der var saamange Mennesker, at han ikke kunde see, hvad nogen Enkelt foretog sig. Han vil fremdeles ikke 
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heller kunne opgive andre af W & Rest’s Folk, der sandsynligen kunde have gjort bedere Iagttagelser, idet 

[Folio 198b-199a, opslag 295] han angiver, at de fleste af Folkene vare saa forskrækkede, at de søgte, enten 

ved at skjule sig eller ved at holde sig tilbage, ikke at blive sete af Banden. 

Efter at Deponenterne hver for sig havde ratihaberet deres Forklaringer, bleve de demitterede. 

Fremstilledes A. A. William Henry Lucas af Annally og William James af Springgarden, om hvem det, me-

dens de begge vedgaae, at de Oprørsnatten have været med blandt de andre Negere i Frederiksted, dog ikke 

hidtil er oplyst, at de have taget activ Deel i Exesserne, og fandtes det, at de ialfald foreløbig kunde sættes 

paa fri Fod, og de bleve saaledes indtil videre relaxerede. 

Derefter fremstilledes A. Christian George af Sallysfancy. Efter Omstændighederne fandtes det, at han 

under Undersøgelsens videre Gang ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil 

videre relaxeret. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen den 18de April om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw var ved Forretningen i Frederiksted forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod efter Tilsigelse Madlaine Martin af Work & Rest, en ældre Kone, født paa Constitutionhill. Be-

hørig formanet som Vidne til at tale Sandhed forklarer hun, at hun stod ved Kanten af Negerbyen, da Banden 

kom ind paa Work & Rest. Da den trak op mod Gaarden, gik hun, bange som hun var, ind i Negerbyen og kom 

slet ikke op i Gaarden, saa hun ikke kan sige noget om, hvad der gik for sig, videre end at de to Stuehuse 

brændte. En Deel af Banden kom ind i Negerbyen for at faae Vand og traf saaledes paa Dep., der maatte gaae 

med til Cisternen i Negerbyen og trække en Spand Vand op for dem. Blandt dem var A. Desmond Lewis, der 

ikke fandt, at Dep. var gesvindt nok, og sagde til hende, at hun maatte skynde sig med at blive færdig og saae 

gaae med over til Annas Hope. A. slog hende, da hun nævnede hans Navn, med en Stok og pirrede hende paa 

Halsen med en gammel Øxe, dog uden at gjøre hende videre Fortred end at skrabe Huden lidt, og han 

forsøgte heller ikke paa at gjøre Alvor af at tvinge hende til at gaae med over til Annas Hope. [Folio 199b-

200a, opslag 296] Da Dep. vilde løbe for A., løb han efter hende, men da hun saa vendte sig om med Ordene 

”I beg your pardon Massa”, og idet hun kyssede sin Haand, bad hun om Forladelse, og derhos en anden Neger 

sagde til Arrestanten, at hun vel ikke vidste, at hun ikke maatte kalde nogen ved Navn, var det, at han ikke 

gjorde hende videre, Hun erkjender, at A., om hvem hun angiver at han er hendes Fætter, hvis han for Alvor 

vilde have tvunget hende, ikke vilde være gaaet saa lempelig tilværks. 

Fremstilledes A. Desmund Lewis, i hvem Dep. gjenkender Personen. Han har ikke noget Væsentligt mod 

Dep.’s Forklaring at indvende, men gjentager, at han ikke havde isinde at gjøre hende Fortred, og at det Hele 

var ”quite easy” hvorimod Dep. indvender, at der var ingen Neger, der var ”easy” den Dag. 

Dep. angiver fremdeles, at saavidt hun veed, søgte de fleste af Work & Rest’s Folk alle at skjule sig for 

Banden, og hun troer ikke, at nogen af dem har været inde og gjort Skade i Huset, forinden Banden kom. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Hetelander Roberts af W. & Rest, født paa River. Behørig formanet som som 

foregaaende Dep., forklarer hun, at hun og han stod ved Kanten af Negerbyen, da Banden kom ind. Det 

sværmede med Negere som med Myrer, og den største Deel af dem gik forbi Negerbyen op i Gaarden, me-

dens endeel standsede ved Negerbyen. Fremmest blandt dem lagde hun Mærke til J… Key, en lille Neger fra 

Barrenspot, som med sin Stok gav sig til at hamre løs paa Huusdørene og raabte paa, at Folkene maatte 

komme ud. De Fleste af Mændene, der vare længere tilbage i Negerbyen stak, da de saae Banden standse 

for at trække dem med sig, ind i Krattet eller Sukkerstykker. Madlaine Martin maatte gaae og hente Vand, 

Dep. undskyldte sig med, at hun havde ondt i Maven, og vil overhovedet ikke kunne sige, hvilke af Work & 

Rest’s Folk og da navnlig hvilke Fruentimmer der fulgte med op i Gaarden. Dep. kunde ikke fra Negerbyen 

see, hvad der der gik for sig. Tilsidst kom Richard Lewis ned i Negerbyen for at tage, hvad Folk han traf paa, 
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med over til Annas Hope. Dep. var imidlertid gaaet ind i sit Huus. Richard truede hende med at slaae hende, 

hvis hun ikke fulgte med, saa hun maatte lægge sit lille Barn fra sig og gaae med. Udenfor traf hun Emilie, 

hvem Richard allerede havde faaet ud af Huset, og de vare Begge nødte til at gaae med til Annas-Hope. Dep.s 

Forklaring blev hende foreholdt, hvorefter hun foreløbig aftraadte.  

[Folio 200b-201a, opslag 297] 

Fremstod efter Tilsigelse Emilia Daniel af Work & Rest William Daniel’s Hustru, født paa Southgatefarm. 

Behørig formanet som foregaaende Dep., forklarer hun, at hun, der ikke var rask, var i sit Huus i Negerbyen, 

da Banden kom ind til Work & Rest, og hun saae saaledes ikke, hvad der passerede oppe i Gaarden. Da 

Spectaklet var ovre, gik hun ud af sit Huus for at see, hvad der var bleven af hendes Mand, men traf da paa 

A. Richard Lewis, der, efterat forøvrigt Banden var trukken bort, gik i Negerbyen. Han antastede strax Dep. 

og truede med at slaae hende ned, hvis hun ikke gik med over til Annas Hope, hvilket Dep. saaeldes maatte 

gjøre. Efter hvad Dep. har hørt, havde han allerede dengang taget Hetty ud af hendes Huus. Dep. saae ikke 

Hetty, der nok var løbet iforveien. 

Fremstilledes A. Richars Lewis, i hvem Dep. gjenkjendte den omforklarede Person. Han nægter, at han var 

i Work & Rest’s Negerby, og vil slet ikke have seet eller vil have havt noget at gjøre med Emilie. Hetelinda vil 

han, da han, efter at Bygningerne paa Work & Rest vare brændte, havde i sinde at slippe bort, have truffet 

nede ved Værkerne. Da hun raabte til de andre, at han ville løbe væk, svarede han, at hun kunde gaae ad 

Helvede til eller over til Annas Hope, hvor Resten gik. Han paastaaer, at hverken han eller nogen anden havde 

nogen Grund til at gaae ind i Work & Rest’s Negerby for at kalde Folkene ud, da de vare villige nok. Da Banden 

kom ind paa Veien, der fra Peters Rest fører op til Work & rest, stod W. & Rest’s Folk ved Værkerne og vinkede 

ad dem. 

Dep. Emilia fastholder sit Anbringende. 

Fremstod paany Dep. Hetelinda, ligeover for hvem A. ligeledes gjentager sin Nægtelse af at have været i 

W. & Rest’s Negerby. Dep. fastholder sin Forklaring, og benægter, at det var nede ved Værkerne, at A. traf 

hende. Naar A. angiver, at han traf hende bærende noget Meel, benægter hun dette paa det Bestemteste. 

Fremstilles A. Richard Gibbs kaldet Sealy, i hvem Dep. gjenkjender den af hende omtalte Junkey. Hun 

indrømmer, at hun var inde i Work & Rest Negerby for at faae en Drik Vand, men benægter, at hun har gjort 

noget for at drive Folkene ud. 

Dep. Hetelinda vedbliver at paastaae, at hun og Emilie sammen bleve tvungne af Richard Lewis til at gaae 

med, hvorefter Emilia synlig modstræbende bemærker at ”I just remember now.” 

Arrest. afførtes og Deponenterne demitteredes. [Folio 201b-202a, opslag 298] 

Fremstod efter Tilsigelse Joseph Arnold, født paa Sionfarm, der i October var Huustjener hos Planter Hvid 

paa Work & Rest. Han blev formanet som foregaaende Dep., og forklarer han, at han Torsdag Morgen kom 

kjørende hjem til Work & Rest med en Karre, indeholdende Brød og andre Fødevarer. Ligesom han kom ind 

i Gaarden, kom Banden ind paa Plantagen fra den modsatte Side nede ved Værkerne. Dep. sprang af Karren, 

hvis Indhold Banden snart efter, da den kom op i Gaarden, tømte. Dep. der skyndte sig at komme bort igjen, 

kjendte ikke eller fik ikke lagt Mærke til nogen i Banden, kun saae han noget forud for Resten en lille Fyr, 

hvem han bag efter har hørt bleve kaldt Junkey, der gik med en Pose Brød, hvilket han skal have taget fra 

Plantagens Brødsælgerske. Dep. har saaledes ikke seet, hvorledes Ødelæggelsen gik for sig; da han kom ind i 

Gaarden med Karren, var Vaaningshuset heelt tillukket, og han vil saaledes med Bestemthed kunde sige, at 

Plantagens egne Folk ikke have huseret der, forinden Banden kom til. Han har Indtrykket af, at der var endeel 

af Work & Rest’s Folk oppe i Gaarden sammen med Banden, medens han har hørt, at en stor Mængde Andre 

havde skjult sig. Det skal fornemelig have været Fruentimmer – Dep. nævner nogle af dem –, der have været 

oppe i Gaarden medens Mandfolkene skulde være gaaede længere bort, da Banden lod Negerbyen afsøge 

for at faae fat paa Folkene. Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte foreløbig. 

Fremstod efter Tilsigelse Alfred Joseph af Pl. Work & Rest født samme Sted. Behørig formanet til Sandhed 

som Vidne, forklarer han, at han Torsdag Formiddag kom ud fra Byen sammen med foregaaende Dep. Banden 

kom til Work & Rest samtidig med dem. Dep., der strax gik ned til Negerbyen, lagde Mærke til Sealy fra 
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Barrenspot der medens Banden endnu var neden for Værkerne gik op i Gaarden. Dep. fulgte saa smaat efter 

ham og saae da, at han antastede Hr. Hvid’s Brødsælgerske, der kom ud fra Kjøkkendøren med et Trug Brød, 

og slog Truget af Hovedet paa hende. Dep. optog da en Steen som han fløj i Hovedet paa Sealy, der derved 

faldt, men strax efter igjen reiste sig og samlede Brødet op i Klædet, som havde ligget over det. Dep., der var 

bange for, at Banden, naar Sealy angav ham, skulde tilføre ham overlast, gik derefter i Skjul og saae ikke 

mere. Han har ikke seet, at Sealy /: Junky :/ var inde i Negerbyen for at drive Folkene ud. 

Fremstilledes paany A. Richard Gibbs kaldet Sealy /: Junky :/, der ved- [Folio 202b-203a, opslag 299] gaaer 

at han traf paa Brødsælgersken, som han ogsaa vil have stødt til; saa hun tabte Brødet, men han benægter 

at han slog hende. Han fik en Steen i Hovedet, saa han selv faldt, og benægter, at han bag efter samlede 

Brødet op. 

Alfred Joseph fastholdt sin Forklaring, og begge Deponenter demitteredes, og Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes efter Begjæring A. Abraham Watt af Pl. Upper Love der angav, at han var syg og gjerne vilde 

ud idet han fremdeles anbragte, at han ikke havde været længere borte fra U. Love end nede ved Grove Place 

Græsstykke. 

A. A. William Henry af Lower Love og William Jones af U. Love, der fremstilledes, gjentage med samme 

Bestemthed som tidligere, Førstnævnte, at Watts havde været med U. Love Banden paa Bettyshope, og 

Sidstnævnte, at han ialfald sammen med Banden havde forladt U. Love, uden at Dep. turde paastaae, at han 

havde været heelt ovre paa Bettys Hope. Samtlige A. A. afførte. 

Fremstilledes A. Christian Renardus af Monbijou, der, efter først at have gjentaget sit Tidligere, at han 

holdt sig hjemme paa Little Fountain, medens Banden var paa Monbijou, derefter indrømmer, at han var 

ovre paa Monbijou, da Banden kom derind, og endelig ogsaa vedgaaer, at han, da en af Banden, der stod ved 

Allowancekjelderen og uddeelte Allowance, sagde, at han skulde springe efter ”a light”, løb og optog en 

Stump brændende Magas, der imidlertid igjen gik ud; hvorefter han ikke vil have optaget mere. Om Manden, 

hvem han ikke kjendte, vilde have Magassen til at see ved eller til at stikke Ild paa Kjelderen med, vil A. ikke 

vide; men angiver, at der behøvedes ingen Ild, da Forvalterhuset, hvorunder Kjelderen var, allerede var i 

Brand. 

Fremstilledes A. Adam Lucas af Pl. Monbijou, der har gjort Angivelsen med Hensyn til Christian Renardus, 

og forklarer, at han hørte Manden ved Allowancekjelderen, hvem han heller ikke vil have kjendt, og raabe 

paa ”a light”, og han forstod det, som om han vilde have Lys til at see ved. Renardus tabte i Trængselen 

Magassen. Sig selv vedkommende angiver han. at han tillige med en heel Deel andre af Monbijou Folk sad 

ved Dammen, da Banden kom ind, og derfra maatte følge dem op i Gaarden. Her gav Joshua Collingmoore 

ham en Skal og sagde, at han skulde blæse paa den, hvilket A. da gjorde, indtil de naaede uden for 

Forvalterboligen. Da han saae, at der var smidt en Tønde Beskøiter ud af Kjelderen, kastede hans Skallen for 

at faae fat i nogle Beskøiter. Han vil derfra [Folio 203b-204a, opslag 300] være gaaet ned i Negerbyen og 

nægter, at han har været med til at sætte Ild paa Magasstakken sammen med Charles Aaron. Charles Aaron 

har angivet ham, og A. har ogsaa inde paa Politikammeret indrømmet at have været med Aaron, men vil have 

gjort saa under Indtrykket af den Skræk, hvorunder alle Negerne i de nærmeste Dage efter Oprøret var. Paa 

Anledning angiver A., at han ikke enten har seet eller hørt, at Laurentius eller Frank Lucas eller andre Mt 

Pleasant Folk vare paa Monbijou den Aften, navnlig har han ikke seet noget til, at det var Laurentius, der 

uddeelte de Beskøiter, hvoraf han fik en Part. – Med Hensyn til Charles Aarons Sendelse til Byen Tirsdag Aften 

angiver han, at Aaron har sagt, at Hesten snublede med ham. A. siger, at Underforvalteren rigtignok havde 

været i Frederiksted med Hesten om Formiddagen, men det var ellers en god Hest; den manglede kun eet 

Øie og snublede noget. 

Efter Omstændighederne fandtes det, at A. A. Christian Renardus og Adam Lucas ialfald foreløbig kunde 

sættes paa fri Fod, og de bleve saaledes indtil videre relaxerede. Ligeledes blev efter Omstændighederne A. 

John Samuel af Clifton Hill /: været med paa Clifton Hill og Barrenspot :/ indtil videre relaxeret. 

Retten hævedes Kl: 5. Ph Rosenstand 
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Aar 1879 Lørdagen den 19de April om Formiddagen Kl 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw var fremdeles ved Forretninger i Frederiksted forhindret fra at være tilstede. 

Fremstilledes efter haanden og En for En Arrestanterne 

Lydia Joseph af River 

Johannes William af L. Bethlehem 

Alexander Blackmann af Carlton 

Laurentius Williams af Mt Pleasant 

Francis Samuel af Pt Pleasant /: Fr. Deel :/ og 

John Frederik James af St Johns, 

og blev Sagerne for deres Vedkommende med dem paany gjennemgaaede, hvorefter det efter Omstændig-

hederne fandtes, at de ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og de bleve saaledes indtil videre relaxeret. 

Derefter fremstod igjen Laurentius William og forklarer paa Anledning, at A. Edward Miller af Mt Pleasant, 

hvem [Folio 204b-205a, opslag 301] han, som tidligere forklaret, saae paa Canaan skubbe Karrer ind i den 

brændende Stald, ikke gjorde dette alene eller af Dep. er meent at være Ophavsmanden dertil, men han var 

med i den Sværm, hvori der baade var en Mængde Monbijou Folk og Lebanonhill Folk, som tumlede imellem 

de brændende Bygninger nede i Gaarden og ogsaa skubbede Karrerne ind i Ilden. Han veed, at A. Frank Lucas 

var med i Banden paa Canaan, men han veed ikke noget om, at han der særlig har gjort noget og navnlig om 

han har været inde i Forvalterhuset. Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Retten hævet Kl. 12. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Mandagen den 21de April om Eftermiddagen Kl 2 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. – Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw havde fremdeles anmeldt Forfald. 

Fremstilledes A. Christian Gordon af Pl. Bonne Esperance, der blev underkastet en fornyet Examination 

og derunder fastholder, at han, hvem det aldrig kunde falde ind af egen Drift at slutte sig til Negerne, der 

drog om og plyndrede, tilfældig kom med, da han var i C. Coakley’s Negerby, da Banden kom der. Han var 

gaaet derned for at see efter en Pony, der i Nattens Løb var bleven borte for ham, og hvilken han nylig havde 

faaet fra C. Coakley, saa han kunde antage, at den var løben tilbage dertil. Det var ham umuligt at undgaae 

at komme ud af Negerbyen og slutte sig til Banden, da Anførerne, blandt hvilke han især nævne Monsieur og 

Francis Lennard, vare alt for bestemte paa, at enhver, som de traf, skulde følge med dem. A. maatte saaledes 

ogsaa raabe ”our side”; derimod istemmede han ikke Raabet om ”no more 10 Cents”. Han vedbliver at 

paastaae, at han ikke paa W & Rest enten plyndrede eller satte Ild paa. Han vil have været ved Trappen af 

det nordlige Vaaningshuus, da Folkene, efter at have antændt Ild inde i det, kom ud derfra, men hvem det 

var, vil han ikke kunde opgive. A. Desmund Lewis, der fremstilledes, angiver, at han saae A. Gordon komme 

ned af Trappen samtidig med, at der var Ild i Huset, og det er deraf, at han har sluttet, at Gordon var i Huset, 

da der blev sat Ild, og altsaa var deelagtig i Ildspaasættelsen. A. Gordon forklarer videre, at han med 

Undtagelse [Folio 205b-206a, opslag 302] af Touren fra C. Coakley til W & Rest hele Tiden var hjemme paa B. 

Esperance, hvor han gjorde, hvad han kunde, i Eierens Interesse. Han bliver ved at gjentage, at hvis det ikke 

havde været for den bortløbne Pony, vilde han slet ikke have forladt Plantagen. A. ernærede sig deels som 

Tømmermand deels som Fisker og har aldrig havt Grund til at klage. Han hørte paa C. Coakley Negerne og 

navnvlig Føreren raabe paa, at de ikke længere vilde arbeide for 10 cts, men han har ikke forinden Oprøret 

hørt eller mærket det mindsteTegn til, at, der var noget igjære. Afført. 

Derefter fremstilledes A. Desmund Lewis af Pl. Fredensborg, der ligeledes blev underkastet en nærmere 

Examination, hvorunder det fremgik, at A., der havde været i Christiansted om Tirsdagen og om Eftermid-

dagen kom til C. Coakly, ikke havde nogen Tanke om, at der i Frederiksted vilde udbryde Spectakler, eller, da 
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han Onsdag Morgen hørte derom, noget Øieblik tænkte paa, at gaae ned i Landet for at slutte sig til Op-

rørerne, som han saaledes intet vilde have faaet at gjøre med, naar ikke Monsieur ved sine Trudsler havde 

tvungen ham ind i det. Det var ikke godt muligt andet, naar, som Tilholdet var, Anførerne – hvoriblandt for-

uden Monsieur navnlig Francis Lennard, William Arnold og William Barnes truede deels med at slaae ihjel, 

deels med at brænde Negerbyen, end at følge med. A. tilføier, at Bradshaw ogsaa var en af de voldsomste, 

og han antager, at det maae være under Monsieurs og Bradshaws direkte Ledelse, at det sydlige Vaanings-

huus paa Work & Rest er bleven plyndret og antændt. Afført. 

Efterat endnu forskjellige af de tidligere Forhører og Anmeldelser vare gjennemgaaede, og forskjellige 

Arrestanter yderligere forhørte til Subplering af de frem komne Oplysninger, uden at noget Nyt fremkom, 

blev Retten hævet Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Onsdagen den 23de April om Eftermiddagen Kl 1 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw var fremdeles ved Forretninger i Frederiksted forhindret fra at være tilstede. 

Fremstilledes A. William Jones, der blev underkastet en nærmere Examination. [Folio 206b-207a, opslag 

303] A. fastholder derunder, at alt hvad der kan komme ham til Last er, at han om Torsdagen gik i en Bande 

fra U. Love over til Bettys Hope, paa Anstiftelse af George Mace, men han paastaaer fremdeles, at han intet 

har gjort, og at William King – om hvem det bemærkes, at han, om hvem det senere er bragt til Formodning, 

at han selv har været Mester for at stikke Ild paa Bettys Hope’s Romkjelder, er rømt bort fra Øen – har løiet 

paa ham. King havde, ligesom flere andre af Bettys Hopes Folk fra den Tid A. levede paa B. Hope, noget imod 

ham. Han veed, at Joe Christian paa U. Love har sigtet ham for at have været med til at sætte Ild paa 

Vaaningshuset der, men han angiver, at han selv har hørt paa Frederiksted Politikammer Joe Christian true 

hans Fruentimmer, Cathrine Mortly, med hvem han havde en Tvist, med, at han nok skulde faa hende til at 

græde; og A.s Fruentimmer er igjen en Søster til James Scott, hvoraf han forklarer sig, at Joe Christian ogsaa 

har angivet James Scott. Denne saa A. slet ikke oppe ved Vaaningshuset, hvorimod han selv kom op paa 

Bakken, efter at Ilden brændte, og stod under et Træ sammen med Thomas Edward og Headly. George Mace 

og De Silva’s Bande havde allerede sat Ild paa Vaaningshuset, da Joshua Collingmoore kom løbende op 

igjennem Negerbyen for at møde Banden. A. talte med Joshua, da han løb forbi. A. vil aldrig have brugt den 

ham af Pl. Finegan tillagte Yttring med Hensyn til Rebecca Frederik /: jfr Forhør den 25 February :/ og vil slet 

ikke vide noget om, hvorvidt Rebecca har været paa Allandale. Paa Anguilla vil han ikke have været og angiver 

i saae Henseende, at han, der efterat Banden var kommen ud fra Bettys Hope, var sakket bag ud, tilligemed 

nogle andre, da de ved Negrobay Veien stødte paa et Mulatte Fruentimmer, der raadede dem til at vende 

tilbage, da Soldaterne vare paa Veien ned i Landet. Med Hensyn til JamesScott forklarer han, at han ikke har 

hørt, at han har været ude noget Steds, og han anseer det ikke for umuligt, at han har, da han er halt og 

desuden saa jaloux, at A. ikke troer, at han i saa forstyrrede Tider vilde lade sit Fruentimmer ene tilbage. 

Videre gjentager A., at Negerne aldrig forinden October havde tænkt sig noget saadant, og han troer ikke, 

det er sandt, naar det har hedt sig, at der om Tirsdagen var Negere i Christiansted, der talte om, at de inden 

Aften skulde være i Frederiksted, da der skulde være Spectakler. Det var hen paa Eftermiddagen, da A., som 

tidligere forklaret kom til Christiansted, og han mærkede ikke til nogensomhelst Bevægelse der. A. holder 

ikke Selskab med saadanne Negere som George Cambridge og William Arnold, der ere Personer, som altid 

gjøre Spectakler og intet eje uden de Pjalter, de gaae i. A. afført. [Folio 207b-208a, opslag 304] 

Fremstilledes A. James Scott af Pl. U. Love, der ligeledes paany blev examineret og efter først at have 

fastholdt, at han ikke havde været ude af Negerbyen under hele Spectaklet, endelig angiver – i Overeens-

stemmelse med, hvad William Jones om ham har udsagt – at han Onsdag Morgen gik fra sit Huus, der ligger 

oppe paa Bakken, ned igjennem den nedre Deel af Negerbyen ad Landeveien hen til Guttet, hvor han havde 

en Fodballie staaende i Blød, men han vil ikke være gaaet længere. Det maae være dette, der af Hr. Finegan 

er opfattet som om A. gik ned i Landet. Om Aftenen, da Vaaningshuset brændte, vil han ikke have forladt sit 
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Huus, men kun seet ud af Vinduet, og naar det er Joe Christian, der har angivet ham, kan han kun forklare 

det deraf, at Joe Christian har havt Spectakel med hans Søster. Han paastaaer, at hans Lamhed gjør, at han 

holder sig rolig. Under nærmere og udførligere Examination kommer det frem, at Uenigheden imellem A.s 

Søster og Joe Christian skulde have fundet Sted, efter at A. som anholdt var indsat i Fortet i Christiansted. 

Hvorved bemærkes, at Joe Christian allerede er opgivet som Vidne imod A. i en Anmeldelse til Christian-

sted Politi fra Planter Finegan dat. 7de October f: A: Arrest. Afført. 

Fremstilledes A. James Harewood kaldet Headly, af Pl. U. Love. Han angiver, at han, sammen med Thomas 

Edward, kom op paa Bakken til Vaaningshuset efterat det allerede var i Brand. Da Banden kom ind, faldt der 

en Regnbyge, der bevirkede, at Halvdelen af Banden spredte sig i Negerbyen, medens Resten, der skal have 

været anført af De Silva og Mace, satte Ild i Huset. A. og Thomas Edward stode og gave Ondt af sig over, at 

Banden havde sat Ild paa Huset, efter at U. Love Folk havde søgt at redde, hvad de kunde, da William Jones 

kom til. James Scott var ikke paa Bakken, og A., der boer i Huus med ham, vil være vis paa, at han under hele 

Affairen ikke har været ude. A. vedbliver under den yderligere Examination at paastaae, at han ikke var paa 

River enten Onsdag Eftermiddag eller Fredag Formiddag, ligesom han benægter, at han om Onsdagen har 

blæst paa Skal paa U. Love, og paastaaer han, at han slet ikke er istand til at blæse paa en Skal, hvorfor han 

ofte er bleven drillet af de andre Folk. A. har ikke hørt, at Rebecca Frederik har været paa Allandale. A. Afført. 

Fremdeles fremstilledes A. Rositta George af Pl Barrenspot, der under en yderligere Examination fasthol-

der sin tidligere usammenhængende Forklaring om at være gaaet fra Allandale, hvor hun intet vil have gjort, 

lige hjem til Barrenspot, hvor hun vil være forbleven, indtil hun om Natten gik over til Ilden paa Cliftonhill, og 

vil hun hele Tiden have havt hos sig den Flaske Genever, [Folio 208b-209a, opslag 305] som Richard Gibbs 

gav hende at holde paa Allandale, saa at det maae være den, der er antaget for en Kerosinflaske.  

Arrestantinden afført. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph. Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen den 25de April om Formiddagen Kl 10 blev Retten sat i Frederiksfort og administreret 

af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent Anker. 

Byfoged Sarauw var ved Embedsforretning forhindret fra at være tilstede. 

Efter Tilsigelse fremstod Elizabeth James af U. Love født paa St Kitts. Det blev hende betydet, at hun har 

at afgive Vidneforklaring og saaledes maa tale Sandhed hvorefter hun forklarer, at hun lever sammen med 

A. James Scott. Saavel han som Dep. vare i William Jone’s Huus, da der blev sat Ild paa Vaaningshuset paa U. 

Love. Efter Udraabet, at nu havde de andre Mennesker sat Ild paa Huset, gik Jones op paa Bakken, men Scott 

blev i Huset. Onsdag Morgen gik Scott ikke længere bort end ned til Guttet for at hente en Fodballie. Han 

gaaer altid, da han er halt, med en Stok, saa det er ogsaa rimeligt, at han den Morgen havde sin Stok i 

Haanden. Han kom strax tilbage og var forøvrigt ikke under hele Oprøret ude af Negerbyen. Dep. ratihabe-

rede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstilledes A. Thomas Petersen af Pl. Diamond /: jfr. F. Politiforh. 18 Novbr :/ Han angiver, at han af en 

Bande, der havde været inde at ødelægge og brænde Diamond, blev tvunget til at gaae med over til Bettys 

Hope uden at han dog i nogen Maade vil kunne angive, hvem der særlig tvang ham. Den paagjeldende Sadel 

skal have ligget lænet op ad en Muur og A. staaet i Nærheden, da nogle Folk, som stødte eller sparkede 

Sadlen hen ad Jorden, i det A. vilde flytte sig, sagde, at han skulde tage den og smide den i Ilden. A., der ikke 

vil have kjendt eller ialfald lagt Mærke til; hvem det var, der gav ham den Ordre, men vidste, at en Ordre i de 

Dage ikke var til at spøge med, adlød. A. paastaaer, at hverken King eller Mathias James søgte at faae Sadlen 

fra ham. A. vil selv være bleven saa bange, at han der fra løb sin Vei. A. tilføier, at det ikke var Sadlen, men 

ham, der var lænet til Muren. Afført. 

Fremstilledes A. Thomas Sobers af Pl Diamond /: jfr samme Forhør :/ Han angiver, at han ikke har havt 

noget somhelst at gjøre med Sadelhistorien og vil ikke have været [Folio 209b-210a, opslag 306] inde i Bettys 

Hope’s Negerby. Han var hjemme paa Diamond, da Banden kom ind der, og blev taget med derfra af Cox, 
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men det var atter en Mand fra St George, Quashy kalder han ham, der fik Cox til at samle Diamonds Folk. 

Diamond, sagde Quashy, havde saamange tykmavede /:  rigtige :/ Negere, der ikke rørte sig, og at de nu 

maatte med. A. vil være gaaet langt tilbage, saa at han allerede saa Bettys Hopes Værker og Magas i Brand, 

da han naaede derned. Om Vaaningshuset ogsaa var i Brand, eller om det var Cox med Diamond Folk, der 

satte Ild paa det, vil A. ikke kunne sige. Den Bøsse, han havde i Haanden, gav Cox ham, men han modtog den 

knap, men kastede den til Jorden, hvorved Løbet sprang fra Skjæftet. Derimod vil han ikke have stridt med 

nogen William Paine, om en Bøsse, og saa vidt han veed, tog Jones ikke den Bøsse, A. smed til Jorden, op /: 

jfr. Forh. 20 Novbr :/ A. vil derfra være gaaet lige hjem. Afført. 

Fremstilledes A. Sarah Jane Moore af Pl. Carlton, der havde begjæret at fremstilles, og anbragte, at hun 

havde erfaret, at en Søn af hende var dødssyg paa Carlton, og androg, om hun ikke kunde blive løsladt for at 

see til ham. Efter Omstændighederne /: jfr. F. P. F. 18 og 25 Novbr :/ fandtes det, at A. foreløbig kunde sættes 

paa fri Fod, og hun blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstod efter Tilsigelse Joseph Christian af Upper Love, født samme Sted. Det blev ham betydet, at han 

har at afgive Forklaring som Vidne, og han blev alvorlig formanet til at sige Sandhed. Han forklarer derefter, 

at han var hjemme Onsdag Eftermiddag og havde, efter at Banden havde forladt Grove Place og passeret U. 

Love ad River til, været med til at bringe endeel af Forvalter Finegans Bohave i Sikkerhed. Dep., der havde en 

spansk Flue paa, var igjen inde i sit Huus, da han hørte Buldren og Spectakel ovenpaa Bakken; da han aabnede 

sin Dør, hørte han, at det var Huus og Bohave der blev slaaet istykker, og snart efter saae han Ild og Røg 

væltede ud, og han kunde ved Skieret af Ilden see Negerne tumle sig deroppe, men han kunde ingen kjende. 

Han vil ikke vide, om der var nogen U. Love Folk med deroppe, og navnlig har han ikke seet, at William Jones 

og James Scott vare der, og han vil heller ikke have anmeldt saadant for Planter Finegan, til hvem han derimod 

vil have sagt, at han Torsdag Morgen tidig, inden Værkerne vare brændte, saae Jones og Scott gaae fra 

Negerbyen ned af Bakken, men han har ingen Grund til at antage, at de have havt at gjøre med 

Ildspaasættelsen paa Værkerne. Senere, omtrent Kl: 8, saae han George Mace, sammen med Grant fra Mt 

Pleasant, og hørte Mace give Grant Besked om, at han maatte have en Bande ud fra Plantagen. [Folio 210b-

211a, opslag 307] Mace, Grant og John Coddey gik derefter sammen fra Negerbyen, og lidt efter var det, at 

der var Ild i Værkerne, men Dep. kan ikke sige, om det var dem, som antændte Ilden. Hvilke af U. Love Folk 

der vare med ovre paa River eller overhovedet ”out walking” i disse Dage, vil Dep. vide meget lidt Besked 

om, da han som sagt var syg. Hun hørte i Løbet af Onsdagen idelig, at der blev blæst paa Skal, men om det 

var i U. Love Negerby og særlig om det var Headly, vil Dep. ikke kunne sige. Dep. vil have været bange for 

Negerne, saa at han endogsaa hele Fredagen holdt sig skjult. George Mace var om Onsdagen i Negerbyen, 

længe forinden Banden kom der, som Dep. antager, for at see, hvor Hr. Finegan’s Tings bleve skjulte. Da Dep. 

havde været med hertil, var det, at han var bange. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Dep. Elizabeth James, der endnu var tilstede i Nærheden, fremstod paa ny og angiver, at han ikke troer, 

at Scott gik videre Torsdag Morgen end ned til sin Søsters Huus, hvorefter han paany blev demitteret. 

Fremstilledes A. Thomas Daniel af Pl. Williamsdelight /: jfr. F. P. F. 9 Novbr :/ Han fastholder sin Indrøm-

melse af, at han paa Goodhope har været inde i Forvalterhuset og med sin Stok har slaaet løs paa Jealousier 

og andre Ting i Huset. Derimod nægter han nu, at han enten truende har spurgt efter Forvalteren eller, at 

han i Romkjelderen har hentet Rom som han har sat Ild paa med inde i Forvalterhuset. Han vil være gaaet 

ned i Negerbyen inden der kom Ild i Forvalterhuset og vare saaledes i Søvn under et Træ. Goodhope er det 

eneste Sted hvor han har været og han anklager haardt Francis Aaron /: skudt :/ der var meget voldsom paa 

Williamsdelight. A., der seer ud til at være fordrukken, angiver, at han paa Williamsdelight havde drukket 

Rom inden han gik til Good Hope. A. angiver, at han ikke var med paa Enfjeldgreen, men at Francis Aaron og 

de andre kom tilbage fra Enfjeldgreen og tog de Folk fra Williamsdelight, der vare blevne tilbage, med ned til 

Good Hope. Paa Anledning angiver A. at der, saavidt han veed, ingen af Wmsdelights Folk vare ude om 

Onsdagen, heller ikke William Bastian. Afført. 

Fremstilledes A: William Bastian af Pl. Williamsdelight, der vedholdende uagtet Henry Partriks og udførlige 

Forklaring den 26de Februar forholdtes ham, vedbliver, at han ikke var borte fra Williamsdelight Onsdag 
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Eftermiddag, der han fra Kl: 2 af uafbrudt var med til [Folio 211b-212a, opslag 308] at holde Vagt i Gaarden. 

A. afført. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdagen den 26de April om Formiddagen Kl: 9 sammentraddte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmere vare tilstede. 

Fremstod efter Tilsigelse Charles Robert Jeffersen af Frederiksted der til en Politiassistenten i Frederiksted 

optagen Rapport har afgivet Forklaring med Hensyn til Arrest. David Cameron. Han angiver, at han er født i 

Frederiksted, er 24 Aar gammel, farer tilsøs, tilhører den episc. Kirke. Det blev ham betydet, at han har at 

afgive Forklaring som Vidner og han blev alvorlig formanet til Sandhed. Han forklarer derpaa at han 

Oprørsnatten, Klokkeslettet kan han ikke angive, ved den Tid da der var Ild i Lunds Huus paa Torvet gik til det 

Sted hvor hans Moder Felitia Cornelius boede i Dronningsgade. Huset var ved Siden af det Miss Jane Jackson 

tilhørende Huus, hvori Politibetjent Larsen boede. Som Dep. kom ned ad Gaden, saae han en Bande Negere 

komme fra den anden Ende af Gaden, inde fra Torvet af. I Spidsen for den gik en Neger, i hvem Dep. med 

Sikkerhed har kjendt David Cameron, hvem han tidligere godt kjendte af Udseende. Cameron standsede ved 

Huset, hvori Larsen boede, og idet han gav Søren et Slag med sin Stok, udbrød han her er det Sted hvor han 

boer. Banden brød derpaa ind i Huset, og Dep. saae, hvorledes de smurte og sprøitede Kerosinen rundt om, 

idet de dyppede Klude, som de havde paa Stokke ned i en Kerosindaase. Han kan ikke sige, om Cameron selv 

haandterede nogen Kerosinklud. Et Øieblik efter var Huset i Brand, saa der kan ingen Tvivl være om, at det 

er den af Cameron ledede Flok Negere, der satte Ild paa det. Dep. kjendte ikke andre i Flokken, hvori der var 

en heel Deel Fruentimmer. Hvor stor Flokken var, vil han ikke have nogen sikker Forestilling om, men der var 

over 100. Dep, kom gaaende alene. Dep’s Forklaring blev ham omhyggelig foreholdt og af ham ratihaberet, 

hvorpaa han blev foreløbig demitteret. 

Derefter fremstod efter Tilsigelse David Rodgers, der ligeledes har afgivet Forklaring til en Politirapport 

om David Cameron. Han blev formanet som foregaaende Dep. Han angiver derpaa, at han er født i Frede-

riksted 28 Aar gammel, ernærer sig som Huustyende og Karremand, tilhører den episcopale Kirke. Han for-

klarer derefter, at han, der en stor Deel af Natten var beskjæftiget med at yde Hjælp, hvor han kunde, og 

navnlig hos Madame Reuter, kom med en Karre med en Tønde Vand fra Brønden i Lagunen, da han omtrent 

[Folio 212b-213a, opslag 309] ved Politibetjent Usher’s Huus stødte paa en Bande Negere, der gik op af 

Dronningsgade, saa at Dep. kom bag ved den. Han kunde først ikke komme forbi; men ved at tale til en og 

anden i Flokken fik han Lov til at passerere et halvhundrede Skridt eller mere, indtil han uden for Politibetj. 

Larsens Huus blev standset af en Mand, der røg henimod Hesten med opløftet Stok. Dep. kjendte David 

Cameron, hvem han tiltalte og kaldte ved Navn, og gjorde ham opmærksom paa, at han kjendte ham. Dep. 

maatte her standse og saae altsaa, hvad der her gik for sig. Der var nogle Fruentimmere i Banden, der tiltalte 

Cameron som ”Captain” og spurgte, hvem der boede her, hvorpaa Cameron gav dem Besked, idet han med 

det samme slog med sin Stok paa Døren. Dep. saae, at han fra et Fruentimmer tog en Flaske, som han bragte 

hen mod Dørstolpen med en saadan Bevægelse, at Dep. antog, at han stænkede Kerosin paa Døren. Døren 

blev brudt op, og Flokken styrtede ind, og Dep. hørte, hvorledes de tumlede om derinde og slog omkring sig 

med deres Stokke og Øxer. Snart efter var Huset i Brand, og Dep. er under Indtrykket af, at Ilden begyndte 

nedenunder, saa at han antager, at det er Døren eller Dørstolpen, som Cameron tilsmurte, der først er bleven 

antændt. Negerne rumsterede endnu i den øverste Etage, hvor de vare komne op fra Gaarden, efterat der 

var tændt Ild nedenunder. Efterat der saaledes var Ild i Huset og en stor Deel af Negerne der beskjæftiget, 

kunde Dep. kjøre videre med sin Karre. Hvad Klokken var, kan Dep. ikke sige, men der var paa den Tid Ild 

mange Steder i Byen, og Lund’s Huus var blandt andre i Brand. Dept’s Foklaring blev ham foreholdt og af ham 

ratihaberet, med Tilføiende, at han hørte Cameron sige, at det var Betjent Larsen, der boede i Huset; hvorhos 

Dep. paa Anledning angiver, at han i Flokken, foruden Cameron, der var Leder, skjelnede John Hodge og 

Bottom Belly. 
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Fremstilledes A. David Cameron, i hvem Dep. Rodgers med Sikkerhed gjenkjender den af ham omforkla-

rede Cameron. Han vedbliver sin tidligere Forklaring om den Nat ikke at have gjort andet i Byen end hjælpe 

til at flytte gamle Miney’s Sager /: Forh. 10de Dcbr :/ og angiver videre, at han, lige som han var færdig dermed, 

gik med Thomas Hatchett til dennes Huus, hvor han vil være bleven til Daggry. 

Fremstod paany Dep. Jefferson der med samme Bestemthed gjenkjender A. Cameron. 

A. fastholder, efter at Dep.s Forklaring yderligere var ham foreholdt i Enkelthederne, sin Nægtelse af at 

have været ved Betj. Larsen’s Huus, som han slet ikke vil vide noget Beskeed om, og benægter at have seet 

Dep. Rodgers, hvem han kjender. Dep. Jefferson kjen- [Folio 213b-214a, opslag 310] der han ikke. Han angi-

ver, at han saa Rodger om Torsdag Eftermiddag ude paa La Grange, da Rodgers, der havde en Bøsse med og 

var Volunteer, vilde anholde Daniel Phillip, og da A. ikke kunde paavise denne, brugte Trudsler imod Arre-

stanten. 

Dep. Rodgers angiver, at han en af Oprørsdagene var inde paa La Grange for at anholde Daniel Phillip, og 

spurgte A. om ham, men videre passerede der ikke. Deponenteren demitteredes og A. afført. 

Fremstod Thomas Hatchett. Han forklarer, at David Cameron først kom til hans Huus medens Lazarus 

Hatchett var der hvilket, som tildligere anført /: 8te Marts :/ skulde have været tidlig paa Aftenen. Han bad 

Dep. hjælpe ham at flytte et Sengested for Amanda, og Dep. fulgte med hen til Stedet, men var ikke med til 

at flytte. Han forlod Cameron der. En TimesTid efter kom Cameron og sagde, at han havde flyttet. Han blev 

hos Dep. vel en halv eller en heel Time og gik saa sammen med Abraham George; hvor han blev af, kan Dep. 

ikke sige. Det var, efter hvad Dep. – der forøvrigt synes aldeles confus i sine Tidsangivelser, lige som hans 

Forklaring i det Hele er tilbageholden og usikker – mener langtfra at være Morgen. Det er ikke sandt, at han 

skulde være fulgt med Cameron paa Flytning og Cameron være vendt tilbage med ham. Cameron talte ikke 

om, hvad han ellers tog sig for hen paa Natten. Fremstod paany A. David Cameron, der vedbliver at paastaae, 

at han var i Hatchett’s Huus indtil kort før Daggry, men ikke kan angive, hvad Tid det var, han flyttede for 

Amanda. Han antager at det Hele foregik langt tidligere, end Thomas Hatchett antager. 

Fremstilledes A. Lazarus Hatchett, der gjentager, at han var i Thomas Hatchetts Huus, da Cameron kom, 

og at det maae have været henimod Morgenstunden. Han har ikke mærket noget til, at Cameron fik Th. 

Hatchett med ud for at flytte, eller at Hatchett, medens han var der, forlod Huset. Arrestanterne afførte og 

Dep. demitteret. 

Fremstilledes paany A. Lazarus Hatchett. Efter Omstændighederne fandtes det at han, ialfald foreløbig, 

kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. A. Thomas Petersen og Thomas Sobers, begge af Pl. Diamond. Efter Omstændighederne 

fandtes det, at de, ialfald foreløbig, kunde sættes paa fri Fod, og de bleve saaledes indtil videre relaxerede. 

Ligeledes fremstilledes A. Thomas Urgum. Efter Omstændighederne fandtes det at han. ialfald foreløbig 

kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstod efter Tilsigelse Peter Petersen, [Folio 214b-215a, opslag 311] Driver paa Williamsdelight. Han 

angiver at han, under hele Oprøret var hjemme paa Plantagen, men han saae ikke noget til, hvad der skete 

om Torsdagen, da han, efter at Banden var kommen ind, maatte skjule sig i et Sukkerstykke. Paa Tilspørgsel 

forklarer han, at A. William Bastian var med til at holde Vagt i Williamsdelights Gaard hele Onsdag Eftermid-

dag. Om Aftenen efter at det var bleven mørkt, da Dep. laa paa ”the feedingboard” ved Møllen, sad Bastian 

på Bænken ved Foden af ”the feedingboard”, og Dep. er fuldstændig sikker paa, at han ikke Onsdag Efter-

middag kan have været paa River. Om han skulde have været der om Fredagen, kan han ikke sige. Det er 

Dep. ganske umuligt at tage feil, da William Bastian, skjønt han først var flyttet til Pl. Dagen iforveien, er født 

paa Williamsdelight, hvor Dep. har været siden Emancipationen og altsaa kjender William Bastian meget 

nøie. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstilledes Joseph Guillaume der tidligere har været arresteret, men under 17de December f: A: igien af 

Commissionen indtil videre relaxeret. Fra Politiet var indkommen Anmeldelse om, at Guillaume, der blev 

saaret i Benet ved Fortet Tirsdag Eftermiddag, maatte have været med ved Angrebet paa Fortet, og at han 

bagefter havde pralet deraf. Joseph Guillaume angiver, at han Tirsdag Eftermiddag faldt ind med en Hob 
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Negere oppe i Strandgaden og med dem kom ned i Nærheden af Fortet. Han vil kun være passeret rundt om 

Hjørnet for at komme hen i Kongensgade og blev paa sin Vei ramt af en Kugle i Knæet, uden i nogen Maade 

at have villet være med til at angribe Fortet. Det kan gjerne være, at han oppe i Gaarden har gjort Brug af 

saadannen Yttringer som ere ham tillagte ”I am shot, but I don’t care a damn’d, for I will come back and finish 

my work” eller noget lignende; men han vil have været nogenlunde fuld, saa at han ikke kan huske det eller 

ialfald ikke vil have meent noget dermed. Han vil, efter paa Apotheket at have faaet noget smurt paa Saaret, 

der kun var et Streifskud, være bleven kjørt hjem til Cane og ikke senere have været ude. Herefter fandt 

Commissionen, at Joseph Guillaumes Forhold maatte underkastes en nærmere Undersøgelse, hvorunder han 

burde holdes tilstede, og decreterede derfor at han paany hensættes i Arrest. 

Hvilket blev A. betydet, hvorefter han afførtes. 

Fremstod efter Budsendelse Amanda Joseph her af Frederiksted, der paa Anledning forklarer, at David 

Cameron hjalp hende med at flytte et Sengested. Hun veed ikke ret, hvad Klokken var – 9 antager hun – [Folio 

215b-216a, opslag 312] men opgiver nærmere, at det var paa den Tid, at Huset, hvori John Moore havde 

Boutik brændte. Hun var ikke ude paa La Grange for at bede om Hjælp, men saae David Cameron staae ude 

paa Gaarden tæt ved hendes Bolig. Hun veed ikke noget om, at Thomas Hatchett var med. Cameron bar kun 

Sengestedet hen under et Tamarindetræ høiere op i Byen, og Dep. saa ikke senere noget til ham. Dep. der 

var bleven formanet til Sandhed, ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstilledes A. Elizabeth King af Pl. Høgensborg. Hun angiver at hun rigtignok var med ovre paa Carlton, 

tvungen af nogle Folk, hun traf nede ved Høgensborg Gut, men hun paastaaer, at hun intet har gjort, og under 

det længere Forhør kommer hun frem med, at hvad William Lake i Frederiksted Politiforhør den 13de 

November har forklaret, ikke er sandt, og at han selv til hende har udtalt saadant. A. afført. 

Retten hævedes Kl: 5. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Mandagen den 28de April om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw var ved Forretninger i Frederiksted forhindret fra at være tilstede. 

Efter Tilsigelse var mødt Mary Ann Noblet, et ældre ugift Fruentimmer der angiver, at hun er født paa 

Paradise. Hun forklarer, at hun i længere Tid havde leiet et Par Værelser paa U. Love, hvor hun saaledes 

boede, da Oprøret udbrød. Da Negerne nærmede sig, var hun meget bange og søgte Tilflugt i Negerbyen i 

John Ryan Pedro’s Huus, hvor hun holdt sig skjult i 2 a 3 Dage. Hun veed ikke, om nogen havde i sinde at gjøre 

hende Fortred, men hun blev ikke forstyrret der. Hun hørte gandske rigtig der nogen Tale i Værelset ved 

Siden af imellem Vm. Arnold og en anden Neger. Arnold fortalte, at han nær var bleven dræbt ved Annas 

Hope, at han var bleven skudt i Foden, og Kuglerne fløi omkring ham, men hun vil ikke erindre at hun har hørt 

ham tale om, at ”the war” skulde vare saa og saa længe, eller udvikle nogen Plan /: jfr. Planter Finegans 

Forklaring i Forhør 25de February :/, og hun husker heller ikke, at hun har fortalt Mrs Finegan noget saadant. 

Dep. var saa forskrækket, at hun deels neppe har hørt alt, hvad der blev sagt, deels ikke har husket det bag 

efter. Hun troer desuden, at Arnold fandt ud, at hun var i Værelset ved Siden af, og maaskee af den Grund 

ikke sagde noget. Om hvad der ellers er foregaaet, vil Dep. ikke vide noget. Dep. ratihaberede sin Forklaring 

og blev demit- [Folio 216b-217a, opslag 313] teret. 

Fremstod efter Tilsigelse John Francis Baptist kaldet Popey, Kok paa Pl. Enfjeldgreen, om hvem det af 

Planter Finegan var angivet, at han, der ved Oprørets Udbrud var Kok paa Pl. U. Love, formodentlig vil kunne 

give Oplysning med Hensyn til Ildløsen paa U. Love Vaaningshuus. Han forklarer imidlertid, at han strax, da 

han hørte, at Banden kom ind paa Upper Love, løb og skjulte sig under et Træ, saa at han intet har seet, 

navnlig har han da ikke seet enten Wm. Jones eller James Scott ved Ildebranden eller overhovedet den Aften 

oppe paa Bakken. Torsdag Morgen mødte han Jones og Scott i Negerbyen, og han og Jones vexlede nogle 

Ord om en Blikspand, som Dep. sagde tilhørte ham, medens James sagde, den tilhørte Fru Finegan. Han saae 
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ikke, at de gik ud af Negerbyen, og veed forresten intet om dem. Torsdag Morgen saa Dep. Værkerne brænde, 

men han veed intet om, hvorledes det gik til. Han gik senere over til Adventure, hvor han var de følgende 

Dage. Adventure var brændt, da han kom derover. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstilledes A. William Holder, kaldet Poor Boy af Pl Monbijou. Tilspurgt, om A. Johannes Sylvester var 

med paa Fredensborg og Slob Onsdag Aften, angive han, at han ikke saae ham, saa han antager ikke, at han 

var med. Det var Parris og De Silva, der var Hovedmændene derovre. Der var et Øieblik udenfor Monbijou en 

Ordvexlinling mellem De Silva og Parris, om de, som Parris meente, skulde gaae videre op ad Morningstar til, 

eller, som De Silva holdt paa, styre ned paa Fredensborg. Han troer ikke, at nogen af dem vidste, at de, naar 

de gik ad Morningstar til, kunde vente at møde Militair. A. gjentager, at han ikke selv havde nogen som helst 

Commando, men kun fulgte med i Banden. Han benægter at have været enten paa Cliftonhill eller ved 

Driverens Huus paa Kingshill. Den næste Dag fulgte han Mt Pleasants Folk til Lebanonhill, Canaan og La Vallee, 

men vil heller ikke der have gjort noget. Scotty var, saavidt han veed, ikke ude Onsdag Aften, men fulgte 

ogsaa næste Dag Mt Pleasant’s Folk til Lebanonhill. Paa Canaan saae A. ham ikke. Afført. 

Fremstilledes William Watts, kaldet Scotty, af Pl. Monbijou, der angiver, at han ikke var med paa 

Fredensborg og Slob, men Dagen efter fulgte Mt Pleasant Folk til Lebanonhill og videre. Han vil ikke have 

gjort andet end følge med, hvilket han, saalidt som de andre Folk fra Monbijou, vil have kunnet undgaae, og 

nægter særlig, at han paa Canaan har været med til at sætte Ild paa. Driveren Samuel David vilde have ham 

til at blæse paa en Skal, men A. nægtede det. [Folio 217b-218a, opslag 314] Med Hensyn til A. Johannes 

Sylvester troer A. gandske vidst, at han er fulgt med lige fra Monbijou og over Fredensborg videre seet op til 

Work & Rest. Han har selv hørt Johannes om Lørdagen fortælle om det, og det er først senere, at Johannes 

har fundet paa at sige, at han Onsdag Aften var paa Marys Fancy. Arrestanten antog Onsdag Aften Colling-

moore for at være Fører paa Monbijou. 

Arrestenten afførtes. 

Med Hensyn til den mod A. Christian Gordon fremsatte Sigtelse om at have været med til Ildspaasættelsen 

paa et af W & Rest’s Vaaningshuse, blev, efter det har viist sig, at der fra W. & Rest’s egne Folk kun er ringe 

Oplysning at indhente forskjellige Arrestanter, der have været med paa W. & Rest, nærmere examinerede, 

og er da Desmund Lewis usikker om, hvorvidt han har seet Christian Gordon i Huset eller paa Trappen til 

samme; William Arnold der da indrømmer, at han stod udenfor og fik et Flag kastet ud til sig, som han siger, 

af et tykt Fruentimmer – vil ikke kunne have skjelnet, hvem der var i Huset, da det var propfuldt af Negere, 

og har ikke lagt Mærke til Christian Gordon – William Barnes, der bestemt benægter at have været inde i 

dette Vaaningshuus eller at have nogen Lampe i Haanden – det var salt Fisk og en Flaske Viin, han havde i 

Haanden – vil slet ikke have lagt Mærke til Christian Gordon paa Work & Rest. – Aaron Martin, der selv ikke 

vil være kommen ind i Huset, fordi Trængslen var for stærk, vil have seet baade Christian Gordon og Richard 

Lewis gaae frem og tilbage ”very busy” men vil ikke erindre, at han har seet nogen af dem inde i Huset. – 

Richard Lewis der, da det kommer til nærmere Forklaring, finder ud, at det var det nordlige /: Frue Andersen’s 

:/ Vaaningshuus, han var i, angiver, at han ikke saae Gordon være derinde, medens han vil have seet baade 

Wm. Barnes og Aaron Martin der. 

Sidstnævnte A. angiver videre, at han ikke var med til at sætte Ild paa og kan ikke sige, hvem der gjorde 

det. han troer ikke, at der blev plyndret meget der, men der blev brændt meget. Han talte paa Stedet om, at 

det var en Skam, at Work & Rest Folk ikke havde flyttet nogle af disse Ting, men de undskyldte sig med, at 

Hr. Hvid havde forbudt dem det. A. gjentager atter, at der var flere af W. & Rest’s Folk end Fremmede, der 

huserede paa W. & Rest. De modtog Banden med Haandtryk og Hura-raab, og de gik alle i Forening op i 

Gaarden, [Folio 218b-219a, opslag 315] men han kan ikke opgive enkelte Personer. Han vedbliver fremdeles, 

at Banden tumlede saaledes om med ham paa Castle Coakly, at han ikke kunde andet end gaae med. A. afført.  

Med Hensyn til, at der, deels under Forhørerne, deels forøvrigt under Undersøgelsen er nævnt om William 

Barnes eller John Barnes som havende været paa færde Onsdag Aften navnlig paa L. Love bleve forskjellige 

Arrestanter, navnlig George Michael, Thomas Critchlow, John Charles og Wm. Henry afhørte, uden at det 
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kunde oplyses hvem den Paagjeldende – det kan ikke være William Barnes af Rust op Twist der først senere 

har været paa færde – har været. 

Retten hævedes Kl: 4½ Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 29de April om Formiddagen Kl: 10 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw havde fremdeles anmeldt Forfald. 

Fremstilledes efterhaanden og En for En A. A. James Scott af Pl. Upper Love, Steven Francis af Pl. Hø-

gensborg, William Andreas af Pl. River og Prince William af Annally og bleve de, dem vedkommende, Sager 

saaledes som de hidtil gjennem Undersøgelserne foreligger gjennemgaaede. Hvorefter det fandtes, at disse 

Arrestanter, ialfald foreløbig, kunde sættes paa fri Fod og de bleve saaledes indtil videre relaxerede. 

Fremstilledes A. Jacob Fog af Pl. Upper Love der er sigtet for Deeltagelse i Overfaldet og Mishandlingen af 

Julia Roebuck af U. Love den 4de October og fandtes det, at han efter sin Deeltagelses Beskaffenhed, indtil 

Sagen foreligger til endelig Afgjørelse, kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Hester de Windt af Pl. Høgensborg, der blev paany forhørt og nu, i Overeensstemmelse 

med hvad under Undersøgelsen er udfundet, vedgaaer, at hun ikke blot er gaaet med Høgensborg Banden 

over til Carlton, men har ringet Klokken der. Hun angiver, at hun dertil var tvunget af Joe Christian. Hun 

nægter, at have raabt paa at Plantagen maatte brænde og at have været med til at plyndre oppe i Huset. 

Ligesom hun heller ikke vedgaaer, at have været med ovre paa Williamsdelight. Afført. [Folio 219b-220a, 

opslag 316] 

Dommeren bemærkede, at han, i Anledning den af A. Elizabeth King i Forhøre i Frederiksfort den 26de 

Januar afgivne Forklaring havde ladet A. William Lake, der henligger paa Hospitalet, afhøre og at han havde 

fastholdt sin, med Hensyn til Arrestantinden, givne Forklaring og anbragte, at Arrestantinden, naar hun traf 

ham i Arrestgaarden, idelig havde udskjældt ham fordi han havde afgivet Forklaring imod hende. 

Det bemærkedes fremdeles, at Dommeren, da han havde Embedsforretninger, maatte afbryde Forhøret 

Kl: 12. samt at det paatænktes, efter at han i Morgen havde anstillet nogle Undersøgelser paa Landet, atter 

paa Torsdag at holde Commissionen i Frederiksted. 

Retten hævet Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Torsdagen den 1ste Mai om Formiddagen Kl: 10 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes A. Frederikke Heroll af Pl. Cane /: jfr. F. P. F. 16de Novbr :/, der under nærmere Forhør an-

giver, at hun ikke just kom med Banden ind til Good Hope, men gik derover alene og traf Banden der, og var 

det, da hun saae, at enhver hjalp sig selv til Meel og hvad der var i Kjelderen, at hun ogsaa tog noget Meel, 

hvorimod hun ikke vil have taget Sukker med sig. Efter Omstændighederne fandtes det at A., der en tidlang 

har henligget paa Hospitalet, ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og hun blev saaledes indtil videre 

relaxeret. 

Fremstilledes A. Max. Fresco af Pl. Annally, der, da han sidst fremstilledes, var syg og fremdeles siden har 

henligget paa Hospitalet. Under en længere Examination vil han fremdeles ikke kunne give nogen nærmere 

Forklaring om sin Deeltagelse i Exesserne paa Allandale eller hvem der derunder var fremtrædende. 

Efter Tilsigelse var mødt Tømmermand James Fresco af Frederiksted, der er Fader til A. Max. Fresco, som 

er en Dreng paa 17 – 18 Aar. Han forklarer, at han ikke veed nogetsomhelst om, hvad Drengen har taget sig 

for. Han har ikke seet ham siden Oprøret og overhovedet ikke havt med ham at gjøre i det sidste par Aar. 

Drengen var en slem, ulydig Dreng, der aldrig vilde lytte til ham, og som altid løb bort fra, hvad Arbeide han 

havde, saa at Politiet maatte tage sig af ham og faae ham anbragt. Drengen var kommen i daarligt Selskab og 

var paa denne Maade vel sammen med andre kommen med i Spectaklerne, og Dep. har ingen Forestilling 

om, hvor dybt han har været med. Han har nok hørt, at Arrestanten havde været i Besiddelse af nogle Penge, 
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men han vidste ikke, at han havde faaet den ved Banden paa Allandale. Dep. [Folio 220b-221a, opslag 317] 

aftraadte, og A. afførtes. 

Emanuel Simpson, Skolebud og Graver-Betjent var mødt. Da det var Commissionen bekjendt, at han Op-

rørsnatten nu og da havde færdedes i Gaderne, og det var rimeligt, at han, der selv er en sort Mand og færdes 

endeel paa Landet, vilde have iagtaget adskillige og muligen kjendt nogle af de meest fremtrædende U-

roemagere, blev han examineret, og giver han ogsaa en Beskrivelse af forskjellige Mennesker af det i Løbet 

af Natten Passerede, der imidlertid intet Nyt indeholdt, medens han ingen af de fremtrædende Negere, af 

hvem han dog har talt med nogle, vil have kjendt. Paa Bakken ved den danske Kirke traf han en høi, slank, 

ikke ganske sort Mand i Spidsen for en lille Flok, der frydede sig over ilden. Den slanke Mand, hvem Dep. ikke 

kjendte, svarede, at det var endnu nogen Ting; de skulde have seet, hvilken Ild man i sin Tid lovede i 

Bridgetown. Dep. blev demitteret. 

Da Byfoged Sarauw havde Forretninger som Auctionsdirectør, bleve Mødet afbrudt Kl. 12 og forsat Kl: 1. 

Efter Tilsigelse var mødt George Simmons af Williamsdelight. Han blev alvorlig formanet til Sandhed som 

Vidne og derefter afhørt med Hensyn til A. William Bastian. Han forklarer derefter, at William Bastian, hvem 

han godt kjender, da han har gaaet i Skole med ham, var med til at holde Vagt i Wmsdelight’s Gaard hele 

Onsdag Eftermiddag sammen med Dep., Driveren Peter Petersen, Anthony, Richard Hall og William Peter. 

Vagtholdet begyndte Kl: 3 om Eftermiddagen, og Dep. mener, at William Bastian var der fra den Tid af og 

indtil næste Morgen. Han vil ialfald være vis paa, at han var der endnu og ikke havde været borte Kl: 11 om 

Aftenen, da Forvalteren kom hjem. Det var William Bastian, der om Eftermiddagen efter Kl: 6 standsede en 

Mand fra Fredensborg, John Hodge, da denne vilde gaae igjennem Plantagegaarden. William Bastian havde 

et Par gamle blaae Bomuldsbuxer paa, en blaae …ech Skjorte og en gammel sort Filthat med et hul i Pullen. 

Han laa om Aftenen paa ”the Feedingbench” /: Den Skammel hvorpaa den Arbeider, der skubber Rør ind i 

Møllen, staaer :/. Dep. ratihaberede, efter at hans Forklarings Betydning var ham alvorlig foreholdt, sin For-

klaring og aftraadte. 

Fremstod efterTilsigelse Wm Richard Halls af Williamsdelight, født paa Barbados, der, alvorlig formanet til 

Sandhed, forklarer ligesom foregaaende Dep. om, hvorledes William Bastian var med til at holde Vagt i 

Gaarden hele Onsdag Eftermiddag og endnu var der, da Forvalteren om Aftenen kom hjem. Dep. kjender 

William Bastian fra Dreng af. Bastian havde været i Fængsel [Folio 221b-222a, opslag 318] i Frederiksted indtil 

de nærmeste Dage før October eller maaskee indtil selve første October og Dep. holder paa, at han havde 

hvide Ravndugs Buxer og Skjorte paa. Det var W. Bastian, der om Eftermiddagen viste en Mand, der vilde 

passere Plantagen, tilbage. Dep., der vil være aldeles sikker i sin Sag, ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod efter Tilsigelse William Peter af Pl. Williamsdelight, født paa Antigua. Alvorlig formanet til 

Sandhed, forklarer han, at han var med i Williamsdelight Gaard Onsdag Aften. Efter hans Mening blev der 

først holdt egentlig Vagt efter Kl 7, da Driveren udtog forskjellige Folk til at holde Vagt, medens om Efter-

middagen der vel var enkelte Folk i Gaarden og alle Plantagens Folk ængstelige gik omkring i Negerbyen og i 

Gaarden. Han er under Indtrykket af, at William Bastian holdt sig hjemme paa Pl. hele Onsdagen, men han 

kan ikke svare for ham for nogen tidligere Tid, end da Vagten begyndte; da var nemlig Wm. Bastian med. Han 

er ogsaa vis paa, at han har seet Wm. Bastian et Par Gange om Formiddagen. Derimod tør han ikke sværge 

paa, at William Bastian ikke kan have været borte i Løbet af Eftermiddagen. Wm. Bastian havde de samme 

Klæder paa, som han kom ud med fra Fængslet, nemlig hvidt Ravndugs Tøi. Dep. Forklaring blev ham 

foreholdt og af ham ratihaberet, hvorefter han aftraadte. 

Fremstod efter Tilsigelse Anthony Markree af Williamsdelight, født paa Pl. Boetsberg. Han blev formanet 

til Sandhed ligesom de foregaaende Deponenter og forklarer derpaa, at han er aldeles sikker paa, at Wm. 

Bastian var paa Vagtholdet i Gaarden baade om Eftermiddagen og om Aftenen. Hen ad Aften kaldte Driveren 

flere Folk til; saa det er rigtigt, at der paa en Maade dengang blev begyndt en ny Vagt, og Wm. Peter var ikke 

med om Eftermiddagen. Dep. vil sværge paa, at William Bastian Onsdag Eftermiddag Kl 5 var hjemme paa 

Williamsdelight. Han har Indtrykket af, at Bastian havde skidne hvide eller graa Klæder paa. Dep.s Forklaring 

blev ham foreholdt og af ham ratihaberet. 
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Fremstilledes A. John Hodge af Pl. Fredensborg, der paa Tilspørgsel angiver, at han Onsdag Eftermiddag, 

da han vilde passere Plantagen Wmsdelight, blev anraabt af nogle Folk, der sadde ved Møllen, som om de 

holdt Vagt. Det var særlig en af dem, der anraabte ham, A. gik henimod ham og opgav sit Navn, men er ikke 

istand til at kjende ham eller sige, hvem det var. Afført. 

Fremstilledes A. William Bastian, i hvem alle Deponenter, der samtlige fremstod paany, gjenkjende den 

af dem omforklarede Person. Han angiver, at han havde mørke Buxer og en blaa Skjorte paa, hvortil Depo-

nenter Halls, William Peter og An- [Folio 222b-223a, opslag 319] thoney Markree erklære, at det er meget 

muligt, at de havde glemt, hvad A. havde paa, han kom hjem med hvidt eller Ravndugklæder, hvilket A. ind-

rømmer. A. afført og samtlige Dep. demitterede. 

Mødet hævedes Kl: 4. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Fredag den 2den Mai om Formiddagen Kl 9 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. Begge 

Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

For Commissionen mødte Daniel Simpson, Natvægter i Frederiksted. Han blev tilspurgt med Hensyn til 

Begivenhederne Natten mellem 1ste og 2den October, men forklarer at han, der paa den Tid var Opsynsmand 

for Arbeidsfangerne, var om Eftermiddagen og Natten lukket inde i Fortet, hvorfra han med nogle af Folkene 

blev sendt over for at slukke den Ild, der var begyndt i Controlleur Birck’s Huus. Han har saaledes intet seet 

og ingen af Deeltagerne i Spectaklerne kjendt, demitteret. 

Derefter var mødt Skomager William Forsberg, om hvem det var bekjendt at han Tirsdag Aften havde 

faaet Prygl af nogle Landnegere, hvem han havde søgt at tale tilrette, hvorefter han i længere Tid havde 

været lidende og tildeels sengeliggende. Han angiver, at det var ved Begyndelsen af Ildspaasættelsen, at han 

af en Flok Negere, der kom for at opbryde og ødelægge Kjøbmand Kjerulff Boutik paa Torvet, hvilken var i 

samme Huus, hvor Dep. havde Værksted og Bolig, fik nogle Stokkeslag over Hals og Skulder, hvorefter han 

deels følte saadanne Smerter, deels havde faaet en saadan Skade, at han løb høiere op i Byen og holdt sig 

skjult Resten af Natten, saa at han derefter ikke har seet noget eller kjendt nogen. Om hvad der om Aftenen 

passerede, forklarer han i Overeensstemmelse med, hvad han alt tidligere til en Politirapport har udsagt, at 

han i den omtalte Flok Negere kjendte to Personer, der gik i Spidsen og han tilføier, at han ikke kjendte flere. 

De to vare John William /: senere død i St Croix Arresthuus, forinden Commissionen havde begyndt sin 

Undersøgelse :/ og den anden Plaskett fra Butlersbay. De havde hver en Stok i Haanden og befalede Flokken, 

at opbryde Kjøbmand Kjerulff Boutik. Da Dep. saae Flokken, gik han ud for at see, om der var nogen i den, 

som han kjendte, og prøve paa at tale til dem. John William, der var Renovationskudsk her i Byen, kjendte 

han meget godt, men han vilde ikke lytte til Dep. og puffede ham bort, idet han bemærkede at Dep. intet 

havde der at bestille. Plaskett, hvem han ogsaa kjendte som ”Engine driver” paa But- [Folio 223b-224a, opslag 

320] lersbay, vilde heller intet høre, men bemærkede, at om Dagen havde de /: Negerne :/ intet ondt meent, 

men efter at nu Politiet havde skudt paa dem, skulde hele Byen brændes. Boutikken var imidlertid bleven 

brudt op, Varer blevne slæbte ud og antændte. Plaskett sagde, at de intet skulde tage til sig, men brænde 

alt. Det var ikke enten Plaskett eller John William, der bankede Dep. men nogle af Flokken, der syntes 

utaalmodig over det Ophold, der voldtes ved Dep’s Samtale med Plaskett og John William. 

Det blev foreholdt Dep., at efter en af Forvalter Nixon af Butlersbay og Underforvalter Percy samme Steds 

gjorte Erklæring, skal Wilfred Plaskett, der efter Dep’s Udsavn er identisk med den af ham omforklarede 

Plaskett, have været hjemme paa Plantagen hele Natten mellem Tirsdag og Onsdag, ialfald fra Kl: 8½ om 

Aftenen, men Dep. fastholder desuagtet, at det er denne Plaskett, med hvem han havde Sammenstødet om 

Aftenen, og han vil være gandske sikker paa, at han ikke forvexler ham med den af A. Wilford Plaskett i Forhør 

4de January omforklarede William Plaskett. 

Under en nærmere Examination viser det sig, at det er den Oplysning, Dep. Forsberg kan give; hvorefter 

han blev demitteret. 
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Fremstilledes A. Peter Andrew af Pl. Whim /: jfr. F. P. F. 13 Novbr :/, der angiver, at da Banden fra Good-

hope var kommen op til Whim kunde han, der blev truet med Prygl, ikke andet end gaa med. Han vil ikke 

have seet Mrs. Crawford, end mindre truet eller forfulgt hende. Han var heller ikke egentlig inde i Kjelderen 

men kun ved Døren hvor nogen tracterede ham med en ”Bitters”, saa han blev noget munter. A. vil, da der 

blev vidnet imod ham i Politiretten, endnu have været saa stærkt under Indtrykket af Skræk, at han maaskee 

ikke reent ud har benægtet Vidnernes Sigtelse. Onsdag Formiddag var han hjemme, da der var en Bande inde 

og huserede i Pl. Latimer’s Huus. Joe la Grange var første Mand, desuden saa han Wm Strong, der huggede 

Bufetten i Stykker, John Peter fra Concordia var ogsaa med, men gjorde Intet. Af Fruentimmerne kjendte han 

ingen. Elsey fra Castle kjender han ikke. Hun var med til at forstikke endeel af Pl. Latimers Sager i Negerbyen. 

Han har ikke været andre Steder end paa Carlton. 

Det bemærkedes, at A. Peter Andrew er bleven godt omtalt af Pl. Latimer for hans gode Opførsel paa 

Whim om Onsdagen og Torsdagen. Afført. 

Fremstod A. Andrew Smith af Carlton. /: F. P. F. 14 og 16de November :/ Efter først at have søgt at benægte 

at have været i [Folio 224b-225a, opslag 321] Provisionskjelderen paa Goodhope om Torsdagen indrømmer 

han at have været der, og at han med en Stok, han havde i Haanden, har slaaet et Meelfad istykker, hvorpaa 

Folkene styrtede til og rapsede Melet. Derimod benægter han fremdeles at have været enten i Kyringshuset 

eller Romkjelderen. Han var, siger han, ude i Marken for at samle noget Svineføde, da Banden, der kom fra 

Enfjeldgreen, stødte paa ham og slæbte ham med, og han vil ikke have været andre Steder. Da Banden 

Onsdag Morgen var paa Carlton, vil A. have været paa Whim, og om Torsdagen, da en anden Bande brændte 

Plantagen, vil han have været i Negerbyen hos sin Bedstemoder, der skjændte paa ham og holdt ham 

hjemme, fordi han havde været paa Good Hope. Arrestanten afført. 

Da Commissionens Overdommer Rosenstand agtede at foretage nogle Undersøgelser paa et Par Planta-

ger, afbrødes Mødet Kl: 2½. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Lørdagen den 3die Mai om Formiddagen Kl: 10 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Da A. Johannes John af Pl. Butlersbay /: jfr. Forh. 6te Marts :/ med stor Bestemthed og Vedholdenhed er 

vedbleven at nægte, at han Oprørsnatten har været i Robert Flynns Huus eller Gaard, og da det var muligt, 

at Flynn, under Nattens Ophidselse kunde have taget Feil, fremstod han, og A. Johannes John fremstilledes 

for ham, men Flynn vedholder, at det havde været ham umuligt at tage Feil af A., der er en paafaldende høi 

Neger og er vel kjendt i hele Frederiksted. Der gaves Flynn Leilighed til at foreholde A. enkelte Momenter ved 

A.s Indtrængen i hans Huus, men A. vedbliver ligevedholdende at benægte at have været hos Flynn. 

Rombodholder Flynn demitteredes og A. afførtes. 

Det bemærkes, at, efter hvad der fra forskjellige Sider foreligger, synes det, at A. har været i Byen længe 

forinden den af ham opgivne Tid, da Lunds Huus brændte. 

Fremstilledes paany A. Peter Andrew af Pl. Whim. Han forklarer, at han kom ind til Byen, efter at der paa 

Whim var gjort Alarm om, at der var Ild. Da han kom ind, var der blandt andet Ild i John Moore’s Boutik, og 

han var derefter i Byen Resten af Natten, til Soldaterne begyndte at skyde. Han havde hverken Stok eller Øxe 

og vil ikke have gjort noget selv. Han vil heller ikke have kjendt nogen Negere, dels kjender han, [Folio 225b-

226a, opslag 322] der er fra St Jan og her paa Øen kun har været paa Whim, overhovedet ikke mange, deels 

vare de Fleste vanskelige at kjende, da de havde Hovedet, heelt hen om Kinderne, ombundet med deres 

Tørklæder og mange desuden en Hat oven paa trykket ned over Øinene, saa kun meget lidt af Ansigtet var 

synligt. Han kjendte imidlertid ganske bestemt John Peter, der kom op ad Kongensgade i den Hob, der netop 

havde sat Ild paa John Moore’s Boutik. Han havde en Flaske Rom i Haanden og var i Spidsen for Flokken. Han 

saae fremdeles William Strong, der havde et Kobeen /: Crowbar :/ i Haanden, men A. saae ikke, at han dermed 

opbrød Reuters Boutiksdør. Ingen af dem havde Tørklæderne om Hovederne, hvilket John Peter derimod 

havde, da han næste Morgen var paa Whim. A, vil fremdeles være sikker paa, at han saae den af ham i 



 

© 

171 

Politiforhøret omtalte Susanne Gibbs, som han kjendte, da hun i sin Tid har tjent paa Camporico. Som i Gaar 

anført, saae han om Onsdagen Wm Strong paa Whim, og under en længere Afhørelse beretter A., at Wm 

Strong ude paa Whim i Hoben pralede af eller fortalte, at han med sin ”Crowbar” havde opbrudt et Vindue i 

John Moore’s Boutik. A. bemærkede, at han skulle tage sig iagt, at han ikke kom i Fortred for det, hvortil Wm 

Strong svarede, at det kunde han ikke komme i Fortred for, da der ikke længere var nogen Lov /: Straf :/ for 

den Ting. A., der, da han er temmelig døv og har en vanskelig Udtale, er noget vanskelig at forhøre, angiver 

igjen, at han kun kan give faa Oplysninger, fordi han kun kjende faa Negere oppe fra Landet. Han har saaledes 

ikke kjendt enten Party, Parris eller Emanuel eller Bamberg. A. afført. 

Efter Tilsigelse fremstod John Stevens Vagtmand paa G. Hope, der tidligere har været fremstillet som 

Vidne i Fred. Politiret med Hensyn til Thomas Daniel /: 9de Novbr :/, Andrew Smith /: 14de Novbr :/ og Frede-

rikke Howell /: 16de Novbr :/. Han blev tilspurgt mere i Almindelighed og angiver da, at han var hjemme i 

Plantage Gaarden, da Banden om Torsdagen kom ind paa Good Hope. Der var en saa stor Masse Mennesker, 

og det Hele gik saa forvirret til, at Dep. langtfra har kjendt dem alle og især kun for en ringe Deel har kunnet 

iagttage, hvad enhver foretog sig. John Washington fra Høgensborg gererede sig som en Slags Capitain. 

Barker blæste paa Skal, og han i Forening med Washington samlede, da Værkerne var vel i Brand, Banden 

sammen og førte dem til Carlton. [Folio 226b-227a, opslag 323] John Abraham gik igjennem Negerbyen og 

jog Folkene ud derfra, Sophia Matherson vil han ikke have kjendt eller lagt Mærke til, og de to Spencer’s er 

han ikke paa det Rene med hvem er. Særlig tilspurgt med Hensyn til John Hendrikson kaldet John Fool eller 

John Foot siger Dep., at han saae ham komme løbende fra Magashuset med en Hoben Magas i Haanden hen 

til Romkjelderen. Dep. stod ved Romkjelderen og sagde til John Foot, at han skulde kaste Magassen, hvilket 

han da ogsaa gjorde, og Dep. pirrede den væk fra Kjælderdøren. Dep. har hørt, at John Foot forinden havde 

sat Ild paa Magashuset. Han saae ikke, at John havde nogen lang Øxe i Haanden, han saae han havde en Stok. 

Han har ogsaa hørt, at det var William Lake, der, lige forinden Banden gik videre, og da Værkerne altsaa vare 

saagodt som nedbrændte, tændte Ild i Underforvalterboligen. Dep. saae Ilden og fik nogle Folk kaldte til at 

slukke den, men han har ikke selv seet Lake antænde den. Hvorledes Romkjælderen, efter at John Foot ikke 

havde faaet den antændt, blev sat i Brand, saae Dep. ikke. Han har ikke hørt noget om, at Andrew Smith 

skulde have sat Ild i Kyringhuset. 

John Hendriksen kaldet John Foot, der den 17de f: Md: var bleven foreløbig relaxeret, var, efter at en ny 

Undersøgelse tydede paa, at han var gaaet videre, end tilforn antaget, idag paany anholdt. Han fremstilledes 

nu og fastholder, at han ikke har gjort andet end løbe med en lille smule Magas hen imod Romkjelderen, men 

paa John Josephs Opfordring kastede det bort. Han angiver, at det var ”cush cush” Magas, der laa spredt ved 

Møllen. 

Dep. gjentager sin Angivelse med Tilføiende, at der allerede var brændende Magas uden for Romkjæl-

derdøren, da John Ford bragte sin Ladning. Forøvrigt ratihaberer han sin Forklaring og blev demitteret. 

Efter det mod John Hendrikson paany Fremkomne og med Bemærkning at Driveren fra Good Hope, der 

vilde kunne give yderlig Oplysning ikke idag havde de kunnet fremstilles, fornyede Commissionen det over 

Anholdte tidligere afsagte Arrestordre, hvilket blev ham betydet, hvor efter han afførtes. 

Fremstilledes efter Tilsigelse Andrew Michael af Pl. Whim, født paa L Bethlehem. Det blev ham betydet, 

at han har at afgive Vidneforklaring og omhyggelig maae tale Sandhed. Han forklarer, at han ikke var inde i 

Byen Natten mellem Tirsdag og Onsdag, men at det var ham paa lagt af Pl. Latimer at blive paa Camporico og 

holde Vagt der. Han var paa Whim, da der Onsdag Morgen kom en Bande derind. Om den [Folio 227b-228a, 

opslag 324] kom fra Carlton, og det altsaa var de samme Folk, der havde været med til at myrde Soldaterne 

der, kan han ikke med Bestemthed sige. Party var med, og Dep. vil ogsaa være sikker paa, at Emanuel var der, 

skjøndt det foreholdtes ham, at der er meget der taler for, at Emanuel dengang var paa en anden Kant. 

Klokken var imellem 10 og 11. Flokken var først i Gaarden, hvor den brændte Magasstakkene ned. Party og 

Ford samt ogsaa Emanuel lagde han særlig Mærke til. Derfra rykkede de op mod Huset, idet de dog underveis 

standsede og gave sig til at banke løs paa 3 unge Stude, der stod bundne under et Træ; ogsaa her gjorde John 

Ford sig bemærket. Dep., der ikke turde lade sig see, fulgte Flokken saa godt han kunde fra Skjul til Skjul og 
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var saaledes ogsaa i Nærheden af Huset da Banden var der. Foruden de tidligere nævnte saae han ogsaa 

William Strong og Elsey fra Castle, derimod ikke John Peter fra Concordia. Dep. havde forinden flyttet og ladet 

flytte nogle Ting ud af Kjelderen, navnlig en Daase Kerosin og et Fad Rom, for at der ikke skulde gjøres Ulykker 

med det, ligesom han om Torsdagen havde faaet det meste Rom fra Værkerne bragt i Sikkerhed. Værkerne 

bleve rigtignok om Torsdagen alene nedbrændte af Norway Charley og John Charles, men hele Banden, der 

kom fra Good Hope, var i Nærheden, og Norway Charley svarede, da han paa Opfordring af Dep., der, da han 

er en Slags Opsynsmand, var eftersøgt og ikke turde vise sig – af Felix blev spurgt, hvad han vilde, at han var 

sendt af Banden for at brænde Værkerne, og hvis de rørte ham eller hindrede ham, vilde hele Banden 

øieblikkelig være der og ødelægge hele Negerbyen. De turde saaledes ikke gjøre Norway Charley noget. 

Hanna fra Lower Bethlehem saae Dep. ogsaa der, men han saae ikke hende gjøre noget. Om de Folk der have 

været paa Whim og derefter paa Concordia kunne have været paa Allandale, tør Dep. ikke have nogen 

Mening om. Dep’s Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet, hvorefter han blev demitteret. 

Efter at endnu Planter James Wilson af Pl. Enfjeldgreen havde mødt og var bleven udspurgt om en stor 

Mængde forskjellige Ting til Oplysning under Undersøgelsen om, hvem der væsentlig er impliceret i Op-

tøierne paa den Kant af Landet, blev Mødet hævet Kl: 4. 

Ph. Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 den 7de Mai om Eftermiddagen Kl 1 blev Retten sat i St Croix Ar- [Folio 228b-229a, opslag 325] 

resthuus og administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som 

Vidner vare tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw var ved Forretninger i Frederiksted forhindret fra at være tilstede. 

Forhørsdommeren bemærkede, at der i de mellemliggende Dag var bleven anstillet Undersøgelser paa 

forskjellige Plantager. Hvorefter 

Fremstod William James af Pl. Castle Coakly, født samme Sted. Det blev ham betydet, at han har at afgive 

Vidneforklaring, og han blev alvorlig formanet til Sandhed og forklarer derefter, at han var hjemme paa Castle 

Coakly, da Torsdag Morgen kort efter Dagbrud Banden kom ind paa Plantagen. Der var kun en ringe 

Folkebesætning paa Castle Coakly, saavidt Dep. erindrer kun 8 a 9 1ste Classes Arbeidere. De gik ikke Banden 

imøde, men stode i Gaarden lige udenfor Negerbyen. Da Banden under Raabet ”our side” kom ind, løb Ri-

chard Levis, der er en Slags Underforvalter, hen for at slippe Kreaturerne ud af Folden og blev derefter af en 

af Anførerne, Arnold fra U Love, tvunget til at ringe Klokken. Hovedmændene for Banden vare foruden 

Monsieur, Bradshaw og Francis Lennard, der alle var ankomne, William Barnes og William Arnold, Barnes 

med en Møggreb og en Flaske Kerosin i Haanden, Arnold med en gammel Sabel. Arnold stod i Gaarden og 

gav øiensynlig Ordre i det han med Raabet ”our side” og uden at nævne noget Navn pegede hen mod det 

Sted, hvor der skulde sættes Ild. Paa denne Maade dirregerede han William Barnes til Romkjelderen. Barnes 

rullede Romfadet udenfor Døren, slog det op og antændte den udflydende Rom. Aaron Martin hjalp Barnes 

med Fadet, og der var en stor Mængde andre omkring, uden at Dep. tør sige, at han har lagt Mærke til, hvem 

det var. Fra denne Ild antændtes og nedbrændtes Værkerne i det Hele. Forinden Banden kom til Værkerne, 

havde den passeret Magasstakkene, og Dep. saae, at Barnes gav sin Flaske, hvilken som Dep. slutter sig til, 

indeholdt Kerosin, til en anden, hvem Dep. ikke veed hvem var, som hældte af Indholdet paa en Stump 

Magas, der blev antændt og kastet ind i Magashoben. Efter at Værkerne vare antændte eller maaskee endnu 

medens Barnes var ifærd med dem, blev Allowance Kjelderen opbrudt, og Plantagens Folk bleve kaldte for 

at faae deres Andeel af Meel. Hvem der opbrød den, kan Dep. ikke sige, og der fandt ingen ordentlig Uddeling 

af Meel Sted, men enhver hjalp sig selv af [Folio 229b-230a, opslag 326] det opslaaede Fad. Paa samme Tid 

var en stor Mængde brudt ind i Forvalterens Bolig ovenover Kjelderen og begyndte at slaae alting istykker. 

Charles Bradshaw var Leder eller ialfald en af de Virksomste her. Strax efter var der Ild baade i Kjelderen 

nedenunder og i Boligen ovenpaa, uden at det er Dep. muligt med Bestemthed at sige, hvem der paa hvert 

enkelt Punkt antændte Ilden. De kom saagodtsmo alle sammen løbende med Magas, Mandfolk, Fruentimmer 

og Børn, og det er ikke muligt at udpege nogen enkelt. Dep. saae ogsaa William Barnes oppe ved 
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Allowancekjelderen uden at kunne sige, at han ogsaa der satte Ild paa. Han saae Francis Lennard med en 

Kerosin-Haandlampe i Haanden og vil være vis paa, at han antændte Ild i Kjelderen. Han hørte Clara Thomas 

raabe ”give a light”, og umiddelbart efter var Forvalterhuset i Brand, men hvem der antændte Ilden deroppe, 

vil Dep., der var udenfor, ikke kunne have seet. Fra Forvalterhuset gik Bradshaw ned i Negerbyen for at lede 

efter Driveren, der imidlertid var bleven advaret og havde skjult sig i et Sukkerstykke. Blandt de Negere, der 

fulgte ham, saa Dep. atter Clara Thomas, der slog hans Sager – hvilket Dep. dog under nærmere Afhørelse 

betegner som en Madpotte og et Comfur – istykker. Dep. selv blev af William Barnes og Monsieur tvunget til 

at slaa et tamt Faar, der løb omkring i Gaarden, ihjel og smide det ind i Ilden. Monsieur holdt ham en Kniv 

paa Nakken, truende ham, at nu kunde han enten slaae Faaret ihjel eller selv blive slaaet ihjel. Det var nede 

i Negerbyen, at nogle af dem traf paa Wilhelm Poulsen, der ikke vilde raabe ”our side”, og desuden nok om 

Tirsdagen havde havt Klammerie inde i Christiansted med Francis Lennard, der nu anfaldt ham med sin 

Møggreb og bibragte ham forskjellige Stik. Dep. kjender ikke nogen Christian Newton og veed saaledes ikke, 

om han var med paa Castle Coakly. Dep.s Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet, hvorefter han 

blev demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Mary Carter tidligere af C. Coakly, nu af Annahope, født paa Barbados. Hun blev 

formanet som foregaaende Dep. Hun var ligeledes hjemme paa C. Coakley, da Banden kom ind. Der var ikke 

mange Folk i den og forholdsviis en stor Deel halvvoxne og endnu mindre Drenge. De, der gjorde meest 

Spectakel og vare i Spidsen, vare Arnold, William Barnes, Monsieur, Bradshaw, Leonard og Codie-Edward. 

Christian Newton har hun ikke kjendt. De kom ind under Raabet ”our side”, hvilket de faae Folk, C. Coakly 

selv havde, [Folio 230b-231a, opslag 327] maatte besvare, og spurgte efter Forvalteren og Driveren, hvilken 

sidste de havde faaet et Glimt at see af. Richard Lewis var gaaet op for at løse Kreaturerne og blev derefter 

attakeret af nogle af Lederne, der commanderede ham til at ringe Kokken. Banden vendte sig først mod 

Magasstakken, som Wm. Barnes satte Ild paa. Dep. var saa tæt ved ham, at han, da Magassen var vaad, først 

lod hende stavle det Øverste bort, men da hun, der var uvillig til det, gjorde det trevent, ryddede han selv op 

i Magassen med sin Greb, tog en Haandfuld af den tørre Magas og holdte han en stor klar Flaske, han havde 

i Haanden, Petroleum der paa og kastede det brændende ind i Magassen. Derefter beordrede Wm. Arnold 

dem ned til Rom Kjælderen, som blev opbrudt, og et Romfad rullet ud, slaaet op og antændt. Hvem det 

egentlig var, der har udført hver enkelt Haandling, vil Dep. ikke have seet med nogen saadan Sikkerhed, at 

han herpaa tør sværge, men alle de af hende ovenfor angivne Personer vare efter hendes Mening lige gode. 

Hun saae ogsaa Aron Martin derude, men det saae ud, som om han ikke kunde finde Plads til at være med. 

Der blev ikke der anvendt Magas, men selve Fadet, der ikke var bragt udenfor, men kun hen i Døraabningen, 

blev antændt, og derfra fængede Værkerne. Derfra vendte de sig til Forvalterhuset, hvor Dep. ogsaa kom til, 

og da Kjelderen var bleven opbrudt, fik han Andeel af ”Cornmeal”. Hun saae, at der var væltet Kerosin, som 

hun antager var fundet paa Stedet, ud over Gulvet, men kan heller ikke her sige, hvem der forøvede de 

enkelte Handlinger. Hun har ikke lagt Mærke til, at der ogsaa blev sat Ild i Kjelderen, men Banden var, efter 

at den først var kommen i gang, splittet ud, nogle her og nogle der, for at ødelægge og brænde, saa at det 

var meget vanskeligt at oversee det Hele. Hun saae nok Clara Thomas oppe ved Forvalterhuset, da der blev 

sat Ild paa der, men kan ikke sige, hvad hun gjorde. Derimod saae hun hende bag efter nede ved Driverens 

Huus, som Banden derefter gik til, og hun hørte hender der raabe paa ”a light”, uden at det dog kom til andet, 

end at hun fik en Gryde og et Comfur kastet ud i Gaarden. Det var Edward Petersen fra Diamond & Ruby der, 

ved at commandere ”our side don’t give a light” fik Banden væk fra Huset. Hun saae, hvorledes Wilhelm 

Paulsen der havde holdt sig skjult i Negerbyen, indtil han troede Banden var gaaet, blev anfaldet af Arnold, 

Barnes og Bradshaw og Lennard, hvilken Sidste gav ham 7 Stik med sin Greb, og efterladt ham død i Gaarden, 

hvorfra [Folio 231b-232a, opslag 328] Dep., da hun hørte endeel Smaadrenge raabe, at de skulde komme 

tilbage og smide ham i Ilden, fik ham trukket ind i et Huus og forbunden. I den Flok, der var paa Castle Coakley, 

var der kun en 5 a 6 Fruentimmer, af hvem Dep. kun kjendte Clara; de løb lige som Mændene frem og tilbage, 

raabende ”our side”, uden at Dep. kan sige, hvad de forresten gjorde. 
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Fremstilledes paany Dep. William James, der gjentager, at han er vis paa, at han saae Barnes sætte Ild i 

Romkjelderen, og at det er meget rimeligt, at Dep. Carter ikke har iagttaget denne Enkelthed. Ligeledes 

fastholder han, at der blev sat Ild selvstændig i Kjelderen under Forvalterhuset medens han ikke har seet 

noget til Kerosinen ovenpaa. Han og Dep. Carter vare ikke sammen, saa det er ikke rimeligt, at de haver seet 

akkurat det samme. 

Dep. Carter fik sig sin Forklaring foreholdt og ratihaberede den. 

Fremstilledes A. William Arnold, der ligesom tidligere indrømmer, at han var Capitain paa C. Coakley og 

navnlig, som af Dep. Carter forklaret, commanderede Banden fra Magasstakken ned til Romkjelderen. Han 

fik dog der en Drik Rom, men lagde ikke Mærke til, hvem det var, der netop antændte Ilden, da nesten hele 

Banden var stimlede sammen ved Romkjelderdøren. A. vil ikke have været oppe ved Forvalterhuset, hvori-

mod han sammen med Bradshaw og andre vare nede for at lede efter Driveren. Han vil der have sagt, at de 

ikke maatte sætte Ild paa Huset, da det var i Negerbyen, men tilføier, at han i det Hele blev daarlig adlydt, 

idet Bradshaw og de andre nok stak ham frem som Capitain, men han maatte alligevel lystre dem; saaledes 

maatte han ogsaa være med til Anfaldet paa Wilhelm Paulsen uden at han veed, hvad denne skulde have 

Prygl eller slaaes ihjel for. Det var, siger han, navnlig efter at de havde været inde i Romkjelderen, at han ikke 

blev lystret. 

Fremstilledes A. William Barnes. Han indrømmer, at han, saaledes som af Dep. Mary Carter forklaret, har 

sat Ild paa Magasstakken hvilket der dog forøvrigt – hvad Carter bekræfter – var flere om ved de forskellige 

Stakke, og at han derefter har været med de andre ved Romkjelderen og har været med til at rulle et Fad 

Rom hen i Døraabningen, men han vil ikke være den, der har antændt det, skjøndt han var fuldstændig enig 

i Handlingen. Der viste sig et Klammerie over Romfadet, idet nogle vilde drikke Rom, andre føre Rom bort 

med sig, da der pludselig blev gjort Ende paa Striden ved, at En stak Ild til Rommen, saa at de alle maatte løbe 

deres Vei. Han var nok med oppe i Forvalterhuset, men ikke med personlig til at [Folio 232b-233a, opslag 

329] stikke Ild paa det. Derimod vil han ikke have været med i Negerbyen. Han vil ikke – saalidt som Wm. 

Arnold – have lagt Mærke Aaron Martin. Deponenterne demitteredes – og A. Arnold afført. 

Under en nærmere Examination vedbliver A. Wm Barnes som tidligere, at han ikke paa Peters Rest har 

foretaget sig noget. Paa W & Rest var han, som tidligere angivet, inde i Huset og tog noget Saltfisk og en 

Flaske og vil ikke have været inde i noget andet Huus paa W & Rest. Han har derefter sat Ild paa en Hestestald, 

der laa bagved eller nordenfor det samme Huus. Han forklarer i saa Henseende, at han havde taget en 

Demijohn med Rom eller Brændeviin fra en Fyr, der løb med den, da Bradshaw og nogle andre atter tog den 

fra A. og drak af den. Da A. derefter selv vilde have en Drik, hældte de Kerosin i Demijohnen, og da A. herover 

begyndte at skjænde, svarede de ham, at det lod til, han vilde falde fra. For at vise dem, at han ikke var ved 

at falde fra, gik han derfra – Huset var allerede i Brand – hen til Stalden eller Skuret – det var maaskee ikke 

den egentlige Stald – raabte paa Olie, som En bragte ham, hvorpaa han overhældte nogle tørre Kocusgrene 

med Kerosin og med en Svovlstik antændte det. Det var, siger han, tæt ved Negerbyen, saa at, hvis en Deel 

af Negerbyen er brændt, han har brændt den. A. tilføier, at han nok hørte, at W. Arnold var Capitain, men 

det var Monsieur, som havde Geværet, og hvem han havde at lystre. 

Efter den af A. givne Beskrivelse maa det være i det sydlige Vaaningshuus paa Work & Rest, at han har 

været inde, og han benægter saaledes bestemt at have været i det nordlige /: Mrs Andersens :/ Paa D. & 

Ruby vil han have staaet i Gaarden, da Værkerne brændte og som det er opgivet, have havt i Haanden en 

Flaske Kerosin, men har ikke været med til at sætte Ild paa Værkerne. Flasken blev ham stukken i Haanden 

af en høi guul Mand, han veed ikke hvem. A. drak Rom allevegne, hvor han kom, saa han var jevnt fuld hele 

Tiden, og vil desuden ikke have lagt nogen Mærke til de enkelte Personer, da der aldrig blev nævnt Navne, 

men de kun tiltalte hinanden med ”our side”. Under yderligere Examination angiver A., at det er en Misfor-

staaelse, hvis han tidligere har sagt, at han var med paa Barrenspot. Banden var paa Barrenspot, da han 

naaede Cliftonhill, og han vil først været naaet dem paa Strawberryhill. Det maae være en reen Feiltagelse, 

naar det er angivet, at A. har været inde i Cliftonhills Vaaningshuus. Som tidligere angivet, traf A., efter at 

være flygtet fra Annashope, Sydsidebanden ved Fairplane, men han vil paa dennes Togt intet have gjort. 
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Deels var han fuld, deels var der ingen Folk paa den Kant, der kjendte ham, saa der var ingen, der gjorde sig 

den Uleilighed at bruge ham til noget. Om Fredagen paa River vil han ikke have været inde i Sygehuset, der 

allerede var fuldt besat af Parris og hans [Folio 233b-234a, opslag 330] Bande, fra hvem A. havde skilt sig paa 

Jealousy. Han havde havt isinde derfra at gaae hjem, men mødte et Fruentimmer – om hun var sort eller 

guul, var han for fuld til at skjelne der fortalte ham, at ”the volunteers” kom ned ad Veien. Han gik derfra 

Vester paa og mødte mellem Jealousy og River en heel Deel Folk fra River, der sagde, at de vare ude for at 

lede efter en Bande. De vendte alle om og kom ind paa River som sagt, efter at Banden allerede var halvt 

færdig. Han foreslog de Andre at brænde et Sukkerstykke ved River men de forbød ham, det fordi det var for 

nær ved Negerbyen. A. afført. 

Retten hævert Kl. 4½ Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Torsdagen den 8de Mai om Formiddagen Kl 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Efter Tilsigelse var mødt Wilhelm Paulsen, født i Christiansted. Han ernærer sig ved Fiskerie eller andet 

tilfældig Arbeide. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring og maa tale Sandhed. Han for-

klarer, at han Natten mellem Onsdag og Torsdag havde sovet paa C Coakley, hvorfra han vilde gaae ud at 

fiske og hvor han saaledes var, da Banden om Morgenen kom derind. Han holdt sig skjult i Negerbyen, da 

han, som hørende til Byen, var bange for alle disse med gamle Sabler, Øxer og Møggrebe bevæbnede Negere. 

Da Banden, efter at have brændt, var nede i Negerbyen blev han imidlertid opdaget, og endeel af dem 

styrtede, da han ikke strax besvarede deres ”our side”, over ham. Charles Bradshaw var den første, der slog 

ham i Hovedet med en Stok, derefter var der en, han veed ikke hvem, der huggede ham i Hovedet med en 

Sabel, han blev derved halvt bedøvet og faldt til Jorden, hvorefter han fik endeel Stik af en Møggreb, som 

han antager af Wm. Barnes, hvad han dog ikke er vis paa, da der var en anden, der ogsaa havde en Møggreb, 

og han mener, at Mary Carter maa have Ret, naar hun siger, det var Francis Lennard, hvem han ikke kjender. 

Medens han laae paa Jorden, hørte han, der blev raabt, at han skulde kastes i Ilden, men Mary Carter fik ham 

istedet bragt i Sikkerhed. Han laae som Følge af Mishandlingen paa Hospitalet i omtrent to Maaneder. Han 

veed ingen Grund til, at Negerne saaledes mis- [Folio 234b-235a, opslag 331] handlede ham. Han veed ikke 

om noget Klammerie af Betydenhed, han om Tirsdagen skulde have havt i Byen med Francis Lennard. Han 

bragte nogle …nko ind til Salg, og der var ved Farrells Gallerie endeel Negere, der omringede ham for at købe, 

men bød ham saalidt, at Dep. derover skjændtes med dem, men hvem det var, veed han ikke. Han tillægger 

det ingen Betydning. Demitteret. 

Fremstilledes paany A. William Arnold, der under yderligere Examination fastholder, at han ikke kan give 

yderligere Oplysning om, hvem der paa Work & Rest antændte Ild. Han havde der slet ingen Commando, 

hvad han heller ikke vil have havt paa Peters Rest, efter at han havde ført Banden derover. Han lagde ikke 

nogen Mærke til Begivenhederne der, da han stod og talte med en Onkel af sig. Han kom noget efter Banden 

ned paa Landeveien fra Peters Rest; den stod dengang i Nærheden af Factori-Stationen, hvilken der dog ikke 

dengang blev tilføiet Overlast, og da nogen i Flokken sagde ”lad os nu gaa til Work & Rest”, gik hele Flokken, 

A. med, den Vei. Da de kom ud for Sideveien til Work & Rest, stod der ved Work & Rest Værker en heel Flok 

Negere – efter A.s Mening ikke udelukkende W. & Rest’s Folk – og vinkede; disse Folk tilligemed dem, der var 

i Banden, spredtes snart over hele Gaarden, uden at der, saavidt A. veed, var nogen der egentlig 

commanderede, og der var heller ingen Orden i det, da de gik ned til Annas Hope. Hvorledes der er bleven 

sat Ild bag efter Peters Rest Station, veed A. ikke. Paa Diamond & Ruby og Strawberryhill var det, efter A.s 

Formening Bradshaw Newton, Monsieur, Marshall og Lennard, der der stode i Spidsen for Ødelæggelserne, 

og A. vil, som tidligere forklaret, ikke der have spillet nogen Rolle. Han angiver nu, at den Bande, der ved 

Fredensborg og Slob, først gik til Cliftonhill, saa at det maae være en Forglemmelse, naar han før har sagt, at 

den gik til Barrenspot. A. har ikke lagt Mærke til, at der ved Fredensborg eller Slob skete nogen lang 
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Standsning og vil, da han kom til Cliftonhill, ikke have vidst af, at Kingshill Bakke om Aftenen havde været 

besat af Militair. Han troer ikke, at den Bande, der brændte Slob og Fredensborg eller nogen Deel af den, 

senere er kommen ned til Cliftonhill eller mere øster paa. Forsaavidt det er sagt, at han, efter at være 

kommen hjem til U: Love, har pralet af sine Bedrifter og talt om, at Spectaklerne vilde vare endnu en god 

Stund, og lagt Planer til, hvorledes de skulde fastsættes, da benægter han saadant; han har nok hørt Folk paa 

U: Love sige, at han skulde have talt saaledes, men mener [Folio 235b-236a, opslag 332] at de ville have gjort 

Nar af ham. Afført. 

A. George Simmons og A. William Holder alias Poor Boy fremstilledes. De haver begge været med ved 

Branden paa Fredensborg og Slob og angiver, at Cliftonhill først blev brændt, efter at Banden paa Slob var 

færdig; medens Poor Boy vedblivende fastholder, at han ikke var med paa Cliftonhill, angiver George Sim-

mons, at han blev ført med i en Flok fra Slob op til Cliftonhill under Ledelse af Charles Bradshaw og Monsieur. 

Ingen af dem vil kjende noget til den af A. Arnold beskrevne Bevægelse til Cliftonhill forinden. Fredensborgs 

Brand under Marshall’s Ledelse. William Holder afført. 

Under nærmere Examination fastholder A. George Simmons, at han, paa sin tidligere angivne Vei, ikke har 

deeltaget i nogen Ødelæggelse. Paa Allandale vil han strax ved Indgangen til Pl. af Ch. Bradshaw være bleven 

sendt op i et Kocusnødtræ for at plukke Kocusnødder, saa at han navnlig ikke har seet, hvorledes det gik til 

med Flemmings Søn. Han veed, at det er sagt om ham paa Barrenspot, at han bragte Banden ned til at 

afbrænde Værkerne, men nægter saadant. Han gik fra Cliftonhill forud og fortalte Driveren, at Banden havde 

sagt, at den nu vilde komme og brænde Barrenspots Værker. Driveren paalagde ham at gaae og bede for 

Værkerne, hvortil A. svarede, at han var for lille, og ingen vilde lytte til ham, men de vilde slaae ham ihjel, 

hvorpaa Driveren lukkede sin Dør, med den Bemærkning, at saa fik det være det samme, naar de blot ikke 

brændte ham. Da der var Ild i Værkerne, løb A. og aabnede Mule- og Faarefolden, for at Dyrene kunde slippe 

ud; han hørte der, at Peter Andrew og en Thomas Richard, der tidligere har tjent paa L. Love, skjændtes om 

nogle Penge, der lode til at være røvede paa Allandale. Efter hans Meening endte det med at Pengene, som 

de ikke kunde forliges om, bleve kastede i Brønden. Da Banden var færdig paa Barrenspot og skulle gaa til 

Strawberryhill, tvang Chritstian Newton A. til at gaae og blæse i en Skal, og noget Værre end det vil han ikke 

have gjort. Paa Strawberryhill var det lige som paa Barrenspot Monsieur, Newton og Bradshaw, der stod for 

Ødelæggelsen. A. afført. 

Fremstilledes A. Desmund Lewis af Pl Fredensborg. Det foreholdtes ham, at han efter Meddelelse fra 

Christiansted Politikammer ved sin Anholdelse har udsagt, at Wm. Barnes og Aaron Martin havde sat Ild paa 

Peters Rest. Han angiver, at dette maae være en Forvexling med Castle Coakley, og fastholder sit Udsagn 

med Hensyn til Barnes og Aaron’s Forhold ved Romkjelderen, samt sit Udsagn /: 8de January :/ betræffende 

[Folio 236b-237a, opslag 333] Antændelsen af det nordlige Vaaningshuus paa Work & Rest, dog med den 

Forandring, at han ikke vil være fuldstændig sikker paa at Barnes’s Lampe var tændt. Han havde seet Barnes 

gaae med Lampen bagefter Peters Rest Station af. 

Efter Omstændighederne fandtes det, at A. Desmund Lewis, ialfald foreløbig, kunde sættes paa fri Fod, 

og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Det bemærkedes, at de ved Undersøgelser paa Pl. Peters Rest tilveiebragte Oplysninger, der, da Folkene 

ikke ville være blevne tilstede i Gaarden, have været tarvelige nok, vise hen paa, at det er de alt tidtnævnte 

Ledere Bradshaw og Newton, der have været de Virksomste der, uden at det vidstes, hvem der havde udført 

de enkelte Handlinger. Det af A. Clara Thomas gjorte Angivende, at Lewis Benjamin skulde have sat Ild paa 

Driverens Harpers Huus, fandt ingen Tiltro, og Fruentimmeret Charlotte Conradt opgav, at Clara Thomas ikke 

havde været ved hands Huus for at faae Kerosin. Hun – Charlotte – var af Newton bleven sendt efter 

Svovlstikker for at sætte Ild paa Vaaningshuset, men havde ingen bragt og var bleven i Negerbyen. Da paa 

Diamond & Ruby anstillede Undersøgelser viste hen paa den samme Gruppe, paa Barrenspot og Straw-

berryhill hjemmehørende Ledere, og der er derfra, foruden Jane og A. Clara Thomas, der som anført er sigtet 

for at have sat Ild paa Møllevingerne, ikke nogen sigtet som særlig deelagtig i Ødelæggelserne der. 
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Fremstilledes A. Thomas James af Pl. Anguilla, med Hensyn til hvem det var bleven angivet at han, da 

Margreth Heyns her paa Anguilla havde anlagt Ild under Vognporten, havde sparket Ilden væk hvorfor Mar-

greth Heyns skulde have kastet en Sukkerøxe efter ham og derpaa anlagt Ilden igjen, saa at Vaaningshuset, 

hvorunder Vognporten var, afbrændte. Formanet til Sandhed forsikkrer han, at saadant ikke er Tilfældet. Han 

har, som alt angivet, seet Margreth Heyns og hørt hende, da der var Disput om hvorfor man ikke havde 

skaanet Huset, sige, at det var, fordi Hr. Coulter ikke vilde lade Arbeiderne faae nok Penge, men han har ikke 

seet hende gjøre noget. Afført. 

Det bemærkedes at A. John William Washington af Høgensborg, der var indlagt paa Hospitalet for Vat-

tersot, er anmeldt at være afgaaet ved Døden. 

Fremstilledes Thomas Pelgrim af Pl Mt Pleasant, der blev indtil videre relaxeret den 31te Marts men om 

hvem det ere oplyst, at han først havde indfunden sig paa Pl. den 4de [Folio 237b-238a, opslag 334] April; 

hvorefter han atter forlod Pl. den 5te og blev borte indtil den 25de, hvorefter han nægtede at arbeide og atter 

vilde forlade Plantagen. Da det herefter fandtes betænkelig at lade ham under Undersøgelsens videre Gang 

forblive paa fri Fod, var han igjen bleven anholdt, og blev nu det over ham, der har været meddeelagtig i de 

af Mt Pleasants Folk den 3die October øvede Forbrydelser, tidligere afsagte Arrestordre fornyet; hvilket blev 

A. betydet, hvorefter han afførtes. 

Retten hævet Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Lørdagen den 10de Mai om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og administreret 

af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Efter Tilsigelse fremstod Moses Michael af Pl. Slob, født paa Pl. Orange Grove /: Chr. Dest. :/, om hvem 

det vare angivet, at han skulde vide Beskeed om, hvor ledes det paa Anguilla var tilgaaet, og da navnlig ogsaa 

om Margreth Heyns. Han blev formaet til Sandhed, men forklarer derpaa, at det først var, da han paa Slob 

saae Røgen fra Anguilla, at han løb derover for at see, hvorledes det gik Hr. Franberg. Da han kom, var 

Værkerne og Vaaningshuset i Brand. Han vidste dengang ikke, at Hr. Franberg kun var underforvalter og bo-

ede i et mindre Huus, hvilket han ikke vil have lagt mærke til. Han saae Margreth Heyns staae lænet op til en 

Muur i Negerbyen, men han saae hende ikke gjøre noget eller hørte hende sige noget. Alting var, som sagt, 

allerede i Brand. Dep. forsikkrer, uagtet han blev paany alvorlig formanet til Sandhed, at han først kom til bag 

efter. 

Demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Wilhelm Simmons, Karremand paa Glynn født paa Canaan. Det blev ham betydet, 

at han har at afgive Forklaring som Vidne, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer med Hensyn til 

Arrestanten Henry Spring, at han ikke har kjendt ham forinden afvigte 1ste October, da Dep. var oppe paa 

Marysfancy for at flytte nogle Folk, der skulde tage Tjeneste paa Glynn. Den paafølgende Torsdag vare Dep. 

hjemme i Negerbyen paa Glynn, da Banden kom ind paa Plantagen. Den kom ind ad den Markvei, der er lige 

for Factoristationen, der lige var bleven afbrændt. Hvad der skete oppe i Gaarden, saae Dep, der opholdt sig 

i [Folio 238b-239a, opslag 335] Negerbyen, ikke; der kom en Flok Negere, blandt hvilke Henry Spring var, ind 

i Negerbyen. Spring spurgte efter Driveren, men da i det samme en anden Neger, som Dep. ikke kjender, 

viste Dep. til Spring med de Ord: ”Her er Driverens Svoger”, kastede Spring en Møggreb, han havde i Haanden, 

efter Dep. og ramte ham i den venstre Fod, hvilket Dep. siden har berettet til Forvalter Knight og Planter 

Quale. Hvad Henry Spring ellers har gjort, veed Dep. ikke noget om, og navnlig veed han ikke noget, om H. 

Spring har været Mester for at afbrænde Factoristationen. 

Fremstilledes A. Henry Spring der fastholder sin Benægtelse af den mod ham rettede Sigtelse og kun vil 

have været paa Glynn.  

Dep. fastholder sin Forklaring med stor Bestemthed, i det han fremviser den paagjeldende Greb, der 

saavidt han veed, tilhører Factori Stationen, hvor Henry Spring maa have taget den. Dep. demitteret og A. 

afført. 
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Fremstilledes A. Cathrine James af Pl. L. Love, om hvem det var bleven Dommeren bekjendt, at hun lever 

sammen med A. Henry Spring. Hun angiver, at Spring, Morgenen efter Branden paa L Love, altsaa Torsdag 

Morgen, passerede L. Love til………. paa Veien til Vestenden for at see til deres Barn – hvorefter Spring saa-

ledes ikke skulde have kunnet været om Middagen paa Glynn. 

Fremstilledes A. William Henry af Pl. L. Love, der angiver, at det var om Lørdagen, at Spring kom – hvortil 

Cathrine intet har at bemærke. 

Cathrine James og William Henry afførtes. 

Fremstilledes A. Joseph Augustus Callender af Pl. Høgensborg, der vedbliver, at han paa Williamsdelight 

kun, da Negerne flokkedes om Allowancekjelderen, har været med til at tage noget Meel og paa Carlton har 

taget noget Fisk. Han har ikke seet, at det var Henry Barker, der opbrød Allowancekjelderen. Efter Omstæn-

dighederne fandtes det, at Joseph A. Callender ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes 

indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Francis Richard af Wmsdelight. Det blev ham betydet, at han skal afgive Forklaring, ikke 

ham selv vedkommende, og han blev formanet til Sandhed. Afhørt med Hensyn til William Bastian /: jfr. 

Forhør 1ste Januar  :/, forklarer han, at han var i Plantagens Gaard af og til Onsdag Eftermiddag, men lagde 

ikke Mærke til, at der blev holdt nogen Vagt. Først henimod Aften kaldte Driveren en Deel Folk [Folio 239b-

240a, opslag 336] iblandt hvilke A. selv, John William, Anthony Richard Hall og flere, som Dep. ikke nu saa 

nøie husker. Da han flere Gange søgte at erindre sig de forskjellige Navne, uden at nævne William Bastian, 

blev han udtrykkelig tilspurgt med Hensyn til ham, og angiver han da, at han ikke mindes at have seet ham 

der. Han mindes at have seet Bastian der Onsdag Morgen, men ved ikke noget om ham Resten af Dagen. Han 

har ikke inden sin Anholdelse, der skete tidligt /: 6te October :/, hørt, at William Bastian skulde have været 

med i Banden paa River og kan hverken sige noget for eller imod. 

Sig selv vedkommende vedbliver A. at paastaae, at han nok har været med paa Enfjeldgreen, men at han 

hverken har været med til at brænde, navnlig ikke kastet Planter Wilson’s Seletøi i Ilden, eller til at slaae 

istykker inde i Wilson’s Huus. Afført. 

Fremstilledes A. John William af Pl. Wmsdelight, der formanet som foregaaende A., forklarer, at der ogsaa 

om Eftermiddagen var Vagt i Gaarden, idet Driveren med endeel andre Folk sad oppe ved Møllen. Paa 

Tilspørgsel om, hvem der var der, nævner A. blandt en af de Første William Bastian. A. hørte, da William 

Bastian, en Dag eller to forinden ham selv, blev anholdt, at han var sigtet for at have været med paa River. 

Sig selv vedkommende indrømmer A. som tidligere, at han var med paa Enfjeldgreen, ligesom han og nu 

vedgaaer, at han med sin Stok slog nogle – 3 – Træbrandspande, der var kastede ud af Kjelderen under Vaa-

ningshuset, istykker, men han benægter, at han havde noget at gjøre med at lede Banden eller at han havde 

en Sabel, eller at han opbrød Allowancekjelderen, der skal have været opbrudt, inden han kom derhen. Der 

var, siger han, saa mange Folk paa Enfjeldgreen, at den skulde bruge sine Øine godt, som skulde kunne see, 

hvad hver Eenkelt foretog sig. Hans Moder Eleonorah Jones var rigtignok med paa Enfjeldgreen, men han 

mener ikke, at hun har gjort noget. Det var Høgensborg Folk, der fik saa godt som alle Williamsdelight Folk til 

at gaa med over til Enfjeldgreen. Der var saagodt som ingen af Williamsdelight Folk, der ikke gik med. A., der, 

da Banden kom ind, var oppe ved Møllen, hvor ogsaa Forvalteren var, løb ned i Negerbyen, saa han har ikke 

seet, hvem af Høgensborg’s Folk der var særlig fremtrædende. – Afført. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 13de Mai om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand [Folio 240b-241a, opslag 337] til Optagelse af 

Forhør. Som Vidner vare tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Niel-

sen. 

Byfoged Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 
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Da der ved Undersøgelse med Hensyn til Pl. Barrenspot var bleven opgivet, at Driveren, Martin Henry, 

S….. James Benjamin og Edward Millengan, formeentlig vilde være de nærmeste og mueligviis give Oplysning, 

vare de blevne indvarslede. Driveren havde godtgjort Sygdomsforfald. 

Foreløbig bemærkedes, at det ved hvad der fra de almindelige og tidligere Undersøgelser foreligger, 

fremgaaer, at Hovedmændene der maa have været de tidtomtalte: Monsieur, Bradshaw, Chr. Newton og 

Peter Andrew. 

Fremstod James Benjamin, Smed paa Pl. Barrenspot født paa Manningsbay. Det blev ham betydet, at han 

har at afgive Forklaring som Vidne, og han blev alvorlig formanet til Sandhed. Han forklarer derefter, at det 

var vel Klokken 3 – 4 om Morgenen eller lidt senere, at Banden kom ind paa Barrenspot. Cliftonhill var 

dengang brændt, og han veed ikke noget om, at der forinden denne Bande, om hvilken han antager, at den 

kom fra Cliftonhill; var kommen nogen directe fra Slob og Fredensborg /: A. Arnolds Opgivende :/. Banden 

kom igjennem Negerbyen, hvor Dep. var, og gik lige paa Forvalterhuset. Dep. løb ad en Omvei ogsaa op ad 

Forvalterhuset til, hvor Banden var ifærd med at slaae istykker. Dep. blev strax attakeret af en Neger, om 

hvem han siden har hørt, at det var Newton, der tilraabte ham sit ”our side”, og da Dep. ikke vilde svare, stak 

efter ham med en Møggreb, idet han samtidig raabte til en anden, hvem Dep. ikke veed hvem var, at 

saadanne Folk som Dep. maatte slaaes ihjel, da de bagefter vilde gjøre Angivelse. Dep. blev herover bange 

og flygtede ind i et Sukkerstykke, hvorfra han ikke kom ud før Kl: 8 om Morgenen. Han har saaledes ikke seet, 

hvorledes det gik til med Branden. Han har hørt George Simmon’s Navn nævne, men veed ikke hvad han har 

gjort. Han veed end ikke, hvorlænge Banden blev paa Barrenspot. Han har hørt, at den blev en god Stund og 

gav sig Tid til at slagte og stege Faar. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstod Edward Mullingan, fortiden Kudsk for Planter Kirk paa Pl. Blessing, født paa La Reine. Han blev 

formanet som foregaaende Dep. Han forklarere derefter, at han var i Barrenspots Negerby, da Banden kom 

derind fra Clifton Hill [Folio 241b-242a, opslag 338] Kanten. Der havde ingen Bande været forinden Cliftonhill 

var brændt. Dep. gik op til Stalden og løste Hestene ud, derefter Faarene. Han holdt sig i Stalden medens 

Forvalterhuset blev sat i Brand, og først efter at Banden var gaaet ned i Gaarden til Magasstakkene, kom han 

frem. Han traf da paa Driveren, og de stode i Gaarden, dog holdende sig i Afstand fra Banden, der fra 

Magasstakkene gik til Værkerne og satte Ild paa Kogehuset. Uagtet Branden saavel paa Clifton Hill som paa 

Barrenspot selv gjorde det temmelig lyst, vil Dep. dog ikke have lagt Mærke til, hvem der løb i Spidsen for 

Banden eller var særlig virksom, da der var en saadan Spectakel og Forvirring, at han var dygtig bange. Efter 

at Banden havde forladt Kogehuset, kom Dep. og Driveren til, og ved Hjælp af noget Vand, der stod i 

Nærheden, slukkede de den Ild, der var antændt i et Bunke af Magas, Træstumper og Kul. Der var imidlertid 

en Neger, der kom til og opdagede det og raabte til Banden, der var ifærd med den anden Ende af Værkerne, 

hvor Romkjelderen var, at der var nogen, der slukkede Ilden, hvorpaa Banden kom til og paany antændte 

Ilden, medens Dep. og Driveren bjergede sig ud af Kogehuset. Dep. hørte, at Driveren kaldte den, der raabte 

til Banden, Augustus Malone. Dep. og Driveren fandt det derefter ikke raadeligt at være længere i Gaarden, 

men skjulte sig i et Sukkerstykke. Senere, efter at det var bleven lyst, saaes der ved Magasstakkene 

Indvoldene af to Faar, hvor fra det er sluttet, at Banden havde slagtet og spiist Faar. Dep. har ikke selv lagt 

Mærke til George Simmons, men han har hørt George Simmons selv sige, at han paa Barrenspot blæste paa 

Skal for Banden, og det antages, at han havde ført Banden derop fra Clifton Hill. Under nærmere Examination 

vedbliver Dep., der i Begyndelsen viste stærk Utilbøielighed til at sige noget og angav, at han hele Tiden havde 

været skjult, at han ikke veed mere, og at han ikke til den daværende Forvalter Kirk har angivet andre Navne 

end Malone’s. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstilledes A. George Simmons der indrømmer at han blæste paa Skal, dog egentlig først, da Banden 

skulde til at gaae, men vedbliver at nægte, at han paa nogen Maade har ført Banden derop. Han har kun givet 

Driveren Underretning. 

Fremstilledes A. Rositta George der nu maa indrømme, saaledes som A. G. Sommons angiver, at hun fra 

Allandale af har været med paa alle de Plantager, som George har opgivet at have været paa, lige indtil Bar-
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renspot, og hun vedbliver, at hun den hele Eftermiddag og den hele Nat [Folio 242b-243a, opslag 339] har 

baaret paa Geneverflasken og ikke paa Cliftonhill har havt, end sige brugt en Flaske Kerosin. A. A. afførte. 

Forhøret afbrødes Kl. 12 og optages igjen Kl: 1. 

Commissionens Skriver, Politifuldmægtig Dendtler havde imellemtiden opsøgt Martin Henry, om hvem 

det var befunden, at han laae syg med en Øienbetændelse, i Byen. Han havde gandske bekræftet Dep. Mil-

liegan’s Angivende om Ilden i Kogehuset, samt at det var A. Augustus Malone, der havde slaaet Allarm om, 

at Ilden var slukket, hvorfor Newton og endeel andre kom tilbage. Han – Driveren – og Milliegan maatte 

skyndsomt flygte og bleve forfulgte af Newton og de andre. Efterat være undgaaet dem, listede han sig igjen 

frem og fulgte dem op til Værkerne, hvor han saae, at Newton inde i Kyringshuset hældte Kerosin paa 

Bjelkerne og antændte dem. Om Ilden igjen blev antændt i Kogehuset, turde han ikke sige, han lagde ogsaa 

Mærke til Bradshaw. Om Rositta og Sealey vidste han ikke, at de havde gjort noget paa selve Barrenspot. Et 

Qvarteerstid forinden Banden kom, var George Simmons kommen og havde sagt, at nu vilde Banden snart 

komme fra Cliftonhill. Han havde ikke hørt, at George skulde have ført Banden derind, eller at han ellers har 

anrettet Skade paa Plantagen. 

Fremdeles var siden forrige Retsmøde bleven anstillet nærmere Undersøgelse, med Hensyn til A. Mar-

greth Heyns Forhold paa Anguilla, og havde det viist sig, at Fruentimmeret Mary Hill, om hvem det var opgi-

vet, at hun havde seet Marg. Heyns sætte Ild under Stuehuset og ………… S……….. imellem hende og Th. James 

/: Forhør 8de Mai :/, slet intet havde seet, da hun, forinden Banden var kommen ind, skjulte sig i et afsidet 

Huus, hvorfra hun intet kunde see. Hun havde baade nu og da, medens Banden var der, og senere af 

forskjellige Negere modtaget Beretninger, der hverken i sig selv vare paalidelige, eller rimeligviis af hende 

bag efter have været paaledelig gjengivne. Da det kom til Stykket, viste det sig ialfald, at hun intet af egen 

Erfaring kunde vidne. 

Derefter fremstilledes den saa ofte fremstillede Emanuel af Mt Pleasant. Med Hensyn til, at afgangne 

Planter G. Fontaine efter at han var bleven reven af Hesten og uden for Fortet mishandlet af Negerne, ede-

ligen havde raabt paa, at det var en Neger, som han for 8 Aar siden havde ladet straffe, der nu tog Hævn, 

uden at Fontaine ellers nærmere fik ham betegnet, og da det var befunden, at Emanuel for en 7 – 8 Aar siden, 

da han tjente paa Fontaines Plantage La Grange, var blevet straffet med Tvangsarbeide, og da efter alt, hvad 

der er [Folio 243b-244a, opslag 340] fremkommen. Emanuel maa ansees for en slet Characteer – blev han 

underkastet en længere Examination, hvorunder der efterhaanden kommer frem, at han vel engang, medens 

han tjente paa La Grange, har været straffet med Tvangsarbeide, men at det skal have været i Forvalter 

Fenners Tid, og at han intet Udestaaende vil have havt med Hr. Fontaine, der efter Fenners Død selv overtog 

Forvaltningen, men i hans Emploi A. dog kun vil være bleven Aaret ud. Hvorhos A. vedbliver at paastaae, at 

han ikke var ved Fortet, da Fontaine blev slaaet af Hesten, og han viser, da under Forhøret forskjellige 

Omstændigheder ved Anfaldet paa Fontaine nævntes og foreholdtes ham, en Forbandelse, der syntes 

uforstilt, saa at Mistanken i saa Henseender, der forøvrigt ikke ved Vidnesbyrd eller andre Omstændigheder 

er bestyrket, næsten synes ubegrundet. Han blev fremdeles examineret med Hensyn til Andrew Michaels 

Forklaring /: Forhøret 3die Mai :/ om, at han havde været paa Whim Onsdag Formiddag, hvor efter det var 

antageligt, at han ogsaa havde været med ved Mordet paa Carlton, men han viser en saadan Forbauselse ved 

Sigtelsen for at have været paa Whim og ialfald tilsyneladende Ubekjendt med Omstændighederne ved 

Affairen paa Whim at det, naar hermed sammenholdes at A. Onsdag Formiddag har været paa River, saavidt 

det kan skjønnes, paa en Tid, der ligger nær ved den, da han skal have været paa Whim – bliver ikke 

usandsynligt at Dep. Andrew Michael, der forøvrigt gjorde Indtryk af Paalidelighed og fuldstændig godt vil 

have kjendt Emanuel, dog kan have taget Feil. A. fastholder endelig, at det er noget Snak af den fordrukne 

Wm. Field, at han skulde have talt om, at han havde Penge fra Toldboden, ligesom han heller ikke vil have 

givet den mindste Antydning af, at det, da han fra sit Skjulested paa Blue Mountain, sendte Bud ned til Ne-

gerbyen efter Penge, var Toldbodpenge han havde. A. blev ombunden med det røde Flonel, han havde havt 

paa som et Skjærf, fik sit Hoved ombunden paa samme Maade som han angav, at han havde det ombunden 

i Vestenden, og den af ham benyttede bredskyggede P………-Hat paa, hvorefter hans Udseende var væsentlig 
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forandret, saa at det, ihvorvel han fremdeles var let kjendelig for Dommeren og Vidnerne, der ere meget nøie 

bekjendte med hans Udseende, er let forklarligt, at han og andre Negere, naar de have været saaledes 

ombunden, ikke om Natten og i en usædvanlig Belysning ere blevne gjenkjendte. A. afført. 

Retten hævet Kl 5. Ph Rosenstand 

[Folio 244b-245a, opslag 341]  

Aar 1879 Torsdagen den 15de Mai om Middagen Kl 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og administreret 

af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Efterhaanden fremstilledes A. A. Jane Warrell, James Stallard, James Martin og andre henhørende til 

samme Bande, med hvem deres tidligere Forklaring og andre dem vedrørende Oplysninger bleve recapitu-

lerede, uden at noget Væsentlig fremkom, og navnlig uden at der fremkom nye Oplysninger betræffende 

Ødelæggelsen af Factori Stationen paa Glynn, hvorom Forhøret væsentlig dreiede sig, idet James Martin og 

James Stallard begge bestemt benægte at have været med der, medens Jane Warrell, der indrømme at have 

været med, dreven derned af John Lewis, ingen andre i Banden vil have kjendt og navnlig heller ikke vil have 

seet Henry Spring. 

A. Marg. Elizabeth Petersen, der igen fremstilledes, vedbliver med Bestemthed at paastaae, at hun ikke 

har været ved Forvalterhuset paa Canaan, og at det ikke er rimeligt, at de Folk paa Canaan, der have angivet 

hende, have kjendt hende, Da hun, der egentlig boer i Frederiksted og kun arbeidede som Porter paa 

Lebanonhill, aldrig vil have været paa Canaan. Afført. 

Fremstilledes A. Abraham Watts af U. Love. I hvor vel der er bragt til Sandsynlighed, at han, trods sin 

Benægtelse, har været paafærde med en Bande om Torsdagen, fandtes det, at han, der begyndte at blive 

sygelig, foreløbig under Undersøgelsens videre Gang kunde sættes paa Fri Fod, og han blev saaledes indtil 

videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Julia Simmons af Pl. River, der fremdeles ikke vil have været eller stjaalet paa Fountain. 

Hun tilføier, at der var ingen, der tvang hende til at gaae med fra River til Fountain; men hun, der er en 

letsindig Tøs, kunde, da hun saa og hørte alt det Spectakel, ikke holde sig fra at løbe med. Hun angiver, at 

hendes Moder boer paa River og ellers søger at passe paa hende, og at Faderen er Driveren John Simmons 

paa Grove Place. A. er af Forvalteren betegnet som vild og lystig, men ellers en skikkelig Pige. Efter Omstæn-

dighederne fandtes det, at hun ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og hun blev saaledes indtil videre 

relaxeret. 

Fremstilledes A. Joseph King af Pl. River. Efter Omstændighederne fandtes det, at han ialfald foreløbig 

kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Han fremstilledes derefter paany, og det [Folio 245b-246a, opslag 342] blev ham betydet, at han ikke skal 

afgive Forklaring med Hensyn til hans eget Forhold, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derefter, 

at han var blandt de Folk, der om Onsdag Eftermiddag, da Banden kom ned paa River efter Driverens 

Opfordring gik ned til Veien for at søge at tale dem tilrette. Han vil, da han nylig er kommen til den Kant af 

Landet, og han var bange og forvirret, ikke have kjendt mange i Banden. Han mener dog, at at han vilde have 

lagt Mærke til Wm Bastian, hvis han havde været med, da han godt kjendte ham fra det Aar, de have tjent 

sammen paa River, men han saae ham ikke. Han saae godt, at Føreren, om hvem han har hørt, at han hed 

Robert og er skudt, gjorde Mine til at passere River, men han har ikke seet, hvem det var, der igjen bevægede 

ham til at gaae ind. Han vil imidlertid heller ikke have lagt Mærke til enten George Callender eller Henry 

England. Demitteret. 

Retten hævet Kl. 4½ Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen den 16de Mai om Formiddagen Kl 10 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Betjent C. Nielsen. 
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Byfoged Sarauw havde Embedsforretninger i Vestenden. 

Fremstilledes A. John Murphy af Pl: Morningstar. Efter Omstændighederne fandtes det, at han, ialfald 

foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Fritz Richardson af Pl. Mt Pleasant. Han forklarer paa Tilspørgsel, at A. Thomas Colling-

moore kom til Pl. Canaan, da Banden, for hvilken han – Fritz – gik for at være Capitain, var paa Canaan og 

netop var færdig der. Han henvendte sig til Fritz om, at Banden maatte nu komme ned til La Vallee, da 

Manden der var en slem Mand. Han tilføier dog, at Banden alligevel ville være gaaet over Bakkerne ned til La 

Vallee, saa at det for saavidt ikke er Collingmoores Skyld, at den kom derned. 

Fremstilledes A. Thomas Collingmoore, der, efter først at have fastholdt, at han stod i Rust up Twist’s 

Gaard, da Banden kom over Bakkerne, under nærmere Examination, og da Fritz bestemt fastholdt sin Paa-

stand, vedgaaer, at han, der fra Bakkerne af havde seet, hvorledes der Torsdag Morgen og Formiddag 

brændte allevegne, gik ned til Canaan og der traf Banden, men han benægter fremdeles, at han til Fritz, der 

var Capitain, har yttret Ønske om, at Banden [Folio 246b-247a, opslag 343] nu skulde gaae til La Vallee, eller 

nævnt, at Planter Reynold var en slem Mand. Under en yderligere Examination kommer det frem, at A. om 

Onsdag Eftermiddag har været paa Bakkerne over Fountain, og at han, da Banden nærmede sig, er gaaet 

ned, saa at han var paa Fountain, da Banden var der. Han traf der Fritz og fulgtes med ham – ikke med Banden 

– op ad Veien, indtil de kom til Mt Pleasant, hvor Fritz gik ind, medens A. tilligemed de andre Negere fra Rust 

up Twist fortsatte Veien over Monbijou, hvor han var, da den brændte, videre til Rust up Twist. Med Hensyn 

til, hvad af hans Fruentimmer A. Ann Eliza Richard er forklaret /: 9de January :/ om, at han var kommen hjem 

Onsdag Eftermiddag og havde talt om, at han havde seet det ene Fruentimmer efter det andet med Byldter, 

angiver han, at han ikke var to Gange nede i Landet om Onsdagen. Om Onsdag Formiddag, da han sagde, at 

han vilde gaae at see til sit Barn, kom han ikke længere end til Andrew Simmons paa Canebay; derfra saae de 

Røg nede ad Vestenden til. Han antager derfor, at det er Torsdag Morgen, at han har sagt saadant, da han 

om Eftermiddagen fra Bakkerne og siden ned paa Fountain saa hele Flokke Fruentimmer med Byldter paa 

Hovedet. Han benægter ialfald at have været enten paa Allandale eller paa Grove Place eller River, hvorom 

heller intet paa anden Maader foreligger. 

Fremstilledes A. Ann Eliza Richard, der fremdeles mener at være sikker paa, at det var Onsdag Eftermid-

dag, inden Thomas anden Gang gik ind, at han talte, som oven angivet. Da A., der i høi Grad er frugtsommelig 

og den mod hende fremsatte, inden – ikke ganske oplyste Sigtelse – for at have sat Ild paa et Negerhuus i La 

Vallee Negerby – ikke er anderledes, end at det findes forsvarligt foreløbig at lade hende være paa fri Fod, 

hun blev indtil videre relaxeret. 

A. Fritz Richardson indrømmer, at han saaledes allerede var paafærde Onsdag Aften paa Fountain, hvor 

han imidlertid intet vil have gjort, ligesom han ikke vil have været med enten paa Upper Love eller Jealousy. 

A. A. afførte. 

Fremstilledes A. Edward England. Da han er Forhørsdommeren bekjendt som en Mand, der i mange Aar 

har nydt i høi Grad af Tillid paa River og jevnlig har været behandlet som en Slags Underforvalter. Det var 

fremdeles bekjendt, at han den 1ste October havde forladt River som Følge af, at Forvalteren havde beskyldt 

ham, at han ikke vilde tillade hans Søn A. [Folio 247b-248a, opslag 344] Henry England, der kort iforveien 

havde voldet alvorlig Forstyrrelse paa River og derfor havde været straffet, at komme paa Plantagen. A. der 

blev underkastet et længere Forhør, indrømmer, at dette var Grunden til, at han forlod River, og at han var 

vred paa Forvalteren og utilfreds med hele Plantagen. Han benægter imidlertid, at det var i den Hensigt at 

tage Hevn, at han om Fredagen gik med over til River, og vedbliver at paastaae, at han ikke blot ikke har 

gereret sig inde i Kogehuset, saaledes som af Henry Patnak og Samuel William forklaret. Han holdt sig, da 

Banden var oppe ved Forvalterhuset og Sygehuset, afsides nede ved Værkerne for ikke at være med og har 

saaledes været ved den Dør, der er nærmest ved ”the Gangway”, men ikke videre. A. afført. 

Resten af Eftermiddagen tilbragtes med at gjennemgaae Fangerne nede i Fængslet, af hvilke adskillige 

klagede over og led af Smerter og Hovenhed, navnlig i Been og Fødder, som det synes, deels i Forbindelse 

med, deels som Efterfølger af Skørbug, hvilken Sygdom i længere Tid havde gaaet omkring imellem Fangerne, 
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men dog for Øieblikket i ringere Grad end for et Par Maaneder siden synes at være tilstede. Fangernes Antal 

her i Christiansted er nu 136. 

Retten hævedes Kl: 5. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdagen den 17de Mai om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw havde fremdeles Forretninger i Frederiksted. 

Fremstod efter Tilsigelse Paulis Henry af Pl: Glynn, født paa Concordia, om hvem det var bleven opgivet, 

at han var hjemme paa Glynn da Banden var der. Det var ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring, 

og at han, naar han tilspørges, i Overeensstemmelse med Sandhed maae udsige alt, hvad han veed, og intet 

skjule. Han forklarer imidlertid, at han intet veed hverken om Ødelæggelsen af Factorie Stationen eller Vaa-

ningshuset paa Glynn og angav nærmere, at han tilligemed de fleste eller ialfald en Deel af Glynn Folk opholdt 

sig i Negerbyen, da de saae Windsor brænde, og noget efter en Flok Negere fra Landeveien gaae ind mod 

Factorie-Stationen, der snart efter kom i Brand. Da Dep. og de fleste [Folio 248b-249a, opslag 345] Andre 

bleve bange for, at Banden skulde komme ind paa Glynn, spredtes de ad til forskjellige Sider og søgte for en 

stor Deel Skjul i Sukkerstykkerne, saaledes gjorde ogsaa Dep., og han laa i Sukkerstykket, da Banden kom ind 

paa Glynn, og fremdeles, da den der blev adsplittet af en Trup Ryttere, der kom ned fra Bonne Esperance. 

Han vil ikke til Forvalter Knight have sagt, at han vidste noget, eller at han kjendte nogen blandt dem, der var 

med, og navnlig vil han ikke have opgivet enten James Martin eller Jane Warrell eller James Stallard. Under 

en nærmere Examination kommer det fremdeles frem, at Forvalter Knight har spurgt ham, om han vidste 

noget, men det synes at være bag efter, da Dep. allerede var opgivet som en Mand, der rimeligviis kunde 

give Oplysning. Da ingen nærmere Forklaring var at erholde, blev Dep. demitteret. 

Fremstilledes A. Jane Warrel. Efter Omstændighederne fandtes det, at hun ialfald foreløbig kunde sættes 

paa fri Fod, og hun blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstod efter Tilsigelse Paul Petersen, Driver paa Pl. River, født samme Sted, en midaldrende Mand, der 

i 20 Aar har været Driver paa River og almindelig er anseet for en særdeles paalidelig og troværdig Mand. Det 

blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer 

derpaa, at han var hjemme paa River Onsdag Aften og var i Gaarden, da Banden kom ind. Han kan saaledes 

ikke tage feil af, at William Bastian var en af dem, der var i Spidsen for Banden sammen med George Callender 

og en tredie, om hvem Dep. har hørt, at han kaldtes Robert Fayan. Denne Bande gik lige op til Forvalterhuset, 

medens en anden Afdeling, hvorfor John Charles skal have staaet i Spidsen, blev ved Værkerne. Dep. saae 

ikke selv John Charles, heller ikke saae han Enkelthederne af, hvad der gik for sig oppe ved og i Forvalterhuset. 

Henry England var ogsaa i Banden. Han havde med sig en Stigbøile og et Bidsel tog, idet han passerede Dep., 

en stor Steen op som om han vilde kaste den efter Dep. hvorfor en Tante af ham, Jane Ann Petersen, raabte 

advarende til ham. Dep. der allerede om Onsdag Aften havde holdt sig tilbage for ikke at komme til at lide 

Overlast holdt sig om Fredagen endnu mere skjult, saa at han intet saae den Dag. Den eneste Neger, han 

saae, var Martin Richard fra Upper Love, der, da ”the Volunteers” kom ind, blev saaret i Skulderen. Han saae 

saaledes ikke gamle E. England, men har af Samuel William hørt, hvad det er, han skulde have gjort. – Efter 

hans Mening kan man stole baade paa [Folio 249b-250a, opslag 346] Henry Patrick og Samuel William’s 

Udsagn. 

Fremstilledes A. George Callender af Enfjeldgreen, der nu vedgaaer, at han i Forening med Robert Fayan 

og Wm. Bastian gik i Spidsen for Banden, der Onsdag Eftermiddag kom til River, men han vil ikke indrømme, 

at det, som Dep. Petersen nu sigter ham for, var ham, der gjorde Tegn til Banden, der efter Petersen’s For-

klaring ligesom var ved at passere River, skulde svinge ind. Han nægter ligeledes, at det var ham, der, som 

Petersen ligeledes siger, slog Laasen fra Allowancekjelderen. A. afført. 
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Dep. ratihaberede sin Forklaring med Tilføiende, at William Bastian har tjent paa River og arbeidet under 

Dep., saa at det er utænkeligt, at han ved høi lys Dag og i mindre end 20 Skridt Afstand skulde have taget feil, 

og blev demitteret. 

Efter Tilsigelse var mødt Plantageforvalter Halvor Riis af Pl. Lebanonhill. Han forklarer paa Tilspørgende, 

at han ikke ved de Undersøgelser, han bagefter har anstillet paa Plantagen, er kommen til med Sikkerhed at 

kunne opgive, hvem der var mest fremtrædende og virksom i den Bande, der om Torsdagen var paa Leba-

nonhill, idet nogle af hans Folk have opgivet de andre et andet Navn. Han har dog hørt, at Folk fra Monbijou 

og navnlig Poor Boy og Scotty skulde have været ivrige og talt om, at siden nu deres egen Plantage var brændt 

Aftenen i forveien, kunde Naboeplantagen /: Lebanonhill :/ heller ikke blive staaenden. Dep. var skjult i 

Plantagens Negerby Natten imellem Onsdag og Torsdag. Den Bande, der havde brændt Monbijou, kom derfra 

ned til Lebanonhill, men opgav igjen at gjøre noget der, formodentlig efter Bøn af Lebanonhill Folk. Han hørte 

en Disput imellem et Par af dem, hvorvidt man nu skulde gaae til Windsor, hvortil en af dem bemærkede, at 

det kunde vente til imorgen, og det blev besluttet at gaae til Fredensborg, hvorhen Banden medtog en stor 

Deel af Lebanonhill Folk, som dog, saavidt Dep. lagde Mærke til, kom tilbage igjen efter 1½ Times Forløb. 

Saavidt Dep. veed har ellers i det Heletaget Lebanonhill Folk holdt sig borte fra Spectaklerne. Da Banden var 

paa Lebanonhill, vare saagodt som alle Folkene forsvundne og havde skjult sig i Buskene af Frygt for de 

fremmede Negere. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstilledes A. Augustus Jeffers af Pl. Goldengrove, med Hensyn til hvem det bemærkedes, at den mod 

ham fra først af rettede specielle Sigtelse for at have været med til at sætte Ild paa Forvalterhuset paa 

Negrobay, der beboedes at Herr Søbøkker, er modificeret derhen, at A. tilligemed en Flok Folk skal være 

trængt ind [Folio 250b-251a, opslag 347] og have slaaet istykker, hvad der var efterladt i Huset. A. vedbliver 

imidlertid at benægte ogsaa denne Sigtelse, der heller ikke hidtil med nogen Sikkerhed er bleven bestyrket. 

Han gik rigtignok med over til Manningsbay, men vil heller ikke der have foretaget sig noget. A. afført. 

Fremstilledes John Henry Green af Pl: Mt Pleasant, der ligeledes blev nærmere forhørt, uden at der med 

Hensyn til ham fremkom noget Nyt, og han vedbliver at paastaae, at han slet ikke havde været nede i Fre-

deriksted By, men kun var kommen til sammes Udkant, da han af Joe la Grange blev ført ind i dennes Moders 

Mathilda’s Huus, og at Mathilda maaskee gjerne kan troe, men ikke kan viide noget om, hvorvidt han havde 

været nede i Byen. Der var kun sammen med A. 4 – 5 andre Negere, som han tilfældig havde truffet paa. Der 

havde allerede dengang været skudt inde i Byen. A. afført. 

Retten hævedes Kl: 4½ Ph Rosenstand. 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 20de Mai om Eftermiddagen Kl. 1 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw havde fremdeles Forretninger i Frederiksted. 

Efter Tilsigelse var mødt William Jeffers af Pl: Goldengrove. Det blev ham betydet, at han har at afgive 

Vidneforklaring, og han blev alvorlig formanet til Sandhed. Han forklarer, at han, da Banden Torsdag For-

middag kom ind i G. Grove Negerby og raabte paa, at Folkene skulde komme ud, ogsaa kom frem tilligemed 

de fleste Andre og gik nede i Gaarden. Han vil ikke have iagtaget, hvorledes der kom Ild i Værkerne, men han 

er ganske sikker paa at have seet A. Jane Gwynn sætte Ild paa Magasstakken ved No 12. Han saae selv, at hun 

strøg en Svovlstik af og dermed antændte Magassen. Han vil fremdeles have seet, at hendes Søster Henriette 

kastede Trash paa den antændte Ild. Felitia var ogsaa med i Hoben, men han saae hende ikke gjøre noget 

særlig. Overhovedet var saagodtsom alle Castle Folk med. Han saae, at Augustus George løb ned til 

Underforvalterhuset, og at Parris var i Forvalterhuset, hvilke begge Huse kort efter vare i Brand. Dep. fulgte 

bag efter Banden ned til Negrobay for, som han angiver, at kunne see og bagefter berette, hvad der gik for 

sig, men vil Jeffers ikke have seet andet, end at en Neger rullede et ”Quartercask” ud af Kjelderen – hvad der 

var i den veed [Folio 251b-252a, opslag 348] Dep. ikke og at en anden Løb med en Demijohn. Han har ikke 
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seet noget enten til Augustus Jeffers eller Wilhelm Rodgers – om hvem han angiver, at han jevnlig kaldes 

Lucian ovre paa Negrobay. 

Fremstilledes A. Augustus Jeffers, der gjentager sit tidligere Udsagn om, at Jane Gwynn satte Ild paa 

Magasstakken, og viser det sig under en nærmere Examination, at hans Angivelse af Magasstakkens 

Beliggenhed, i hvad Ende af den Ilden blev sat, og hvorledes den blev sat, stemmer med Dep. William Jeffers. 

Han tilføier, at Jane i det Heletaget var meget voldsom. Han hørte hende saaledes, efter at der var Ild i 

Magassen og Kyringhuset, og Banden og da navnlig baade Parris og Augustus George vare ved Romkjelderen, 

raabe til Augustus, at han maatte bringe Wilhelm Holm eller ialfald hans Hoved – hvorved A. forklarer at 

Wilhelm Holm er en Karremand der havde faaet Augustus’s Karre at kjøre hvilket baade Augustus og Jane – 

Augustus’s Fruentimmer – var vrede over. Det kan gjerne være, at Henriette Gwynn har kastet Magas til, 

uden at A. har bemærket det. Der var, efter at Magasstakken var sat i Brand en stor Sværm af Negere, der 

gik og løb med Magas, baade brændende og ikke brændende, hvilket de i Særdeleshed kastede i Karrene, 

som derpaa opbrændtes. Han angiver ligeledes at Wilhelm Rodgers jevnlig gaar under Navn af Lucian. 

Fremstilledes A. Jane Gwynn, der vedblivende og ligeover for Dep. Jeffers og A. Jeffers fastholder sin 

Paastand om, at hun ikke var i Golden Grove i Gaard nede ved Værkerne, men ikke længere end paa og ved 

Bakken, hvor Vaaningshuset laae. Hun vil ikke være kommen over med Banden, men saa, da hun kom over 

paa Bakken, allerede Værkerne i Brand, ellers ville hun formodentlig være gaaet videre for at see at faa lidt 

Meel. Tildragelsen om Wilhelm Holm vil hun saaledes ikke vide det mindste af. 

Begge Deponenterne vedblive med Bestemthed deres Udsagn, saaledes at A. Jane er den af de 3 Søstre, 

der antændte Magassen. 

A. Jane Gwynn afført. 

Fremstilledes A. Henriette Gwynn der ligeledes, medens Dep. Wm Jeffers gjentager sin Forklaring, frem-

deles paastaar, at hun ikke var længere end paa Bakken sammen med sine Søstre Jane og Felitia. Afført. 

Fremstilledes A. Felitia Gwynn, der med samme Sikkerhed som de to andre paastaaer, at ingen af de 3 

vare længere end paa Bakken. Værkerne vare dengang [Folio 252b-253a, opslag 349] i Brand. De gik alle 3 

sammen hjem igjen. Afført. 

Efter at endnu Dep’s Forklaring i dens Heelhed var ham foreholdt og af ham – der gjør Indtrykket af at 

være en fordrukken Person – ratihaberede, blev han demitteret. 

A. Augustus Jeffers fandtes efter det hidtil Foreliggende ialfald foreløbig at kunde sættes paa fri Fod, og 

han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

A. John Samson havde begjært sig fremstillet og angiver, at han ønsker at vedgaae, at han, hvad han tid-

ligere vedholdende havde nægtet, har været i Frederiksted Natten mellem Tirsdag og Onsdag og har været 

tilstede ved Opbrudet af flere Boutikker, navnlig Kjøbmand Kjerulffs, og ved Ildspaasættelsen paa flere Huse, 

men han paastaaer, at han, som han udtrykker sig, kun har staaet og grebet og ikke havt nogen Deel i 

Ødelæggelsen. Afført. 

A. A. Thomas James, John Samuel og James Griffith, der havde begjært dem fremstillet for, som de angive, 

at vedgaae Sandheden, vedblive som hidtil, at ingen af dem har sat Ild enten i Magasstakken eller Værkerne 

paa Blessing, men at dette blev gjort af de tre Fremmede, der ved Trudsler om at sætte Ild paa Negerbyen 

fik dem med, og under en nærmere Examination, hvorunder det foreholdtes dem, at under en paa Pl. Blessing 

af Dommeren anstillet Undersøgelse har alle været enige om, at det var de 3 Arrestanter, maaskee i Forening 

med en fjerde, Drengen John fra Anguilla, der havde været paa Blessing og afbrændt Magassen samt sat Ild 

i Kogehuset, og at navnlig Prince William, Christine William og William Abraham samt Isaac Joseph af 

Cliftonhill med Bestemthed ville have gjenkjendt dem – fastholdt de deres Paastand. Hvorefter de afførtes. 

Retten hævet Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen 23de Mai om Middagen Kl: 12 blev Retten sat i Frederiksfort og administreret af Com-

missionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede Commissio-

nens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent Anker. 
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Byfoged Sarauw var ved Embedsforretninger forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod Politibetjent F. Hendriksen. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring, og han 

blev formanet til Sandhed. Den af ham i Politiretten den 13de October afgivne Vidneforklaring betræffende 

Thomas Dembo, Samuel Henry [Folio 253b-254a, opslag 350] og Emanuel fra Mt Pleasant og John Peter blev 

ham foreholdt, og viser det sig da, at de af ham under nærmere Afhøring opgivne Kjendetegn ikke passe paa 

Emanuel, hvorefter han angiver, at de Personer, som hans Forklaring skulde gjelde, ere Samuel Henry og John 

Peter, begge af Concordia, hvorimod han ikke vil have lagt Mærke til Emanuel eller Thomas Dembo. Disse to 

saae han fra cath. Kirkegaard komme i Spidsen for en Hob og standse uden for Politibetjent Borch’s Huus, 

som om de havde isinde at ville ødelægge det eller brænde det. Forskjellige Naboer bad imidlertid for det, 

og da var det, at S. Henry udraabte ”ja lad os gaae til Fortet”, hvortil John Peter svarede ”yes, march, right 

off”, hvorpaa Hoben forlod Stedet, og kort efter saae Dep. det lille Petroliumshuus i Brand. Under nærmere 

Examination tilføier han, at disse to, S. Henry og J. Peter, ere de eneste Negere, han i Løbet af Natten har 

kjendt. Dep. kan ikke forklare sig, hvorledes Misforstaaelsen er fremkommen, og mener ikke, at Thomas 

Dembo har været fremstillet for ham. Det var, siger han, saa lyst, at han, fra Stedet hvor han var, med 

sikkerhed kunde gjenkjende de to Negere, der vare ham vel bekjendt. Han angiver videre, at han paa dette 

Sted af Kirkegaarden, der var nærmest ved Borcks Huus, men allene, saa at han ikke kan opgive nogen anden, 

der har seet dem. Dep’s Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet, hvorefter han blev demitteret. 

Fremstilledes A. Emanuel Jacob af Pl. Prosperity, om hvem flere Opgivender gaaer ud paa, at han jevnlig 

Tirsdag Nat er seet sammen med Emanuel fra Mt Pleasant /: Colq :/ Han vedbliver imidlertid, at han ikke har 

seet Emanuel senere end den Gang Kjerulff Boutik ved Siden Jane Jackson’s Boutik blev opbrudt, og benægter 

bestemt, at han har havt noget at gjøre med Emanuel, og navnlig at han har været med ved Toldboden, da 

den blev opbrudt. Efter nogen nærmere Examination, hvorunder der intet videre fremkom, blev A. afført. 

Fremstod efter Tilsigelse Kjøbmand John Moore, født i Irland. Han angiver paa Tilspørgende, at han ikke 

kan sige nærmere til Bestyrkelse af sin Angivelse mod A. William Parris. Han mener til Politiet at have opgivet 

Forvalter Clarke som Vidne. Under nærmere Tilspørgsel forklarer han videre, at han var i sit Huus, da hans 

Boutik ved Siden af brændte, saa da han ud igjennem Jalousierne iagtog alt, hvad der foregik, men vil ikke 

have kjendt nogen i Hoben. Han var om Eftermiddagen tillige med et Par Andre udenfor sin Boutik, da Planter 

Fountain var udenfor Fortsporten; saavidt han saae blev Fountain med et Slag slaaet af Hesten og Dep. 

mener, at han ikke, efter at han var bleven slaaet af Hesten, fik flere Slag, da han og de andre strax løb til og 

fik Fountain bragt ind i Dep. [Folio 254b-255a, opslag 351] Huus. Fountain blødte voldsomt, men Dep. saae 

kun et meget dybt Saar. Dr. Hansen forbandt ham. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstilledes A. Caroline David, der under nærmere Examination til sin tidligere Forklaring /: 30de January 

:/ føier, at hun ikke har ment, at James Martin allene trak i Hr: Fountain, men var den, der gav ham det 

Stokkeslag, der bragte ham af Hesten. Emanuel fra Mt Pleasant, der var let kjendelig paa sit røde Skjærf og 

sin bredskyggede Hat, syntes hende at være alle Vegne skjøndt det var flere forskjellige Hobe, der drog om 

og satte Ild paa. Baade paa Grund heraf og Klædedragten kunde der ingen Tvivl være om, at Emanuel var 

Leder. Hun var ikke ved Toldboden, saa hun kan ikke sige, om Emanuel var der. Hun kjender David Cameron, 

men har ikke lagt Mærke til ham. Cathrine Henry saae hun af og til hele Natten paa Gaden. Nancy Laurence 

saae hun inde i Kjøbmand Kjerulff Boutik, ligeoverfor Apotheket. Pøblen satte nemlig ikke strax Ild paa noget 

Sted, men udplyndrede det først. A. vil selv intet have stjaalet, da hun ikke turde give sig lang Tid i nogen 

Boutik. Hun kjender godt John Peter fra Concordia, men lagde ikke Mærke til ham. Det var ikke let at kjende 

de forskjellige Personer, selv om man ellers kjendte dem. John Peter var ialfald saaledes fremtrædende som 

Emanuel. Afført. 

Fremstilledes A. Susanne Abrahamson, kaldet Bottom Belly. Da det forholdtes hende, at en stor Mængde 

underhaanden indhentede Oplysninger gaae ud paa, at hun hele Natten har været paafærde ved Ilds-

paasættelser, angiver hun, at den daværende Forvalter paa Prosperity John Mac Govern og Vagtmanden 

Francis Johnson ville kunne bevidne, at hun hele Natten har været hjemme paa Prosperity; hvorefter hun 

afførtes. 
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Retten hævedes Kl: 4. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdag den 24de Mai om Formiddagen Kl: 10 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Efter Tilsigelse var mødt Martin William, Kogemand paa Høgensborg, om hvem det var opgivet, at han 

paa Allandale havde faaet Prygl af Francis Aaron, saa at han formeentlig maatte kunde give Oplysning. Han 

forsikkrer imidlertid, at han ikke var ovre paa Allandale. 

Thomas Buffet og Bona Thomas [Folio 255b-256a, opslag 352] begge af St Georges der fremstode, angiver 

begge, at de ikke paa Allandale have seet Martin. Bona Thomas angiver fremdeles, at Allandale var i Brand, 

da han kom derover, saa at han ikke saae, hvem der stod for at mishandle den unge Flemming. Han, saae 

som af Buffet angivet, Thomas Crichlow være med til at banke denne. Under en nærmere Examination, 

navnlig af Dep. Buffert, kommer det frem, at den Bande der havde været inde paa Wheel of Fortune og 

Concordia ved Høgensborg’s Bro mødte Thomas Critchlow med en Bande, hvorefter de alle drog ind paa 

Mountain, uden at Dep. med Sikkerhed kan angive, hvem der gav Ilden eller Ordre til at gaae derind. Begge 

Dep. tale om en ung Neger, der sammen med Critchlow skal være kommen ind paa St: Georges og havde en 

Militairhue og en Patrontaske paa, samt en Pistol i Haanden, men ingen af dem er istand til at opgive, hvem 

han er. 

Samtlige Deponenter demitteredes. 

Fremstilledes A. Richard Watson, der er den Person, som har sigtet A. John H. Green for at have været 

med, da Soldaterne myrdedes paa Carlton. Med Hensyn til, at det efter hvad der foreligger om det Klokkeslet, 

da Affairen paa Carlton fandt Sted, og det Tidspunct, da Green blev optaget heri Byen, Kl: c. 9½, synes umuligt, 

at Green skulde have været med paa Carlton, blev han nærmere forhørt, men han fastholder aldeles bestemt, 

at Green var med, og mener, at Affairen paa Carlton har fundet Sted tidligere, end, saaledes som navnlig af 

Forv. Mac Kay opgivet, Kl: c. 9. Efter hans Formening har det ikke været senere end Kl: 7 – 8, og han antager, 

at Green er gaaet lige ind til Byen. Afført. 

Fremstod efter Tilsigelse Toldcontrolleur P. Birch, om hvem der er opgivet, at han skulde have seet An-

faldet paa Pl. Fontaine. Han forklarer, at han, efter at have opholdt sig nogen Tid ved Fortet for at yde hvad 

Assistance han kunde, var, efter at Politiet havde begyndt at skyde paa Pøblen, gaaet hjem. Fra sit Huus saae 

han Pl. Fontaine komme ridende ad Veien fra La Grange hen til Fortsporten og saae, at han blev slaaet af 

Hesten, hvorpaa Dep. strax løb ned; da han var kommen udenfor, var der allerede ikke længere nogen 

Stimmel om Fontaine, saa at Dep. ikke antager, at der er blevet slaaet løs paa ham, efter at han er falden af 

Hesten. Dep. mener, at han med et enkelt Slag er slaaet af Hesten, og at Pøblen derefter selv er bleven bange 

over, hvad der var skeet, da Angrebet paa Fortet ophørte samme Tid. Negerne vare nemlig ikke strax, da der 

blev skudt, afstaaet fra Angrebet men vedblev vel ¼ eller ½ Time, uden at lade sig [Folio 256b-257a, opslag 

353] skræmme af Skuddene, deres Angreb. Tallet paa de egentlige Angribere, der meest vare paa den Side, 

der vender ud mod Toldboden og Kjøbmd. Robinson’s Huus, ansaae Dep. ikke til meget mere end, et 

halvhundrede Stykker. Paa Fortspladsen til den anden Side var der en stor Mængde Mennesker, men det var 

væsentlig kun ørkesløse Tilskuere. Heller ikke ved Byens Udkant, hvor Dep. havde været med til at søge at 

berolige Pøblen, var der efter hans Mening saameget som et hundrede Urostiftere eller Landnegere. Dep. 

har ikke hverken om Eftermiddagen eller Natten kjendt enkelte Negere. Dep. blev demitteret. 

Der afhørtes forskjellige Dep. og A. med Hensyn til Affairen med Pl. Fontaine, uden at det lykkedes at faae 

paalidelige Oplysninger. A. Richard Lowell, der, ligesom han selv af A. William Robertson er sigtet for at have 

slaaet en Steen paa Fontaine, har sigtet William Robertson for at have kastet den Steen, der slog Fontaine til 

Jorden, angiver nærmere, at medens han selv stod et godt Stykke fra Fortsporten, lænet til et Sukkerfad, kom 

William Robertson trækkende ud af Fortsporten med en Karre, som han i Gaarden havde bemægtiget sig, og 

saae da Fontaine holdende lige udenfor Porten. Med Ord som ”see some of them are coming now” kaldte 

han de Folk, der vare i Fortsgaarden, til, og de begyndte at omringe og ”mob” Fountain, saa at altsaa Wm 
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Robertson ligefrem var med til at angribe Fontaine. Dep. vil ikke have kastet nogen Steen mod Fortet, saa at 

der end ikke er Mulighed for, at nogen af ham kastet Steen, imod hans Villie, kunde have ramt Fontaine. 

Fremstilledes A. William Robertson der nu angiver, at han ikke har seet A. Lowell slaae Fontaine. Samuel 

John og Alexander Abel havde sagt ham, at det var en ”yellow man” fra Two Brothers, og da Lowell, der havde 

været i Nærheden af ham og raadet ham til at gaae hjem, efter at Samuel John havde nævnet ham som den 

Skyldige, og da var den eneste saadan, har Dep. troet, at det var ham. A. benægter, at det var ham, der slæbte 

Karren ud fra Fortsgaarden, og siger, at det var Samuel Henry. Afført. 

Fremstilledes efterhaanden A. A. 

Andreas Smith af Carlton 

Peter Andrew af Whim og 

Daniel Gibbs af L. Love. De dem vedkommende Sager bleve paany gjennemgaaede, hvorefter det fandtes, 

at de, ialfald foreløbig, kunde sættes paa fri Fod; og de bleve saaledes indtil videre relaxerede. 

Endvidere blev A. Cathrine Holder, der siden den 25de November har henligget og endnu henligger paa 

Hospitalet [Folio 257b-258a, opslag 354] som Følge af et Skudsaar, da det hidtil ikke er oplyst, at hun har 

gjort andet end har været med i den Bande, der blev adsplittet paa River den 4de October, relaxeret. 

Retten hævedes Kl: 4. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 27de Mai om Formiddagen Kl: 10 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw havde Forretninger i Frederiksted. 

Det bemærkedes, at ifølge Anmeldelse fra Christiansted Politikammer af G. D. vare efternævnte Arre-

stanter, der efterhaanden havde været indlagte paa Hospital som Syge, afgaaede ved Døden; nemlig: Wm H. 

Washington af Høgensborg den 3die dennes, Aug. Malone af Barrenspot den 16de dennes, Peter Felix af Ma-

rysfancy den 22de dennes og Richard Normann af Mt Pleasant & Plessens den 24de dennes. 

Fremstod Thomas Johnsson af Pl. Prosperity /: V. E. D. :/, fortiden henliggende paa Sygeanstalten ved 

Richmond med en syg Fod – om hvem det af A. Susanne Abrahamsen alias Bottom Belly var opgivet, at han, 

der var Nattevægter paa Pl. Prosperity, havde seet hende en stor Deel af Natten hjemme paa Plantagen og 

saaledes ville kunne bevidne, at hun ikke havde været ved Ildebranden i Byen. Han blev formanet som Vidne 

og forklarer derefter, at han var paa Vagt oppe i Huset paa Prosperity Ildebrandsnatten, og at han godt 

kjender Bottom Belly. Han saae hende Tirsdag Eftermiddag eller Aften gaae af Byen til. Derefter saae han 

hende ikke førend næste Morgen vel hen ad Kl: 7, da han gik forbi hendes Huus, og hun sad i Døren. Hun 

viste Dep. eller han saae ialfald, at hun havde Vabler paa Benene. Han spurgte hende ikke, hvor hun var 

bleven brændt, da han, som var sendt i et Ærende ned til Kogehuset, ingen Tid havde, og han desuden af sig 

selv kunde begribe, at det var ved Ildebranden i Byen, at hun var bleven brændt. Aftraadt. 

Fremstilledes A. Richard Brown, der vedbliver at han ikke var med paa Carlton Onsdag Morgen. Med 

Hensyn til, at det er befunden, at han kom hjem Onsdag Morgen og fortalte paa Plantagen om Affairen paa 

Carlton, forklarer han, at han, efter at om Morgenen tidlig Arbeidet ved Kogehuset var standset, havde faaet 

Lov af For- [Folio 258b-259a, opslag 355] valteren til at gaae ind ad Byen til. Da han kom til Høgensborg’s Bro, 

var der imidlertid en saadan Stimmel og Tumult, at han ikke kunde komme igjennem og han hørte da, at der 

havde været ”Murderation” paa Carlton. Da han kom hjem, fortalte han Forvalteren og formodentlig ogsaa 

andre dette. Han vedbliver sit Tidligere om, at han var i Negerbyen, da Banden var paa Grove Place, hvilket 

de paa Plantagen anstillede Undersøgelser ikke modsige. Han angiver, at det forholder sig rigtigt, at han 

Onsdag Morgen gav sin Brodersøn Theophilus en Dragt Prygl, fordi han havde været i Byen ved Branden om 

Natten. Theophilus fortalte ham dog ikke, at han havde været med ved Petroleumshuset, men derimod, at 

Pøblen, da han forlod Byen, var ved at gaae ned og afbrænde Fortet. Trods Pryglene gik Theophilus ud igjen 

med Willy og var med ham paa Allandale. Senere gik Theophilus ikke ud. 
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Efter Omstændighederne fandtes det, at A. ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes 

indtil videre relaxeret. 

Efterhaanden fremstilledes efter deres egen Begjæring forskjellige Arrestanter, der paany vilde forelægge 

deres Forhold og andrage om Løsladelse, saasom: 

Christian Frederik af Pl. Mt Pleasant, der vedbliver at benægte, at han Onsdag Aften har været paa L. Love, 

medens A. William Henry, der dengang var Vagtmand ligesaa bestemt fastholdt, at Christian Frederik havde 

været sammen med Joe Rock, idet han forøvrigt meente, at det var ham, der havde gjort Anmeldelse til 

Driveren som næppe selv havde været i Gaarden. 

Thomas Jones, kaldet Scrapeout, der ligeledes, imod Alt hvad der med Hensyn til ham foreligger, vilde 

paastaae, at han heller ikke havde været med paa L. Love; 

David Lucas af Windsor, der fastholder, at det var gandske tilfældigt, og kun ifølge Tvang, at han maatte 

gaae med Fritz Richardsons Bande fra Lebanonhill til Rust up Twist, og at han intet har gjort, heller ikke paa 

Canaan, hvorfra han mener, at han er angivet; 

Henriette og Felitia Gwynn, der heller intet Nyt anbringe; 

Henry Samuel af River, der vedbliver at paastaae, at det ikke er sandt, hvad Mt Pleasants Folk siger, at 

Thomas Allen og han fik Parris’s Bande fra Mt Pleasant ned til River om Fredagen ved at fortælle dem, at 

Forvalterboligen og Sygehuset endnu stod tilbage at ødelægge; medens han dog indrømmer, at Thomas Allen 

og han gik med i Banden ja [Folio 259b-260a, opslag 356] vel endog i Spidsen for den ned til River. 

A. John Charles fremstilledes og angiver, at han har seet, at Scrapeout var med paa L. Love, derimod har 

han ikke seet, men kun hørt sige, at Christian Frederik var med paa L. Love. Afført. 

Retten hævedes Kl: 4½. Th Rosenstand 

 

Anno 1879 Fredagen den 30de Mai om Formiddagen Kl: 10 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent Nielsen. 

Byfoged Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstilledes A. David Lucas af Pl. Windsor. Efter Omstændighederne fandtes det, at han, ialfald foreløbig, 

kunde sættes paa fri Fod, og som blev saaledes indtil videre relaxeret /: jfr. 27de dennes :/. 

Fremstilledes A. Lewis Benjamin af Pl. Sionfarm. A. vedbliver sin benægtelse af at have deeltaget i 

Ødelæggelsen af Factoristationen ved Peters Rest, og ligesom Sigtelsen imod ham for at have sat Ild paa 

Driverens Huus paa Peters Rest, ikke paa Plantagen har fundet Tiltro /: jfr. 8de Mai :/, saaledes er der ved de 

under Haanden anstillede Undersøgelser heller ikke hidtil tilveiebragt nogenlunde Sikkerhed for, at han har 

været med paa Stationen, og det fandtes derfor, at han, ialfald foreløbig, kunde sættes paa fri Fod, og han 

blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes Christopher Samuel af Pl. Mt Pleasant & Plessens, der blev underkastet et nyt Forhør be-

træffende Affairen paa Allandale, hvor det fremdeles saavel som paa Mountain almindelig antages, at A. har 

været den første eller ialfald blandt de Første der styrtede sig over Charles Flemming. Han fastholder sin 

tidligere Forklaring, hvorefter Negerne allerede var i fuld Gang med at ødelægge Mountain, da han kom 

derind, og han var langt tilbage i Banden, da den gik over til Allandale, og da den var saa stor, som han aldrig 

har seet den største Begravelse, maa Anfaldet paa Flemming være skeet, længe inden han naaede ind i 

Allandale Gaard. Da ovre paa Mountain den enarmede Francis Aaron commanderede ”move on to Allanda-

le”, var allerede den største Deel paa Veien, og i den Deel, A. hørte til, var der vel en 60 til 70 Negere. Hvis 

han havde været [Folio 260b-261a, opslag 357] skyldig i Overfaldet, vilde han ikke rolig have ventet paa Mt 

Pleasant, da han vidste, at alle Folk fra St George og Allandale kjendte ham. Han havde ved forrige Nytaarstid, 

en Dag da han var fuld, havt Spectakler med Forvalteren, hvorfor han var bleven straffet, og han havde kort 

før October forladt St Georges og var gaaet til Mt Pleasant. Derfor mener han, er det gandske naturligt, at St 

Georges Folk give ham Skyld og have anklaget ham for Forvalteren, da de have seet ham derovre. Willy fra 

Grove Place har han seet derovre, men forresten tvivler han paa, at det er de Folk, som Albert Bell har opgivet, 
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der have været foran. Personen med Militairhuen og Patrontasken /: jfr. 24de Mai :/ har han ikke seet. En 

fortsat Examination bragte ikke Sagen videre, og A. afførtes. 

Fremstilledes A. Edward Washington af Pl. L Bethlehem. Da det forelaae, at han var gaaet med Party til 

Frederiksted om Tirsdagen, og da Party og med ham rimeligviis endeel andre L Bethlehem Folk have været 

paa Allandale, blev A. med Hensyn hertil forhørt. Han angiver imidlertid, at han allerede Tirsdag Eftermiddag, 

da Forv. Hewitt i Frederiksted havde seet flere af L Bethlehems Folk paa Gaden og paalagt William Vane /: 

Fyrbøder paa L. Bethlehem :/ at see at faae Folkene hjem, var gaaet hjem og ikke igjen gik ned i Landet, saa 

at han ikke har været enten paa Carlton, Whim eller Allandale. Under et nærmere Forhør, vedkommende 

hans Forhold forøvrigt, angiver han, at han heller ikke senere var ude og intet videre har havt med Party at 

gjøre. Han har rigtignok om Torsdag Morgen gaaet med en Skal i Haanden, men han havde taget den fra en 

Dreng, der blæste paa den. Han gik dengang sammen med endeel andre efter at han havde hjulpet til nede 

ved Værkerne at bringe noget Rom og Sukker i Sikkerhed i Foldene, være gaaet op til Plantagens øvre Deel. 

Paa Veien blev det Sukkerstykke, som han er beskyldt for at have været med til at afbrænde, brændt, men 

det var Thomas Renardus, der ganske alene satte Ild paa det. Da Banden høiere oppe paa Dagen kom fra 

Kingshill til L Bethl., var A. nede ved Værkerne, hvor han boer. Banden deelte sig, saa at den ene Halvdeel gik 

ned til Værkerne, den anden over paa den anden Side af Veien til Bygningerne der. Baade Party og Parris vare 

med den sidste Deel. I Banden ved Værkerne saae A. fornemlig George Cambridge; han stod paa 

Mølleomgangen, saa A. antager, at han afbrændte eller lod afbrænde Værkerne. A. gik ikke videre med 

Banden, men blev tilbage i Gaarden, hvor han var med til at sprøite Vand paa og at slukke Ilden i det Huus, 

hvor Forvalteren nu boer. A. afført. 

Fremstilledes A. Johan Frederik af Frederiksted, der siden Begyndelsen af January Maaned har henligget 

paa Hospitalet med et sygt Been. Han angiver, at han om Onsdag Eftermiddag [Folio 261b-262a, opslag 358] 

havde været paa Hermitage for at see efter to Børn, han har der. Da han om Eftermiddagen eller Aftenen gik 

derfra, traf han ved Guttet paa en stor Bande Negere, med hvem han blev nødt til at vende om og følge ind 

til Mt Pleasant. Han vil der hele Tiden have holdt sig afsides og navnlig siddet paa en Steen bag Mulefolden, 

hvor gamle England skal være truffet paa ham. Han hørte og saae derfra, hvorledes Banden ødelagde og 

brændte, men paastaaer, at han ikke i mindste Maade deeltog i noget. Da Banden forlod Mt Pleasant, greb 

han Leiligheden til at slippe bort og gik hjem til Paradise, hvor hans Kone boer. 

Fremstilledes A. Edward England, der bekræfter, at han den paagjeldende Aften saa A. sidde paa en Steen 

bag Mulefolden. Han spurgte kun, hvem det var; men havde forresten ingen Samtale med Arrestanten, der 

stod op og gik sin Vei hen over Gaarden, uden at Dep. saae, hvad der blev af ham. Banden var dengang oppe 

i Hovedbygningen. 

Begge Arrestanterne afførte. 

Retten hævedes Kl: 5. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdagen den 31de Mai om Eftermiddagen Kl: 1 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Byfoged Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Efter Tilsigelse var mødt Martin Prior, Driver paa Pl: Lower Love. Det blev ham betydet, at han har at afgive 

Forklaring som Vidne, og han blev formanet til Sandhed. Den af ham, i Fr. P. R. d 29 November f: A:, med 

Hensyn til A. Joe Rock, afgivne Forklaring blev ham foreholdt. Han forklarer nærmere, at han ved den 

paagjeldende Leilighed var i sit Huus, der er tæt ved Magashuset, da George Michael og Joe Rock, der medens 

den øvrige Bande gik løs paa Vaaningshuset, skilte sig fra den, kom til Magashuset. Dep. gik udenfor sit Huus 

og stod ved Calebashtræet, uden dog, da George raabte paa Driveren, at give sig tilkiende, saa at han aldeles 

sikkert kunde iagttage, hvad der foregik. George forlangte en Svovlstik af Rock, afstrøg den paa sin Pistol og 

antændte Magassen paa den ene Side, medens Joe Rock antændte den paa den anden Side, hvorpaa de gik 

langs med Magashuset, og da de saae, at det havde fænget vel, videre til Magasstakkene, som de derpaa 
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antændte. Der var ingen andre end disse to, og de gik rolig tilværks, medens der oppe fra Vaaningshuset lød 

et forfærdeligt Spectakel. Dep. tør ikke [Folio 262b-263a, opslag 359] sige, at det var Gill, der førte Banden 

til Vaaningshuset, men Gill kom, efter at Vaaningshuset var antændt tilligemed Thomas Jones /: Scrapeout :/ 

og Joe Rock, til Dep’s Huus, hvor Dep. dog ikke længere var. Han stod i Nærheden og hørte dem ivrig raabe 

paa, at de maatte have fat i ham, og han saae, at Joe Rock jog sit Spyd ind i Huset, men han gik derefter 

længere bort. Foruden de tre Ovennævnte, var der endeel andre af Banden nede ved hans Huus, men Dep. 

skjelnede ikke andre. Dep. har ikke seet, hvad der passerede ved Værkerne eller ved Vaaningshuset. Han har 

ikke seet Thomas Critchlow, heller ikke Christian Frederik, eller Jacob Weatherbird, eller Phillis. Hvorledes 

John Charles har opført sig paa Lower Love, veed Dep. ikke. Efter at John Charles Onsdag Eftermiddag havde 

fulgt Forv. Brady op til Christiansted og omtrent Kl: 3 var kommen tilbage, saae Dep. ikke noget til ham 

forinden Fredag Eftermiddag, da Parris’s Bande var bleven splittet paa River, og Negerne vendte tilbage. Dep. 

havde nemlig, fra Onsdag Aften af, maattet holde sig nogenlunde skjult. Om Fredag Morgen saae han fra sit 

Skjul Bamberg og William Barnes paa Pl., og han har senere hørt, at de havde spurgt efter ham og sagt, at 

han maatte slaaes ihjel, om ikke den Dag saa en anden Dag, ”as they were to fight for 9 weeks”. Dep. 

ratihaberede sin Forklaring med Tilføiende, at han ikke dengang kjendte George Michaels Navn, men 

Vagtmanden, der stod tæt ved ham, sagde ham, at det var George Michael. Aftraadt. 

Fremstod efter Tilsigelse Benjamin Headly af Pl. L. Love. Han blev formanet som foregaaende Dep. Han 

forklarer, at han, da Banden Onsdag Aften kom ind paa L. Love, stod tæt ved Driverens Huus; han saae derfra 

Banden komme op foran Hovedbygningen. Dep. gik op imod den og saae da, at George Michael, med en 

Pistol i Haanden, var i Spidsen. George Michael og Joe Rock skilte sig strax fra Banden og gik ned i Magas-

gaarden, hvorhen Dep. fulgte dem og nu stod sammen med Driveren, en 8 – 9 Alen fra Magashuset. Han 

saae, at George Michael fik Svovlstikker af Joe Rock, strøg Svovlstikken af paa sit Pistolløb og stak Ild i Ma-

gassen paa den ene Side, medens Joe Rock antændte den paa den anden Side. Joe Rock tog derpaa en tot 

brændende Magas og antændte en af Magasstakkene, hvorefter han løb op til Banden, medens G. Michael 

endnu gav sig Tid til at antænde de tre andre Magasstakke. Dep. fulgte dem og traf nu Vaaningshuset op-

brudt, saavel Kjelderen nedenunder Beboelsesleiligheden. Folk løb i store Masser ud og ind, og medens Melet 

blev stjaalet nedenunder, blev Bohavet slaaet itu overnpaa, og pludselig var Huset i Brand, uden at Dep. 

kunde see, hvem der satte Ild paa. I Huset saae han Scrapeout trække en Sofa ud i Galleriet og slaae løs paa 

den. Noget afsides ude i Gaarden [Folio 263b-264a, opslag 360] saae han Th. Critchlow sidde paa Hug. Dep. 

veed ikke, hvad der var i Veien med ham. Critchlow havde en Sabel i Haanden, og ved Siden af ham stod 

Thomas Smalls med en Øxe paa en Stok og udpegede Dep. som Vagtmand. Dep. trak sig noget bort, men blev 

dog saaledes i Nærheden, at han, da Banden snart efter kom ind til Værkerne kunde see, hvad der gik for sig. 

G. Michael opbrød Døren til Maskinrummet og gav Ordre til at bringe Magas, hvorpaa alle og enhver, vist 

over et Hundrede, bragte Magas og Trash, og der blev anbragt en Hob inden for Døren, som G. Michael med 

en Svovlstik stak Ild paa, hvorpaa han lukkede Døren; paa samme Tid kom John Charles, som Dep. ikke 

tidligere havde seet, til, greb G. Michael om Armen med de Ord ”sagde jeg ikke, Du maatte ikke komme her, 

før jeg kom, har du tændt Ild”; og da George svarede bekræftende, commenterede John Charles ”marsh ud 

af Gaarden”. Banden var allerede kommen ned i Negerbyen, da Phillis fra Castle og gamle Jacky Weatherbird 

steeg op, at der ingen Ild var i Værkerne, og, at de maatte komme tilbage. Banden kom tilbage. Dep. og St 

Rose Paul havde slukket Ilden i Maskinrummet, hvor den nu blev antændt paany af G. Michael. Phillis fremtog 

en Flaske Kerosin, og Th. Small løftede med sin Øxe Magassen op for at give Træk. Phillis viste dem derpaa 

hen til Romkjelderen, hvor det igjen var G. Michael. der opbrød Laasen og tændte Ild i Magassen, der blev 

bragt til. Paa hans Raab om, at der ikke syntes at være nogen Rom, kom John Charles til og rullede et Fad 

frem, saa det sprang læk, og Rommen styrtede ud i Ilden, der derefter ganske tilintetgjorde Værkerne. Da 

Banden derefter for anden Gang var paa Veien ud, standsede Scrapeout tilligemed Joe Rock og Gill ved 

Driverens Huus, hvilket Scrapeout gav Anvisning paa, med den Bemærkning, at der var Penge i det. Da de 

intet fandt i Huset, gav de det nogle Slag og Stød – Joe Rock med en Harpun – og gik deres Vei. Christian 

Frederik vil Dep. være vis paa at have seet i Gaarden, ifærd med at slaa Vandtruget istykker, men har eller 
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ikke seet ham gjøre noget. Yderligere tilspurgt med Hensyn til John Charles, angiver Dep., at han den næste 

Aften hørte, at der blev raabt ”Watch”. Da han kom ud, traf han den anden Vagtmand William Henry, der 

sagde, at han kunde gaae og sove igjen, og, at dette Huus – pegende paa den gamle Forvalterbolig – ikke 

skulde brænde. Dagen efter har Wm. Henry talt om, at det var John Charles, der var kommen og havde Ondt 

isinde. Der var et Fad Meel bleven skjult i et Sukkerstykke, for senere at være i Behold. Om Torsdag Aften 

saae Dep. John Charles og flere andre komme med Meel, og da Dep. bemærkede til John Charles, at det var 

bedre, om de havde gjemt Melet til den næste Dag, saa at Driveren [Folio 264b-265a, opslag 361] kunde have 

uddeelt det, svarede John Charles, at de vare nu baade deres egen Driver og Herre, og at der var ingen Driver 

mere, der nogensinde skulde uddele Meel til ham. Dep. forklarer yderligere med Hensyn til Bamberg og 

Barnes, at de Fredag Morgen kom til hans Huus, Bamberg med en splinterny Øxe i Haanden og raabende, at 

han vilde have en 16 – 20 Mand fra denne Plantage med ud idag. Da Dep. svarede, at ham vilde de ikke faae 

med, gjorde Barnes Mine til, at anbringe noget Trash under hans Huus, men de antændte det ikke. Dep.s 

Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet, hvorefter han aftraadte. 

Fremstod Henry Carty, Tømmermand paa Pl. Bettyshope, født paa Oxford. Det blev ham betydet, at han 

har at afgive Vidneforklaring, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer, at han paa den Tid Oprøret 

var, arbeidede som Tømmermand paa L. Love; han var der saaledes ogsaa den Aften, Banden kom derind, og 

stod i Gaarden. Han saae Banden bryde ind i Huset og begynde at slaa istykker og saae nemlig, hvorledes de 

samlede Jalousitremmerne ind under Buffetten, som for at lægge Ild. Der var en saadan Tumult og Stimmel, 

at Dep. dog ingen kunde skjelne, og han gik længere ned i Gaarden. Her blev han antastet af G. Michael, der 

vilde tvinge ham til at raabe ”our side”, hvilket Dep. ikke vilde, hvorfor G. Michael gav ham et Par Slag over 

Nakken. Dep. bebreidede ham, hvad de gjorde og bemærkede, at man nu, efter at have brændt Huset og 

Magassen, gjerne kunde skaane Værkerne, hvortil George udbrød, at Manden /: Planter Farrelly :/ fortjente 

at blive slaaet i hjel. Dep. gik, da George havde forladt ham, ind i sit Huus – den gamle Forvalterbolig – der 

ligger tæt ved Værkerne og har ikke seet de nærmest paafølgende Enkeltheder. Han mindes at have seet 

Phillis med et Bundt Magas eller Trash uden for Døren til Maskinrummet; han hørte fremdeles, at der i 

Gaarden blev raabt, at Værkerne ikke havde fænget godt, hvorpaa Banden, der var halvt ude af Plantagen, 

kom tilbage og tændte Ild paany. Dep. er ikke rigtig paa det Rene med, om det var før eller efter at Banden 

kom tilbage, at George Michael var oppe i hans Huus, som det synes, baade for at see, om der var ”white 

peoples property” i Huset og for at faa sig et Glas Grog; men han er aldeles sikker paa, at George Michael gik 

lige fra hans Huus ned til Romkjelderen og med et Stykke Jern slog han Laasen fra Døren, derpaa antændte 

den Magas, der imidlertid var bleven samlet udenfor Døren, og da det ikke vilde fænge godt, hentede noget 

brændende Magas, som han kastede paa Hoben, saa det blussede op. Han vil ikke have hørt noget Raab om, 

at der ikke var nogen Rom i Kjelderen, og har ikke seet eller hørt noget til A. John Charles, enten ved den 

Leilighed eller senere under Spectaklerne. Jacob Weatherbird, [Folio 265b-266a, opslag 362] Scrapeout og 

Joe Rock har han ikke seet noget til, men han har hørt, at de var der. Der var altfor megen Forvirring, og han 

kunde ikke bære over sit Hjerte at staae og see paa Ødelæggelsen. Dep. ratihaberede sin Forklaring. 

Fremstilledes A. George Michael, der indrømmer, at han, saaledes som af Dep. Martin Prior forklaret, har 

sat Ild paa Magasstakken, hvorimod han benægter at have sat Ild paa Værkerne, saaledes som af de to andre 

Dep. forklaret. Han angiver, at Romkjelderen var aaben, da han kom ned fra Carty’s Huus, og at han i 

Romkjelderen traf John Charles, der tumlede med et Fad, hvori der kun var et ringe Qvantitet Rom. Medens 

A. stod der, løb Ilden, som imidlertid maa være bleven antændt af en eller anden, forbi ham og fængede 

Rommen. 

Fremstilledes A. John Charles, der med Hensyn til, hvad der passerede i Romkjelderen, angiver, at det var 

A. Michael, der spurgte, om der var nogen god Rom, hvorpaa han puffede et Puncheon, hvori der var nogle 

faa Kander enten ”high wine” eller ”Negerrom”, frem. Han vidste nemlig, at der ingen Rom var i Kjelderen, 

da Driveren havde ladet de 4 Puncheon’s, der vare der, flytte, og det var slet ikke hans Mening, at Rommen 

skulde antændes, men Kjelderen var fuld af Folk og det navnlig L. Love’s egne Folk, der vilde røve Rom, 

ligesom de havde røvet Meelet fra Kjelderen. Han angiver, at i det Hele vare de Fleste af L. Love’s Folk saa 
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slemme som nogen, og ved Branden paa L. Love dandsede de allesammen omkring i Gaarden med Magas, 

selv en gammel Mand med tykke Been. Driverens Datter Cecilea var, troer han, det eneste Fruentimmer, der 

holdt sig rolig. Han benægter paa det bestemteste Beretningen om, at han Torsdag Aften skulde have kaldt 

Vagtmanden Henry for at brænde det gamle Huus, og begynder en Beskrivelse af, hvad der i de Dage 

passerede paa L. Love, som det ikke var muligt i sin Heelhed at nedføre, men hvori der dog var Momenter, 

der bleve nærmere at undersøge. 

A. William Henry fremstilledes og benægter, at han har fortalt Driveren, at John Charles Torsdag Aften 

kaldte for at faae det gamle Huus brændt af, men kom for at faae en Spand tilbage. 

Hvorefter John Charles anbringer en lang Forklaring om, hvorledes L. Love’s Folk – efter hvad William 

Henry sagde med Driverens Tilladelse – gik og stak til et af Romfadene i Mulefolden, og at den eneste, hvem 

William Henry – dengang Vagtmand – hindrede deri, var en lille …………. 

Fremstilledes A. Christian Frederik af Mt Pleasant der fremdeles benægter, at han var paa L. Love.. 

Arrestanterne bleve efter Haanden afførte og Deponenterne demitteredes. 

Retten , [Folio 266b-267a, opslag 363] hævedes Kl: 5½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredag den 6te Juni om Eftermiddagen Kl 1 blev Retten sat i Frederiksfort og administreret af 

Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede Com-

missionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent Anker. 

Commissionens Medlem Justitsraad Sarauw var forhindret fra at være tilstede. 

Dommeren bemærkede at A. Felitia Gwynn efter Omstændighederne var den 4de dennes indtil videre sat 

paa fri Fod. 

Det bemærkedes, at det ved en paa Pl. St Georges igaar anstillet Undersøgelse var bleven sandsynligst, at 

den af Bona Thomas og Francis Boffert d 24de f: Md: omtalte Mand der skulde have havt en Militair Hue, 

Patrontaske og Pistol, har været Joseph Parris, som det lod til at være meget tvivlsomt med Hensyn til Pa-

terniteten, saa at der ikke længer kunde drages nogen sikker Slutning om, at det var Gjenstande, plyndrede 

fra en af de myrdede Soldater, som Personen bar. Med Hensyn til, at det var opgivet, at Bødkeren paa St 

Georges, Charles Durant, havde været ovre paa Allandale, da Banden var der, viste det sig, at han, da han 

havde seet Banden være inde paa Mountain, var redet derover for at slaa Allarm, og han var efter Pl. Flem-

mings Ordre ifærd med at ride tilbage til St Georges, da han ved Indkjørselen til Allandale traf paa Banden, 

der tvang ham til at vende tilbage, hvorefter han skjulte sig i Buskadset, saa at han ikke har seet, enten at 

Charles Flemming blev overfaldet, eller noget af, hvad der forøvrigt forefaldt. Det viste sig overhovedet, at 

selv blandt dem af St Georges Folk, der havde været paa Allandale, var der ingen – ialfald ingen 

Tilstedeværende – der vilde vide Beskeed om Enkelthederne. Det angives, at der var en stor Mængde fra 

Nordsideplantagerne, der ned over Bakkerne var ilet til, men det syntes dog rimeligt, at de først ere komne 

tilstede, efter at Banden var kommen ind og allerede havde begyndt sine Ulykker. Særlig angaves A. Petrine 

Francis fra Annally, der var bleven seet med en Bylt, som imidlertid igjen en Negerdreng havde taget fra 

hende og kastet i Ilden. 

I den Anledning fremstilledes A. Petrine Francis, der under et længere Forhør, hvorunder det foreholdtes 

hende, at hendes Forældre have savnet hende Onsdag Formiddag – haardnakket benægter at have været 

med paa Allandale eller at vide Besked om, hvilke af Annally Folk der vare dernede, hvorefter hun afførtes. 

I Anledning af, at A. Susanne [Folio 267b-268a, opslag 364] Abrahamsons /: Bottom Belly :/ Anbringende 

om at være seet hjemme Tirsdag Nat, var der, efter at Vagtmanden Francis Johnson /: 27de f: Md :/ var bleven 

afført, søgt Underretning hos Planter Mac Govern, der angiver, at han ikke havde seet noget til Arre-

stantinden den paagjeldende Nat. Derimod havde Planter Roberts angivet, at han om Morgenen den 2den 

October omtrent Kl: 7 fra sit Vindue havde seet Bottom Belly komme gaaende fra Byen med en Bylt under 

Armen. 

Fremstilledes A. Susanne Abrahamson /: B. Belly :/, der vedblive at paastaae, at Johnson ligegodt har seet 

hende, og at det, hun bar paa Onsdag Morgen, var nogle T…er, som hun havde indsvøbt i et Stk Tøi. /: jfr 
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Forhør 7de December :/. Det er rigtigt, at hun havde nogle Vabler paa Benene Onsdag Morgen, men de 

hidrørte fra noget kogende ”pigeonpeas”, som hun havde spilt. Det foreholdtes hende, at hun af forskjellige 

Folk er angivet at være baade seet og hørt forskjellige Steder i Byen om Natten, men hun vedbliver at be-

nægte at have været delagtig i nogen Ildspaasættelse. Hun vil kun en Gang i Løbet af Natten have været inde 

i Byen – Prosperity ligger tæt ved Byen –, men vil da have været behjælpelig med at bringe Vand til en Sprøite 

paa Torvet, altsaa rimeligviis forinden Midnat. A. afført. 

Efterhaanden fremstod Driveren Charles Isaac af Pl. Good Hope og Slagter Adolphus Joseph af Byen for at 

meddele Dommeren forskjellige Oplysninger, hvorefter yderligere Undersøgelse vil være at anstille. Strax 

bemærkes, at efter Charles Isaac’s Forklaring maa John Hendriksen, hvis Vagtmanden John Steven virkelig 

har faaet ham til at kaste den Magas, han bragte, væk, paany have hentet brændende Magas, da han – Dri-

veren – vil være vis paa at have seet John Foot humpe ind i Romkjelderen og stikke sin Tot brændende Magas 

til et Romfad, som han havde slaaet Spundset af. Det er efter hans – Driverens – Mening rigtigt, naar John 

Christian og Washington nævnes som Ledere af Ødelæggelserne paa Good Hope, men de vare hver i Spidsen 

for sin Bande, Washington for Høgensborg’s Folk og John Christian for Carlton’s Folk. I Spidsen for Folkene 

fra Williamsdelight og Enfjeldgreen var Thomas Daniel, der satte Ild paa Forvalterhuset. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Lørdag den 7de Juni om Formiddagen Kl: 10 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. Begge 

Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes efter Tilsigelse [Folio 268b-269a, opslag 365] Samuel John af Pl. La Grange, født paa Allan-

dale, - Det blev ham betydet, at han har at afgive Forklaring som Vidne, og at han maa tale Sandhed. De af 

ham i Fr. Politiret den 1ste og 16de November afgivne Forklaringer betræffende Anfaldet paa Planter Fontaine 

bleve ham foreholdte, og han fastholder med stor Bestemthed, at A. William Robinson, ligesom Fontaine 

kom foran den ydre Fortsport, der var lukket, kastede en Conchylie, der ramte Fontaine i Nakken, saa han 

faldt af Hesten, men forøvrigt forklarer han nu, at han ikke saae, at der var nogen, som, forinden William 

kastede Conchylien, havde slaaet enten Fontaine selv eller Hesten med Stokke. Heller ikke bag efter saae 

han, at Fontaine fik yderligere Slag, da Dep. strax udraabte, at den, der havde slaaet ”the master” ned, vilde 

have at svare for det, hvorpaa William og en Mængde andre begyndte at banke løs paa Dep. og med Stok-

keslag forfulgte ham heelt ud i ”Lagoonen”, indtil han faldt i Vandet. Han vil ikke vide noget om, at Richard 

Lowell ogsaa har slaaet Steen efter Fontaine, og siger, at William Robinson har nævnt en anden Mand fra 

Two Brothers som den, der slog Fontaine, men Dep. har ikke selv seet nogen saadan slaae Fontaine. 

Fremstod efter Tilsigelse Alexander Abel, født paa Pl. La Grange. Det blev ham betydet, at han har at afgive 

Vidneforklaring, og han blev formanet til Sandhed. De af ham i Fr. Politiret den 14de og 15de Novbr f: A: afgivne 

Forklaringer betræffende Pl. Fontaine blev ham foreholden. Han fastholder med fuldkommen Bestemthed, 

at William Robinson, da Fontaine, fordi han ikke kunde komme ind i Fortet, var vendt om, kastede en 

Conchylie, der ramte Fontaine i Nakken, hvorefter Fontaine faldt af Hesten, der nu var saaledes omringet, at 

den ikke kunde komme videre, men tumlede sig paa Stedet; ligeledes fastholder han med Bestemthed, at 

der, efter at Fontaine var falden af Hesten, var en Mulatte Mand, der med en tyk Stok gav Fontaine et Slag 

over Panden, saa Blodet strømmede ud, og Fontaine sank afmægtig sammen. Dep. løftede hans Hoved op, 

idet han skiennede Negerne ud, og der var ingen, der tilføiede Fontaine flere Slag, hvorimod Negeren kastede 

sig over og forfulgte Samuel John. Strax efter kom Kjøbmd. Moore og een eller to andre og fik Fontaine baaret 

ind i Moore’s Huus. Dep. kjendte ikke Mulatte Manden, og det er William Robinson, der senere sagde, at det 

var Lowell, hvem Dep. derefter meente at gjenkjende, da han fremstilledes for ham i Politiretten. Der var en 

stor Pøbelmasse rundt om Fontaine, men Dep. har ikke seet andre end de to af ham nu ommeldte Personer 

tilføie Fontaine directe Overlast. Dep. kjender [Folio 269b-270a, opslag 366] ikke den her under Forhørene 

af A. Caroline David nævnte James Martin. 

Fremstilledes A. Caroline David, der paa Tilspørgsel om, hvem det var, der slog Fontaine til Jorden, atter 

svarer, at det var James Martin, og opgiver, at James Martin var en ”yellow” Mand, der pleiede nu og da at 
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komme til Two Brothers. Hun tilføier, at han med Stokken slog Fontaine af Hesten; om han har givet ham 

endnu et Slag paa Jorden, veed A. ikke. Der var mange, der kastede baade med Steen og smed Conchylier, 

men om nogen ramte Fontaine, veed hun ikke. Wm Robinson var ogsaa i Flokken, men om han har ramt 

Fontaine med Steen eller Conchylier har hun ikke seet. Richard Lowell som hun og saa nede paa Fortspladsen, 

men hun har ikke engang seet, at han havde en Stok i Haanden. A. afført. 

Fremstilledes A. Richard Lowell af Pl. Two Brothers.  

Dep. Abel anfører, at den Mand, der slog Fontaine var en ”jellow” Mand ligesom Arrestanten, men han 

kan ikke sige, at han gjenkjender ham i A. Det er muligt, at han ved William Robinson Angivende kan være 

bleven vildledet. Under nærmere Examination forklarer Dep. videre, at han ikke tør sværge paa, at Robinson’s 

Conchylie traf Fontaine i Nakken eller, at det var den, der slog ham af Hesten. Det blev kastet Steen af saa 

mange, og det er meget mueligt, at det, som af Caroline David angivet, er et Stokkeslag, der har slaaet ham 

til Jorden. 

Derimod vil Dep. Samuel John fremdeles være sikker paa, at Robinson’s Conchylie bragte Fontaine af 

Hesten. Det maa beroe paa en Misforstaaelse, naar det hedder, at Dep. har angivet, at A. Lowell slog en Steen 

paa Fontaine. William Robinson har i Politiretten, da Dep. var tilstede, angivet det, men Dep. husker ikke det 

nærmere. A. Lowell afført. 

Fremstilledes A. William Robinson, der ligesom tidligere fremdeles benægter, at han har kastet nogen 

Steen eller Conchylie efter Fontaine, medens begge Dep. fastholdt deres Forklaringer. Dep. Abel dog med 

mindre Sikkerhed end Dep. Samuel John. A. Robinson afført. Deponenterne bleve, efter at de paany vare 

formanede og havde erklæret sig rede til at bekræfte deres Forklaringer med Eed, demitterede. 

Efter at derpaa Sagen, for saavidt vedkommer A. Caroline David og A. Richard Lowell, var paany gjen-

nemgaaet, fandtes det, at de ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og de bleve saaledes indtil videre 

relaxeret. 

Fremstilledes A. Adolphus Larsen af Pl. Prosperity, der /: jfr. F. P. Forh. 13 Novbr :/ er sigtet for Deelta-

gelsen i Exesserne, navnlig paa Mt Victory. A. giver den sæd- [Folio 270b-271a, opslag 367] vanlige Fremstil-

ling af, hvorledes han af ”Colonel Peter” blev tvunget til at gaae med og saaledes fulgte Banden paa dens Vei 

fra Prosperity til Mt Victory, men vil have forholdt sig passiv. Da det fremdeles ikke stiller sig klart, hvad det 

egentlig er, at A., der er hengivet til Drik, har gjort paa Mt Victory, fandtes det, at han, ialfald foreløbig, kunde 

sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Timothy Wouthe af Pl. Høgensborg /: jfr. F. P. Forh 13de Novbr :/ A. der i meget lang Tid 

har ligget syg paa Hospitalet, angiver, at han af John William Washington, der truede ham med en Sabel, 

medens han paa samme Tid bød ham et Glas Grog, blev nødt til at gaa med over til Pl. Cane. Han havde 

rigtignok en Cutlash i Haanden og var ogsaa i Nærhedem af da Underforvalter Cummings, men han vil ikke 

troe, at han, der rigtignok var bleven hed i Hovedet af Rommen, skulde have gereret sig truende mod Cum-

mings; han mener tverimod at han, da en Deel af de andre Negere trængte ind paa Cummings, med sin Cut-

lash søgte at holde dem borte. Det fandtes herefter, at A. da ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod, og 

han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Joseph Guillaume af Cane, der den 26de april paany var bleven anholdt. Da der under 

yderligere Undersøgelse ikke er fremkommet videre, end at ham dengang selv vedgaaet, blev han paany 

indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. William Francis af Pl. Prosperity, der efter Omstændighederne indtil videre blev relaxeret. 

Fremstilledes A. Charles Orgis af Pl. Mt. Pleas. & Plessens. Efter Omstændighederne fandtes det, at han, 

ialfald foreløbig, kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Saavel Charles Orgis som A. Joe Rock, der fremstilledes, angiver, at de ikke kunde sige, om A. Christian 

Frederik af Pl. Mt Pleasant & Plessens har været med paa L. Love. Orgis skjulte sig, da Thomas Critchlow og 

George Michael kom ind i Plessens Negerby. Joe Rock maatte, som tidligere forklaret, følge med, men vil ikke 

have seet Christian Frederik. 
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Fremstilledes A. Johannes James af Pl. Orange Grove og derefter A. Emanuel Jacob af Pl. Prosperity, der 

begge benægte at have været inde i Huset paa Mt Steward og navnlig at have slaaet Fontaine’s Klædesskab 

istykker. Johannes James vil have opholdt sig paa Mt Steward, da Banden kom der, og være tvunget til at 

gaae med op i Gaarden [Folio 271b-272a, opslag 368] og derefter have forholdt sig ganske passiv. En nær-

mere Examination bragte ikke Sagen videre, og Arrestanterne afførte. 

Med Hensyn til, at det af den igaar omtalte Adolphus Joseph var blevet angivet, at den tidligere af Com-

missionen relaxerede A. Andrew Smith af Carlton havde været tilstede ved Afbrændingen af Toldbodbyg-

ningen Tirsdag Nat og været tæt ved A. Bottom Belly, der var en af de ivrigste, var Andrew Smith i Formiddags 

bleven afhentet. Han angav imidlertid, at han ikke Tirsdag Nat havde været i Frederiksted og gav saadanne 

Forklaringer om sin Færden den Nat, at det blev tvilvsomt, om Adolphus Joseph ikke havde taget feil; hvorved 

bemærkes, at A. Joseph paa samme Tid havde angivet, at det, uagtet han som Slagtersvend, der idelig gaaer 

paa Landet, kjender en stor Mængde Landnegere, dog hiin Nat kun vanskelig med Sikkerhed havde kunnet 

kjende nogen, da deels Negerne i en mærkelig Grad havde forstaaet at formumme sig ved at ombinde deres 

Hoveder, og deels Røgen, Brandbelysningen og Spectaklet ganske forvirrede Sandserne. Andrew Smith kunde 

saaledes heller ingen Oplysning give betræffende Bottom Belly og blev igjen demitteret. 

Mødet hævedes Kl: 4½. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Mandag den 9de Juni om Formiddagen Kl 10 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og administreret 

af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen 

Justitsraad Sarauw var forhindret fra at være tilstede. 

I Fortsættelsen af Forhøret af 31 Mai optoges igjen Undersøgelsen betræffende L. Love, navnlig med 

Hensyn til A. John Charles, hvis Adfærd paa den ene Side fremstilles, som om han havde været ivrig virksom 

for at øddelægge L. Love, og paa den anden Side, som om han havde villet gjøre, hvad han kunde, for at redde 

og faae Banden væk. I saa Henseende angiver navnlig A. William Henry, at han er under Indtrykket af, at John 

Charles søgte at holde Banden i Tømme og ingenlunde var med til at ødelægge. For det første bankede John 

Charles Negerne ud af Allowancekjelderen, da de vare inde for at plyndre den; senere nede i Gaarden tog 

han fat i George Michael, der paa hans Spørgsmaal angav sig selv som Capitain, og vilde tvinge ham ud af 

Plantagen [Folio 272b-273a, opslag 369] og A. mener at hans Forsøg i saa Henseende var ærlig meent, saa 

meget mere som han paa samme Tid sendte Benjamin Headly og St Rose Paul hen for at slukke Ilden, der var 

antændt i Maskinrummet, hvilken Ild imidlertid allerede var saa stærk, at saavidt A. veed, St Rose – B. Headly 

var ikke med – ikke kunde faa bugt med den; og hvad Historien i Romkjelderen angaaer, saa slog John Charles 

ikke noget Romfad istykker, og A. opfattede det Hele, som om John Charles vilde vise George Michael noget 

Rom at drikke for paa den Maade at faae ham til at lade være at sætte Ild paa Romkjelderen. Medens baade 

G. Michael og J. Charles var nede i Romkjelderen, blev Ilden kastet ind udenfra, som Dep. vil være sikker paa, 

af Thomas Smalls, der umiddelbart i forveien passerede ham med en Bunke brændende Magas i Hænderne. 

Det var virkelig lykkedes John Charles, inden der blev sat Ild paa Romkjelderen, at faae Banden halveis ud af 

Gaarden. Hvem det var, der kaldte den tilbage, veed A. ikke, men han har selv seet, at Phillis fra Castle satte 

Ild i Maskinrummet. Med Hensyn til, hvad der den næste, eller som A. paastaaer, Fredag Aften passerede, da 

er det ganske rigtigt, at John Charles kom og kaldte paa ham, idet han et Par Gange raabte ”Watch”, men 

Sagen var simpelt hen den, at John Charles den foregaaende Dag havde laant Dep. en Blikspand til at fylde 

noget Rom i, og nu kom for at faa den tilbage. Han paastaaer, at han ikke enten til Headly eller til Driveren 

har sagt, at John Charles kom for at sætte Ild paa det gamle Forvalterhuus. Hvad angaaer den af B. Headly 

omtalte Affaire med Meelfadet, da var det slet ikke John Charles, der vilde have fat i Melet; men det var 

Kogemanden John Smarts, der Torsdag Aften sagde til A., der dengang var Vagtmand, at de maatte have fat 

i det Fad Meel, der var gjemt i Sukkerstykket, og da A. svarede at det var bedre, at Driveren uddeelte det den 

næste Dag, bemærkede han, at der i disse Krigstider ikke var nogen Driver, der turde vove at staae over et 
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Meelfad og uddele det – hvilket A. ikke opfattede som et Udtryk for, at man herefter ikke vilde vide noget af 

Driveren at sige. B. Headly var den Aften – Torsdags – slet ikke hjemme. men nede paa Mt Pleasant, og var, 

den næste Dag vred over, at han ingen Meel havde faaet. B. Headly – tilføier A. – kan man ikke stole paa, da 

han har villet bjerge sig selv ved at beskylde andre. Han var med paa hele A.s Ronde om Torsdagen – til 

Advendture kom han dog først, efter at der allerede var Ild – og tog paa Paradise A.’s Sabel fra ham fordi A. 

var ”to slow”.  – Videre forklarer A., at George Michael og Thomas Critchlow bragte en Deel Folk fra Mt 

Pleasant med sig, men mange af dem skulkede [Folio 273b-274a, opslag 370] væk igjen, forinden Banden 

begyndte, men A. vil være vis paa, at blandt dem, der blev, var baade Christian Frederik og Scrapeout. Han 

saae ikke, at Ch. Frederik gjorde noget, men han saae, at oppe i Vaaningshuset Scrapeout ved den vestlige 

Dør lagde Jealousie-tremmer og andre lette Træstumper til rette som for at gjøre et Baal. Joe Rock satte 

sammen med G. Michael Ild paa Magasstakken. 

Fremdeles fremstod Benjamin Duncan af Pl. L. Love, født paa Antigua. Han blev formanet til Sandhed som 

Vidne og forklarer derefter under Afhørelsen, at han som George Michael, der i det Hele gerede sig som Leder 

for Banden, sammen med Joe Rock satte Ild paa Magasstakken og Magashuset. Da Dep. kom op til 

Vaaningshuset, var der Ild i forskjellige Skuur og andre Ting rundt om det, men ikke i selve Huset, hvorunder 

Allowancekjelderen var. Dep. var, ligesaagodt som alle andre med til at faa Meel fra Kjelderen, da John 

Charles kom og bankede dem ud, saa de spredtes i Gaarden, hvor de hist og her rundt omkring tændte Ild. 

Hvorledes der derefter kom Ild i Maskinrummet, veed Dep. ikke, men han hørte, at John Charles sendte et 

Par andre, navnlig Headly, St Rose og Daniel Gibbs, for at slukke Ilden. Paa samme Tid opfordrede Dep. John 

Charles til at tage Pistolen fra George Michael, hvorpaa John Charles greb fat om den og havde en Ordvexling 

med G. Michael, der endte med, at han fik ham og hans Bande til at gaae ud af Gaarden. Da de vare komne 

til Gregre-Guttet, hvor de holdt Raad, bleve de af een eller anden, Dep. veed ikke af hvem, kaldt tilbage. Dep. 

havde imidlertid været inde i sit Fruentimmers Huus i Negerbyen, og da han kom op i Gaarden, var hele 

Flokken nede ved Romkjelderen, og han kom netop i det Øieblik, da der blev tændt Ild, men saae ikke af 

hvem. Han hørte John Charles, der var inde i Romkjelderen, sige ”walk off” og saa ham med Foden puffe til 

et Romfad. Saavidt han kunde skjønne, kom Ilden inde fra Kjelderen og blev ikke anlagt ved Døren. Dep. saae 

ikke Scrapeout, men han hørte ham inde i Vaaningshuset raabe paa, at nu skulde John Farelly være her, han 

havde før stoppet hans – Scrapeouts – Betaling her i dette samme Huus. Han saae ogsaa Gill med en Stok i 

Haanden, og han saae Thomas Critchlow staae i Gaarden og banke Folk, der vilde prøve paa at luske bort fra 

Banden og gaa ind i Negerbyen, saa at det saae ud, som om han skulde holde Banden sammen. Christian 

Frederik saae han ikke. Phillis og Thomas Smalls fra Castle kjender han ikke. Dep. ratihaberede sin Forklaring, 

idet han paa Anledning tilføier, at Driveren har sagt ham, at John Charles en Aften havde villet have 

Vagtmanden Henry til at være med til at sætte Ild paa det gamle Forvalterhuus, men at Henry havde svaret, 

at om de saa huggede Hovedet [Folio 274b-275a, opslag 371] af ham, vilde han ikke gjøre det – samt at Dep. 

var med til at faae Meel Fredag Aften, men ikke veed, hvem der først begyndte Uddelingen eller hørte J. 

Charles sige noget i den Anledning. Hvorefter Dep. demitteredes. 

Da Dommeren havde Embedsforretninger i Byen, blev Forhøret udsat Kl: 1. Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Tirsdagen den 10de Juni om Formiddagen Kl: 10 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstilledes A. John Charles af Pl. L. Love. Han vedgaaer nu, at han Onsdag Aften var ovre paa River; han 

kom lige derfra, da George Michaels Bande kom ind paa L. Love, og A. vil vide, at der ikke, efter at G. Michael 

var i Gang, kom nogen Hob ind fra U. Love-Kanten. Han vil ikke have sagt til G. Michael noget saadant, som 

af Benjamin Headly forklaret, men kun, idet han tog fat om G. Michaels Pistol, søgte at faae ham ud af 

Gaarden, istedet for at vise ham hen til Romkjelderen, som G. Michael forlangte. A havde, forinden han traf 

George Michael i Gaarden, slukket den Ild, der var begyndt i Vaaningshuset, og jagede Negerne ud af 
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Allowancekjelderen. Da A. desuden havde ledet nogle om at slukke Ilden i Maskinrummet, troede han, da 

han havde faaet Banden ned til Gregre-Guttet, at alt var ovre. Da A., efter at Banden var kaldet tilbage, kom 

tilbage i Gaarden, blev han forfærdet ved at see alting i lys Lue, baade i Vaaningshuset og Værkerne, og da A. 

naaede til Romkjelderen, var den allerede fuld af Folk fra L. Love selv, og A. tvivler paa, at det var George 

Michael, der brød den op. Gaarden var, som han forleden anførte, fuld af L. Love’s egne Folk, der løb om med 

brændende Magas. Plantagen blev altsaa brændt af George Michael og de faa Folk, der kom med ham, samt 

Castle og L. Love’s Folk. Da om Søndagen efter Spectaklerne Planter Farrelly kom hjem, og Folkene samledes 

om ham, angav de strax, at det var de Folk der før havde tjent paa, men havde forladt L. Love, der vare komne 

og havde brændt Plantagen, men de sagde ikke noget om sig selv, ja fortalte endog Farrelly, at de ingen 

Steder vare gaaede med. Farrelly vidste dengang, at A. havde været ude om Torsdagen, men om de andre 

var han virkelig tilbøielig til at troe, at de havde holdt sig rolige, dog selvfølgelig ikke Parris. Da Parris var 

bleven [Folio 275b-276a, opslag 372] bunden, lod han til Planter Finnegan række et Papir, hvorpaa han havde 

ladet Daniel Nibbs skrive noget ned, der skulde være Navnene paa andre Negere, om hvem Parris, der var 

fuldstændig paa det Rene med, at han skulde skydes, meente, at de havde fortjent samme Skjæbne som han. 

Dep. var tilstede dengang Folkene Torsdag Aften deelte Melet imellem sig, men han har ikke havt mere med 

det at gjøre end alle de andre og har først hørt den mod ham med Hensyn hertil rettede Beskyldning, efter 

at være kommen i Fængselet, ligesom han ogsaa først nu har hørt Beskyldningen for at have villet afbrænde 

det gamle Forvalterhuus. Med Hensyn til hans Væren paa River Onsdag Aften angiver A., at han, da Banden 

drog fra Grove Place, var hjemme paa L. Love, hvor han, ligesom flere andre, sad i et Træ og saae, hvorledes 

Banden standsede paa Skilleveien mellem U. Love og River. Han tilligemed nogle flere Folk fra Lower Love, 

vel ialt en 8 – 12 Stykker, løb de over til River, hvor Banden var dreiet ind, forinden han og de andre kom; han 

vil der have seet Parris med Banden, men ingenlunde have været sammen med ham og allermindst i Forening 

med ham have staaet for at nedbrænde Værkerne. Han vil tilligemed de andre, først være kommen, efter at 

der allerede var Ild i Magasen rundt om i Gaarden og i endeel af Værkerme. Han tilføier, at Driveren havde 

sagt til ham og Andre om at gaae og prøve paa at holde Banden ovre paa den Kant, saa at den ikke skulde 

komme til L. Love. A. kom, som anført, fra River lige tilbage til Lower Love. Han havde ikke truffet G. Michael 

og vidste ikke noget om ham og hans Trug at sige, førend han traf ham i Lower Love Gaard. Det foreholdtes 

A., at han tidligere /: 15de Marts :/ har opgivet, at han Onsdag Eftermiddag passerede eller var inde paa U. 

Love sammen med Parris, men han gjentager, at han først saae Parris paa River. – A. afførtes 

Med Hensyn til, at det var bleven opgivet, at Benjamin Allen, der efter i nogen Tid at have været under 

Arrest, af Commissionen var foreløbig bleven relaxeret, det meeste af Onsdagen havde drevet om med Ne-

gerbander og rimelig ogsaa havde været paa Allandale, var han bleven af hentet og fremstilledes for Forhør. 

Af hans Forklaring fremgaaer det imidlertid som sandsynligt, at han, der angiver, at han først har forladt 

Kingshills Bakke efter Middag, ikke er truffet paa Banden, forinden St Georges og altsaa ogsaa Allandale var 

brændt. Han vil derefter have været med paa Grove Place, River og Fountain og ved Upper Love være gaaet 

sin Vei hjem til Cliftonhill, hvor han saaledes vil have været, da Banden kom der.       En Konfrontation med A. 

Richard Gibbs eller Sealy, der rigtignok først angav, at han [Folio 276b-277a, opslag 373] havde seet Benjamin 

Allen allerede paa Mountain førte, efterhaanden som deres Anbringender jevnførtes, heller ikke til andet 

Resultat, idet det blev sandsynligt, at Grove Place var det første Sted, hvor Sealy saae Benjamin Allen, hvem 

han meget godt kjender. Under Forhøret angiver Benjamin Allen, at han under Branden paa Cliftonhill traf 

Sealy med et stort Bundt paa Hovedet og sit Skjortebryst aldeles udstoppet med Ting, han havde røvet fra 

Hr. Switzers Bolig. – Hvad Sealy imidlertid angiver kun var noget ”Cornmeal”. 

Da der ikke foreligger noget om, at Benjamin Allen, medens han var med Banden nede i Landet, har særlig 

forbrudt sig, blev han atter demitteret, og Sealy afført. 

Efter at endnu forskjellige Arrestanter havde været afhørte, uden at noget Nyt var fremkommen, blev 

Forhøret udsat. Ph Rosenstand 
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Aar 1879 Fredagen den 13de Juni om Eftermiddagen Kl: 1 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Undertegnede Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som 

Vidner vare tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent Nielsen 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Efter Tilsigelse var mødt Smeden Andrew O’Reilly af Stationen Kingshill, der, da han havde Bolig paa 

Kingshill Station og havde opholdt sig deromkring i Oprørsdagene, antages at maatte kunne give forskjellige 

almindelige Oplysninger, og som derhos særlig var opgivet som Vidne til hvad der paa Kingshill’s Station var 

passeret. Han blev derfor underkastet en længere Examination, hvorunder der imidlertid ikke fremkom noget 

af Betydenhed for Undersøgelsen. Han opgiver, at Slob brændte paa den Tid Onsdag Nat, da Lieutenant 

Waage med sit Mandskab gik tilbage fra Kingshill, omtrent Kl: 1, og at der derefter hen gik en god Stund, vel 

en halvanden Time, inden Cliftonhill brændte. Dep. opholdt sig det meste af Mellemtiden sammen med In-

geneur Lockwood i sin Bolig paa Stationen Kingshill. Med Henyn til Branden paa Kingshills Stations Bygninger 

kan Dep. kun oplyse, at det var en Neger, om hvem Dep. bag efter hørte, at han hed Parris, der gik i Spidsen. 

Da Dep., for at see sig om efter den sig nærmende Bande, viste sig ved Porten, fyrede Parris to Skud efter 

ham, hvorpaa Dep. skyndsomst besteg sin Hest og red bort. Af Banden, der vis var over 600 Mand stærk, gik 

den ene Deel lige mod den sydlige Port, den anden imod den østlige [Folio 277b-278a, opslag 374] men Dep. 

vil ikke vide noget om, at de forsigtig skulde have omringet Stationen, som om de ventede at finde den besat 

af Tropper. /: jfr. A. William Barnes Forklaring d 8de November :/ Dep. kan saaledes ikke give nogen Oplysning 

om, hvem der under Parris’s Ledelse har udført enkelte Handlinger eller navnlig sat Ild paa Stationsbygningen. 

Dep. siger, at han heller ikke bag efter igjennem Samtaler med Andre af hans Lige /: Landhaandværkere :/ 

har faaet Oplysninger eller Underretninger, der kunde tjene Undersøgelsen. Paa særlig Tilspørgsel angiver 

han, at Driveren Marquart paa Kingshill, hvis Huus blev brændt samtidigt med Forvalterhuset paa Kingshill 

strax efter Stationens Brand, ikke har fortalt ham noget om, hvem der skulde have sat Ild paa hans Huus. 

Dep. har ikke, enten den 1ste October eller forinden hørt, at der var noget igjære, han veed ingen Ting, 

forinden han omtrent Kl: 5 Onsdag Morgen blev vækket af Politibetj. Nielsen, der var udsendt fra 

Christiansted, efter at om Natten Tropperne vare sendte til Frederiksted. Dep. blev igjen demitteret. 

Fremstilledes A. George Michael der angiver, at han vil give en Fremstilling af alt, hvad han i Oprøret har 

gjort. Han angiver da, at han Onsdag Eftermiddag forlod Envy, hvor han havde Tjeneste hos Slagter Harrigan. 

Han havde medtaget en gammel Flintepistol, som til hørte Harrigan. Han traf paa Landeveien ved Mt Pleasant 

A. Thomas Critchlow, med hvem han blev enig om, at gaa ind paa Mt Pleasant for at faae nogle Folk med sig 

”for a walk”. De fik en 15 – 16 Stykker, uden at A. vil vide hvem det var, da han ikke kjender mange Folk paa 

den Kant, og gik samlede op ad Landeveien. Chritchlow foreslog, at de skulde dreie ind paa L. Love, efter at 

der udenfor havde sluttet sig endeel Folk til dem. Dep. stak her sammen med en anden, om hvem han har 

hørt, at han hed Joseph Rock, Ild paa Magashuset og Magasstakkene. Derimod vil han ikke have været ved 

Vaaningshuset, men blev nede ved Møllen, hvor det var, at John Charles tog fat paa ham og førte ham ud af 

Gaarden. Han satte ikke Ild i Maskinrummet, men vidste, at der var Ild, eftersom han hørte J. Charles sende 

Folk hen for at slukke Ilden. Han var med Banden kommen ned til Gregre-guttet, da han hørte nogen kalde 

Banden tilbage, han saae da, at nogen havde fat i Carty, hvem han befriede og bragte ind i hans Huus, gik 

derfra til Romkjelderen, der allerede var opbrudt og fuld af L. Love’s egne Folk; saae der J. Ch., hvem han 

spurgte, om der var nogen god Rom, hvorpaa J. Ch. stødte til et Fad, der, som han kunde høre, kun indeholdt 

en Slat, men inden A. kunde faae noget deraf, saae han, at der var Ild i Kjelderen. Derfra gik A. med Banden, 

hvortil L. Love og Castle’s Folk havde sluttet sig, over til Castle, hvor han ikke selv vil have sat Ild paa Noget, 

[Folio 278b-279a, opslag 375] medens Parris og John Codday nedbrændte Vaaningshuset, hvorimod 

Værkerne ikke bleve brændte. A. gik derfra over til Slob, hvor han vil have opholdt sig hos et Fruentimmer, 

da denne Plantage brændte. 

Fremstilledes A. John Charles, der heller ikke vil have seet G. Michael gjøre andet paa L. Love, end hvad af 

ham udsagt, og navnlig ikke vil have seet, at han satte Ild i Maskinrummet. 
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Fremstilledes A. Jacob Weatherbird der havde været syg paa Hospitalet, da Vidnerne fra L. Love afhørtes. 

Han vedbliver at paastaae, at han ikke var paa L. Love under Branden men blev i Castle Negerby, hvor han 

var kommen om Eftermiddagen til Isaac Phillips Huus, og denne Paastand vedbliver han, medens A. A. William 

Henry og John Charles begge paastaae, at han var paa Lover Love og J. Ch. fastholder, at han kaldte George 

tilbage. Derimod vil Felitia og Thomas Smalls fra Castle ikke have seet Jacky paa L. Love. 

A. Feletia Benjamin vedbliver derefter, at hun ikke har sat Ild eller været med til at sætte Ild paa Maskin-

rummet. Hun havde rigtignok taget en Bunke Trash og var ved at løbe med den til Maskinrummet, idet det 

var paa samme Tid, som John Charles attakerede George og sendte B. Headly hen for at slukke Ilden. Hun 

tilføier, at B. Headly var saa langt fra at slukke Ilden, at han udraabte ”Skidt, lad Ilden brænde” og hentede 

brændende Trash eller Magas fra Vaaningshuset, som han smed ind i Rummet, hvorpaa han lukkede Døren. 

Hun nægter ligeledes, at hun har kaldt Banden tilbage, da den var paa Veien ud. 

A. John Charles bekræfter, at han tvang Felitia – saavel som endeel andre – til igjen at kaste den Trash, de 

vare ved at bringe til Maskinrummet, og ikke veed, om hun havde været der før, hvorimod A. William Henry 

angiver, at han har seet Felitia og een deel Deel andre Fruentimmer med Trash inde i Maskinrummet og ikke 

har seet, at John Charles lod hende kaste det bort. Hvad hun fortæller om B. Headly, har ingen af dem seet. 

Wm Henry har kun seet, som angivet, at Headly ikke fulgte J. Charles Opfordring. 

Arrestanterne vare, efterhaanden som de vare afhørte, afførte. 

Dommeren bemærkede med Hensyn til Betydningen af B. Headly’s Vidnesbyrd, at han er en for Tyverie 

straffet Person, ligesom det mere og mere foreligger, at han ikke har forholdt sig rolig under Spectaklerne. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

[Folio 279b-280a, opslag 376] 

Aar 1879 Lørdagen den 14de Juni om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjenst C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod efter Tilsigelse Driver Samuel Wood af Pl. Castle, født samme Sted. Det blev ham betydet, at 

han har at afgive Forklaring som Vidne, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derpaa, at han Ons-

dag Aften var paa Pl., da Banden kom ind fra L. Love. I Spidsen var Joseph Parris, hvem Dep. godt kjender, og 

en høi Neger, om hvem han først senere fik at vide, at hans Navn var George Michael. Saasnart en Regnbyge, 

der opholdt dem noget, var ovre, gik de lige løs paa Vaaningshuset, hvor alting blev slaaet istykker og Ild 

anlagt, uden at Dep. kan sige, hvorledes det i det Enkelte gik til, da han holdt sig noget tilbage. Han er vis paa, 

at han fra Vaaningshuset har hørt Scrapeout, som han, da Scrapeout har tjent paa Castle, godt kjender. Efter 

at Banden var færdig med Vaaningshuset, gik de løs paa Forvalterhuset. Imidlertid havde Dep. talt til to af 

dem, hvoraf den ene var George Michael og den anden en lille, stumpet Fyr, og bedet dem at lade være at 

brænde Værkerne, hvortil George Michael kun svarede med at spørge den anden, hvem det var der talte, og 

hvad han vilde. Parris var gaaet iforveien ned til Forvalterhuset, hvorunder Allowancekjelderen var. Dep. 

saae, at den var aaben, og et Meelfad omringet af Flokken, men kan ikke sige noget om Enkelthederne. Heller 

ikke saae Dep., hvem det var, der opbrød Dørene til Kyringshuset og Romkjelderen, men da Flokken 

omringede Dep. og begjærede Rom, var det George Michael, der befalede ham at faae et Puncheon Rom 

rullet ud. Dep. pegede paa et Puncheon, som Flokken derpaa trillede ud og slog bunden ind paa, derpaa tog 

af Rommen hvad de vilde og stak Ild paa Resten. Den brændende Rom flød ind i ”the canroom”, og Ilden 

forplantede sig op i Distillerhuset. Dep. kan ikke sige, hvem det var, der antændte Rommen. Da Banden strax 

efter svingede bort, kaldte Dep. Castle’s Folk til for at faae Ilden slukket, hvilket Parris, der var bleven lidt 

tilbage, senere bistod Dep. i, end modsatte sig. G. Michael var gaaet. Thomas Critchlow veed Dep. ikke at 

have seet. 

Om Torsdag Eftermiddag, da Banden kom ind fra L Bethl. og brændte Værkerne, Magashuset og Forval-

terhuset, var Dep. i Gaarden, men han kan ikke gjøre Rede for, hvem der dengang var Hovedmænd for Øde-

læggelsen, da han ikke havde Lyst til at gaae for nær dem. Banden kom dengang ind fra Jealousy Kanten, og 
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den var ikke saa stor som den, der [Folio 280b-281a, opslag 377] var der Onsdag Aften, saa en Mængde maa 

være falden fra paa Veien. Dep. veed, at Onsdag Aften Richard Normann var med, han har ogsaa hørt om Gill 

og Moore, at de vare der, men kjender dem ikke og veed ikke af, at han har seet dem. Om Felitia og Thomas 

Smalls, hvem hun lever med, vare med paa L. Love, veed Dep. ikke. Smalls burde ikke have været der, da han 

var Vagtmand, og Dep. havde sat ham til at passe paa 4 Fade Meel, der vare bragte i Sikkerhed i Negerbyen. 

Dep. veed ikke, om Jackey Weatherbird var paa Castle Onsdag Eftermiddag og Aften. Dep. saae ikke Parris’s 

Bande paa Castle om Fredagen, men han hørte, at der blev blæst paa Skal i Negerbyen, og det blev sagt, at 

det var Bamberg, der blæste paa Skal. Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod efter Tilsigelse Ferdinand Petersen af Pl: Castle, født samme Sted. Han blev formanet som fo-

regaaende Dep. og forklarer der paa, at han var hjemme Onsdag Aften og oppe i Gaarden, da Banden kom 

ind fra L. Love. Det ver en anseenlig Bande, dog antager han, under nærmere Examination, at den ikke var 

stort større end en stor Plantage f: Ex L. Bethlehems Gang. I Spidsen gik G. Michael, der havde en Pistol i 

Haanden, og Parris, saa at Dep. ikke vil være i Tvivl om, at de vare Anførere. G. Michael kjender han godt, saa 

at det ikke er muligt at tage feil, men forresten har han, da det var temmelig mørkt, ikke skjelnet mange 

enkelte Individer. Richard Normann og Scrapeout, der begge er vel kjeldte paa Castle, saae han ogsaa, og 

forøvrigt er han under Indtrykket af, at en stor Mængde af L. Love’s Folk vare med. Under en Regnbyge, der 

faldt, holdt Banden sig under de store Tamarindetræer og gik derpaa løs paa Vaaningshuset. Dep. gik ikke 

med ind i Huset, saa han ikke veed, hvem der har gjort dette eller hint, men han hørte indefra, hvorledes de 

rumsterede og sloge alting istykker, indtil der pludselig, ikke fra en enkelt Stemme men fra hele Flokken, lød 

Raabet ”strike a light”. Dep. tabte derover Modet og gik ned i Negerbyen, fra hvis Udkant han ved Skinnet fra 

det brændende Huus saae, at Banden var først ved Allowancekjelderen og deelte Meelet imellem sig, 

dernæst ved Værkerne, hvor han snart efter saae Ilden blusse op, som fra et Romfad udenfor Romkjel-

derdøren. Han saae Ilden fænge i Værkerne og strax efter gik Banden fra Stedet. Driveren kaldte Folkene til 

at slukke Ilden, og Parris kom tilbage med de Ord, at Castle Folk ikke maatte følge med, men skulde blive og 

slukke Ilden. Parris løb igjen efter Banden, der gik bort ad Hovedalleen, uden at Dep. veed, hvorhen. Dep. har 

ikke seet Scrapeout i Særdeleshed gjøre mere end de [Folio 281b-282a, opslag 378] andre. Om der var nogle 

af Castle egne Folk med til Ødelæggelsen, kan Dep. ikke sige. Den Bande, der om Torsdagen kom og brændte 

Værkerne m. m., var mindre end den, der var der om Onsdagen. Dep. kom først op i Gaarden, da der allerede 

var Ild allevegne, og kan ikke gjøre Rede for noget, men han saae Moore fra Mt Pleasant. Dep. veed ikke, om 

gamle Jacob Weatherbird var paa Castle Onsdag Aften. Han har ikke seet ham. Dep. saae om Fredag 

Formiddag Parris komme med en Flok Negere fra L. Love ind i Castle Negerby, hvor han. for at gjøre Spectakel, 

skød sit Gevær af. En stor Deel af Castle Folk fulgte med ham paa hans Togt, ligesom de allerede havde gjort 

om Torsdagen, da han førte sin Bande over til G. Grove og Negrobay. Der var mange af L. Love’s Folk med, 

der i blandt Wm Henry, Bamberg blæste Skallen. Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Derefter fremstod James Henry af Pl. Castle. Den af ham den 5te April afgivne Vidneforklaring blev ham 

foreholdt, og angiver han videre, at medens han ikke kunde være i Tvivl om, at G. Michael var Fører for 

Banden, har han ikke seet, hvem der har foretaget de enkelte Haandlinger. I Vaaningshuset var han ikke, og 

det var i det Hele ikke raadeligt at blive længere paa det Sted, da G. Michael var meget bister og, naar han 

saae nogen staae uvirksom, vilde tvinge ham til at være med. Han hørte dog, at G. M. nede ved Værkerne 

beordrede Driveren til at udlevere et Fad Rom. Han saae just ikke, at Driveren gjorde det, men saae strax 

efter, at et Fad var fremme, og at alle og enhver, Plantagens egne Folk saagodt som fremmede, hjalp sig selv. 

Derefter kom der Ild i Rommen, uden at Dep. saae, hvorledes, og Ilden løb igjennem ”the Canroom” ind til 

Distilleerhuset. Den Bande, der kom Onsdag Aften, var større end den, der om Torsdag Eftermiddag brændte 

Værkerne o.s.v., og dog var den ikke meget stor, Dep, troer knap over et halvt hundrede Mand. I den Bande, 

der kom om Fredagen, og med hvilken Dep. nødtvungen fulgte over til Jealousy Gut, kjendte han, foruden 

Parris ogsaa Richard Normann, Wm Barnes og Bamberg, hvilken sidste blæste paa Skal. Dep. saae ikke Jacob 

Weatherbird paa Castle Onsdag Eftermiddag eller Aften. Paa yderligere Tilspørgsel siger Dep., at han ikke tør 

paastaae, at det var enten George Michael eller Parris der antændte Rommen. 



 

© 

202 

Fremstilledes A. George Michael der angiver, at han og Thomas Critchlow vare i Spidsen for Banden, da 

den kom til Castle’s Negerby; der kom Parris dem imøde, og han førte nu Banden lige op til det af Kjøbmand 

Kjerulff beboede Vaaningshuus. A. var med inde i Huset, men han paastaaer, at det var Parris og John Codday, 

der stode for Ødelæggelsen. A. siger, at han [Folio 282b-283a, opslag 379] var i den underste Etage da Ilden 

blev set ovenpaa, og han vil ikke selv have været med til at slaa i stykker. Han angiver, at Parris gav Driveren 

Ordre til at aabne Allowancekjelderen, men veed ikke om Driveren adlød, eller saaledes Kjelderen blev 

aabnet. Han paa staaer, at det ikke var ham, men Parris, der gav Driveren Ordre til at rulle et Romfad ud, og 

forklarer med Hensyn til dets Antændelse, at der var en, der holdt et Lys over Fadet, medens Rommen 

uddeeltes, at derpaa Parris sparkede Fadet omkuld, og den, der havde holdt Lyset, stak det til Rommen, 

hvorfra der saa kom Ild i Værkerne. Han vil ikke vide noget af, at Driveren har talt til ham om ikke at brænde 

Værkerne, medens han nok hørte, at Driveren talte til Thomas Critchlow, medens A. stod hos. 

Dep. Woods fastholder lige overfor G. Michael, at det var denne, der gav ham Ordre til, at rulle Romfadet 

ud, og beskriver den hele Scene omstændeligt for A., der imidlertid igjen benægter, at det var ham, der gjorde 

det. Woods gjentager, at den Mand, der var tilstede, da han talte til A., var en lille Mand, og Beskrivelsen 

passer ikke paa Th. Critchlow, der er syg og ikke kan fremstilles. 

Dep. James Henry fastholder med samme Bestemthed, at det var A. G. Michael, der gav Ordren. A. G. 

Michael afførtes. 

Fremstilledes A. Thomas James, hvem samtlige Deponenter kjende, og de gjentage ligeoverfor ham deres 

Forklaring; medens A. fremdeles nægter at have været paa Castle. A. afført. 

Dep. Woods forklarer paa Tilspørgsel, at han ikke har hørt Coolian Acheng udtale, at Thomas Jones havde 

gjort særlig Ondt, skjøndt Dep. var tilstede, Coolian  fortalte Forvalteren om, at Thomas Jones havde været 

der. 

Efterat endnu Deponenterne Woods og James Henry havde erklæret sig rede til, at bekræfte deres For-

klaring vedrørende G. M. med deres Eed, bleve samtlige Deponenter demitterede. 

Fremstilledes John Hendriksen kaldet John Smart af Pl. L. Love, født paa U. Love. Han blev formanet som 

de foregaaende Deponenter og tilspurgt med Hensyn til Branden paa L. Love Onsdag Aften. Han angiver da, 

at han er nødt til at kalde George Michael Captain, da han kom først, med en Pistol i Haanden og hele Tiden 

var den, der styrede det Hele. De havde været ifærd med Vaaningshuset, forinden Georg Michael gik ned og 

satte Ild paa Magassen, hvorfra han kom tilbage til Vaaningshuset. Dep. havde selv maattet tage en Stok og 

slaae løs paa Svinetruget. Han var ogsaa [Folio 283b-284a, opslag 380] inde i Allowancekjelderen og tog noget 

Meel – hvad han dog ikke var tvunget til – men mistede det igjen, da J. Charles kom og gjorde Spectakel over, 

at Folkene stjal Meel. Han veed ikke, hvorledes der kom Ild i Maskinrummet, men han vidste, at der var Ild i 

det paa den Tid, da J. Charles kom op til G. Michael og jog ham bort. Han saae, at den gamle Carty blev 

omringet og var ved at faae Prygl, men det var Carty’s egen Skyld, da han, der var temmelig fuld, begyndte 

at bande og slaae efter Banden. G. Michael fulgte ham op i Huset og gik derfra til Romkjelderen, der allerede 

var aaben, uden at Dep. veed, hvorledes den var aabnet. I Mellemtiden var der fra alle Kanter blevet bragt 

Magas her udenfor Romkjelderen og Dep., der er en gammel Mand, havde selv maattet springe med Magas, 

da en af Banden – Dep. er vis paa, at det var Joe Rock – blev ved at prikke til ham med sin Harpun, fordi Dep. 

ingen Ting bestilte. Da Dep. lagde sin Dragt Magas ned ved Romkjelderen, saae han igjen G. Michael inde i 

Kjelderen; han spurgte efter Rom og fik fat i Negerpuncheon’et, hvori der var en lille Smule Rom, men Dep. 

kan ikke sige, om det var John Charles, der gav ham Anvisning derpaa, da der var saa mange Folk i Kjelderen, 

at Dep. kun lagde Mærke til ”the Captain”. Der var Ild inde i Romkjelderen, og G. Michael sparkede Fadet hen 

imod Ilden. Dep. har ikke seet John Charles gjøre noget Ondt, men maa, efter den Maade han gererede sig 

paa, baade oppe ved Romkjelderen og imod George Michael, snarere troe, at han vilde hjælpe Plantagen. 

Han veed ikke noget om, at J. Charles skulde have villet have det gamle Forvalterhuus afbrændt, og J. Charles 

havde ikke mere at gjøre med det Meelfad, der laae i Sukkerstykket, end Dep. selv og alle de andre. Han 

kjender ikke Jacob Weatherbird; Scrapeout saae han i G. Michaels Bande, Gill har han ikke seet, heller ikke 

Christian Frederik. Thomas Smaals og Felitia fra Castle kjender han, men han saae dem ikke. Joe Rock lagde 
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han ikke Mærke til nede ved Magasstakken, men han fik, som sagt, i Gaarden at føle, at han var med. 

Scrapeout er en Fyr, der altid har Munden fuld, og Dep. hørte ham raabe Ord som, at han var bleven snydt 

for mange Penge paa denne Plantage og var glad ved, at han var kommen fra den. Siden hørte Dep. hans 

Stemme nede i Negerbyen. Under en nærmere Examination forklarer Dep., at han selv om Torsdag 

Eftermiddag af den Bande, der kom fra Bethl. og Castle, blev tvunget til at gaae med ned til Mt Pleasant, hvor 

han, da han nu engang var kommen med, tog sig en Portion Meel, hvormed han [Folio 284b-285a, opslag 

381] uden at vente paa videre Ødelæggelse eller Afbrændingen af Huset, gik hjem igen. Han forklarer videre, 

at der den Aften, Meelfadet i No 8 blev expederet, af mange af Negerne blev sagt, at der herefter ikke var 

nogen Driver, saa at det ikke kunde nytte at vente paa, at Driveren skulde uddele Melet. Han har ikke hørt 

John Charles sige det, og Vagtmanden William Henry var, troer han, første Mand ved Meelfadet. Om B. 

Headly har han ikke hørt, at han paa L. Love har gjort noget. 

Fremstilledes A. Thomas Jones /: Scrtapeout :/, der ogsaa ligervis denne Dep., som sædvanlig, fastholder 

sin Benægtelse. Afført. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring med Tilføiende, at han om Fredag Formiddag, da Parris paa L. Love dan-

nede sin Bande, laa og sov, saa at han ikke veed noget om Bamberg. Dep. demitteredes. 

Fremstilledes efter Tilsigelse Michael Petrus kaldet Mushell, af Pl L. Love. Han er en betroet Mand paa Pl. 

og anseet for at være en meget ordentlig og sin Husbond hengiven Mand, der er født paa L. Love og alle sine 

Dage har op holdt sig der. Han angiver imidlertid, at han, da han er bekjendt for at holde meget af de Hvide, 

var bange for at blive mishandlet og derfor holdt sig i Negerbyen, da Banden var paa Pl. Han havde derfra 

seet G. Michael ved Magasstakken, men har forresten ikke seet nogetsomhelst af, hvad der Onsdag Aften 

passerede. Han vil Torsdag Aften have seet Folk flokkes i Sukkerstykket, hvorfor han gik derhen og saae, at 

Folkene vare i Lag med Meelfadet, men ligesom han ikke tog noget Meel selv, saaledes blev han heller ikke 

og saae, hvorledes det gik til. Han hørte, hvorledes der Fredag Aften blev kaldt ”Watch”, og vil selv have hørt 

William Henry den neste Dag berette Driveren, at det var John Charles, der vilde brænde det gamle 

Forvalterhuus. Dep., der gjør Indtrykket af at være meget tilbageholden, saa at han i Begyndelsen end ikke 

vilde vide Beskeed om Meelfadet og Watchraabet, vil heller ikke bag efter have hørt eller erfaret 

nogetsomhelst, der hunde tjene til Oplysning om Sagen. 

A. William Henry, der fremstilledes, benægter eller vil ialfald ikke kunne huske, at han til Driveren har 

fortalt, at John Charles raabte Watch med Ondt isinde og gjentager, at han kun vilde have sin Spand. Afført. 

Fremstilledes A. John Charles, der angiver, at Muchell, da Banden var færdig paa L. Love og gik ud gjennem 

Negerbyen, blev attakeret af den og navnlig af Thomas Critchlow og Joe Rock blev tvunget til at gaae med 

over ad Castle til, hvortil Mushell indrømmer, at han [Folio 285b-286a, opslag 382] af nogle af Banden; han 

veed ikke hvem, blev tvunget til, at gaae et lille Stykke Vei med. Med Hensyn til John Smarts Forklaring har 

John Charles intet videre at bemærke, end at han, da han traf John Smarts ved Allowancekjelderen, 

skammede ham ud, fordi han ogsaa vilde være med til at plyndre Pl. Hvor hos han tilføier, at han om Tors-

dagen frelste John Smarts fra at blive trukket med af John Codday og dennes Bande. Hvilket John Smart, der 

paany fremstilledes, indrømmer. 

A. John Charles afførtes. Deponenterne demitteredes endelig. 

Retten hævedes Kl: 5. Ph Rosenstand. 

 

Anno 1879 Mandagen den 16de Juni om Formiddagen Kl: 9 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod efter Tilsigelse Daniel Gibbs af Ol. L. Love, født paa Pl. Diamond. Det blev ham betydet, at han 

har at afgive Vidneforklaring, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derpaa, at han, fra det Sted, 

hvor han Onsdag Aften stod i Negerbyen, tæt ved Driverens Huus, saae G. Michael sætte Ild paa Magashuset, 

derimod lagde han ikke Mærke til Joe Rock. Uagtet han ikke var heelt oppe ved Vaaningshuset, da Banden 
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rumsterede der, kunde han tydelig høre Scrapeout’s Stemme, der er meget gjennemtrængende, raabe paa, 

at han tidt var bleven mulcteret i dette Huus. Dep. var senere længere fremme i Gaarden, og han paastaaer, 

at han med egne Øine har seet Felitia stikke en Bunke Trash ind under Døren til Maskinrummet og stikke Ild 

paa det. Der var en stor Mængde forunden hende, der bragte Trash tilstede, navnlig Fruentimmer, men hun 

var den, der antændte Ilden. Det var første Gang, der var Ild i Maskinrummet. Hvorledes Ilden kom der anden 

Gang, saae Dep. ikke. Han havde nemlig, da Banden, efter at have anlagt Ild i Værkerne – Dep. siger baade i 

Maskinrummet og Romkjelderen – var ved at gaae bort fra Plantagen, tilligemed B. Headly og St Rose Paul 

været i færd med at slukke Ilden, da Banden atter kom tilbage – Dep. hørte ikke, at nogen kaldte den tilbage 

– og maatte derfor løbe i Skjul. Han hørte altsaa ikke, at Jacob Weatherbird kaldte Banden tilbage, og har 

overhovedet ikke seet ham. Han saae Thomas Smalls gaae omkring i Gaarden med sin Stok og raabe ”our 

side”, ligesom alle de Andre, men Dep. har ikke seet ham gjøre noget far- [Folio 286b-287a, opslag 383] ligt 

– Christian Frederik af Mt Pleasant har Dep. ikke seet. Om Th. Critchlow veed han kun, at han var med, 

ligeledes om Gill. Joe Rock saae han engang, efter at Vaaningshuset var brændt, jage sin Harpun ind i 

Lokumet, men han saae ham ikke være paa Spil nede i Negerbyen. Affairen ved Driverens Huus saae Dep. i 

det Hele ikke. 

Onsdag Eftermiddag sad Dep., som saa mange andre af L. Love Folk, i et Træ og saae da hele Banden 

komme ud fra G. Place. J. Charles gjorde en Bemærkning, om de ikke vilde være istand til at banke Rebellerne 

ud af L. Love hvis de kom der, hvortil Dep. bemærkede, at der var saa mange, at alle L. Love Folk kun vare 

Trash imod dem. John Charles gik derpaa, tilligemed en stor Deel andre af L. Love Folk – Parris var nok ogsaa 

med – over ad River til, men saavidt Dep., der ikke var med, veed, kom de fleste af dem ikke længere end til 

U. Love, hvor Driveren standsede dem. Dep. hørte ikke, at Driveren eller nogen anden sagde til nogen, om 

de ikke kunde gaa over og prøve paa at holde Banden paa den anden Kant. Dep. saae slet ikke John Charles 

paa Lower Love Onsdag Aften. Historien med Watch–Raabet kjender han ikke. Dep’s Forklaring blev ham 

foreholdt. Da hans Forklaring særlig med Hensyn til Ilden i Maskinrummet væsentlig afvige fra andres 

Forklaringer /: navnlig B. Headly :/ paastaaer han, at hvad han har sagt er sandt, og at han har været meget 

forsigtig med ikke at sige mere, end han er vis paa, medens der er mange, der tale vildt og bilde sig ind Ting, 

som de slet ikke have seet. Han vil navnlig være aledeles sikker paa at have seet Felitia antænde Ild under 

Maskinrummets Dør. Dep. aftraadte. 

Fremstod efter Tilsigelse St. Rose Paul af Pl. L. Love, født paa Dominique; har opholdt sig her paa Øen i 6 

Aar. Han blev formanet som foregaaende Dep. og forklarer derpaa, at han, da Onsdag Aften Banden kom ind 

paa Pl., kom op i Gaarden. Han saae G. Michael gaae ned i Magasgaarden og afbrædne Magassen. Han lagde 

ikke Mærke til, om der var andre, der med ham skilte sig fra Banden og gik ned i Magasgaarden. Saavidt han 

saae, var Scrapeout første Mand oppe i Huset og huggede med sin Stok Jealousiedøren istykker; hvorpaa han 

trak den Stol Hr. Farrelly plejede at sidde paa, frem og gav sig til at banke løs paa den med de Ord, at Johnny 

Farrelly havde stjaalet mange Penge fra ham; derpaa tabte han sig i Mængden. Dep. der med Vanskelighed 

taler Engelsk og heller ikke kan andet Fransk end Dominica- eller Creol-Fransk, forklarer derpaa, at han har 

seet G. Michael og Felitia sætte Ild i Maskinrummet, [Folio 287b-288a, opslag 384] idet de med Svovlstikker 

nu tændte den Magas, som saagodtsom alle de Folk der vare i Gaarden, hjalp med at bringe til Stedet. Han 

vil derpaa, da Banden var begyndt at trække væk, sammen med B. Headly og D. Gibbs have slukket Ilden, saa 

han tilligemed de to andre, da Banden kom tilbage, maatte løbe og skjule sig, men han vil dog have listet sig 

frem igjen, saa han saae, at der blev sat Ild paa Romkjelderen, og nævner, hvorledes G. Michael og J. Charles 

haandterede et Romfad, som de skubbede hen paa den ophobede Magas, uden at han dog synes at være 

paa det Rene med, om der allerede var Ild i Magassen, eller hvorledes Magassen er bleven antændt. Da Dep. 

saa, at Ilden slog op i Romkjelderen, løb han fortvivlet ned i Negerbyen, hvor han i to Dage holdt sig skjult i 

sit Huus. Dep. vil være vis paa, at han har seet Frederik fra Mt Pleasant i Banden. Dep. ratihaberede sin 

Forklaring med Tilføiende, at der ingen var, saavidt han veed, der sendte ham og de to andre hen for at slukke 

Ilden. 
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Dep. Daniel Gibbs fremstod igjen, og der blev foretaget en Confrontation mellem Deponenterne, hvor-

under det fremgaaer, at de med Hensyn til Maskinrummet have talt om forskjellige Døre, saa at altsaa G. 

Michael og Felitia i Forening skulde have sat Ild ved den lille Dør, hvilken St Rose Paul har meent, og Felitia 

allene under den store Dør ind til Værkerne, hvilken hun ikke aabnede, men anlagde Ilden under. 

Fremstilledes A. William Henry, der vedbliver at paastaae, at Ilden i Maskinrummet, hvilken Felitia, hvem 

Joseph Parris henledte Dep.’s Opmærksomhed paa, antændte, dog ikke alene, men sammen med en heel 

Deel andre, der bragte Magas til, ikke blev slukket af St Rose, men at den brændte endnu, da Banden kom 

tilbage, og at Thomas Smalls tog nogle lange Stykker Magas fra ”the Gangway”, tændte dem ved Ilden og 

bragte dem hen til den i Romkjelderen samlede Magas; 

Hvorimod St. Rose fastholder, at han fik Ilden slukket. 

Fremstilledes A. Felitia Benjamin der lige overfor D. Gibbs og St Rose’s Angivelser, som de med Bestemt-

hed fastholde, vedbliver at benægte, at han anlagde Ild i eller ved Maskinrummet, ligesom ogsaa William 

Henry gjentager sin angivelse med Tilføiende, at igjen om Løverdagen, da Felitia kom ind paa Pl., J. Parris for 

ham gjentog, at hun var det Fruentimmer, der havde sat Ild i Værkerne. 

Fremstilledes A. John Charles, der angiver, at det kun var B. Headly, hvem han sendte for at slukke Ilden, 

saa det er meget muligt, at de to andre intet vide [Folio 289, opslag 385] derom. Han angiver fremdeles, at 

der allerede var Ild i Maskinrummet da han kom til, saa at han meget vel kan have seet Felitia bringe Trash 

uden at have seet, hvem der antændte Ilden. 

Fremstilledes A. Thomas Jones /: Scrapeout :/, der fremdeles benægter, at han var paa L. Love, og til 

Gjengjæld angiver baade William Henry, Daniel Gibbs og St Rose for at have været med Banden, der brændte 

Mt Pleasant. 

A. G. Marshall, der fremstilledes, benægter ligeledes haardnakket, at han satte Ild i Maskinrummet. 

Arrestanterne vare efterhaanden blevne afførte. 

Deponenterne Daniel Gibbs og St Rose Paul bekræftede igjen deres Forklaringer og ratihaberede, efter 

paany alvorlig at være formanet, at de vare til at beedige den. Ligesom det imidlertid heelt igjennem under 

Undersøgelsen har været Tilfældet, at kun undtagensesviis de afhørte Vidners Forklaringer, navnlig naar de 

sammenholdes med, hvad der ellers foreligger og er Dommeren bekjendt, gjør Indtrykket af fuldkommen 

Paalidelighed og Sikkerhed, saaledes vare heller ikke disse Deponenters Forklaringer saa fri for Usikkerhed, 

at de gjorde et bestemt overbevisende Indtryk; og da derhos St Rose Paul ikke er tilstrækkelig bekjendt som 

vederhæftig, skrides der ikke idag til Eedsfæstelse. Dep. demitteredes. 

Retten hævet Kl: 12½. Ph Rosenstand 

 

 [Opslag 387] 

Kommissionen af 25. Okt. 1878 vedr. Negeroprøret Okt. 1878 på St. Croix 

Justitsprotokol. 4. Nov. 1878    24. Dec. 

[Folio 1, opslag 388] 

Denne gjennemdragne og med Præsidentskabets Segl forseglede Protocol, bestaaende af Hundrede og 

Fire og Fyrgetyve folierede Blade autoriseres herved til en Justits-Protocol for den af Gouvernementet for de 

dansk vestindiske Øer i Henhold til Allerhøieste Resolution af 25de October 1878 nedsatte Commission til 

Undersøgelse og Paakjendelse af de Sager, der reise sig af og angaae Forbrydelser, der ere begaaede i og 

under det i October 1878 paa St Croix stedfundne Oprør af Oprørerne, Urostifterne og alle Deeltagere i Op-

røret og sammes Ødelæggelser. 

Gouvernementet for de dansk vestindiske Øer 

p. t. St Croix den 28de October 1878. 

[Folio 2a, opslag 389] 

Aar 1878 Mandagen den 4de November om Eftermiddagen Kl 1. sammentraadte i St Croix Arresthuus den 

af Gouvernementet under 28de f. Md: nedsatte Commission bestaaende af Overdommer Ph. Rosenstand, 
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Underdommer Justitsraad C. Sarauw og Politimester Justitsraad A. Forsberg, som har at undersøge og 

paakjende de Sager, der viser sig af og angaar Forbrydelser, der ere begaaede i og under det her paa Øen den 

1ste October d. A: udbrudte Oprør, af Oprørerne, Urostifterne og alle Deeltagere i Oprøret og sammes 

Ødelæggelser. 

Samtlige Commissairer vare tilstede. Der fremlagdes, det under 28de f. M. udfærdigede Commissorium 

samt Skrivelse fra Gouvernementet til Commissionen af s. D. 

Commissionens Formand Overdommer Rosenstand, bemærkede, at paa Grund af de Forberedelser, der 

havde været at træffe, havde Commissionen ikke tidligere kundet sammentræde. De Udskrifter af Forhører, 

optagne ved Politiretterne, som vilde være at afgive til Commissionen, var endnu ikke modtagne. Af Be-

kjendtgørelse i St. Croix Avis for den 2den dennes fremgik det, at den den 2den f. Md. proklamerede Belei-

ringstilstand først den 31de f. Md. [Folio 2b-3a, opslag 390] igjen var hævet. 

Der fremlagdes en fra Gouvernementet Commissionen tilstillet Gjenpart af en Indberetning fra Politime-

steren i Frederiksted om de i Frederiksted den 1ste og Natten til den 2den October stedfundne Begivenheder. 

Fremdeles den Protocool, der har været ført af den den 5te f. Md. nedsatte Standret. Endvidere fremlagdes 

en fra Christiansteds Politikammer D.D. udfærdiget Fortegnelse over Personer, anholdte i Anledning af 

Oprøret, ved Vedtegning betræffende, hvad der ved foreløbig Politiundersøgelse var fremkommen imod hver 

enkelt af de Anholdte. 

Politimesteren i Christiansted var tilstede og opgav for Commissionen, at med Undtagelse af tvende Fru-

entimmer, der have Pattebøren, ere nu alle de Anholdte i alt 151 Personer, anbragte i St. Croix Arresthuus, 

imidlertid var der medens Listen havde været under Udarbeidelse, bleven relaxeret nogle Enkelte, imod 

hvem intet særlig var fremkommen, og ved hvis Navne der var gjort Antegning paa Listen. Listen blev derpaa 

gjennemgaaet og det fandtes, at 5 derpaa opførte Personer nemlig No 8 William Bryan No 15 Charles 

Sobøtker, No 29 A…… Petersen. No 67 John Francis og N: 76 Thomas David vare blevne relaxerede. 

Det viste sig fremdeles, at en under No 28 opført Person, Edward Petersen, allerede var opført under No 

27. – Om alle de Øvrige erklærede Politimesteren, at der vare saadan en Data imod dem, at han ikke havde 

kunnet relaxeret dem, og overgiver han dem nu til Commissionen. 

Commissionen derefter lod samtlige ovennævnte Anholdte, forsaavidt de i Arresthuset ere tilstede, 

hvorved bemærkes at No 100 Joseph Spencer og No 101 Peter Felix ere indlagte paa Hospitalet, fremstille for 

sig. 

Og decreterede Commissionen i Henhold til alt, hvad der deels mod de enkelte Anholdte og deels i den 

hele Sag, i hvilken de ere implicerede, og som er af et saadan Omfang, at det er umuligt paa engang at danne 

sig en Mening om hver enkelt Implicents større eller mindre Skyld, er fremkommet Arrest paa samtlige 

Anholdtes Personer. 

Fængslingskjendelsen bleve samtlige Anholdte, dog med Undtagelse af de ovenanførte fraværende 4 In-

divider betydet (tilføjet med blyant: hvem der er henholdsvis i Fortet og paa Hosp.) [Folio 3b-4a, opslag 391] 

Der fremlagdes en fra Christiansted Politikammer modtagen Liste over Arrestanter, der fra Frederiksted 

Politiarrest ere blevne afgivne til St Croix Arresthuus, og havde Politimesteren i Christiansted, til hvem 

Fangerne den 29de October vare blevne opsendte, angivet, at samtlige de paa Listen opførte Arrestanter vare 

anholdte i Frederiksted som Deeltagere i Oprøret eller de under samme begaaede Exesser; om de imod hver 

enkelt fremkommen Data manglede han Underretning. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4½. 

Ph Rosenstand C Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Tirsdagen den 5te November om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus; samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Det bemærkedes at Commissionen endnu ikke fra Frederiksted Politikammer havde modtaget de ventede 

Forhørsudskrifter. Commissionens Formand bemærkede at han i sin tidligere Egenskab af Præses i 

Standretten havde forhandlet med Politimesteren i Frederiksted med Hensyn til de for Deeltagelse i Oprøret 
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Anholdte navnlig med Hensyn til hvorvidt Relaxationer kunde finde Sted saaledes at det alene vare saadanne 

Anholdte om hvem Politimesteren i Frederiksted ikke antog at de kunde relaxeres der skulle opsendes til St 

Croix Arresthuus, saaat det altsaa alene var saadanne om hvem Politimesteren meente at de maatte forvares 

til yderligere Undersøgelse der vare opsendte hertil. 

Commissionen derefter lod samtlige de fra Frederiksted opsendte Anholdte fremstille for sig. De fandtes 

at være i Overeensstemmelse med den igaar fremlagte Liste, hvorpaa findes opført 127 Personer, dog saa-

ledes, at en af de Anholdte, No 27 John William af Byen Frederiksted, her i Arresthuset er afgaaet ved Døden; 

hvorhos det bemærkes, at et spædt Barn, der tilhører en af de Anholdte, findes særlig anført under eget No, 

saa at der fremstilledes 125 Anholdte. 

Commissionen derpaa, efter hvad der med Hensyn til de Anholdte allerede nu efter det ovenanførte fo-

religger, og i Betragtning af Sagens særlige Omstændigheder, hvorefter [Folio 4b-5a, opslag 392] det ikke er 

gjørligt paa engang at danne sig en Mening om hver Enkelts større eller mindre Skyld, idet den overveiende 

Deel af Landbefolkningen, navnlig i Øens vestlige Deele, maa antages mere eller mindre impliceret i de be-

gaaede Exesser – decreterede, at samtlige fremstillede Anholdte indtil videre holdes i Fængsel. 

Fængslingsdecretet blev samtlige Fremstillede betydet, hvorpaa de tilbageførtes til deres Arrest. 

Commissionen derefter skred til Optagelsen af Forhører. 

Richard Levis af Castle Coakly. Fremstilledes Richard Lewis født paa C. Coakly, skjønnet at være 22 Aar 

gammel, om hvem det er angivet at han, uagtet han var en Slags Underforvalter eller Opsynsmand paa 

Plantagen C. C. havde taget virksom Deel i Exesserne og navnlig ringet Klokken paa Plantagen og ladet den 

Bande der kom til Castle Coakly til Ildspaasættelse der saavelsom paa Work & Rest. Han indrømmer at han 

var en Slags Opsynsmand, dog ikke Underforvalter paa Plantagen. Han nægter at have vidst at et Oprør fo-

restod, først Onsdag Morgen opdagede han at det brændte nede ad Vestend Kanten og senere paa Dagen 

kom Forvalter Pattersen fra Manningsbay til Plantagen og bragte Budskab om at man brændte i Frederiksted 

og paa Carlton og raadede Forvalter Nixon at komme til Byen strax da Oprøret trak øster paa. Arrestanten 

forblev ved sit Arbeide paa Plantagen. Kl: 3 om Eftermiddagen kom Forvalter Nixon hjem og strax efter fulgte 

han Pattersen’s Raad og begav sig til Byen. Han nægter at have ringet Klokken paa C. Coakly, skjøndt man 

truede ham; eiheller har han paaviist Romkjelderen eller antændt Rommen der. Med Hensyn til hans 

Deelagtighed i Branden paa Work & Rest indrømmer han at han ved Tvang mod ham udvist af Pøbelhoben 

nødsagedes til at være tilstede ved Branden som ødelagde Work & Rest’s Vaaningshuus, men han forsikkrer 

at Huset var antændt førend han kom tilstede og at han ikke kan opgive hvem der paasatte Ilden. Med Hensyn 

til hans Virksomhed med at faae Emilia og Natelinde til at slutte sig til den Hob som gik til Annashope 

forsikkrer han, at han ikke kjender Emilie og at han kun opfordrede Natelinda med de andre at gaae til 

Annashope. Det var først da Pøblen Torsdag Morgen kom [Folio 5b-6a, opslag 393] til C. C. at han hørte at 

Hensigten med Brandstiftelserne var at skaffe høiere Betaling og at han hørte at Feltraabet blandt Oprørerne 

var ”our side”. Saavidt han veed var det Arnold fra Upper Love som stak Ild paa Forvalterboligen paa C. C. og 

William Barnes af Rust up Twist der satte Ild paa Romkjelderen. William Barnes havde en Flaske Petroleum 

med sig. Efter at Arrestanten under den fortsatte Examination, havde taget til sig noget Gods under Branden 

eller vidste af at noget saadant var bragt i hans Huus, vedgik han, da hans Forklaring foreholdtes ham at han 

havde taget hvad han kalder ”en Portmanto” og bragt hjem i sit Huus hvor han efterlod den i sin Kuffert saa 

at hans Kone Nancy maa være kommen i Besiddelse af den, da han paany, foranlediget ved at det havde hed 

sig at han i den sidste Deel af September Maaned idelig havde været borte fra Pl. om Natten medens han 

hidtil altid havde været hjemme blev tilspurgt med Hensyn til om han forud havde vidst eller formodet noget 

om Spectaklerne, benægtede han dette. Han havde ikke deeltaget i nogen Møde af Negere, heller ikke været 

jevnlig borte om Natten, heller ikke havde han hørt Arbeiderne paa Plantagen, hvor ingen ”Porters” 

arbeidede, klaget over at de ikke fik nok Betaling. – Arrestanten tilbageført til sin Arrest. 

Poor Fellow af Monbijou. Fremstilledes William Holder alias Poor Fellow af Pl. Monbijou, der som den for 

Commissionen fremlagte Standretsprotocol udviser har været forhørt for Standretten og der angivet, at han 

antog at den Bevægelse der udbrød den 1ste October, da han havde været i Vestend med en Karre for 
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Plantagen, med Wheel of Fortune, hørte et Fruentimmer, der arbeidede som ”Porter” der, tale om, at Fol-

kene til 1ste October ”where going to fight for more Money” han kjender ikke Fruentimmerets Navn og troer 

heller ikke at kunde finde hende igjen, han veed, hun boer i Vestend. Han vedbliver at forsikkre at det er den 

eneste Antydning om Spectakler han forud har hørt, han var ikke i Vestend den 1ste October men han har af 

Ferdinand Ludvig efterat denne var bragt her og som [Folio 6b-7a, opslag 394] Arrestant selv hørt at det var 

ham der begyndte Spectaklerne i Frederiksted, men om han dermed havde nogen egentlig Hensigt, veed 

hand ikke, han har hørt, at Ferdinand Ludvig arbeidede som ”Porter” paa Mt Steward. Ferdinand Ludvig har 

udsagt, at han, efterat han havde havt Spectakler med Politibetjent Glasgow, samlede Conchylien op oppe 

ved ………. ………. og kastede det imod Fortet; han var den første, der Angreb Fortet og kaldte Mængden til, 

hvor mange der var, har A. ikke hørt ham sige. Han har ikke talt om, at han var med til at sætte Ild paa Byen. 

Ferd. Ludvig fortalte ham ogsaa, at John …………. var med under Spectaklerne i Frederiksted. Med Hensyn til 

sin egen Virksomhed under Oprøret angiver Arrestanten ligesom tidligere, at han rigtignok har været med 

ved Ildebranden paa Fredensborg og Slob ligesom og paa Belvedere, Lt. Fountain, Canaan, La Vallee og Rust 

up Twist, men han holder fremdeles paa, at han kun var en ”common soldier” og at han ikke selv satte Ild 

paa. Skjøndt han har været med ved Ildebrandene paa alle disse Steder vil han dog ikke kunde opgive hvem 

der paa nogen af Stederne var den eller den der antændte Ilden; dog vil han efter nogen Betænkning paastaae 

at det var Emanuel der var Hovedmanden ved Brandstiftelserne paa Little Fountain, Lebanonhill, Canaan, La 

Vallee og Rust up Twist, der var andre Capitainer i den Bande som da den kom til Little Fountain, fornemelig 

bestod af Folk fra Mt Pleasant /: Colquehoun :/. Denne Bande var en af de Værste og næst Emanuel var især 

Fritz Richardson – jevnfør Standrettens Forhør den 7de October – og Edward Lewis fremtrædende, men 

Emanuel var værre end nogen af de andre og den der, som han udtrykker sig, ”did all the work”. Han har ikke 

selv seet Emanuel virksom andre Steder end ved de nysnævnte …….. Ildebrande, men han har bestandig hørt 

at han var en af de Værste allerede under Exesserne nede i Frederiksted. Han har ikke hørt noget om at 

Emanuel allerede nogen Tid forinden Spectaklerne skulde have …….. med dem, men Emanuel hører heller 

ikke til hans Omgang. – Uden nogen [Folio 7b-8a, opslag 395] særlig Anledning fortæller han at Lebanonhill 

Folk vare ogsaa ”walking about” og ikke en Smule bedre end de andre og navnlig ikke end Arrestanten der 

gjentager, at han har været med i de overnnævnte Bander naar de have sat Ild paa, men at han ikke selv har 

tændt nogen Ild. – Han giver Emanuel Skylden for hele sin Deeltagelse i Spectaklerne. Arrestanten blev atter 

hensat i Arrest. 

Ferdinand Ludvig af Frederiksted. Fremstilledes Arrestanten Ferdinand Ludvig født paa Pl. Sprathall, 

skjønnet at være25 Aar gammel, der i den seneste Tid har arbeidet som ”Porter” paa Plantagen La Grange. 

Under en nærmere Examination paa Basis af hvad der tidligere og navnlig i Standretsprotocollen foreligger 

om ham, samt efter den Anledning som ved Poor Fellows Forklaring er givet fremfører han forskjellige hin-

anden idelige imodsigende Ting om hvad han den 1ste October har foretaget sig; han blev omtrent Klokken 

12, da han stod paa Gaden, og talte med en ung Mand fra Landet uden nogen Foranledning anfaldet af Be-

tjent Glasgow, der pryglede ham og rev hans Skjorte istykker. Arrestanten flygtede op paa Bakkerne ved den 

catholske Kirke og derfra ud til La Grange, hvorfra han først vil være vendt tilbage til Byen Klokken 10 om 

Aften, da han saae det brændte. Siden erkjender han imidlertid at han var i Byen da Fortet blev angrebet 

men uden at han vil have været med ved Angrebet. Om Natten under Ildebranden var han paa Gaden men 

var ikke med at sætte Ild paa, idet han tvertimod gjorde sit Bedste da Varerne fra John Moore’s Boutik blev 

brændte paa Gaden, at frelse hvad han kunde. Arrestanten, der paa de tvende Commissarier Rosenstand og 

Forsberg’s gjorde Intrykket af en aldeles dyrisk Ligegyldighed under hvilken, det var ham ligegodt hvad han 

forklarede blev derpaa afført og paany hensat i Arrest. 

James Emanuel Benjamin af Mt Pleasant /: Colq :/. Fremstilledes James Emanuel Benjamin af Pl. Mt 

Pleasant /: Colquehoun :/ født paa Antigua, men har opholdt sig her i Landet i 10 Aar og angiver sit Alder til 

23 Aar. Han blev underkastet nærmere Examination paa Grundvold af, hvad der forskjellige Steder under 

Forklaringer til Forhører eller Rapporter er fremkommen imod ham. Han vedgaaer derunder, at han har væ-

ret med i den Bande fra Mt Pleasant, der satte Ild paa [Folio 8b-9a, opslag 396] Hermitage og de oftere 



 

© 

209 

opregnede Plantager, men vil hverken selv have sat Ild paa eller været Fører i Banden. Han var i Frederiksted 

om Aftenen den 1ste October, men forlod Byen, forinden Ilden udbrød. Af en Mand, han kalder Mason, fik 

han imidlertid en Hat og et Stk. rødt Klæde, om hvilke Dele han antog at de vare røvede. – Arrestanten blev 

tilbage ført til sin Arrest. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4½. 

Ph Rosenstand C Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Torsdagen den 7de November om Formiddagen Kl: 10 sammentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus. 

Commissionens Medlem Byfoged Sarrauw havde anmeldt at han ved Embedsforretninger i Byen Frede-

riksted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede. 

Nancy Lewis af Castle Coakley. For Commissionen fremstod efter Tilsigelse Nancy Lewis, A. Richard Le-

wis’s Hustru af Pl. Castle Coakley; hun forklarer at hun, medens Negerne huserede paa Castle Coakley, laae 

skjult under sin Seng tilligemed Forvalterens Kok og dennes to Børn, hun saae saaledes ikke hvad der passe-

rede, hendes Mand havde bragt Underforvalter Julians Sager ind i deres Huus for at redde dem, hvorpaa han 

igjen forlod Huset; efter hvad hun har hørt, var han gaaet op til Mulefolden for at slippe Mulerne og Faarene 

ud, hun have fremdeles hørt, at han ringede Klokken da Banden kom ind men hun har hørt at de ved at true 

ham med en Møggreb og en Sabel tvang ham dertil hun saae ham først igjen senere paa Dagen. Hun veed, 

at han kom tilbage fra Work & Rest, men hvad han der har foretaget sig veed hun ikke, hun var selv, efter 

hvad der var hændt, saa forstyrret, at hun ikke lagde Mærke til om han saae ophidset eller forstyrret ud da 

han kom tilbage. Hun saae ikke at han havde noget med sig da han kom fra Work & Rest. Et lille Safions-

Cigarfutteral der tilhører Planter Hvid af Work & Rest fandt hun i Huset, men hun troede det hørte til Julians 

Sager og gav det til den lille Dreng Alfred for at han kunde spørge Julians om det var hans og paa denne 

Maade er det at det er kommen til Forvalter [Folio 9b-10a, opslag 397] Nixon, der derpaa afleverede det til 

Politiet. Hun forsikkrer at hun intet plyndret Gods har modtaget, om det er Cigarfutteralet hendes Mand 

kalder en Portmanto, veed hun ikke. Efter hvad hun har hørt, saa gik Lewis med Banden over til Work & Rest 

for paa den Maade hurtigere at faae dem ud af Castle Coakley. 

Richard Lewis af Castle Coakley. Arrestanten Richard Lewis blev fremstillet. Han vedbliver, at han ikke har 

bragt andet Gods med sig fra Work & Rest en den Ting, som han kalder en ”Portmanto” og som han vel have 

funden i Gaarden og hvilken han beskriver som en temmelig lille Lædertaske med et Vidskelæders Baand 

rundt om, nærmest som en Tegnebog, han vil fremdeles ikke have vidst hvad den indeholdt. Forevist det 

Planter Hvid tilhørende Cigarfutteral i hvilken der findes et photografisk Billede af en Dreng erklærer han at 

det er denne Tingest, han har for meent med ”Portmanto” og det viser sig at han var fuldstændig bekjendt 

med dens Udseende endnu og med at der var et Billede i, saa at han altsaa har havt den aabnet. Han 

vedbliver, at han fandt den i Work & Rests Gaard og at han ikke har været i nogen af Husene paa Work & 

Rest; da han kom til Work & Rest var det egentlige Vaaningshuus i Flammer. Alle Work & Rests Folk vare i 

Gaarden og søgte at røve Meel og Sild til sig. Det, siger han, var Fremgangsmaaden alle Vegne, at Anførerne 

huggede Laasen fra Kjelderdøren og at saa Plantagens egne Folk hjalp sig selv til Allowance. Arrestanten 

paastaaer at han skammer sig i høi Grad over at han er fulgt med Banden fra C. Coakley, men at det var ham 

umuligt at undslippe, da de tvang ham til at følge med. Det var de tidligere nævnte Arnold og Barnes samt 

Bradshaw og Francis der ligefrem anvendte Magt imod ham. Arnold eller, som han senere siger Francis og 

Bradshaw kildede ham endogsaa med Sabelen paa Struben og vilde have slaaet ham ihjel hvis ikke Edward 

fra Diamond & Ruby havde forhindret det ved ligefrem at holde ham paa Armen. De vilde sætte Ild paa han 

Huus fordi han havde gjemt endel af Forvalterens Sager der og det var Folk fra Diamond navn- [Folio 10b-

11a, opslag 398] lig den nævnte Edward der fik dem til at lade være. Arrestanten, vidste de godt hørte ikke 

til deres Parti og det var fordi han ikke vilde raabe ”our side” at de endelig vilde tvinge ham til at følge med 

dem. Den ovennævnte Bradshaw er senere bleven skudt; Af andre Hovedfører for den Bande der kom til 

Castle Coakley nævner han William Howell og Marshal, men Marshal blev skudt paa Annashope. Monsieur 
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af Cliftonhill var ogsaa en af de værste Førere, men han er ogsaa, som Arrestanten veed, senere bleven skudt. 

Under forskjellige yderligere Examinationer forklarer A. at, som han udstrykker sig ”the whole St. Croix has 

been walking” /: walking betyder i Neger-Sproget her at være paafærde i slet Øiemed :/ saaledes at 

efterhaanden som den oprindelige Bande eller en af de senere dannede Sidebander er naaet frem til en 

Plantage, har denne Plantages Folk forenet sig med Banden, nogle Spectakelmager vel nok frivillig, men ogsaa 

mange fordi de vare tvungne. Førerne for Banden søgte altid at passe paa at de Negere som paa en Plantage 

vare af større Betydenhed end de andre kom med ind i Banden medens Negere der ikke havde noget at sige 

lettere kunde undløbe. Kun undtagelsesviis var der Folk fra mere østlig liggende Plantager der gik ned i Landet 

og søgte hen til Oprørerne, og det var da altid de slette Subjecter. Saaledes var ikke en eneste af C. Coakleys 

Folk gaaet ned i Landet for at møde Oprørerne medens de, da Banden kom ind paa Castle Coakley og 

Allowancekjelderen var bleven aabnet alle, vare med at plyndre og da Banden var færdig paa C. Coakley 

fulgte med dem til Peters Rest. Han troer ikke at nogen af dem var haandgribelig med til at sætte Ild paa. Det 

var efter hvad han har set ”the Captains” der besørgede det. Arrestanten havde saaledes ikke hørt Feltraabet 

”our side”, forinden Banden kom ind i C. Coakly’s Gaard under dette Raab. Nogle af C. Coakly’s Folk svarede 

med samme Raab, men mange af dem kunde ikke finde ud hvad det var og de fik Prygl af Capitainen. Hele 

den Bande der kom til C. Coakley var ikke mere end vel en 100 Mand, der var kun 3 Fruentimmer imellem 

dem og denne Bande brændte da Castle Coakly, Peters Rest og Work & Rest og havde begyndt paa 

Annashope da Militairstyrken kom ud. [Folio 11b-12a, opslag 399] Han troer ikke at denne Bande paa sin Vei 

voxede synderlig, thi rigtignok kom der som ovennævnt endeel til fra de Plantager den passerede, men der 

var ogsaa mange der fald fra. 

William Arnold af Upper Love. Fremstilledes Arrestanten William Arnold af Pl. Upper Love – født paa 

Antigua skjønnet at være 22 Aar gammel og tilhører den engelske Kirke. Han forklarer at han ved den paa-

gjeldende Leilighed fulgte med James de Silva og Parris i disses Bande til Jealousy, Mt Pleasant /: Colquh :/ 

og Monbijou, ved Veien som fører forbi Slob op til La Reine, deelte Banden sig; den ene Afdeling under Parris’s 

Anførsel gik til Fredensborg og Slob, medens den anden under Anførsel af Marshal fulgte Veien som skiller 

Slob fra La Reine og kom ind paa Pl. Barrenspot; efter at Ild der var antændt, begav Banden sig øster paa men 

forinden, den havde naaet Diamond & Ruby stødte en mindre Bande, som kom fra Sydsideveien /: rimeligviis 

fra Cliftonhill :/ til den, hvilket foranledigede at man delte sig, saaledes at nu en mindre Afdeling gik ind til 

Diamond & Ruby som blev antændt, medens den anden Afdeling gik til Castle Coakley, derfra til Peter Rest 

og fra Peters Rest til Work & Rest. Tilspurgt udsiger Arrestanten, at da han fra Work & Rest kom til Annashope 

fandt han Militairet der, de havde angrebet en tidligere der til rimeligviis fra Work & Rest ankommen Bande 

og slaaet den paa Flugt, saa at Forstyrrelsen der var almindelig. Arrestanten gik fra Annashope til sit Hjem 

paa Upper Love hvor han senere blev anholdt. Paa alle de Plantager som Arrestanten saaledes kom til nemlig 

Jeslousy, Mt Pleasant /: Colq :/ Monbijou, Barrenspot, Castle Coakly, Peters Rest og Work & Rest blev Ild 

paasat. Marshall som førte Banden fra Slob Veien til Barrenspot satte selv Ild paa der, men han – Arrestanten 

– vedgaaer at han paa Castle & Peters Rest gav Folkene, som vare med ham Ordre til Ildspaasættelse. Hvem 

der paasatte Ilden paa Work & Rest veed han ikke, da alt der, noget nær, var nedbrændt, da han kom til 

Stedet. Angaaende Begyndelsen til Oprøret forklarer Arrestanten, at han Tirsdag den 1ste October, efter 

Sæderne gik til Christiansted, for der at spændere sine Penge /: to tave a spree ”/. Dagen forløb uden at noget 

Rygte om Uroligheder kom Arrestanten for Øre, han kom hjem til Upper Love om Eftermiddagen før Solens 

Nedgang, forblev der om Natten [Folio 12b-13a, opslag 400] og først Onsdag Morgen – 2den f. Md – hørte han 

at der havde været en stor Ildebrand i Frederiksteds By. Om Oprøret taltes endnu intet, først Onsdag 

Eftermiddag Klokken omtrent 3 viste de første Pøbelhobe sig, de kom hen da Plantager der ligger vesten for 

Upper Love og navnlig fra Plantagen Grove Place som i Løbet af Eftermiddagen var afbrændt. Arrestanten 

tillægger, at naar han i sin Forklaring har udtalt, at det først var om Eftermiddagen at han kom til Kundskab 

om at der var Spectakler blandt Arbeiderne, da er saadant ikke rigtigt, da han allerede om Morgnen Kl: 7 

havde mødt Emanuel kjørende med et rødt Skjærf bunden om Livet. Paa Arrestantens Spørgsmaal til ham 

om hvad der var paafærde? svarede han at man sloges i Frederiksted for Penge /: fight on West End for 
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money :/ Emanuel var ikke fulgt af nogen Pøbelhob, han agtede sig mueligviis til River og Fountain for at 

formane Folkene der til at ophøre med at arbeide. Først om Aftenen, eller seent paa Eftermiddagen kom 

Pøbelhoben vester fra og River og Fountain bleve antændte. Arrestanten saa ikke Emanuel med Hobene der 

og han saa i det Hele ikke, naar han kom tilbage fra sin Tour til River. Da den Pøbelhob som havde antændt 

Fountain og River kom tilbage til U. Love blev det dem af Folkene sagt, at en Bande allerede tidligere havde 

været der, hvilket foranledigede dem til uden videre at undersøge Sagen at passere U. Love paa deres Vei til 

Jealousy, det var da at Arrestanten sluttede sig til Banden. Det var paa C. Coakly da Marshall blev træt, at 

Arrestanten blev Capitain. Han søgte i denne Egenskab at tvinge to Personer, den ene Fiskermand fra 

Sionfarm ved Navn Julius Jacksen og den anden en Mand fra Byen ved Navn Wilhelm Paulsen til at slutte sig 

til dem. Jacksen blev dog ikke directe af Arrestanten, men af en anden i Banden tvungen til at blæse paa en 

Skal men Paulsen blev, da han ikke vilde raabe ”our side” mishandlet ved Hug, deels med en Møggreb, deels 

med en Sabel og med Øxer. Arrestanten havde kun en Træsabel i Haanden, saa at han ikke med egen Haand 

kunde tilføie Paulsen synderlig Overlast. Julius Jacksen, tvang de til at følge med op til Work & Rest hvor han 

slog fra dem. Jacksen blev reent ud tvungen til at følge, [Folio 13b-14a, opslag 401] og Arrestanten saa ham 

ikke være virksom ved nogen Ildspaasættelse. Med Hensyn til Richard Lewis hvem han ikke kjender personlig 

vil han kun have hørt, at han var en sort Underforvalter og at han spillede Violin, men han veed ikke noget 

om at han skulde have været virksom ved Branden enten paa C. Coakly eller Work & Rest. 

Efter den ved de af Richard Lewis afgivne Forklaring givne Anledning, blev fremstillet William Barnes af 

Plantagen Rust up Twist, hvem Richard Lewis, da de fremstilledes sammen strax betegner som den Barnes 

han har udpeget som Capitain for den Bande der afbrændte Castle Coakley. Ligeledes erklærer Arrestanten 

William Arnold at det er den nu fremstillede Arrestant, hvis Navn han dog ikke kjender, der var en af Capi-

tainerne for Banden der var paa Castle Coakley. 

William Barnes af Rust up Twist. William Barnes, der er født paa Plantagen Clifton Hill, skjønnet at være 

25 Aar gammel, af mæhriske Kirke, vedgaaer at han har været med i den Bande der brændte paa C. Coakly, 

Peters Rest og Work & Rest, Han havde forladt Rust up Twist ved Daggry om Torsdag Morgen og traf først 

ved Diamond & Ruby paa nogen Oprørstropper. Han sluttede sig til den og en af Farmen Charles Bradshaw 

gav ham en Møggreb og en stor Flaske Petroleum. Paa C. Coakly stak han med Hjælp af Petroleumet og 

Svovlstikker som Bradshaw gav ham Ild i den øverste Ende af Magasstakken. Inde i Romkjælderen var han 

med at slaae et Romfad istykker men han var ikke med til at sætte Ild paa Romkjelderen. Paa Peters Rest tog 

han ingen activ Deel i Ødelæggelsen, medens han paa Work & Rest satte Ild paa et lille Huus mellem Stalden 

og Negerbyen. Han var ikke med til at sætte Ild paa Hovedbygningen, da der var saa mange paafærde der 

med at slaae istykker og sætte Ild paa at han ingen Chance fik til at være med. Han fulgte med Banden fra 

Work & Rest til Annashope, men var imellem de Bageste, saa han ikke kom med til noget der og undgik at 

blive skudt. Han vil ikke have røvet eller stjaalet noget paa nogen af de Steder han har været med. Folkene 

[Folio 14b-15a, opslag 402] paa Castle Coakly vare meget trevne til at slutte sig til Oprørerne, hvorimod 

Folkene paa Peters Rest og Work & Rest vare rede til at modtage dem og villig gik med dem. Arrestanten vil 

have advaret Banden mod at give sig i lav med Work & Rest, da det var en Kongelig Plantage og at der altsaa 

maatte være Soldater der, men Bradshaw sagde at det var noget Vrøvl, de skulde blot gaae lige til de havde 

faaet sat Ild paa Byen. 

Richard Lewis af Castle Coakley. Richard Lewis, der blev gjort bekjendt med Arrestanten Barnes Forklaring 

siger at den efter hvad han ved nogenlunde stemmer med hvad Barnes har gjort; Han bemærker at Barnes 

vel ikke selv tilføiede ham Vold eller truede ham dermed, men han stod hos da de andre gjorde det. 

William Barnes angiver at han ikke saae nogen true Richard Lewis hverken Bradshaw, Arnold eller Francis, 

han hørte at der i Almindelighed blev udstedt Trudsler mod C. Coakly’s Folk, hvis de ikke skyndte dem at 

komme ud men hørte ikke specielt at Richard Lewis blev truet, men han saae ham heller ikke foretage sig 

noget ondt. Da Arrestanten derpaa blev adspurgt, hvad han derefter videre havde foretaget sig begyndte han 

en Forklaring om hvor han Resten af Torsdagen og Fredagen havde færdedes, hvoraf det fremgik at han 
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fremdeles havde været virksom i Oprøret. Da imidlerttid Kl. var henved 5 blev hans yderligere Afhørelse 

udsat. 

Samtlige Arrestanter vare efterhaanden som de bleve afhørt og deres Forklaringer dem foreholdte bleve 

afførte til deres Arrest. 

Det bemærkedes, at den under Forhøret idag omtalte Wilhelm Paulsen endnu ligger paa Hospitalet som 

Følge af den ham overgaaede Medfart. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 5. 

Ph. Rosenstand Forsberg 

 

Aar 1878 Fredagen den 8de November om Formiddagen Kl: 10 blev Commissionen sat og Forhør optaget 

af undertegnede Commissair Politimester Forsberg i Overværelse af Commissionens Skriver, Politifuldmægtig 

[Folio 15b-16a, opslag 403] B. Dendtler og Politibetjent J. P. Nielsen. 

William Barnes af Rust up Twist. Fremførtes A. William Barnes af Pl. Rust up Twist. Han forklarer at han 

ikke forlod Rust up Twist Torsdag Morgen ved Daggry som tidligere af ham forklaret, men allerede Onsdag 

Aften strax efter Solnedgang, han gik imidlertid ikke længere end til Betzys Jewell, hvor han tidligere har tjent 

og hvor han i Løbet af Natten hørte at der blev bragt Budskab til Folkene om at en Bande som nu var 

beskjæftiget paa Minbijou henad Morgenstunden vilde bringe Forvalteren /: Friis :/ ”a Light”, hvormed de 

meente at de vilde afbrænde Canaan som støder op til og drives under Betzys Jewell og gik ad Landeveien op 

til Cliftonhill hvor han mødte en Bande som anførtes af Arnold, derfra gik de til Barrenspot, Strawberryhill, 

Diamond & Ruby; Da de kom til Værkerne paa Sionfarm gjorde Banden holdt, medens Damp……gen blev lagt 

tvers over Landeveien for at forhindre Vogne fra at passere, det var under dette Ophold at Bradshaw leverede 

Arrestanten en Møggreb og en Flaske Petroleum. Banden og med den Arrestanten gik derefter til Castle 

Coakley og videre som igaar forklaret. Fra Annashope begav Arrestanten sig tilbage igjen og da han ad 

Sydsidelandeveien var kommen saa langt som til Anguilla saae han en Bande komme op fra Manningsbay 

som var antændt. Banden, som førtes af en Mand ved Navn Party – af L Bethlehem – var den største af alle 

dem Arrestanten havde seet og Flere af Mændene vare bevæbnede med Geværer. Værkerne bleve først 

antændte, hvorefter Vaaningshuset blev udplyndret og antændt alt af eller efter Ordre af Party som, skjøndt 

Parris var tilstede havde Commandoen. Fra Anguilla begav Banden sig til Politistationen paa Kingshill, hvor 

alle de af Hoben som vare bevæbnede med Geværer bleve sendte op til den mod Syd vendende Port medens 

en med Sabler bevæbnet Bande samlede sig udenfor Porten mod øst. Efterat ”Party” fra en Dreng som han 

opdagede skjult i Græsmarken havde faaet Underretning om at der ikke var Militair paa Stationen trak 

Banden ind i Gaarden og Bygningerne blev efter ”Party’s” Ordre satte i Brand, af hvem veed Arrestanten ikke 

men han troer [Folio 16b-17a, opslag 404] at Sonny Dickr og Thomas Allen – begge af River – herom kunne 

give Oplysning. Medens Bygningerne paa Stationen brændte fjernede ”Party” sig og gik over til Pl. Kingshill, 

hvor han antændte den forrige Forvalterbolig; derefter sluttede han sig igjen til Banden og førte dem til Pl. 

Lower Bethlehem’s ny Vaaningshuus og Forvalterbolig som begge antændtes. L. Bethlehem’s Værkerne var i 

”Party’s” Nærværelse antændte af en Afdeling som fjernede sig fra den Bande som Party havde efterladt paa 

Stationen. Fra L Bethlehem gik Banden til Mt Pleasant & Plessens Vaaningshuus skjøndt ”Party” selv synes at 

have Betænkeligheder, dog efter en Mand navnlig Allick’s Forlangende blev antændt og de i Næreheden 

værende Magasiner udplyndrede. Værkerne som ligger paa den anden Side af Landeveien bleve ikke ved den 

heromhandlede Leilighed antændte. Efterat Vaaningshuset var ødelagt opløste Banden sig og Folkene gik 

hjem. Arrestanten opsøgte en Ven navnlig Bamberg som nu og da arbeider paa Mt Pleasant og har bekjendte 

der af hvem han fik anviist Nattelogi hos en af Bamberg’s Venner. I Løbet af Natten blev der i Negerbyen gjort 

Allarm og raabt at Værkerne vare i Brand. Arrestanten og mange af Folkene forlode Negerbyen, og gik ned 

til de brændende Værker men efter et kort Ophold der gik man tilbage til Negerbyen, ved hvilken Leilighed 

Arrestanten blev opmærksom paa at endeel af Folkene havde røvet Sukker i Værkerne. Fredag Morgen gik 

arrestanten ifølge med Bamberg, som angav at ville besøge en Slægtning paa Clearmount ad Veien til sit 

Hjem, men allerede da de kom til L. Love blev Bamberg af en Ven der navnlig Henry inviteret til Frokost i 
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hvilken Arrestanten deeltog; under Maaltidet fortalte Henry at det var hans Agt at sende en Bande 

bestaaende af Folk fra Lower Love, Castle, Jealousy og River og naar han fandt at han havde Folk nok vilde 

han gaae til Christiansted og nedbrænde Byen; ved den Leilighed gjorde Arrestanten opmærksom paa den 

Medfart som en Bande paa Annashope Dagen iforveien havde faaet af de Militaire, hvortil Henry kun 

bemærkede at han havde seet noget langt Værre paa [Folio 17b-18a, opslag 405] Crab Island. Parris som var 

sammen med Henry opfordrede nu L. Love’s Folk til at komme ud af deres Huse og følge med; han truede 

med at hvis de ikke lystrede vilde han sætte Ild paa Negerbyen; Trudselen havde tilfølge at endeel af Folkene 

kom tilstede; men gik derefter over til Castle hvor 3 a 4 Geværskud bleve affyrede udenfor Negerbyen som 

et Signal til Folkene hvem Parris derefter førte over til Jealousy; her bleve Folkene fra Negerbyen kaldte 

sammen og hele Banden ført ned til Landeveien som leder til Plantagen River, hvor Folkene, som allerede 

havde hørt Allarmen nede paa Jealousy, havde begivet sig paa Veien derover efter at have mødt den dem 

imødekommende Bande, bragte ned til Rivers Gaard hvor det store Sygehuus blev antændt. Kort efter kom 

et Commando af Frivillige til Plantagen og spredte Banden ved nogle Geværskud. Arrestanten forklarer 

nærmere at da Sygehuset som meldt blev antændt var Folkene fra River ikke endnu naaet til Stedet; da de i 

den Tro at Touren gjaldt Christiansted ad en Markvei var gaaede forbi Jealousy og komne heeltop mod Mt 

Pleasant; Parris som var tilhest saae dette, indhentede dem og fik dem til at gaae tilbage til River hvor de 

senere ved de Frivillige bleve adspredte. Fra River begav Arrestanten sig hjem og fandt ved sin Tilbagekomst 

Vaaningshuusene der nedbrædnte. Arrestanten forsikkrer at han med Undtagelse af Magasstakkene paa C. 

Coakly og det lille Skuur paa Work & Rest ikke selv har paasat Ild men har kun væet tilstede paa de Steder 

hvor der, som af ham forklaret, blev sat Ild paa; han har ikke førend under sit Ophold paa Betzys Jewell Natten 

mellem Onsdag og Torsdag hørt nogetsomhelst som tydede paa at der var Misfornøielse mellem Arbeiderne 

meget mindre at en Opstand var paatænkt. Oplæst og ratihaberet hvorefter Arrestanten blev ført til sin 

Arrest. 

Bamberg af Frederiksted. Fremførtes Johannes Samuel kaldet Bamberg som forklarer at han kom fra Byen 

Frederiksted til Plantagen Mt Pleasant & Plessens da Vaaningshuset der brændte. Han forlod Mt Pleasant & 

Plessens ifølge med William Barnes og det var da hans Hensigt at begive [Folio 18b-19a, opslag 406] sig til 

Clearmount, men allerede ved Lower Love blev Arrestanten af en Mand navnlig Henry tilbud Frokost. Under 

Opholdet paa Lower Love blev Arrestanten opmærksom paa at Parris paatænkte et Tog til Christiansted som 

skulde tændes i Brand, i hvilken Hensigt Folk fra L. Love, Castle, Jealousy, River og tilgrændsende Plantager 

bleve kaldte sammen. Arrestanten fulgte med saa langt som til Veien, som lidt østen for Jealousy løber 

mellem Mt Pleasant /: Colq :/ og River, hvor han skjulte sig indtil om Eftermiddagen Kl: 6, da han sneg sig ned 

til den Deel af Rivers Negerby som kaldes ”new works” hvor hans Tante Netta boer. Han tillægger, at da de 

Frivillige vare paa River og adspredte den der forsamlede Bande, holdt han sig endnu skjuldt; først senere gik 

han til Negerbyen til sin Tante. Angaaende hvad der efter William Barnes Forklaring skal være passeret paa 

Lower Love angaaende det paatænkte Tog til Christiansted, forklarer Arrestanten, at han ikke havde hørt 

Henry omtale, hvad han havde seet paa Crab Island, og han er istand til at kunne bevidne at Henry kun ved 

Tvang fra Parris blev nødsaget til at være virksom med Hensyn til Folkenes Sammenkaldelse. Oplæst og 

ratihaberet, hvorefter Arrestanten blev ført til sin Arrest. 

William Henry Vagtmand af Lower Love. Fremførtes Arrestanten William Henry Vagtmand paa Lower 

Love. Han forklarer at være at født paa Antigua, skjønnet at være 30 Aar gammel og hører til den engelske 

Kirke. Fredag Morgen d 4de f: Md: kom to Personer af hvilke Arrestanten kun kjendte den ene Bamberg til 

John Charles paa L. Love og bad om noget at spise, da John Charles havde nogle Planter Farrelly tilhørende 

Møbler i sit Huus som han ikke ønskede at Bamberg og den anden Mand skulde see bad han Arrestanten om 

at give dem den attraaede Mad. Under Maaltidet begyndte den Mand som af Bamberg blev kaldt Barnes at 

blæse paa den Conchylie som han førte med sig og da Arrestanten ikke vilde tillade at han vedblev hermed 

gik han uden for Døren, optog en Haandfuld Steen og truede med at vilde antænde Negerbyen, hvis Folkene 

ikke kom tilstede og deltoge i det forestaaende Tog. Da de tilstede værende Folk hørte dette, udtalte nogle 

af dem, at førend Negerbyen skulde brændes, vilde de gjøre en Tour paa Landeveien med Barnes /: take af 
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walk :/. Arrestanten bleve af Parris, som var Trouppens egentlige [Folio 19b-20a, opslag 407] Leder, truet 

endogsaa med Døden, hvis han ikke skaffede Folk til og selv deeltog i Toget. Saaledes truet fulgte Arrestanten 

med Folkene fra Lower Love op til den Bro, som mod Vest støder til Negerbyen paa Pl. Castle, her blev gjort 

Holdt, og en anden Bande stødte til Folkene fra Lower Love og derved foranledigede nogen Bevægelse 

imellem Masserne under hvilken Arrestanten saae Leilighed til at flygte og skjule sig i en af L: Love’s 

Sukkerrørsmarker. Arrestanten tillægger, at Parris vel var den egentlige Fører af Banden, men Barnes var 

ligesaa virksom og syntes mere tilbøielig til Ødelæggelse. Saaledes antændte han paa Veien fra L. Love til 

Castle en af førstnævnte Plantages Sukkermarker paa mange forskjellige Steder, men Sukkerrørene vare saa 

grønne at de ikke ret vilde brænde. Arrestanten beder sin afgivne Forklaring ændret derhen at det ikke var 

ved den saakaldte Castle Bro at han saa Leilighed til at slippe fra Banden men først da denne var kommen til 

Veien vesten for Jealousys Negerbye, hvorfra han smuttede ind i en af Pl. L. Love’s med Sukkerrør beplantede 

Marker. Arrestanten har under hele Oprøret kun to Gange været borte fra sit Hjem paa L. Love nemlig om 

Torsdagen, da han af en Bande som var under Anførsel af James de Silva blev tvungen til at følge med over 

til Plantagen Adventure, to Drenge brækkede der Laasen fra Romkjelderen hvor senere Christian Martin, 

Wren Gittens og Lucas antændte Rommen hvorved Værkerne bleve ødelagte. Det var Christian Martin som 

fyldte Kjelderen med Straae og Gittens som antændte Straaet, hvorefter Kjelderdøren blev lukket og 

Værkerne nedbrændte. Den anden Gang fulgte Arrestanten, dertil truet af Parris, med Banden Veien ved 

Jealousy Negerby hvor han flygtede og begav sig til sit Hjem. Oplæst og ratihaberet, hvorefter han blev 

tilbageført til sin Arrest. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 3½. Forsberg 

 

Aar 1878 Løverdagen den 9de November om Formiddagen Kl: 11½ sammentraadte Commissionen i St 

Croix Arresthuus. Commissionens [Folio 20b-21a, opslag 408] Medlem Byfoged Sarrauw havde anmeldt at 

han ved Embedsforretninger i Byen Frederiksted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende 

andre Medlemmer vare tilstede. 

Wm Henry. Fremførtes Arrestanten William Henry af Pl. L. Love, som gjentager sin tidligere afgivne For-

klaring om, at han om Fredagen kun fulgte Banden fra L. Love saa langt som til Landeveien til Jealousys Ne-

gerby’s vestlige Side. Han var saaledes ikke tilstede, da Sygehuset paa River blev antændt. Naar under Barnes 

Forklaring er anført, at Arrestanten, som en Opmuntring til Folkene fra Lower Love til at følge med, har udtalt, 

at han havde seet værre Ting paa Crab Island, udsiger A., at han har været i 3 Aar paa Portorico, men at han 

ikke er sig bevidst, at han har udtalt sig som anført. Iøvrigt henholder A. sig til, hvad han ogsaa har udsagt 

om, at han om Torsdagen kun var fra Plantagen L. Love, medens han var tilstede ved en Ildspaasættelse paa 

Pl. Adventure, og om Fredagen da han med L. Love Folk gik over til Jealousy. 

Wm Barnes. Fremstilledes paany William Barnes, der med Hensyn til, at han af Forvalteren paa River er 

sigtet for baade at have beordret Andre til og selv at have sat Ild paa det store Sygehuus paa River erklærer, 

at han tillige med River Folk kom forsilde til da Parris med sin Bande allerede havde besørget det. Blandt 

dem, han saae virksomme, nævner han Thomas Allen af River. 

Ths Allen. Fremstilledes A. Thomas Allen af Pl. River. Han forklarer, at han om Fredagen har været saa 

langt borte fra Plantagen som oppe ved Veien til Mt Pleasant /: Colq :/ sammen med Henry Samuel og Fer-

dinand Joseph, men de stode gandske rolig og gjorde ingen Ting. Senere stod han paa Møllebakken i River 

Gaard og saae Sygehuset brænde; det er alt, hvad han har havt at gjøre med Oprøret, og navnlig var han ikke 

ude af Plantagen hverken Onsdag eller Torsdag. 

Fremstilledes Samuel Berly af Pl. River, hvem Forvalter Wilson havde opgivet som Vidne imod Thomas 

Allen. Han siger, at han ikke med sine egne Øine har seet Thomas Allen gjøre noget, men han var tilstede da 

Andrew Fosset og John Henry begge af River forklarede for Forv. Wilson at Thomas Allen havde været en af 

Formændene til at brænde Forvalterboligen [Folio 21b-22a, opslag 409] og Sygehuset af. Allen havde efter 

de to alt nævnte Vidners Forklaring saagodtsom bestandig været sammen med Henry Samuel ogsaa af River. 
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Fremstilledes Henry Samuel af Pl. River, der forklarer, at han var tilstede i Plantagen River’s Gaard, da 

Sygehuset blev afbrændt, at der var en stor Mængde, men at han ikke kjendte en eneste af dem. Han forkla-

rer, at han selv var hjemme hele Dagen, og at Thomas Allen var hjemme hele Dagen; dernæst forklarer han, 

at han og Thomas Allen var ude, og under nærmere Examination kom der ingen fornuftig Forklaring ud af 

Arrestanten. 

Fremstilledes Edward England og Henry England Fader og Søn, der ere beskyldte for alvorlig Deeltagelse i 

ovenanførte oftere omtalte Ildspaasættelser paa River, men de benægter Begge, at de have havt noget-

somhelst Deel i dem. Drengen vil hele Tiden under Oprøret have været hjemme paa Jealousy medens Fade-

ren ikke vil have været ude af Mt Pleasant /: Colq :/ Gaard. 

Under nærmere Examination fortæller imidlertid Edward England, at han om Fredagen var ovre paa River. 

Om Formiddagen Kl: 10 – 11 kom Thomas Allen og Henry Samuel op til /: Colq :/ Mt Pleasant, hvor Ar-

restanten var og kaldte Negerne ud; de maatte komme ned til River, hvor Forvalterboligen og Sygehuset 

endnu stode, og brændt dem ned. Mt Pleasant’s Folk fulgte dem, da i det samme Parris’s Trup kom op fra 

Jealousy og Allen og Samuel raabte dem op for at komme ned til River, og de fulgte saa denne Bande. Parris 

var tilhest og havde et Gevær, en anden Mand, en høi sort Mand, havde en lang Sabel og var Capitain inde i 

Banden. 

Thomas Allen og Henry Samuel benægte Rigtigheden af Edward Englands Sigtelse, hvilken bekræftes af 

Henry England. der paa Jealousy vel have hørt de samme Yttringer af dem. Edward England bemærker, at de 

allerfleste af Mt Pleasant’s Folk have seet og hørt det og kunne vidne derom. 

I den Anledning fremstilledes John Lewis og George Francis, der begge hensidde i Varetægtsarrest, be-

skyldte for, at have fulgt med en Bande, der om Fredagen, satte Ild [Folio 22b-23a, opslag 410] paa River. De 

forklarer Begge sammen stemmende om Thomas Allen og Henry Samuel paa samme Maade som Edward 

England; de fulgte alle med den af Parris, og en Mand der hed Henry fra L. Love og havde en stor Sabel, 

anførte Bande; de vilde selv, skjøndt de fulgte Banden ikke have taget Deel i Ildspaasættelsen. 

Den imorges fremstillede William Henry, af Lower Love, blev paany fremstillet, og blev saavel af de to 

England’s samt af John Lewis, George Francis, Thomas Allen og Henry Samuel paa det bestemteste udpeget 

som den, der i Parris’s Banden var oppe ved Mt Pleasant /: Colq :/. William Henry maa nu indrømme, at han 

har været med Parris Bande oppe ved Mt Pleasant for at trække Mt Pleasant’s Folk ud, men siger, at han ikke 

gik med heelt ned til River. Da imidlertid alle de ovennævnte bestemt erklære, at han, sammen med Parris, 

gik i Spidsen for Banden ned til River, men han ogsaa indrømmede dette og at det var den Bande, der 

nedbrændte Sygehuset og Forvalterboligen men hvorledes Ilden opstod, har han ingen forestilling om. Parris 

var tilhest, lige indtil Plantercorpset kom ned til River, da han sprang af Hesten og efterlod den i Gaarden. 

Den gamle England angiver, at han kun fulgte Banden, for at undgaae at Mt Pleasant’s Negerby, i hvilken 

han havde gjemt endeel af Planter Holm’s Gods, skulde blive brændt af. 

Fremstilledes, efter den Anledning, der i Indberetninger til Politikamrene og derfra til Commissionen er 

given, John Robert, der opgiver, at han almindelig kaldes John Charles, og som er beskyldt for at have været 

særdeles virksom ved Afbrændingen af River’s Værker Onsdag, og af Sygehuset og Forvalterboligen Fredag 

Formiddag. Han benægter, at han ved nogen af de paagjeldende Leiligheder har været paa River. Den eneste 

Dag, da han ”took a walk” var om Torsdagen, da han saae paa at Negrobay blev afbrændt, men han tog ingen 

Deel deri. Thomas Allen blev [Folio 23b-24a, opslag 411] blev afhentet og udsiger, at han ikke saae noget til 

Arrestanten John Robert paa River Onsdag Aften, da Værkerne brændte. 

Den der førte Banden Onsdag Aften, var en Neger, der hedder Robert Taysen eller noget lignende, hvorfra 

ved Arrestanten ikke, og det var en Neger fra Good Hope der da Driveren bad Banden om ikke at sætte Ild 

paa Rivers Værker og Robert Taysen var ved at lytte til ham, raabte paa, at de ikke maatte passere Rivers 

Værker. Thomas Allen erindrer efter nogen Betænkning, at Negeren fra Good Hope blev kaldt Bastian. 

William Barnes forklarer, at John Robert, efter at de havde spist Frokost sammen hos William Henry ikke 

fulgte med Parris’s Bande. Han sagde, at han vilde gaae ned til Diamond til sit Fruentimmer. 
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Samtlige de afførte Arrestanter vare efterhaanden, som de vare blevne forhørte, og saaledes som af det 

Ovenstaaende fremgaaer, confronterede bleven afførte. 

Commissionens Formand slutteligen fremlagde, en ham ved Skrivelse af G. D. fra Frederiksteds Politi-

kammer tilstillet Udskrift af Frederiksteds Politirets-Protokol indeholdende Forhører, optagne i Frederiksted, 

i Anledning Oprøret, saa og en Fortegnelse over Personer, der paa Grund af Deeltagelse i Oprøret for Tiden 

hensidder som Fanger i Frederiksfort. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 5. 

Ph Rosenstand Forsberg 

 

Aar 1878 Tirsdagen den 12te November om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus; samtlige Commissionens Medlemmer var tilstede. 

Wm Henry. Fremstilledes, den tidligere fremstillede William Henry af Lower Love, der adspurgt med 

Hensyn til John Robert /: John Charles :/ forklarer, at denne, efter i Løbet af Onsdagen havde eskorteret en 

Forvalter op til Christiansted, kom tilbage til Lower Love, hvor han var med til at redde og gjemme Planter 

Farrelly’s Møbler og var fremdeles tilstede da Banden kom op og brændte L. Love af. Da River brændte før L. 

Love, kom saaledes Arrest. ikke fra, at det er muligt, at [Folio 24b-25a, opslag 412] John Charles kan have 

været med ved Arbrændingen af River Værker. 

William Barnes, der ligeledes blev fremstillet, forklarer yderligere, at det eneste Sted, hvor han har seet 

John Charles har været med, er om Torsdagen ved Anguilla hvorfra han fulgte Banden op til Kingshill’s Station, 

men Arrestanten saae ham ikke gjøre noget særlig ondt. Arrest. tilføier, at William Henry ogsaa var virksom 

i Anguilla og Kingshill Banden og havde ogsaa den Dag sin Sabel med. Arrestanten mener ogsaa, at have seet 

ham ved L. Bethl. hvorhen Banden gik fra Kingshill og deelte sig i to Dele hvoraf den ene brændte de øvre 

Bygninger og den anden Værkerne, hvorefter Banden igjen forenede sig og gik til Mt Pleas. & Plessens. Om 

William Henry var med ved Mt Pleasant tør Arrestaten ikke sige. John Robert /: John Charles :/ var ogsaa med 

ved L. Bethlehem, hvor han ligesom han allerede ved Anguilla havde reddet en Mand, hvem Parris vilde have 

ladet slaaet ihjel, reddede enten en Mand eller et Fruentimmer der, efter der var sat Ild paa Forvalter Hewitts 

Huus, var ifærd med at kaste Vand derpaa; som tidligere tilført sov Arrestanten Natten imellem Torsdag og 

Fredag i Mt Pleasant & Plessens Negerbye og var saaledes i Negerbyen, da om Natten Mt Pleasants Værker 

brændte; Bygningerne paa den anden Side af Veien, vare som bekjendt, allerede brændt om Eftermiddagen 

– han veed ikke hvorledes det med den Brand gik til, han troer nemlig ikke, at det var Mt Pleasant’s Folk der 

iværksatte det, og Banden havde, efterat den havde afbrændt Mac Dermoth Huus, – det er Hovedbygningen 

– opløst sig, saa der ingen Bande var samlet, førend Parris igjen Fredag Morgen dannede den omtalte Bande 

paa Lower Love. 

John Robert /: John Charles :/ blev igjen fremstillet og efter at han først havde benægtet, at have været 

ved Anguilla eller L Bethl. den paagjældende Dag, maa han, da William Barnes forklarer om hvorledes han, 

da Parris vilde lade de ovennævnte Folk dræbe, lagde sig imellem, erkjende der har været tilstede, men han 

vil ligesaalidt som paa Negrobay have gjort noget [Folio 25b-26a, opslag 413] Ondt. Fra Bethlehem vil han 

være gaaet hjem til L. Love og ikke senere vil have været paafærde. 

Arrestanterne afførtes. 

Fremstilledes Peter William, Fisker af Frederiksted, født paa Pl. Sprathall, der i Henhold til hvad der om og 

af ham har været forklaret, i Frederiksteds Politiret /: Forhør den 15de October :/ har været sigtet for, at have 

om ikke i Gjerningen deeltaget, saa dog sammenstemmende med Oprørerne; han forklarer, at han ikke har 

vildet udtale den ham i Forhøret tillagte Mening som sin egene, men at han kun har vildet sige, at det var 

det, Arbeiderne sagde og meente. Han forklarer, paa Anledning, at han hele Tirsdag ikke var i Byen men paa 

sin Fiskerbedrift ude ved Plantagen Northside, han vilde ogsaa have sovet der, hvis han ikke noget over 

Klokken 6 havde hørt at der var Spectakel i Byen, hvortil han ankom Klokken henved 9; han kan saaledes ikke 

vide noget om, hvad der er foregaaet i Løbet af Tirsdagen og han vil aldrig tidligere have hørt noget om, at 

der var nogen Gjæring blandt Arbeiderne, eller at de havde isinde at gjøre Spectakler den 1ste October. 
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Commissionen, efter det med Hensyn til Peter William Fremkomne, fandt at kunne relaxere ham. (Tilføjet 

i margen: Relaxeret 12/11 – 78.) 

Fremstilledes William Grant, af Pl. Mt Pleasant & Plessens, født paa Barbados og hører til den engelske 

Kirke. Han forklarer, at han Torsdagen den 5te f. Md., opholdt sig paa Pl. Upper Love hos en nu afdød Mand, 

Cadday, som befalede ham i Arrest – at true Plantagens Folk til at komme ud af deres Vaaninger og slutte sig 

til Banden. Arrestanten var ved den Leilighed bevæbnet med en Sukker-Øxe, skjønt A., af frygt for Cadday, 

efterkom hans Opfordring, blev han dog ikke af andre, end en Mand, navnlig George Mace, lystret, hvisaarsag 

han, uden at foretage sig noget somhelst paa Upper Love, begav sig til Mt Pleasant & Plessens hvor han 

forblev indtil Vaaningshuset af en Bande, som kom til Plantagen, blev antændt og nedbrændt. Natten imellem 

Torsdag og Fredag blev Værkerne paa Plessens nedbrændte men Arrestanten veed ikke af hvem. Arrestanten 

udsiger, at Alexander Griffith, som er Vagtmand paa Pl. Upper Love, vil kunne bevidne Rigtigheden af hvad 

han har sagt. Paa given Anledning vedgaaer A., at han ved at opfordre U. Love’s Folk til at slutte sig til Banden 

[Folio 26b-27a, opslag 414] gjorde Brug af den Udtalelse, at de ikke, skulde arbeide mere for 10 Cts. 

Fremstilledes Christian Coulsen, der under Politiforhørene fra Frederiksted er sigtet for, at have været 

paafærde Natten mellem Tirsdag og Onsdag. Han fastholder som tidligere, at han blev fuld, strax da han kom 

til Byen, hvilket var lidt før Daggry, da Samuel Henry /: skudt :/ og Emanuel gav ham en Flaske Rom. 

Fremstilledes John Emanuel Benjamin, i hvem Coulsen gjenkjender den Person, han sammem med Samuel 

Henry traf udenfor Brown’s Rombod. Han kaldes almindelig, saaledes ogsaa af Coulsen, Maney. 

Coulsen forklarer saaledes, at Many den paagjeldende Nat havde sit Hoved ombundet med et Tørklæde, 

medens Samuel Henry havde en Hat paa. – Baade Brown og Reuter’s Boder, der ligger ligeoverfor hinanden, 

var i fuld Brand og der var en stor mængde Mennesker som gjorde Spectakler og gik navnlig op og ned under 

Raabet ”our side” hvilket Raab Dep. kun fik netop Tid til at høre, da han strax efter blev fuld og krøb under et 

Romfad. 

Fremstilledes den tidligere fremstillede Ferdinand Ludvig, der havde været paa først om Natten ved Ilde-

branden i Frederiksted. 

Arrestanten Emanuel fremstilledes for ham, og han erklærer, at han kjender ham godt han saae ham i 

Frederiksted om Tirsdag Formiddag, derimod saa han ham ikke om Natten ved Ildebranden. Han var ikke 

tilstede ved Browns & Reuters Romboder, da han var beskjæftiget, længere nede i Gaden ved John Moores 

Boutik. 

Fremstilledes, den tidligere fremstillede William Arnold af U. Love, for hvem A. Emanuel fremstilledes. 

Arnold erklærer, at han kjender ham godt som Emanuel kaldet Maney fra Mt Pleasant /: Colq :/ og han 

gjenkjender i ham den Person, der Onsdag Morgen kom kjørende i en ”Lowcart” rundt U. Love og talte om, 

at han hele Natten havde været i Vestend ”to fight for more money”. 

Arrestanten Emanuel benægter, baade Coulsen’s og Arnold’s Opgivender. 

Samtlige Arrestanterne vare blevne afførte, efter de vare blevne afhørte og i Overeensstemmelse med 

Foranførte ………. [Folio 27b-28a, opslag 415] confronterede. 

Commissionens Formand bemærkede, at fra Commissionen ved Skrivelse fra Chr. Politikammer, dat: 9de 

dennes, men først ihændekommen Commissionen Dags Morgen, da den sammentraadte, har modtaget 

nævnte Anholdte: 

1. John Simmens af Pl. Barrenspot, der sigtes for, at have deeltaget i Ødelæggelserne paa Pl. Straw-

berryhill. 

2. Thomas Boins af Pl. Hermitage der er anholdt for at have været med ved Antændelsen paa Pl. Wheel 

of Fortune. 

3. Laurentius Williams 
af Plantagen Mt Pleasant /: Colq :/ der sigtes for at have været med ved Af-
brændingen af Monbijou, Little Fountain, Lebanonhill o. s. v. 

4. Frank Lucas 
5. Maria Emanuel 

de bleve samtlige fremstillede for Commissionen og foreholdt de mod dem rettede Sigtelser. – Med Undta-

gelse af Thomas Boins, der angiver, at han ikke har været med ved Ildspaasættelsen ved Wheel of Fortune 
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og om Tirsdagen han var lige ved Udkanten af Frederiksteds Bye og derfra vendte tilbage til Hermitage; er-

kjendte de Øvrige, at de have været i de Bander de sigtes for at have sluttet sig til; uden dog at ville have 

taget virksom Deel i Bandens Forbrydelser. 

Commissionen derpaa, efter det med de 4 Anholdte Fremkomne og med Hensyn til Thomas Boins, da det 

efter Sagens Omstændigheder og Forholdene fortiden har paa Øie, der gjør en yderligere Forsigtighed 

nødvendigt, fandtes nødvendig at sikkre hans Tilstedeblivelse, indtil det er nærmere oplyst, hvorledes det 

med Sigtelsen forholder sig, decreterede, at de nævnte 5 Anholdte hensættes i Varetægtsarrest. 

Fængslingskjendelsen blev samtlige Arrestanter betydet; hvorefter de afførtes til deres Arrest. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 5. 

Ph Rosenstand C Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Onsdagen den 13de November om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus; samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede. [Folio 28b-29a, opslag 416] 

For Commissionen fremstod Planter Christian Holm, Eier af Plantagen Mt Pleasant /: Colq :/, der paa given 

Anledning forklarer, at han den 2den October, da Oprøret spredte sig ud i Landet, opholdt sig hjemme paa sin 

Plantage til Kl: 3¾ Eftermiddag. Comp.bemærker, at han, om Morgenen, lidt efter Kl: 5, af Edward England, 

der Dagen forinden var flyttet til Plantagen fra River, var bleven underrettet om, at der havde været 

Spectakler og Ildebrand i Frederiksted om Natten; hvilket England Søn, Henry England fra Jealousy, om 

Natten Kl: 12 var kommen og havde fortalt sin Fader. Lidt senere paa Morgenen fortalte Driveren Comp. det 

samme, Comp. lod imidlertid, da det ikke faldt ham ind, at det var noget der vilde sprede sig ud i Landet, 

ligefuld sine Folk gaa til Arbeide som sædvanlig og satte dem til at Arbeide i en afsides liggende Sukkermark, 

der hører til Pl. Solitude, der arbeidede Folkene fuldstændig rolig og upaaklagelig til Kl: 11. Comp. mærkede 

ikke den mindste Bevægelse iblandt dem der kunde tyde paa at de vidste noget om forestaaende 

Begivenheder. Comp. tænkte heller ikke videre over hvad han havde hørt. Da Comp., omtrent Kl: 11, kom 

hjem saa han at der var Ild i Sukkermarkerne paa St Georges og Mt Pleasant & Plessens, saa at det altsaa blev 

ham klart at der gik Ildspaasættelser for sig paa Landet, strax efter saa han at Studene vare spændte fra 

Karrerne, uagtet at der var givet Ordre, at de skulde arbeide Middagsstunden igjennem og en gammel sort 

Underforvalter, han har, berettede at Karremændene uden Tilladelse havde spændt fra og var gaaet i 

Negerbyen. Lidt efter saa Comp. de 4 Karremænd, John Lewis, William Joseph, Frank Lucas og en 4de, hvis 

Navn Comp. ikke i Øieblikket erindrer, komme fra Negerbyen, ikke som sædvanlig med Hat paa, men deres 

Hoved ombunden med Tørklæde og med tykke Kugler i Hænderne forlade Pl. – Comp. kaldte dem imidlertid 

tilbage og befalede dem at forblive paa Plantagen; derefter, da Comp. desuden havde hørt, at Arbeidet var 

standset pa de omliggende Plantager, sendte han Bud om at Arbeidet skulde ophøre paa Solitude. Imidlertid 

havde han fra sit Huus seet en af sine [Folio 29b-30a, opslag 417] Arbeidere Edward Lewis, hvem han dog, da 

han havde fremmede Klæder paa, ikke strax kjendte, komme luskende hjem. Kort efter indfandt Edw. Lewis, 

der nu havde faaet sine Arbeidsklæder paa, sig ude i Gaarden, hvor en stor Deel af Folkene, der vare komne 

hjem fra Arbeidet, opholdt sig. Comp. hvem det nu var klart, at der var ligefrem Oprør i Landet gav Driveren 

Ordre til at at holde Folkene hjemme paa Pl., imidlertid blev han omtrent ved Middagstid, af en Mand hvem 

han Dagen iforveien havde sendt til Frederiksted, underrettet om Sagens sande Stilling, at den bedste Deel 

af Byen Frederiksted var brændt af, at Veien ligefra Castle af og ned ad var fuldt af Negere der gjorde alle 

Slags Spectakler og skjændtes og sloges indbyrdes og at der ved Carlton laa to dræbte Soldater paa Veien. 

Comp. havde imidlertid det Haab, at der vilde komme Politi og Militair for at standse Spectaklerne lige som 

han med Hensyn til sin egen Plantage havde det Haab, at hans Folk vilde vise sig tro. I Løbet af Eftermiddagen 

blev det imidlertid værre og værre og Comp.s Folk henvendte sig flere Gange til ham og bad ham om, at han 

og hans Familie endelig maatte forlade Pl., da de ikke troede at ville kunde forsvare ham. Da Comp. desuden 

efterhaanden saa, at ikke blot Sukkermarkerne, men Værkerne og Bygningerne afbrændtes, – han saae 

saaledes i Løbet af 2 Timer Værkerne paa St Georges, Grove Place og River blive brændte – blev det ham 

klart, at alt skulde ødelægges; han havde ikke Vaaben til at forsvare sig med og da han efterhaanden hørte, 
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at Beboerne paa alle omliggende Plantager vare gaaede bort og ligeledes fik Tvivl om, hvorvidt han virkelig 

kunde stole paa sine Folk, eller om de ikke snarere raadede ham til, at flygte, havde de vilde af med ham, 

bestemte han sig tilsidst Klokken mellem 5 og 6 til, at forlade Plantagen og kjørte til Byen. Comp. havde i 

Løbet af Dagen lagt Mærke til, at Emanuel – kaldet Many – ikke var hjemme, ligesom en Dreng Fritz 

Richardsen, der skulde have været flyttet til Pl. den 1ste October, slet ikke var kommen, strax før Comp. forlod 

Plantagen, saae han Many i Gaarden i en forskrækkelig Tilstand ophidset og [Folio 30b-31a, opslag 418] 

gjennemsvedt, stillende sig frem som om han lagde an paa, at Comp., der hele Eftermiddagen igjennem 

havde holdt Øie med sine Folk og ogsaa spurgt efter Many, skulde see ham. Many havde dengang ikke, enten 

noget rødt Skjerf eller nogen ny Hat paa. Med Hensyn til disse Gjenstande bemærker Comp. at de nogen Tid 

efter, da Emanuel Huus af Driveren blev undersøgt i Anledning af en Mistanke om, at Emanuel havde røvet 

Gods skjult, bleve funden under en Fjæl i Gulvet. – Da Comp. Løverdag Morgen kom tilbage til Plantagen 

fandt han alt nedbrændt, Karrer og Seletøiet indbefattet. Comp. hørte at mange af hans Folk havde deeltaget 

i Ødelæggelserne paa andre Plantager hvoledes de egentlig havde opført sig paa selve Plantagen kan Dep. 

ikke med Sikkerhed sige noget om, dog skal Emanuel være den der har ringet Klokken ved hvilken Leilighed 

han har brugt et Stk Reeb han maae have taget ud af Værkene; om Fredagen skal Tømmermanden Fritz 

Valllentine som vare ivrig paafærde med at faa Karrerne brændte; om Fredagen blev nemlig, hvad der var 

skaanet Onsdag Aften, af en mindre Bande, der kun skal have bestaaet af en 20 a 30 Mennesker og som kom 

fra Lower Love – den i det Tidligere ofte omtalte Bande – men denne lille Bande skal have været langt vildere 

og grusommere end den store Bande, paa et Par Hundre Mennesker, der om Onsdags Aften brændte 

Værkerne og Vaaningshuset. Den store Bande Onsdag Aften var, efter hvad Dep. har hørt, anført af en Robert 

James – skudt ved Standretten – hvem kun en eneste Mand paa Plantagen kjendte, ligesom der i det Hele 

taget skal have været Folk der for største Delen ikke vare kjendte paa Plantagen, der hjemsøgte den. James 

de Silva – skudt ved Standretten – skal have været den, der først satte Ild paa Vaaningshuset vistnok i 

Forening med Emanuel. Fredag Eftermiddag, da Banden var under Anførsel af Parris, var ogsaa James de Silva 

med, desuden efter Hesteoppasserens Richard Addam’s Opgivende, Bamberg. Dep. har, efter alt hvad hans 

Folk har sagt ham, ingen Tvivl om, at baade Edward Lewis og Emanuel have været i Frederiksted under 

Branden der, og at de overalt have taget væsentlig Deel i Spectaklerne, men om enten de, eller nogen anden, 

have vidst, tænkt paa, eller af- [Folio 31b-32a, opslag 419] talt noget forud, veed Dep. intet om; han har ikke 

mærket noget til nogen daarlig Stemning blandt Folkene, der baade i August og September Maaned 

arbeidede godt. Dep. mistede vel ved October endeel Folk men det var Folk der fæstede sig paany for et Aar 

paa andre Plantager, navnlig paa River, ligesom Dep. ogsaa selv har fæstet adskillige Folk fra 1ste October, 

uden at de gjorde mindste Vanskelighed med at indgaa Aarscontracter, saa at Dep. var fuldstændig 

overrasket, af hvad der er skeet. – I April Maaned vil han have mærket nogen Utilfredshed dog kun ved en 

enkelt Leilighed da Driveren kom og fortalte ham, at Folkene arbeidede daarligt ved Rørskjæringen og talte 

om, at de ved October alle sammen vilde være ”Porters”. Dep. gjorde en Bemærkning til Driveren om, at det 

vilde de snart blive kjede af, saaledes at vandre om fra Plantage til Plantage uden Bolig, men det kunde man 

jo tale siden om. Dep. tænkte aldrig siden derpaa. Han tilføier dog, at der en Uges Tid, før den 1ste October, 

var en Arbeider der kom for at fæste sig til Dep. og hvem Dep. Leilighedsviis spurgte om han troer, at der var 

mange Folk der ved October vilde forlade Øen, som dertil bemærkede at det kunde de jo ikke da ingen maatte 

forlade Øen naar de ikke havde $ 5 og da Dep. indvendte, at det var jo noget Vaas da et Pas kun kostede 32 

Cts o.s.v. svarede Arbeideren, hans Navn var John Burnet, at det var ligegodt sandt da Politiet havde forlangt 

det. Da Dep. ikke havde videre at forklare, der kunde tjene til Oplysning i Sagen blev han demitteret. – 

Fremstilledes for Commissionen Nancy Lawrence, født paa Bettys Hope, men som boer i Frederiksted. 

Hun forklarer, at hun arbeider for Tiden i Dagsarbeide paa Pl: La Grange og arbeidede der Mandag og Tirsdag. 

Foreholdt, at hun er sigtet for, at have havt Gods der er røvet under Ildebranden, Natten mellem Tirsdag og 

Onsdag i Frederiksted, skjult i sit Huus, at være antruffen med Brandsaar paa Armen, og derfor formodes at 

have været paafærde den paagjældende Nat, ved Ildspaasættelserne benægter hun Sigtelsen. Hun veed ikke 

andet, at der er funden i hendes Ovn en Kasse Stivelse, om hvilken hun ikke veed hvorledes den er kommen 
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der. De formeentlige Brandsaar der nu ere helede angiver hun at være Ringorme og hun vil i Løbet af Natten 

intet andet herfra have at gjøre med Ilden end at slukke Peter [Folio 32b-33a, opslag 420] Cornelius Huus 

hvilket er ved Siden af hendes Huus. 

Politibetjent J. P. Nielsen, der fortiden gjør Tjeneste som Inspectionshavende her i Arresthuset fremstod 

og forklarede, at Arrestantinden, da hun opsendtes hertil fra Frederiksted havde et skjult Saar paa Armen, 

om hvilket han ikke tvivler at det var et Brandsaar. 

Arrestantinden afført. 

Commissionens Formand bemærkede, at Commissionen idag ved Skrift af G. D. fra Christiansted Politi-

kammer havde faaet tilstillet Fisker Joseph Simmons af Pl. Northstar, der af Forvalter Foster af Pl. Monbijou, 

er sigtet for, at have været med til Ødelæggelserne paa Monbijou og navnlig opbrudt Laasen til Allow-

ancekjelderen. 

Anholdte blev fremstillet og forklarer, at han lever med et Fruentimmer paa Monbijou hos hvem han var 

Onsdag Aften, da Banden kom til Monbijou, den tvang alle Folk der vare i Negerbyen til at komme ud, og 

deeltage i Spectaklerne, saaledes ogsaa Arrestanten. Han vedgaaer, at han slog Laasen af Allowancekjelde-

ren, men benægter, at det var …….., fordi han blev tvunget dertil; Arrestanten kan ikke opgive, hvem der 

særlig har tvunget ham, eller ført Banden, og bemærker, at det var med en lille Spaserestok /: af omtrent 

Fingers Tykkelse :/ som han selv havde, hvormed han slog Laasen stykker. 

Commissionen i Kraft af hvad af Anholdte selv er vedgaaet decreterede at han hensættes i Varetægts-

fængsel. 

Fængslingskjendelsen blev betydet Arrestanten, hvorpaa han afførtes til sin Arrest. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 5. 

Ph Rosenstand C Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Torsdagen den 14de November Kl 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Arresthuus. 

Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt at han ved Embedsforretninger i Byen Frederiksted 

var forhindret fra at være tilstæde. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes Laurentius William, Vagtmand paa Pl. Mt Pleasant, /: Colq :/ tilhører den engelske Kirke, er 

født paa La Vallee, og 30 Aar gammel, han forklarer, at han var paa Pl. hele Onsdagen, det første han hørte 

om Spectaklerne var, da han om Morgenen omtrent Kl: 5 stod op, og saae at Himmelen mod Vest var rød 

som af en stor Ildebrand. Paa Tilspørgsel angiver han, at Emanuel, der ikke havde været hjemme hele Natten, 

efter at han i Løbet af Tirsdagen var gaaet til Vestend. [Folio 33b-34a, opslag 421] Kl: 8 Onsdag Morgen kom 

han hjem og saae vild og forstyrret ud, han har iført en sort Frakke og havde derover et Stk rødt Tøi, paa 

Hovedet havde han en ny Straahat, og i Haanden en ny Kjørepidsk, hans Øine vare røde og Ansigtet sværtet 

af Røg og Sod, han talte ikke om, hvor han havde været, eller hvad han havde gjort; han kom over Hermitage 

fra River Kanten. Omtrent Kl: 11 forlod han igjen Plantagen og gik igjen ned i Landet, som Arrestanten 

antager, for at være med til at brænde af; Da Folkene allerede vare til Arbeide, blev han ikke seet af nogen 

af dem, kort efter at han var gaaet kom Edward Lewis hjem. Emanuel kom først hjem igjen, strax forinden 

Herr Holm forlod Plantagen og gik ikke mere ud, indtil Banden Kl. omtrent 7½ kom ind paa Plantagen, ved 

hvilken Tid han sad ved Dammen i Gaarden, medens Edward Lewis havde sat sig op i et Træ, hvor Veien dreier 

af fra Landeveien til Værkerne, som for at vente paa Banden. Saa snart Banden kom ind, forlod Emanuel og 

Lewis deres Pladser for at vise Banden, til hvilken de sluttede sig, Veien til Bygningerne. Efter at De Silva /: 

skudt :/ havde brudt Kjelderdøren op og de havde stjaalet Provisionerne gik Banden nu med Edward Lewis 

og De Silva i Spidsen op til Vaaningshuset, i hvilket Edward Lewis var den Første der kom ind. Banden fulgte, 

og Arrestanten, der var gaaet ned i Negerbyen, hørte hvorledes alting blev slaaet i Stykker og kort efter saa 

han Huset i Flammer. Hvem der først satte Ild paa eller hvorledes den blev paasat kan han saaledes ikke sige, 

men en stor Mængde i Banden havde Kerosin Daaser paa Hovederne, Daaser der saae ud som de lige vare 

tagne fra en Boutik. Hvorledes Værkerne bleve afbrændte saae Arrestanten ikke, da han ikke turde vise sig, 

fordi han havde hørt, at Førerne havde spurgt efter ham og et Par Andre som Folk, der holdt med deres 
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Herrer, og han antog det for rimeligt, at de virkeligt vilde have fat paa ham, fordi han havde skjuldt endeel af 

Holm’s Gods i Negerbyen, og han ved sit eget Huus holdt Herr Holm’s Kuffert skjult. Emanuel havde under 

Opmarschen til Huset ringet Klokken, men da Banden begyndte sine Ødelæggelser oppe i Huset indhentede 

han dem og var med. Det Hele gik for sig under et forskrækkeligt Spectakel og under det idelige Raab ”our 

side”. Arrestanten forsikkrer, at det var første Gang han hørte dette Feltraab. Med Hensyn til Emanuel, om 

hvem han ingen [Folio 34b-35a, opslag 422] Tvivl har, at han hele Tiden har været en af Hovedmændene, 

udsiger han videre, at en Person ved Navn George Mace /: skudt :/ - den samme om hvem Emanuel tidligere 

har forklaret, at han gav ham det røde Stk. Tøi og en Straahat – den paafølgende Søndag Morgen kom ud paa 

Pl. og spurgte efter Emanuel og Edward Lewis, da han vilde have dem med til Concordia, hvor de 3 i Forening 

skulde i en Sukkermark havde skjult Gods som de havde røvet i Vestenden, men hverken Emanuel eller 

Edward Lewis vare tilstede, da de havde skjult sig i Bakkerne, hvorfra Edward Lewis først blev paagreben d 

15de October medens Emanuel nogle Dage senere overgav sig selv til Plougemanden Timoth Adam, hvem han 

lod kalde, da han ikke turde komme ned paa Pl. af Frygt for, at de andre Folk skulde mishandle ham for al 

den Ulykke han havde bragt dem i. – Arrestanten var Onsdag Aften ikke noget Øieblik fristet til at slutte sig 

til Oprørsbanden og gjorde hvad han kunde for hemmelig at redde og skjule Herr Holms Sager. Plantagen 

selv var der intet at gjøre for. Den næste Dag – Torsdag – var han imidlertid selv med i en Bande. Han havde 

tilbragt hele Natten rolig i Negerbyen, dog ikke i sit eget Huus, hvor han ikke turde være, da han havde gjemt 

Herr Holms Gods der. Torsdag Formiddag omtrent Kl: 10 kom Fritz Richardson til ham i hans Huus og spurgte 

om Driveren, der kort forinden havde været hos Arrestanten; da han ikke traf Driveren spurgte han 

Arrestanten, om han var ”our side”, og Arrestanten, der ikke turde andet, svarede ”our side”. Fritz, der var 

bevæbnet meden Sabel, drev da Arrestanten ud i Gaarden, hvor en stor Mængde Folk, ɔ: de allerfleste af 

Plantagens Folk vare samlede. Af samtlige Mandfolk paa Plantagen var det, efter hvad Arrestanten troer at 

være vis paa, kun Timoth Adam /: Plougmand :/ Thomas Charles /: sort Underforvalter :/ Martin Simmons /: 

Driver :/ Francis og Barry /: Tømmermænd :/ samt Edward England, der først var flyttet til Pl. den 1ste Oct der 

ikke vare med. Fritz havde ved nogle af dem prøvet, at anvende Magt. Joseph Francis havde han endog slaaet 

og andre havde skjult sig. De allerfleste af Plantagens Fruentimmer, ialfald alle de yngre, vare ligeledes med, 

kun de ældre og som Arrestanten siger, de respectable Fruentimmer bleve ladte i Fred. Da Fritz, Emanuel og 

Lewis saaledes havde faaet Folkene samlede, satte de [Folio 35b-36a, opslag 423] sig i Spidsen for dem og 

marcherede over til Hermitage. Fritz bragte Arrestanten en Skal hvilken Arrestanten imidlertid erklærede 

ikke at kunde blæse paa, hvorpaa Fritz gav den til Mingo, der ligesaavel som Arrestanten var tvunget til at 

være med. Paa Hermitage forenede denne Plantages Folk sig med dem. Banden afbrændte da først denne 

Plantages, derefter Little Fountaine’s Huus, Lebanonhill og Canaan, gik derpaa op over Bakkerne, hvor 

Arrestanten, der allerede, efter Hermitage Historien havde søgt tilligemed John Lewis at undslippe, men var 

bleven standset af Fritz Richardson, slog bort og gik tilbage til Mt Pleasant, hvor han kom noget før Klokken 

6 om Eftermiddagen, medens Banden, efter hvad han veed, forfulgte sin Vei videre, og afbrændte La Vallee 

og Rust up Twist. Arrestanten opgiver vedholdende, at han ikke selv har været med til at sætte Ild paa, 

ligesaalidt som han vil have røvet eller stjaalet det allermindste. Et Stykke af Veien havde han i Haanden en 

lille Klokke som han ringede med og angiver han, at man var nødt til at gjøre noget, da man ellers fik Prygl af 

Fritz eller en anden af Førerne. Under en nærmere Examination om hvorledes det paa en saadan Expedition 

gik til, forklarer Arrestanten, at Folkene, allerede da de trommedes ud af Negerbyen, fik Rom blandet med 

krudt at drikke. Det var blandet i en af de almindelige røde Blik-Krudtflasker og man drak af Flasken. Paa 

Plantagen blev der, naar Romkjelderen opbrødes, drukket endeel Rom men der var ingen, der den hele Dag 

spiste noget, derimod styrtede de dem over Vand, hvor de traf det, i Grøfter eller Vandtrug, da de idelig 

tørstede, saaledes som ”they were sweating and harrassing themselves” hvor de kom bjergede de sig gjerne 

saameget Meel, Sild og Saltfisk, som det i Tørklæder og Byldter kunde føre med sig, og medens det sloge 

Møbler og størrre Ting istykker, stjal de gjerne Klædningsstykker, Glas og Porselain, Sølvtøi og slige 

Værdisauger saa saae Arrestanten ingen Steder noget til; Det var navnlig Fruentimmerne, der stjal eller ialfald 

tog sig af det Stjaalne, som de enten strax rendte tilbage med eller, hvad der var mere almindeligt, skjulte i 
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Sukkerstykker og Græsmarker indtil de paa Tilbageveien hentede det. – Saaledes var der til Mt Pleasant ført 

adskilligt røvet Gods fra Lebanonhill, hvilket imidlertid, da Opfordringen om at udlevere stjaalet Gods var 

udgaaet, saavidt Arrestanten veed, blev udleveret. [Folio 36b-37a, opslag 424] Arrestanten saa fra Bakkerne, 

hvor han endnu opholdt sig, at den store Damper /: ”Arno” der Torsdag Eftermiddag gik fra Christiansted til 

Frederiksted :/ passerede Rust up Twist og drev Banden paa Flugt, da de blev bange for at den skulde ”sende 

noget” ind i blandt dem. – Han erklærer, med Hensyn til Forv. Foster’s Sigtelse, imod ham, om at han skulde 

have været paa Monbijou Onsdag Aften paa det Bestemteste ikke at være Tilfælde. – Hvor Emanuel var 

Natten mellem Onsdag og Torsdag kan Arrestanten ikke sige, han saae ham Torsdag Morgen med en lang ny 

Slagterkniv i Haanden som han maa have stjaalet nede i Vestenden, og senere var han som anført i Spidsen 

for Banden. 

Med Hensyn til hvad der passerede om Fredagen forklarer han, at allerede Fredag Morgen var der to Folk 

fra River Henry Samuel og Thomas Allen paa Plantagen. Arrestanten saae dem, men hørte ikke selv hvad de 

vilde medens andre Folk have sagt ham at de kom for at hente Mt Pleasant /: Colq :/ Folk ned til River hvor, 

som de klagede over, endnu Forvalterboligen og Sygehuset stode ubrændte. Senere op paa Dagen, henved 

Middagstid, kom en Bande fra Jealousy og L. Love anført af Parris, i Forening med Joshua Collingmoore og en 

høi tyndt Fyr fra L. Love, hvis Navn Arrestanten ikke veed. Denne Bande, hvis Størrelse Arrestanten anslaaer 

til omtrent 5 Plantagers Besætninger var meget vild og opsat paa Ødelæggelser; i kort Tid afbrændte de hvad 

Bygningerne der var bleve sparede om Onsdagen Underforvalterboligen, Stalden og alle Udbygningerne 

tilligemed Karrerne. Plantagens Folk, med Undtagelse af saadanne respectable Folk, som tidligere nævnt, – 

Arrestanten selv var heller ikke med – sluttede sig til den fremmede Bande under Ødelæggelserne. Hvem der 

særlig udmærkede sig med at stikke Ild paa, kan Arrestanten ikke sige, da han havde skjult sig i Græsstykket. 

Banden gik fra Mt Pleasant over Hermitage til River, men Arrestanten var ikke med. Han tilføier, at Banden 

den Dag vilde have afbrændt Negerbyen, og at navnlig William Henry svor paa, at den skulde brændes men 

Joshua Collingmoore lagde sig imellem og forhindrede det. Arrestanten hørte ikke den Dag Banden true med 

at gaa til Byen, hvorimod om Onsdag Aften, Orange Grove Manden – Robert James, skudt – raabte paa at de 

ikke vilde hvile, før de havde brændt Byen af. 

For A. blev fremstillet den tidligere fremførte [Folio 37b-38a, opslag 425] A. William Heinz af Lower Love 

og A. erklærer at det er ham, han har meent som den lange tynde Fyr fra Lower Love. William Henry ind-

rømmer at han var med Banden bevæbnet med en Sabel, men han benægter, at han havde isinde at brænde 

Negerbyen af. 

Fremstilledes Joshua Collingmoore, der bekræfter Arrestantens Laurentius Angivende med Hensyn til 

William Henry, der derefter udsiger, at han ikke kan huske, at han har givet nogen saadan Ordre med Hensyn 

til Negerbyen. 

Arrestanterne afførte. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4½. – 

Ph. Rosenstand Forsberg 

 

Aar 1878 den 15de November om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix Arresthuus. 

Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt at han ved Embedsforretninger i Byen Frederiksted 

var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes Thomas Pelgrime af Pl. Mt Pleasant /: Colq :/ der forklarer, at han Onsdag Aften, da Banden 

kom ind i Mt Pleasant Gaard var oppe ved Hovedbygningen, saa at han ikke veed Enkelthederne af hvad der 

passerede i Gaarden, navnlig heller ikke hvem der ringede Klokken; han stod ved Siden af Vagtmd. Laurentius, 

men vil dog ikke som denne have seet, hvem det var, der, efter først at have slaaet Hr. Holm’s Phæston 

istykker, først brød ind i Hovedbygningen; de fleste af de Folk, der kom til Pl. den Aften, var Fremmede, saa 

at A. ikke kan sige, hvad hver Enkelt gjorde; han selv vil ikke have deeltaget i Ødelæggelsen. – Den næste Dag, 

da Pl.s egne Folk i en Bande drog ud paa deres Togt, vil han have skjult sig, saa at han ikke var med og altsaa 

heller ikke var med til, saaledes som han er sigtet for, at have skubbet Karrerne ind i Ilden paa Hermitage. 
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Den igaar fremstillede Laurentius, der paany var fremstillet, forklarer, at Thomas Pilgrime ligesaavel som 

de Andre, som igaar forklaret, var med i Torsdags Bander. Ligesaa bestemt sigte Emanuel, Edward Lewis og 

Frits Richardson de 3 Førere for Banden, der alle vare fremstillede, ham for at have været med, hvilket han 

[Folio 38b-39a, opslag 426] fremdeles benægter med Opgivende, at William Watts /: Scotty :/ af Monbijou 

kan bevidne at han ikke var med. 

Scotty. Hvorpaa fremstilledes William Watts af Pl. Monbijou, der forklarer, at han traf Mt Pleasants Bande 

da den, efter at have været paa Hermitage, kom over til Fountain, at han selv sluttede sig til den og at Thomas 

Pilgrime var i den. 

Fremstilledes James William af Pl. Mt Pleasant /: Colq :/. Han forklarer, at han ikke var med i Torsdag’s 

Banden fra Mt Pleasant, før en Stund, efterat den var rykket ud, og navnlig, efter at den havde afbrændt 

Hermitage, ved hvilken Tid han, tilligemed Thomas Pilgrime, vil være tvunget til at gaae med. De øvrige 

ovennævnte Arrestanter fra Mt Pleasant sigte ham ligesaa bestemt, at have været med strax da Banden blev 

dannet paa Mt Pleasant. James William angiver, at det var John Lewis, der egentlig havde Krudflasken med 

Rom i og, at han – James – gav Laurentius at drikke af den, men han siger, at der var ingen Krud i, og, at John 

Lewis havde havt Flasken langt tidligere. 

Det blev foreholdt Emanuel, at han sigtes for Onsdag Aften, at have ringet Klokken paa Pl Mt Pleasant, 

men han sigter igjen paa sin Side Edward Lewis som den der ringede Klokken; hvorved Commissionen be-

mærkede, at disse tvende Arrestanter stadig skyder Skylden paa hinanden. Emanuel forklarer, at han, indtil 

han hørte Banden med blæsende Skaller nærme sig Mt Pleasant, var i Negerbyen, saa gik han hen og satte 

sig ved Dammen, hvor han var, da Banden kom marcherende op. – Edward Lewis var gaaet den imøde og 

førte den an, sammen med de fremmede Førere Joshua Collingmoore og Robert Taysen. 

Samtlige Arrestanter afførte. 

For Commissionen fremstod Forv. James Foster af Pl. Monbijou. Med Hensyn til den af ham førte Sigtelse 

mod nogle af Folkene fra Mt Pleasant, om allerede Onsdag Aften, at have været paa Monbijou og deeltaget 

i Ildspaasættelsen der, forklarer han, at han ikke kan tale om, hvad han selv har seet, da han paa den Tid ikke 

var paa Plantagen; hvilken han forlod omtrent Kl: 12½ Onsdag Eftermiddag, da Ildspaasættelser gik for sig i 

stort Antal længere nede paa Landet. Den første Underretning om, at det var galt fat her paa Øen, fik Dep. 

da han Tirsdag Aften henimod Kl: 9 igjennem Forvalter Ramsay [Folio 39b-40a, opslag 427] af Pl. Punch fik til 

videre Besørgelse et Brev fra Politimesteren i Frederiksted til Præsidenten. I Noten fra Ramsay til Dep. stod 

der, at der var Spectakler i Frederiksted og at Negerne havde banket Politiet. Dep. sendte strax Brevet med 

en Mand ved Navn Aaron videre, med Ordre til Aaron om, at han skulde ride til Fortet. Han naaede imidlertid, 

som bekjendt først Klokken henad 1. Da Dep. saaledes vidste, at der var Uroe i Landet, holdt han Onsdag 

Morgen Øie med sine Folk; de gik imidlertid til Arbeide som sædvanlig, og der manglede ingen af dem, de 

arbeidede hele Formiddagen til Kl: 12, og Dep. hørte ikke i Marken videre Bemærkninger fra dem end 

saadanne naturlige Udraab, at der er stærk Ild ude i Landet o.s.v o.s.v. og intet tydede paa, at de havde været 

forberedt paa noget saadant. Paa Bethlehem, hvor han Dep. red om Morgenen, efter at have sat sine Folk til 

Arbeide, var derimod ingen til Arbeide. Dep. har heller ikke siden imellem sine Folk hørt Samtaler eller Ord, 

der kunde tyde paa, at de forud havde vidst noget. Dep. demitteret. 

Fremstilledes William Watt, kaldet Scoppy, af Plantagen Monbijou, der paa Tilspørgsel forklarer, at han 

ikke Onsdag Aften saae nogen af Mt Pleasants Folk paa Monbijou. Joshua Collingmoore, der sammen med 

De Silva og Manden fra Orange Grove /: Robert James :/ førte Banden, var tilhest, og A. saa selv, at han paa 

Monbijou byttede Hest, idet han, istedet for den han var paa, tog en, der tilhørte Forvalter Hewitt af L Beth-

lehem. Banden gav sig ikke lang Tid paa Monbijou, da den vilde videre. Joshua Collingmoore navnlig raabte, 

at de skulde bedende og slaae istykker hurtig, da de maatte afsted til Fredensborg og videre frem. De vilde 

prøve at naae Byen, ɔ: Christiansted, Klokken imellem 2 og 3 samme Nat. Arrestanten vil ikke selv have 

deeltaget i Ødelæggelserne paa Monbijou og gik ikke med. Banden fortsatte sin Vei som den havde isinde. 

Enkelthederne ved dens Fremgang kjender Arrestanten ikke, men han veed fra Johannes Sylvester, der var 

med hele Tiden, at de bleve splittede ad den næste Dag ved Annashope. Sylvester kom ikke hjem [Folio 40b-
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41a, opslag 428] til Monbijou før Løverdag Morgen, men hvor han var Torsdag Eftermiddag og hele Fredag, 

ved Arrestanten ikke noget om. Om Torsdagen fulgte Arrestanten med Mt Pleasant’s Bande paa dens Vei ind 

over Nordsiden, men han vil ikke selv have deeltaget i nogen Ildspaasættelse. 

Fremstilledes Johannes Sylvester af Plantagen Monbijou, om hvem Arrest. Scotty erklærer, at det er ham, 

han har meent. Han er vis paa, at Sylvester kom med Banden ind paa Monbijou og han troer med Sikkerhed, 

at han har været med ligefra Frederiksted af, eftersom han forlod Monbijou Torsdag Formiddag, strax efter 

han havde faaet Allowance. 

Sylvester vedbliver, som han hele Tiden, ligefra han var stillet for Standretten, har gjort, at forsikkre, at 

han er uskyldig. 

William Watt forklarer videre, at da Banden Onsdag Aften kom til Monbijou, vare Folkene hjemme paa 

Plantagen. Han veed ikke rettere end at Charles Aron, kom med Banden fra Mt Pleasant, men hvor langt Aron 

var gaaet den imøde, veed A. ikke. Tilspurgt om John Jacob Sylvester, der er sigtet for at have besvaret 

Bandens Signaler ved selv at blæse paa Skallen, har gjort saa, udsiger han, at John Jacob stod med de andre 

Folk ved Dammen, men Arrestanten har ikke seet eller hørt, at han blæste paa Skallen. Endvidere angiver 

han, at Aaron var den Første der satte Ild paa Magashuset og at han var den der opbrød Romkjelderen. 

Charles Aaron af Plantagen Monbijou var fremstillet; han siger, at han red ad Lebanon Hill Veien lige ind 

til Christiansted med Brevet, han skulde besørge. Han var noget bange for, at ride i Mørke, og det var maaskee 

derfor, at Hesten gik meget langsomt. Med Hensyn til den mod ham fremsatte, Commissionen foreliggende, 

Sigtelse om, at have sat Ild paa Magashuset, hvilket nu bestyrkes af Scotty’s Angivelse, erklærer han, at det 

var Banden, der tvang ham dertil. 

Arrestanterne afførte. 

I Anledning af, at en af de Anholdte, Edward Petersen, af Pl. Diamond & Ruby havde – som Følge af, at det 

var bleven de Fængslede betydet, at de, da det ikke var gjørligt strax at gjennemgaa Sigtelserne med hver 

Enkelt, kunne begjære sig fremstillet for [Folio 41b-42a, opslag 429] Commissionen med hvad de havde at 

anbringe – havde begjært sig fremstillet og havde forklaret, at han rigtignok var fulgt med Banden fra 

Diamond & Ruby over til C Coakly og halvveis til Peters Rest, men at han intet Ondt havde foretaget sig – var 

bleven tilsagt og fremstod nu. 

William Harper, Driver paa Pl. Peters Rest, der var den som havde gjort Anmeldelse som ovenmeldt mod 

Edward Petersen. Han forklarer, at han ikke selv har seet Edward Petersen i nogen Bande, men at han hørte 

det af Folkene, men dog ikke, at han har gjort noget Ondt. 

A. Edward Petersen var fremstillet og forklarer fremdeles, at han kun tvunget gik med over til Castle 

Coakly. Hvad det angaaer, som af Richard Lewis forklaret, /: d 7de Novbr f. 10 :/ at han skulde have forhindret 

Francis Lennard, /: senere skudt :/ fra at skjære Halsen over paa Richard Lewis, angiver han, at det ikke var 

sandt; alt hvad han havde gjort med Richard Lewis var, at han standsede ham i at ringe Klokken, som han var 

ifærd med, da A. kom ind i Gaarden. 

Efter hvad der saaledes var oplyst fandt Commissionen at kunne sætte Edward Petersen paa fri Fod og 

han blev saaledes relaxeret. (Tilføjet: Edward Petersen relaxeret 15/11 - 78) 

Driveren Wiliam Harper forklarer fremdeles, i Anledning af forskjelligt Tilspørgsel, at han, da han hørte 

Banden raabe paa hans Liv, maatte skjule sig i Negerbyen. Han hørte navnlig Arnold fra Upper Love raabe ud, 

at han maatte have 7 Mænd til at bringe ham Driveren; ligesom Aaron Martin raabte, at hvis han fik fat paa 

ham vilde han dræbe ham og kaste ham i Ilden. Denne lille Arnold gererede sig i det Hele som ”Capitain”. 

Han, …… kom imidlertid frem, da de begyndte at slaa Hovedbygningen istykker, men de begyndte alle 

sammen at true ham og trænge ind paa ham saa at han benyttede et ubevogtet Øieblik til at smutte fra dem 

og løbe ind i et Sukkerstykke. Han siger, at de i denne Kant af Landet enten tvang Driveren eller andre 

Opsynsmænd paa Plantagerne til at raabe ”our side” og gaae med dem, eller ogsaa maatte Drivere og Op-

synsmænd løbe deres Vei og skjule sig. Særlig tilspurgt udsiger han, at han virkelig troer, at Richard Lewis har 

været tvunget til at ringe Klokken paa Castle Coakly; ligeledes mener [Folio 42b-43a, opslag 430] han, at den 

i det Tidligere omtalte Fiskermand af Peters Rest har været tvunget til at gaae med op til Work & Rest. Han 
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forklarer, at han ikke forinden den 1ste October eller forinden han om Onsdagen hørte om Spectaklerne nede 

paa Landet, har hørt det mindste om nogen Bevægelse blandt Arbeiderne, og han har heller ikke siden hørt 

noget, der kunde tjene til Forklaring deraf. Endnu tilføies, at han under Tilspørgselen anførte, at han ikke 

ansaa den Bande, der kom fra C. Coakly og rykkede mod Peters Rest, for værre, end at han, da han tilligemed 

Folkene stod og saae paa den, opfordrede sine Folk til, at de, naar den kom op, skulde jage den væk, men 

ingen vilde lytte til ham. William Harper demitteredes. 

Med Hensyn til, at det, efter hvad der hidindtil er fremkommen navnlig om, at Parris, der har været anseet 

som Hovedleder ligefra Frederiksted af, ikke skulde have været i Spidsen for Banden da den Onsdag Aften 

var paa Mt Pleasant og Monbijou, var usikkert, om der paa den Tid var en eller flere Bander af Brandstiftere, 

bleve forskjellige Arrestanter afhørte, og medens Joshua Collingmoore, der efter hvad han selv siger, var 

med, baade paa Mt Pleasant og Monbijou, skjøndt han ikke vil have været Fører, angiver, at han ikke saae 

Parris der, men at Robert James, var Fører, udsiger Poor Boy af Monbijou og Arnold af U. Love, at Parris var 

paa Monbijou og var med til derfra at føre Banden til Fredensborg og Slob: der var han endnu, da den Deel 

af Banden, hvortil Arnold /: fra dennes tidligere Forklaring :/ hørte, gik videre med Forbigaaelse af Cliftonhill 

til Barrenspot. Arnold antager da, at Parris har ført en Bande for at afbrænde Cliftonhill og at han derfra er 

gaaet ned i Landet. Efter hvad der foreligger, har han ialfald næste Formiddag ført en Bande fra Castle over 

til Goldegrove og derfra videre og han har ikke været med i den Bande, der blev adsplittet ved Annashope. 

Ved Fredensborg og Slob var saaledes tilsidst samlet den største Bande, der efter hvad Poor Boy og Arnold 

antager, har været paafærde; om den tidligere paa Dagen, og længere nede i Landet har været større, kunde 

de dog ikke sige, men den var efter Arnolds Udsigende langt større ved Fredensborg, end den havde været, 

da han ved Upper Love sluttede sig til den, idet den [Folio 43b-44a, opslag 431] havde optaget Folk fra de 

mellemliggende Plantager. Arnold mener, at der ved Fredensborg var 400 til 500 Mand og Collingmoore 

betegner Størrelsen saaledes, at da Fortroppen havde naaet Mt Pleasant’s Hovedbygning, var de bageste 

endnu ude paa Hovedlandeveien, ved hvad han kalder L Bethl Grændser. 

De Arrestanter, som havde været fremstillet for at afgive Forklaring i dette Punkt, afførtes. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 5. 

Ph Rosenstand Forsberg 

 

Aar 1878 Løverdagen den 16de November om Middagen Kl 12 holdt Commissionens Medlem Overdommer 

Rosenstand i St Croix Arresthuus en Session til Optagelse af Forhør: - 

Commissionens tvende andre Medlemmer Byfoged Sarauw og Politimester Forsberg vare ved Forretnin-

ger i Byen Frederiksted forhindrede. 

Som Vidner vare tilstede, Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent J. P. Nielsen. 

Fremstod efter Tilsigelse Charles Smith Vagtmand paa Pl. Monbijou, som angiver sin Alder til 39 Aar, født 

i Barbados, og henhører til engelske Kirke. Det blev betydet ham, at han er tilstede som Vidne, og han blev 

formanet til Sandhed. Paa Anledning forklarer han at Laurentius William af Mt Pleasant, hvem der Onsdag 

Aften nedbrændte Værkerne og alle andre Bygningerne paa Monbijou og vil Vidnet navnlig have antruffet 

ham i Kjelderen i Forvalterboligen. Laurentius stod der ved en Tønde Beskøiter, som han uddeelte, idet han 

spurgte om nu alle havde faaet. Vidnet saae ogsaa A. nede ved Romkjelderen men om han ogsaa foretog sig 

noget der, kan Vidnet ikke sige, da han stod for langt borte. Han er ligeledes sikker paa, at han saa Maria 

Emanuel der, hun var overnikjøbet meget ivrig og raabte idelig ”our side” ligeledes saa han Emanuel der, 

derimod kan han ikke sige, at han den Aften saae Francis Lucas, som derimod var med i Banden fra Mt 

Pleasant den næste Dag. 

Derefter fremstod Mathew Libert Arbeider fra Monbijou, født i Nevis, og angiver sin Alder til 35 Aar, hører 

til engelsk Kirke. Han forklarer efter Tilspørgende at han er [Folio 44b-45a, opslag 432] sikker paa, at han saae 

Maria Emnauel i den Bande der Onsdag Aften ødelagde Monbijou, ligeledes saa han Frank Lucas, og en 

Person som han kalder Flork James eller Mulatte James; derimod saae han ikke Laurentius, hvem han meget 

vel kjender. 
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Arrestanterne Laurentius, Frank Lucas og Maria Emanuel bleve efterhaanden og hver for sig fremstillede 

for Vidnerne der begge i de paagjældende Personer kjende de Personer om hvem de hver for sig have 

vidende. Ligeledes kjender Vidnet Matthew Libert, i A. William James fra Mt Pleasant der blev fremstillet den 

af han som Fløite James eller Mulatte James betegnede Person. 

Samtlige Arrestanter benægtede efterhaanden, som de vare fremstillede, Vidnernes Forklaring, om, at de 

vare paa Minbijou Onsdag Aften, og de paastaaer, at der ingen Mt Pleasant Folk sluttede sig til Banden, da 

den gik over til Monbijou. – De 4 Arrestanter bleve derpaa afførte, efterat de af Vidnerne afgivne Forklaringer 

paany vare blevne Vidnerne foreholdte og af dem ratihaberede. 

Under forekjellig Examination om Folkene paa Monbijou forklare begge Vidner med Hensyn til A. Johan-

nes Sylvester, der den 1ste October kom til Plantagen, at de ikke havde seet synderlig, hvis over hoved noget, 

til ham før Løverdag Morgen den 5te, da han kom hjem. Begge Vidner sadde i Gaarden paa en Karre, tilligemed 

en tredie og maaskee en fjerde Mand, og han fortalte dem, da Vidnet Charles Smith dog udtrykte sin 

Forbavselse over, at see ham, da han troede, at han var skudt, endeel af, hvad han havde oplevet; han var, 

sagde han, nær bleven skudt paa Annashope, da Soldaterne kom og fyrede paa dem, just som de vare ifærd 

med at plyndre Provisionskjelderen. Han fortalte fremdeles, at han da han var paa Work & Rest, havde faaet 

sig en god Drik af ”Kammerjunker” Hvids sorte Rom, og at han paa C. Coakly havde været med til at slaae en 

ung Fyr, hvem Vidnet Smith kalder den unge Flemming /: den før nævnte Wilhelm Paulsen? :/ ihjel, og at de 

vilde have kastet Drengen i Ilden. 

Arrestanten Johannes Sylvester blev fremført. Det blev ham foreholdt, hvad de tvende Vidner have for-

klaret ham betræffende, og han indrømmer, at han den paagjeldende Løverdag Morgen har fortalt dem, 

saaledes som af dem forklaret, ligesom han erklærer, at hvad han saaledes har fortalt dem virkelig [Folio 45b-

46a, opslag 433] var Tilfælde, og at han var med ved Ødelæggelserne paa de nævnte 3 Plantager. – Efterat 

at han om Tirsdagen var flyttet fra Fredensborg til Monbijou og havde faaet sin Allowance, gik han over til 

Marys Fancy, hvor han har sit Fruentimmer. Efterat han Onsdag Morgen havde sat en Provisionsgrund ind 

med søde Kartofler, gik han ned til Monbijou; paa Veien blev det, af en Smed ved Glynns Station, viist ham, 

at der var Ild i Landet, og da han kom til Monbijou, blev det ham fortalt, at Forvalteren om Natten havde 

faaet Brev fra Vestenden om, at der var Ildebrand der, og at han havde sendt Melding til Christiansted. A. gik 

tilbage til Marys Fancy hvorfra han i Løbet af Dagen saae de store Ildebrande nede i Landet, først i St. Georges 

Værker, og derfra efterhaanden videre! Grove Place, Upper Love, River og Fountain o.s.v. Han saa saaledes 

ogsaa derfra Monbijou brænde. Om Natten vil han være bleven paa Marys Fancy, hvilket han, efter at det 

var foreholdt ham, hvad der, navnlig fra Standretsforhøret, foreligger om, at han var med paa Fredensborg 

og Slob vedbliver at forsikkre. Torsdag Morgen aabnede Driveren paa Marys Fancy baade Allowancekjelderen 

og Romkjelderen og uddeelte Meel og Sild samt Rom, med de Ord, at det var bedst at dele det, forinden ”the 

strangers” kom og tog det. A. selv fik ingen Ting, men han saa flere Folk faa saa meget Meel ja endog Rom 

som en Spand eller en ”Landpan” /: en Blikdaase hvori indeholdes circa 25  Fedt fixed :/ A. fik af en af 

Folkene en god Drik Rom, tog saa sin Stok og gik ned af Høisletten, hvorpaa Marys Fancy ligger, saaledes at 

han traf Mordbrænderbanden i C. Coakly’s Gaard hvor Værkerne, da han kom til, vare i Brand. A. sluttede sig 

til Banden og var ogsaa tilstede, da Wilhelm Paulsen, som i tidligere Forhører om meldt, blev mishandlet, 

som A. troer navnlig paa Anstiftelse af Christian Newton /: skudt :/ der raabte paa, at Wilhelm skulde slaaes 

ihjel fordi han Dagen forinden havde baaret Gevær inde ved Byen, d: hørt til de Frivillige, der holdt Vagt ved 

Byen. A. var ikke egenhændig med til at sætte Ild paa, hvorimod han paa Peters Rest var med til at slaae 

Vinduer og Døre istykker i Vaaningshuset. Da han med Banden kom til Work & Rest, var Work & Rest egne 

Folk allerede ved at gjøre sig lystige inde i Huset, hvor de hamrede løs paa Fortepianoet. A. kom ogsaa ind i 

Huset og fik [Folio 46b-47a, opslag 434] sammen med Flere fat i en Demijohn gammel Rom, som de gjorde 

sig tilgode med. Ilden i Vaaningshuset blev antændt inde i Salen, hvor der af Stole og Jealousie Shelderne og 

andre let fængelige Ting blev dannet et stort Baal, som Marshall og Newton antændte. Der blev ført en 

Mængde Ting ud af Huset men navnlig, om ikke udelukkende, af Work & Rest egne Folk, om de stjal det, eller 

bjergede det, for Hrr. Hvid veed A. ikke. Hvad der foregik ved det andet Vaaningshuus, paa den anden Side 
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af Gaarden, veed Arrestanten ikke. A. var i Banden, da der blev skudt paa den ved Annashope. Derefter tabte 

A. Modet gik tilbage til Marys Fancy og vil ikke senere have været med. Efterat have afgivet denne Forklaring 

mener han, at have bekjendt alt og han paa staaer, at William Watt gjør ham Vred, naar han siger, at han har 

været med paa Monbijou og vil paadutte ham, at han har fulgt Banden lige fra Frederiksted. – Med Hensyn 

til det Flag, hvorom det har hedt sig, at Arrestanten havde det med sig, og hvorom de troede i Dag 

fremstillede Mænd fra Monbijou have udsagt, at de troe, at det slet ikke vedkom ham, men tilføier Broderen 

John Jacob Sylvester, i hvis Huus, A. den 1ste October flyttede ind – forklarer A. at det tilhører Broderen og at 

han aldrig har seet det, forinden det, da han blev anholdt, blev trukken frem. A. afført. 

Betjent J. P. Nielsen aftraadte og Betjent P. Jensen tiltraadte som Vidne. 

Fremstilledes Ar. John Jacob Sylvester af Pl. Monbijou. Paa Tilspørgsel forklarer han, at det om handlede 

Flag tilhører hans Søster og var i hans Huus, og at hans Broder Johannes ikke har havt det med sig. Forøvrigt 

forklarer han med Hensyn til Johannes Sylvester, at denne selv har fortalt ham, at han var med ved Afbræn-

dingen af Fredensborg og Slob. Med Hensyn til den mod Arrestanten selv fremsatte Sigtelse, at han har blæst 

Skallen og stjaalet salt Fisk fra Kjelderen, forklarer han, at det var en Person fra Jealousy, han troer 

Collingmoore, der gav ham et Slag med en Stok for at faa ham til at blæse, hvor paa han rigtignok blæste men 

kund gandske lidt. Der blev funden nogen salt Fisk i hans Huus, men det var en lille Pige han har i Huset, der 

bragte det dertil. 

Commissarius bemærkede, at Charles Smith og Mathew Libert, hvem han havde adspurgt med Hensyn til 

Arrestanten, havde erklæret, at de ikke havde seet ham virksom i nogen Ødelæggelse, at han rigtignok var 

bleven seet blæse paa en Skal, men kun en kort Tid men forøvrigt vidste de ikke noget om ham. 

Efter frem komne Omstændigheder og da Arrestanten tilmed er noget svagelig, fandtes han, ialfald fore-

løbig, at kunne [Folio 47b-48a, opslag 435] sættes paa fri Fod, og blev han saaledes relaxeret. (Tilføjet: John 

Jacob Sylvester relaxeret d. 16/11 78.) 

Johannes Sylvester, der atter blev fremstillet, erklærer, at han ikke har fortalt sin Broder, at han var med 

ved Ildebrandene paa Fredensborg og Slob. Arrestanten afført. 

Fremstilledes Arrestanten John Hodge om hvem det igjennem de ved Frederiksteds Politiret optagne 

Forhører /: 18de October :/ er oplyst, at han har været paafærde og deeltaget i Spectaklerne i Frederiksted 

den 1ste October. 

Samtidigt fremstilledes Arrestanten Emanuel af Mt Pleasant /: Colq :/ Begge Arrestanter erklære, at de 

ikke saae hinanden i Frederiksted, den paagjældende Dags Eftermiddag. Arrestanterne afførte. 

Sessionen hævet Kl: 4¾. – Ph Rosenstand 

 

Aar 1878 Mandagen den 18de November om Formiddagen Kl: 11½ holdt Commissionens Medlemmer By-

foged Sarauw og Politimester Forsberg en Session til Optagelse af Forhør. Commissionens Medlem Over-

dommer Rosenstand var ved Forretninger i Christiansted forhindret. 

Fremstilledes Thomas Contigator af Anguilla, som forklarer, at han er født paa Anguilla, skjønnes at være 

25 Aar gammel og hører til den engelske Kirke. Han har kort før Oprøret været Vagtmand paa Pl., og da han 

Torsdag Morgen kom fra sin Patruille op til Værkerne, saa han, at disse vare antændte, førend han endnu 

naaede op til Vaaningshuset kom den under Parris’ Anførsel værende meget store Bande op mod Vaanings-

huset, opbrød dette og de af Banden, som vare komne ind i Bygningen, begyndte der at ødelægge Møbler, 

Jealousier o.s.v. kort efter saae Arrestanten, at Bygningen var antændt, af hvem veed han ikke. – Med Hensyn 

til, at A. under en Politirapport i Christiansted skal have vedgaaet Rigtigheden af, hvad Vidnet Elizabeth Daily 

har udsagt om, at han, efter, at Banden havde forladt Vaaningshuset, har kaldt den tilbage og paaviist det 

Sted hvor Planter Caulter, der er fraværende, havde gjemt sine Sager, hvilke derefter bleve udtagne og 

ødelagte, nægter Thomas Contigator at have gjort saadan Tilstaaelse. A. har været tilstede, da Vaaningshuset 

paa Anguilla blev ødelagt, men det var mod hans Villie at han gjorde saa, og han deeltog hverken i Ilds-

paasættelsen eller Plyndringen. A. har ikke været tilstede ved andre Ødelæggelser end den paa Anguilla. – 

Afført. [Folio 48b-49a, opslag 436] 
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Fremførtes Arrestantinden Margreth Heyns af Plantagen Slob, født paa Anguilla, og hører til den mæhri-

ske Kirke. Hun forklarer, at hun Torsdag Eftermiddag Kl: omtrent 2 gik fra Slob over til Anguilla i et Ærende, 

hun mødte ved Begravelsesstedet paa Anguilla en Bande som kom fra Manningsbay og som efter et kort 

Ophold aabnede Vaaningshuset eller fandt det aaben hvorefter de i samme værende Møbler bleve ødelagte. 

Arrestantinden sneg sig bort, og da hun efter at være kommen i nogen Afstand, saae sig tilbage, opdagede 

hun at Vaaningshuset brændte. Om Værkerne allerede da vare afbrændte eller om de senere bleve ødelagte 

veed hun ikke, da hun fra Anguilla gik lige til sit Hjem, paa Plantagen Slob. Hun nægter endten paa Anguilla, 

eller noget andet Sted at have deeltaget i Ildspaasættelse eller andre Ødelæggelser. A. afførtes. 

Fremførtes John Samuel af Anguilla, født paa Antigua og hører til den engelske Kirke. Han forklarer, at han 

Torsdag Eftermiddag var tilstede kort før Vaaningshuset paa Plantagen Anguilla blev antændt, han saa 

Margreth Heyns af Plantagen Slob staa paa Trappen som førte op til Huset i Strid med et Fruentimmer ved 

Navn Francess Ann med hvem hun sloges om Besiddelsen af et Stk grovt Lærred som var revet af en Lænestol, 

hun var høirøstet og syntes at være i stor Passion. 

Fremførtes Thomas James, af Anguilla, født paa Pl. Spanishtown og hører til den mæhriske Kirke. Han 

forklarer at han Torsdag Eftermiddag var tilstede ved Vaaningshuset kort før dettes Brand; han saae Margreth 

Heyns af Pl. Slob i Strid med Francis Ann af Anguilla om et Stk Lærred som var revet af en Lænestol. Margreth 

raabte, til alle de omkringstaaende Personer ”Huset skal brændes, da Hr. Coulter er en af dem, der modsatte 

sig at Arbeiderne faa deres Priis”. Om disse Ord vare henvendte til nogen bestemt Person, eller udtaltes som 

Svar paa, hvad der var sagt til Margreth, veed Arrestanten ikke, kun siger han, at der, kort før Margreth 

udtalte sig som anført, af nogle af Plantagens Folk – blandt disse A. – var gjort Indsigelse imod, at Huset blev 

brændt, da Hr. Coulter var fraværende. A. troer, at Bandens Anfører Parris hørte Indsigelsen, da han paa 

samme Tid truede med at ville gjøre Brug af sit medhavende Gevær mod A. og andre af de Tilstedeværende 

Folk fra Plantagen; om hvem der paasatte Ilden kan hverken A. eller den tilstedeværende John Samuel afgive 

Forklaring. A. tillægger sit Vidnesbyrd at han opfattede Margrethes Strid med Francess Ann saaledes, at 

sidstnævnte vilde have Besiddelse af Lærredet, for at det kunde [Folio 49b-50a, opslag 437] komme Eieren 

tilgode, medens Margreth vilde tilrane sig det for selv at beholde det. Denne sidste Bemærknings Rigtighed 

tiltræder John Samuel. 

Fremførtes Margreth Heyns som vedgaaer Rigtigheden af John Samuel og Thomas James Forklaringer, 

forsaavidt som de gaaer ud paa, at hun var paa Trappen, og at hun havde optaget et Stk Lærred, som var 

fastgjort til et Stk af en Lænestol, men hun nægter at have foretaget sig noget med Hensyn til Ildspaasæt-

telsen eller Ødelæggelsen af Coulter’s Eiendom; at hun skulde have omtalt at det var vigtigt at afbrænde Hr. 

Coulters Huus o.s.v. nægter hun. 

Arrestanterne afførte. 

Det blev bemærket, at Commissionen ved Skrivelse af 16de dennes fra Christiansted Politikammer har 

modtaget efternævnte Anholdte. 

1. Joseph Briggs af Pl. Fredensborg som er anklaget for under Oprøret at have paasat Ild og deeltaget i 

Plyndringer paa flere Steder. 

2. Christian Benjamin af Pl. Rattan, som er anklaget for at have deeltaget i Plyndringen paa Negrobay. 

3. Clara Thomas, uden Tjeneste; hun er anklaget for at have sat Ild paa Møllen paa Pl. Diamond & Ruby og 

været behjælpelig ved Ildspaasættelsen paa Peters Rest. 

4. Lewis Benjamin af Pl Sionfarm; som er beskyldt for Ildspaasættelse paa Pl. Peters Rest. 

5. Henry Smith Dixon af Pl. Sionhill, som er beskyldt for at have vist Virksomhed ved Ildspaasættelse og 

Plyndring. 

6. Mary Elizabeth Sauvernir alias Nimey af Pl. Slob, some er beskyldt for at hun har været virksom ved 

Ildspaasættelsen paa Pl. Anguilla. 

7. William Thomas alias Harper af Pl. Upper Love some er beskyldt for Deelagtighed under Oprøret m.m. 

8. Joseph Riis og 
9. Susanne Riis 

begge af Pl. Sion Hill som ere beskyldte for at have huset, holdt og underholdt An-
holdte No 3 skjøndt de maa have vidst at hun havde været virksom i Oprøret. 
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 De bleve samtlige fremstillede for Commissionen og foreholdt de mod dem rettede Sigtelser. Med Und-

tagelse af No 5, 6 og 9 vedgaar de disses Rigtighed i høire eller mindre Grad, hvorimod No 5, 6 og 9 nægter al 

Skyld. 

Commissionen derpaa efter det mod de 6 Anholdte Fremkomne, og da det efter Sagens Omstændighe-

derne og Folholdene fortiden her paa Øen, der gjør en yderligere Forsigtighed nødvendigt, fandtes nødven-

digt at sikkre sig de under No 5, 6 og 9 ommeldte Personers Tilstedeblivelse, indtil det er nærmere oplyst, 

hvorledes det med Sigtelsen mod dem forholder sig, decreterede, at de nævnte 9 Anholdte hensættes [Folio 

50b-51a, opslag 438] i Varetægtsarrest. 

Fængslingskjendelsen blev samtlige Arrestanter betydet, hvorefter de afførtes til deres Arrest. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4. 

 C Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Tirsdagen den 19de November om Formiddagen Kl 9 sammentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus. Samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

For Commissionen fremstilledes Arrest. Thomas Manderson, af Pl. Castle der er sigtet for, at have deel-

taget i Ildspaasættelserne paa Golden Grove og Negrobay Torsdagen den 3die October. Paa den herefter givne 

Foranledning blev han forhørt om Oprindelsen af den Bande der bemeldte Torsdag huserede paa den Kant 

af Landet og dens videre Gang. Han forklarer, at han, der slet ikke vil have været paafærde om Onsdagen, 

ogsaa var hjemme paa Castle Natten imellem Onsdag og Torsdag. Onsdag Aften vil han have været med til at 

slukke Ilden i Værkerne, der heller ikke, uagtet de vare antændte, brændte den Nat. Han udsiger, at det var 

Parris – hvilket, efter Parris’s Beskaffenhed som Hovedleder for Brandstiftelserne noteres som en 

Mærkelighed – der gav Ordre til Ildens Slukning, efter at hans Bande havde forladt Castle. Om Torsdag Mor-

gen Kl. 8 – 9 kom Parris, der ikke var bleven paa Pl. om Natten, i Forening med en Mand fra Upper Love 

(tilføjet: brændt) John Codday /: formeentlig skudt :/ til Plantagen i Spidsen for, vel henved en 30 Mennesker, 

blandt hvem A. ikke fik Leilighed til at kjende nogen, da han søgte at skjule sig især, da han hørte Parris kalde 

hans Navn. En stor Mængde af Castles Folk sluttede dem til dem, hvorpaa Banden gik ligeover Veien til G. 

Grove. A. var saaledes ikke med. Kort Tid efter kom der imidlertid en lille Hob Mennesker kun en 6 – 8 Stk, 

som traf paa A. ved den store Bro bagved Castle og tog ham med sig over til den Bande, som var gaaet i 

Forveien. A. vil ikke have kjendt nogen af dem, da de vare fra en anden Kant af Landet. De pryglede ham just 

ikke, men skubbede ham under Raabet ”our side” ”Marsch” foran sig. Denne lille Hob naaede først Banden, 

efter at den havde afbrændt G. Grove og var naaet til Negrobay, hvor de vare ifærd med at brænde og 

allerede havde saagodt som nedbrændt den store Hovedbygning. A. fulgte Banden til Envy og Manningsbay, 

hvor han forlod dem. Han vil ikke selv have deeltaget i nogen Ildspaasættelse eller spillet nogensomhelst 

activ Rolle i Banden. De Folk, han fulgtes med, toge paa Veien en Stok fra et af de Fruentimmer, som de 

mødte med [Folio 51b-52a, opslag 439] røvet Gods fra Pl Golden Grove, og gav ham den, da det ikke gik an 

at være ubevæbnet. – Sammen med ham skiltes ogsaa Castle Drivers Kone, der var fulgt med, for at see efter 

sin Søn, der var ført med, ved Manningsbay, fra Banden. A. siger, at han benyttede Leiligheden, da han under 

Paaskud af at skulle kalde Manningsbay Folk paa Benene, var kommen ind i Negerbyen, til at komme bort; 

saa længe han var i Banden, vilde ingen lade ham slippe; – Uagtet Banden var lille, da den drog ud fra Castle, 

var den, da A. traf den ved Negrobay, bleven stor, da navnlig L Beth. Folk og selvfølgelig Goldengrove’s Folk 

havde sluttet sig til den. Blandt andre i Banden saae A. Thomas Small og de 3 Søstre Gwynn, hvilke alle ere 

fængslede for Deeltagelse. Thomas Small havde en Sabel i Haanden og søgte at holde Folk sammen. 

Fremdeles nævner Arrestanten den i det Foregaaende omhandlede Bamberg, der var i Spidsen sammen med 

Parris og Codday. Den tidligere omhandlede John Charles fra Lower Love saae A. ogsaa i Banden, men han 

saa ham ikke videre activ, end at han paa Negrobay var ifærd med en Makrel; hvorimod han saae, at han paa 

Envy fik Parris overtalt til at lade være at sætte Ild paa Huset, hvori Slagter Harrigan boede, saa at Banden 

virkelig uden at foretage videre forlod Envy, hvor da Huset først senere blev brændt af den Bande, der kom 

fra Bettys Hope. Denne Bande saae A., medens hans Bande endnu var paa Manningsbay, kom i en Sværm op 
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ad Hovedlandeveien og svinge lige ind til Envy; hvem der var i Spidsen, veed han ikke. Da Banden kom op 

directe fra Bettys Hope, og Parris paa den Tid var i Spidsen for Banden paa Manningsbay, kan det, efter hvad 

A. veed, ikke saaledes som af Arrestanten William Jones forklaret i Frederiksted Politiret /: Forhør 15de 

October :/ have været ham, der var i Spidsen for Banden ved Bettys Hope. Om den fra Bettys Hope 

kommende Bande senere har forenet sig med Parris’s Bande, kan A. ikke sige. 

Fremstilledes Arrestanterne Augustus Jeffers og Bastian af Pl. G. Grove samt Thomas Small af Castle, der 

alle ere enige om, at A. Manderson var med paa Goldengrove, og Thomas Small angiver, at han – Small – og 

Manderson strax fulgte Parris og Augustus George fra Castle. 

A. Smalls forklarer, at han var paa Castle, da Parris kom op med en Bande fra Lower Love. A. angiver, at 

han ikke i Banden kjendte andre end Parris, og at han ingen af Folkene paa L. Love kjender med Undtagelse 

af Vagtmanden, uagtet Castle og L. Love ere Naboeplantager. 

Arrestanterne Augustus og Bastian angiver [Folio 52b-53a, opslag 440] at de fulgte Banden til Mannings-

bay og ikke videre. 

Arrestanterne afførte. 

Fremstilledes efter den tidligere fremstillede John Charles af L. Love, der en stor Deel af Torsdagen har 

fulgt Paris’s Bande. Han forklarer, at det var John Codday, der kom ind og hentede Parris. A. fulgte ikke strax 

med Parris og John Codday over til Castle; da Parris imidlertid, forinden han var gaaet, havde truet med, at 

han vilde komme tilbage ”to give a light” til Folkene paa L. Love, fordi de trykkede sig ved at følge med og 

holdt endeel af Planter Farrellys Sager skjulte i Negerbyen, fandt Arrestanten at det var raadeligt at gaae med 

og gik over og traf Banden paa Goldengrove, hvorfra han fulgte med den paa dens tidligere beskrevne Vei, 

men han vedbliver, at han ikke selv har foretaget nogen Antændelse, hvorimod han ligesom paa Envy og flere 

andre Steder vil have søgt at hindre Ødelæggelserne. Saaledes vil han ogsaa have lagt sig imellem, da de paa 

Manningsbay vilde tvinge Driveren Edward Ritten til at være med til at sætte Ild paa Værkerne, og rev han 

en Sabel fra Mons af Castle, da denne vilde anfalde Driveren, om hvem han dog troer, at han fik flere Slag, 

inden han slog bort. Klammeriet om Driveren endte i al Fald med, at Parris’s Bande ikke satte Ild paa 

Værkerne. To Folk Samuel fra L. Love og en lille Fyr fra River, hvis Navn A. ikke husker, fik Arrest: ud af 

Romkjelderen, som han antager de vilde have sat Ild paa – Just som Parris’s Trup kom ned fra Manningsbay, 

naaede en anden Trup denne Plantage, men det var endnu ikke den Bande der kom fra Bettys Hope. A. kalder 

den derfor ”The Middletroup”; Hvem der var i Spidsen for den, er det ikke A. muligt i Øieblik at finde ud af; 

Denne Trup sluttede sig til Parris’s Trup, og de standsede ved Broen øst for Manningsbay. De ventede der en 

Stund, indtil den større Bande, som de fra Manningsbay havde seet komme op fra Bettys Hope, og som 

imellemtiden havde været inde og afbrænde Envy, naaede dem. Som Anfører for denne Bande nævner Ar. 

William Jonas fra Upper Love. Bande paa Manningsbay, hvor der saaledes kun dengang brændte 

Magasstakkene, og paa Negrobay var der efter Arrestantens Udsagn, en saadan Confusion, at det ikke er ham 

muligt at sige, hvem der var mere eller mindre virksom. Parris og Codday vare rigtignok Capitainerne, men 

alle Negerne styrtede, naar de kom til en Plantage, ind fra forskjellige Steder, og i et Øieblik var der sat Ild 

rundt omkring. Ved Manningsbay Vaaningshuus traf han forEx. en Mand, Joe Cummings fra Negrobay, ifærd 

med at stikke [Folio 53b-54a, opslag 441] Ild paa, men han vil alligevel ikke meene at han var værre end de 

fleste Andre. Manningsbay’s Værker bleve dog ikke længe staaende, da Banden der kom fra Bettys-Hope, 

hvortil nogle af Parris Bande og ”the middletroup” sluttede sig, strax drog ind og gjorde Ende paa, hvad der 

var levnet. De ved Manningsbay forenede Bander gik da samlet i en stor Bande videre til Anguilla og 

fremturede derfra, som tidligere, blandt andre af William Barnes, omforklaret. A. formener, at John Codday, 

ved hvem Commissionen tidligere har bemærket, at han formentlig var skudt, blev brændt til døde i Negrobay 

Vaaningshuus. Han saa ham i den øverste Etage af Huset, da dette var i Brand, men om han reentud er 

indebrændt, eller om han paa en eller anden Maade kom ud, veed han ikke. Om Banden paa Anguilla kan 

han heller ikke angive noget særligt, og kan ikke udpege nogen særlig Fremtrædende. Paa specielt Tilspørgsel 

i saa Henseende erindrer han at have seet to Fruentimmer paa Slob, de igaar fremstillede Margreth Heyns 
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og Naomy Sauvernir pusle mellem Magasstakkene. Som tidligere anført vil A. være fulgt med Banden til L 

Bethlehem og derfra gaaet hjem. 

Under forskjellig nærmere Tilspørgsel forklarer A., at efterat Parris om Morgenen sammen med John 

Coddy var gaaet over til Castle med endeel af Lower Love Folk, dannede Vagtmand William Henry og Christian 

Martin selv en lille Bande af L. Love Folk, hvormed de gik lige over den anden Side af Veien og afbrændte 

Adventure. 

Fremstilledes William Henry, Vagtmand paa L Love. Han indrømmer, at han og Christian Martin om Fredag 

Morgen efter at Parris og Codday vare dragen til Castle, samlede endeel af L. Love’s Folk og med dem gik over 

Veien til Adventure, hvor de da i Forening med Adventure Folk afbrændte Værkerne og de andre Bygninger. 

Adventure’s Folk var strax rede til at slutte sig til dem; de kom dem allerede imøde ude paa Veien og fulgte 

med dem over til Paradise, hvor Folkene ikke kom dem imøde, men maatte opsøges i Negerbyen, hvorpaa 

de dog sluttede sig til dem, og Paradise blev brændt; herfra gik de over til Bettys Hope, og sluttede sig ved 

Bettys Hope’s Vagthuus, altsaa inden de kom ind til Bettys Hope, til en Bande der var under Anførsel af en 

Barbados Mand ved Navn Cox, og de gik nu sammen ind i Bettys Hope Gaard, hvor Bettys Hopes [Folio 54b-

55a, opslag 442] Folk kom ud for at prøve paa at faae dem til at afstaa fra Voldsomheder. Ved Vaaningshuset 

traf de desuden Forvalter Peebles, og Bettys Hopes Folk bad dem om ikke at gjøre ham Fortred, da han var 

en god Mand. Stemningen var heller ikke for at gjøre Voldsomheder imod ham; Kun en Mand ved Navn 

Robert Isaac raabte paa, at de skulde slaa Peebles ihjel, da han ”had no Business on the Estate”, og truede 

ham med en Møggreb, hvorover det kom til Klammeri mellem Robert Isaac og Benjamin Heatly, der tog 

Peebles i Forsvar. Det endte ialfald med, at A. Bande var ved at trække sig tilbage uden at have gjort nogen 

Skade, da en af Banden sprang op paa Klokkegalgen og begyndte at ringe Klokken, hvorpaa der blev svaret 

med Blæsen paa Skal fra Cooper Bay’s Kanten /: Coopers Negrobay er nedlagt, nu under Bettys Hope dyrket 

Plantage :/ og strax efter kom fra denne Kant en stor Bande, i Spidsen for hvilken var William Jones og George 

Cambridge samt Abraham Watts alle fra Upper Love. Denne Bande var meget voldsom, og de vilde intet høre 

om at skaane Bettys-Hope, uanseet Peebles, som atter kom denne Bande imøde, indstændigen bad dem 

derom. A. har ikke lagt Mærke til, om William Jones var mere haardnakket end de andre, men han saa, at 

William Jones, efter at han var kommen ind i Bettys Hope Gaard, havde et Gevær i Haanden istedet for den 

Stok, som han var kommen med. Bettys Hope Vaaningshuus og Værker bleve saaledes ødelagte. A., der, da 

de værre Bander vare komne til, havde mistet sin Capitains Bestilling, fulgte derfra med til Envy og derfra 

videre til Manningsbay, Anguilla og Stationen Kingshill, hvor Arrestanten blev træt, saa at han gik hjem til L. 

Love. 

Fremstilledes derefter William Jones af Pl Upper Love, født i Demerara, Han forklarer, at den paagjæl-

dende Torsdag Morgen kom George Mace /: skudt :/ til Upper Love. Efterat han i Forening med George 

Cambridge og William Grant fra Mt Pleasant & Plessens havde afbrændt Upper Love Værker, som det ikke 

var lykkedes Banderne at brænde den foregaaende Aften, samlede han i Forening med de samme to Upper 

Love’s Folk, af hvilke saagodt som alle Mandfolk fulgte med i en Bande, der drog ud. Ved Castle’s Grændse 

overgav George Mace Commandoen til George Cambridge med Beskeed om, at de senere skulde forene sig 

med Parris’s Bande, der vilde gaa lige over til Bettys Hope Kanten, og George Mace gik selv op til Castle, hvor 

Parris dannede sin Bande. Efterhaanden som de gik Syd paa, traf de Adventure, [Folio 55b-56a, opslag 443] 

Negrobay og Paradise i Brand, saa at der intet var for dem at brænde, og de gik fremdeles videre i Henhold 

til George Mace’s Ordre; Da de kom ud paa Sydsidelandeveien imellem Coopers Negrobay og Bettys Hope, 

hørte de Klokkeringning og Skaldeblæsen fra Bettyshope Gaard, hvorhen de altsaa begav sig. Der traf de den 

tidligere opmatlte Bande /: jfr: William Henry’s Forklaring :/ staaende ved Dammen. I Bettys Hope Gaard traf 

de saaledes ogsaa sammen med den Bande, der var kommen fra Diamond under Cox’s Anførsel. Efter nogen 

Samtale imellem ”de to Capitainer” deelte Banden sig, den ene Deel satte Ild paa Værkerne, den anden paa 

Hovedbygningen og begge Dele afbrændtes. Fra Bettys Hope vil A. ikke være gaaet videre men gaaet tilbage 

til Upper Love. – Paa Tilspørgsel forklarer A., at John Codday døde paa Upper Love Løverdag eller Søndag som 
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Følge af de Brandsaar, han havde faaet paa Negrobay; hvorledes han var kommen ud af det brændende Huus, 

ved A. ikke. 

Samtlige Arrestanter vare efterhaanden, som deres Afhøring var endt, bleve afførte. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4¾. – 

Ph Rosenstand C Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Onsdagen den 20de November om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St: Croix 

Arresthuus. Samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede 

Fremstilledes paany William Jones, der under nærmere Examination forklarer, at han ikke saa noget til 

Hrr Peebles paa Bettys Hope, og at han ikke veed, om Peebles talte til nogen af den Bande, han var i, for at 

faae dem til at afstaae fra deres Forehavende. Han havde ganske rigtig en Bøsse i Haanden, og han antager 

ogsaa, at det var Hr. Peebles’s Bøsse; han – A. – tog den nemlig fra to Folk William Paine og Sobers der brødes 

om den i Bettys Hope’s Gaard. Han vedbliver at han ikke har med egen Haand sat Ild noget Sted paa Bettys 

Hope, og angiver, at William King, der har vidnet imod ham i saa Henseende i Frederiksted, fra den Tid af, da 

Arrest. tjente paa Bettys Hope, har noget imod ham. William King kom sammen med andre Folk fra Bettys 

Hope, henimod ham, da han stod sammen med Robert Isaac, Robert William, Joseph Gibbs og Peter James, 

og videre saa han ikke til King. Der var en Mand hvem han hørte kalde Moore, som han saae virksom med at 

sætte Ild paa Magasstakkene og George Cambridge var den, der satte Ild paa Værkerne. Foreholdt, at, efter 

hvad der foreligger, kan Parris ikke vel have været paa Bettys Hope ved Ildebranden der, angiver A., at han 

ikke kan sige, at han bestemt lagde Mærke til Parris, men da han saa Folk paa L. Love [Folio 56b-57a, opslag 

444] der, og Aftalen var, at de skulde træffes sammen med Parris Bande i Bettys Hope-Egnen, antog han, at 

en Mand, som han saa inde i Gaarden i nogen Afstand med Couleurte Buxer paa og et Gevær paa Nakken, 

var Parris. 

A. William Henry af Lower Love fremstilledes og udsiger, at han ikke saa A. William Jones sætte Ild paa; 

Derimod saa han George Cambridge med Svovlstikker i Haanden og med dem gaa ind i Kyringshuset. Parris 

var ikke paa Bettys Hope. Christian Martin havde en Bøsse. 

John Charles fra Lower Love fremstilledes og gjentager, at Parris, da Bettys Hope brændte, var paa Man-

ningsbay. 

A. William Jones blev nærmere tilspurgt; han vil ikke have hørt noget til den hele Bevægelse, førend 

Onsdag Morgen Kl: 8 Edward Lewis af Mt Pleasant /: Colq :/ kom til Pl. Upper Love, hvor Folkene vare til 

Arbeide. Han skammede dem ud, fordi de arbeidede medens ellers Negerne sloges for 10 Cts, og berettede, 

at han siden den foregaaende Dag Kl: 3 havde slaaedes for 10 Cts i Frederiksted. Han viste, at der igjennem 

Ryggen og Ærmet paa hans Jakke – tilsyneladende en ny Jakke, der lignede en Frakke – var gaaet en Kugle, 

og sagde, at han nær var bleven skudt i Vestenden. Han tilføiede, at Emanuel var gaaet over til River for at 

standse Arbeidet der, og truede med, at paa de Steder, hvor Folkene vedbleve at Arbeide, vilde de bringe 

Banden op. Først Kl: 11 lod Driveren Folkene standse med Arbeidet. De Fleste af Upper Loves Folk bleve rolige 

hjemme den Dag og A. saa saaledes St Georges og Grove Palace brænde, og derefter Banderne passere Upper 

Love for at gaa til River; der var to Bander, den ene kort efter den anden, den Første anførtes af en Mand der 

hedder Robert /: Robert James fra Orange Grove /: skudt :/ i den anden saa han Joshua Collingmoore men 

hvem der ellers var Anfører, kan han ikke sige; dog erindrer han strax efter De Silva /: skudt :/, hvem han 

særlig mærkede, havde han, da Banden kom tilbage fra River til Upper Love, var den, der førte Banden op til 

Vaaningshuset. George Cambridge af Upper Love var den, der førte Banden ind paa Upper Love, da den kom 

fra River, saae den sætte Ild paa Værkerne, hvilke imidlertid, da de, efter at have antændt Ilden, strax gik 

videre til Jealousy, uden at see, om de vare komne ordentlig i Brand, ikke ved denne Leilighed brændte. Paa 

Veien hen til River var Banden passeret, da Ar. og William Harper havde bildt den ind, at alting var allerede 

slaaet i stykker, [Folio 57b-58a, opslag 445] saa at det ikke var Umagen værd ”to give a light”. Arr. gik ikke 

den Aften med nogen Bande videre og vil saaledes ikke have været med ved andre Ildebrande end den paa 

Bettys Hope. 
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Fremstilledes Edward Lewis, der indrømmer, at han Onsdag Morgen var paa Upper Love. Efter først at 

have sagt, at han ingen Jakke havde paa, dernæst, at han havde en hvid Jakke paa, og tilsidst indrømmede, 

at det var en sort Jakke, benægter han paa nogen Maade at have udtalt sig, saaledes som af A. Jones forklaret. 

Der var ingen Kugle gaaet igjennem hans Jakke. 

Arrestanterne bleve, efterhaanden som de vare affhørte og confronterede, afførte til deres Arrest. 

Commissionens Medlem Byfoged Sarauw fratraadte, da han havde at begive sig til Frederiksted Kl: 3. 

Derefter fremstilledes A. Peter James af Pl. Bettys Hope. Han forklarer, at han var hjemme paa Pl. da de 

forskjellige Bander kom ind der, mindst 3 i Tallet, og saae hvorledes det lykkedes Herr Peebles ved gode Ord 

og Traktemente med Brød og Grog, at faa den første Bande til at fortrække. Som Fører fremstillede sig for 

ham, paa Hr. Peebles Forespørgsel om, hvem der var Capitain, den lille Mand med en rød Skjorte paa og med 

en Sabel i Haanden, som forresten var en meget venlig Mand, der, da Robert Isaac vilde anfalde Hr. Pebles 

med Møggreben, forhindrede det. Det var de andre Bander, der kom fra Coopers Negrobay og Enfjeldgreen 

/: Diamond :/, der satte Ild paa. I den ene af disse Bander kjendte Arrestanten William Jones, men han saa 

ikke, at denne selv stak Ild paa, eller gav Befaling dertil, hvorimod en høi Mand, som han ikke kjendte, 

gererede sig som Hovedmand. I en af Banderne vil han have kjendt Joe La Grange /: skudt :/ A. vil 

intetsomhelst Ondt have foretaget sig paa Bettys Hope, men ligesom en stor Deel andre af Bettys Hope Folk, 

efter Herr Peebles Opfordring havde gjort, hvad han kunde for at faae Banderne til at gaae. Han er vis paa, 

at Joe La Grange var der, da han saae ham og Hr. Peebles tale sammen og det lod ogsaa til, at Joe La Grange 

ikke insisterede paa at afbrænde Plantagen, hvilket derimod den høie Mand gjorde; det var samme Mand, 

der derpaa satte Ild paa Kyringshuset, hvor endnu Hr. Peebles fremdeles var tilstede indtil en Mand Allick 

Moorhead kom og fik ham bort, skjøndt Peebles vilde blive staaende. Arrestanten angiver, at forinden 

Peebles var Planter Skeoch og Forvalter Mac Kay paa Plantagen, [Folio 58b-59a, opslag 446] og han har ingen 

Tvivl om, at de, hvis de havde været bevæbnede, understøttede af Bettys Hope’s Folk, der alle vare trofaste, 

vilde kunde have holdt 6 Bander borte. Da det foreholdtes Arrestanten at have deeltaget i Spectaklerne paa 

Carlton, Onsdag Morgen, nægter han saadant paa det Bestemteste, og han antager, at der maa foreligge en 

Forvexling med en Broder, som havde John James, der var paafærde hver Dag under Spectaklerne og endte 

med at blive skudt om Søndagen. Han paastaaer, at han var hjemme paa Pl. hele Onsdag Morgen, og at 

saadant vil kunne oplyses. 

Arrestanten afført. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4¾. 

Ph Rosenstand C Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Torsdagen den 21de November om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt at han ved Embedsforretninger i Byen 

Frederiksted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede. 

I Henhold til hvad der under de tidligere Forhører var fremkommen om at hvad Vei Banderne vare gaaet 

frem og navnlig om, at den Bande, der senest kom til Bettys Hope, kom fra Diamond og Enfjeldgren Kanten; 

skredes til Undersøgelse om denne Bandes Oprindelse. 

Fremstilledes John Joseph af Pl. Enfjeldgreen, der forklarer, at det var Torsdag Morgen, formodentlig 

henved Kl: 9, at en Bande kom ind paa Enfjeldgreen. A. mener at den saa ud til at indeholde omtrent Folkene 

fra omtrent 3 Plantager. Der var i den ene Deel Folk fra Williamsdelight, hvorfra Banden kom, men han kan 

ikke sige at han kjendte nogen andetsteds fra; der var ikke nogen egentlig fremtrædende Anfører eller 

Capitain for Banden; skulde han særlig nævne nogen, maatte det være John William af Williamsdelight. 

Banden nedbrændte aldeles Værkerne. Da han kom tilstede ved Værkerne fra Negerbyen, saae han Joe 

Briggs, tidligere af Pl. Cane, komme ud fra Romkjelderen og et Øieblik efter stod Romkjelderen i lys Lue. 

Blandt Folkene fra Wmsdelight saae han ogsaa Francis Richard. Fra Enfjeldgreen gik Banden videre til Dia-

mond, hvorfra, en halv Times Tid efter, endeel af Banden kom tilbage, og raabte til Enfjeldgreens Folk, at de 

maatte komme med og gaae ned til Goodhope. Der var en Mand ved Navn John Christian (tilføjet: Flanders) 
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fra Carlton, der stod i Spidsen for [Folio 59b-60a, opslag 447] denne Afdeling, han havde været med ogsaa 

den første Gang, men A. vidste dengang ikke, hvem han var. Af Enfjeldg.s Folk, der for endeel allerede vare 

fulgte med op til Diamond, fulgte mange med denne Bande, deriblandt ogsaa A. selv. Paa Gosling Bay Pasture 

stødte de sammen med Resten af den Bande, der tidligere havde været paa Enfjeldgreen. A. lagde ikke 

Mærke til, at der var Folk fra Diamond i Banden, og det var saaledes væsentlig Folk fra Høgensborg, Wil-

liamsdeligt, Cane og Enfj. samt Carlton, der, som han antager henved Kl: 11, under Anførsel af den oven-

nævnte John Christian afbrændte Goodhope’s Værker og andre Bygninger. A. var med den Deel af Banden, 

der havde at gjøre med Forvalter huset og var ogsaa med derinde, men der var intet at slaae istykker eller 

røve og A. vil ikke have været med at sætte Ild paa. Da Romkjelderen og Værkerne bleve antændte, var A. 

oppe ved Allowancekjelderen, hvorfra han dog intet vil have taget, saa han saae ikke, hvem der der satte Ild 

paa Værkerne. 

Fremstilledes Thomas William af Pl. Enfjeldgreen, der med Hensyn til Bandernes komme til Enfjeldgreen 

forklarer som forrige Arrestant. Han angiver, at John Christian, hvem han kjender, ere Fører for Banden i 

hvilken han væsentlig saa Folk fra Høgensborg og Williamsdelight og vil saaledes ogsaa have seet de af forrige 

Arrestant nævnte John William og Francis Richard. Arrestanten gik halvveis indtil Diamond, men vendte saa 

tilbage. Da Banden vendte tilbage fra Diamond vil han ikke have kunnet undgaa at gaae med til Good Hope, 

hvilket han saaledes gjorde, men han vil ikke have gjort noget andet og søgte at slippe saa snart ham mulig 

bort fra Banden. 

Fremstilledes Lazarus Hatchett af Enfjeldgreen, der angiver, at han ikke var tilstede paa Enfj., da Banden 

kom der, eftersom han Onsdag Morgen da han hørte, at der var Ildebrand, var gaaet til Frederiksted, hvor 

han blev taget op. 

Fremstilledes Francis Richard af Pl. Williamsdelight, f. paa Barbados, der forklarer, at Torsdag Morgen 

omtrent Kl: 8 kom Høgensborg Folk i en Bande ind i Wmsdelights Gaard og gik op til Huset, hvor da Plantagens 

egne Folk kom ud og søgte at tale dem tilrette; men de raabte i Munden paa hinanden, at idag maatte ingen 

tale til dem, da de kom for at brænde Værkerne af. De brændte derpaa Forvalterboligen af, hvorimod de lode 

Værkerne staa da Plantagens Folk bad dem derom, under Angivende af, at de vare saa nær ved Negerbyen. 

Alle i Banden var lige ”cross” saa at A. ikke kan sige at der var nogen [Folio 60b-61a, opslag 448] Fører, men 

det vare lutter Høgensborg’s Folk og A. vil ikke engang have bemærket Folk fra den mellemliggende Plantage 

Cane iblandt dem. Efter at Banden havde forladt Pl. og var gaaet videre over til Enfjeldgreen gav A. sig, paa 

Opfordring af Forvalterens Kok til at rulle nogle Fad Rom ud af Romkjelderen for at skjule dem i ”the 

leespond”. De to Karremænd Steven og Frank, samt John William vare behjælpelige dermed. Han indrømmer, 

at da det var gjort, gik han efter Banden over til Enfjeldgreen men Værkerne vare allerede i Brand. Det kan 

gjerne være, at John William er gaaet noget forinden A. og kan saaledes have været med paa Enfjeldgreen. 

A. gik fra Enfj. hjem igen og vil ikke have været med paa Good Hope eller andre Steder. 

Fremstilledes John R. Duggins af Pl. Williamsdelight, der angiver, at han ikke var paa Pl., da Banden kom 

der, eftersom han allerede dengang var bleven anholdt i Frederiksted, hvor han havde begivet sig hen tidlig 

om Onsdag Morgen. 

Samtlige Arrestanter, vare afførte, efterhaanden som de vare afhørte. 

Derefter indledtes Undersøgelser med Hensyn til den Bande, der om Onsdagen havde iværksat Ildspaa-

sættelse paa Værker og Bygninger formeentlig begyndende med Pl. St. Georges. 

Fremstilledes Christain James af Pl. St. Georges. Han forklarer, at han er Nattevagt paa Plantagen og havde 

om Dagen opholdt sig i Negerbyen, hvor han var, da, som han antager, Klokken henved 5 en Bande kom til 

Pl. St. Georges Gaard. Da han angiver, at Banden dengang allerede havde afbrændt Allandale og formeentlig 

ogsaa havde været paa Becksgrove, samt at en af de Negere, der stod i Spidsen for den, var Johnny fra 

Becksgrove, foruden hvem der var en Mand ved Navn Boomann eller noget lignende og to fremmede – blev 

A. foreløbig afført. 

Og fremstilledes Johnny, hvis fulde Navn er John Thomas Solers, af Pl. Becksgrove. Han forklarer, at der 

Onsdag Eftermiddag kom en stor Bande henad Landeveien, der strax øst for Høgensborg fører ned til Cane 
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Valley og Becksgrove. A. og flere andre Folk gik den imøde imellem Cane Valley og Waldberggaard og bildte 

dem ind, at Beckgrove allerede var brændt, [Folio 61b-62a, opslag 449] hvorefter Banden vendte om, idet 

den tog A. med; han fik imidlertid snart Leilighed til at forsvinde i et Sukkerstykke og gik atter hjem. Banden 

kom under vilde Raab og Skrig; navnlig hørtes Raabet ”our side”, hvilket A., da han ikke vidste, hvad han 

skulde sige, besvarede. Benden bestod af flere hundrede Mennesker, men A. vil ikke have kjendt en eneste 

en i Flokken. A. angiver, at være født paa Barbados men kom som en Dreng til Pl. Becksgrove. Han benægter, 

at han har været med Banden i St Georges Gaard. 

Fremstilledes paany Christian James, med hvem A. Johnny blev confronteret, og Christian James fasthol-

der bestemt sin Paastand om, at han var i Gaarden. Arrest. beretter videre, at da han, som tidligere forklaret, 

kom fra Negerbyen ned til Værkerne, vare disse alle Vegne, baade i Romkjelderen og i Kyringshuset, foroven 

og forneden, i fuld Brand. Da Arrest., der kom med et Forfærdelsesraab, blev kjendt som Vagtmand, blev han 

omringet af 4 Personer, hvoraf den ene var den nys fremstillede John Sobers, den anden Boomann, eller 

Poorman eller hvad han nu hedder, og de 3 à 4 vare fremmede Barbados Folk, der raabte paa, at han som 

Vagtmand formodentlig næste Dag vilde angive dem, og at det derfor var bedst, at han blev brændt med, 

hvorpaa de virkelig toge fat paa ham og trak ham henimod den brændende Romkjelder, men det lykkedes 

ham at slippe bort fra dem, hvorpaa han stak ind i et Sukkerstykke, hvor han forblev skjuldt, indtil Banden 

var færdig. A. veed, at han er beskyldt for, at han har været med til at brænde Romkjelderen, men troer, at 

det er en Misforstaaelse, der kommer af, at han selv skulde have været brændt i den. Da han var bange for, 

paa Grund af denne Beskyldning, at komme til at lide Overlast, lod han selv Driveren anholde ham. 

Arrestanterne afførte. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4¾. – 

Ph Rosenstand Forsberg 

 

Aar 1878 Fredagen den 22de November om Formiddagen Kl: 10 blev Commissionen sat og Forhør optaget 

af undertegnede Commissair, Politimester Forsberg i Overværelse af Commissionens Skriver Politifuldmægtig 

Dendtler og Politibetjent J. C. Nielsen. [Folio 62b-63a, opslag 450] 

Commissarius bemærkede, at A. William Barnes af Pl. Rust up Twist havde anmodet om at blive stillet for 

Forhør. 

Fremstilledes A. William Barnes, som forklarer, at han nu ønsker at tilstaa, hvad han tidligere under For-

høret har fortiet; Han forklarer, at Bamberg maa vide Besked om Alt, hvad der skete i Frederiksted Tirsdagen 

1ste October; han havde nemlig givet A. i Vagtmanden William Henry’s Overværelse en omstændlig Beretning 

derom; Dette skete Fredag Morgen under A.s Ophold paa Plantagen Lower Love. Ligeledes maa Bamberg 

vide, hvem der Torsdag Aften eller Natten mellem Torsdag og Fredag afbrændte Værkerne paa Pl. Mt Pleas. 

& Plessens. Denne Formodning grunder Arrestanten paa, at Bamberg om Aftenen seent /: mellem KL: 10 og 

12 :/ ikke var gaaet tilsengs, men vækkede Arrestanten og bad ham om at gaae op paa Mt Pleasant’s Bakke 

for at holde Udkig med de Soldater, som rimeligviis vilde komme til Plantagen i Løbet af Natten. Da A. kom 

uden for Huset traf han nogle faae – 5 a 8 – Mænd, og opdagede da, at Værkerne netop vare antændte og 

begyndte at blusse op. Endvidere udsiger Arrestanten, at efter at han i nogen Tid havde holdt Vagt paa Mt 

Pleasants Bakke og der var bleven gjennemblødt af Regnen, bragte Bamberg ham ikke tilbage til det Huus, 

han sidst havde forladt, men til en i samme Negerby boende undersætsig Mand, som var Capitain, og som 

bar et rødt Baand omkring sin sorte Hat; det var denne Mand, som Torsdag Eftermiddag afbrændte L 

Bethlehems Værker. (Tilføjet i margen: NB. cfr. p 72) Afført. 

Fremstilledes A. Joseph William af Windsor, som forklarer, at John Lewis /: skudt :/ af Lebanonhill Torsdag 

Morgen indfandt sig paa Plantagen Windsor, hvor han, blandt Folkene der, under Trudsel om Vold og Brand, 

samlede en Bande, som under hans – A.s – Augustus Hatchett /: død :/ og John Adam /: skudt :/ samt John 

Lewis’s Anførsel gik over mod Morningstar, hvor de dog ikke gik ind paa Plantagen, men fortsatte Veien til 

Mt Collier, hvor Augustus Hatchett antændte Vaaningshuset; hvem der antændte Værkerne, saa A. ikke, da 

han blev staaende i Gaarden i nogen Afstand fra disse. Efter at Banden var bleven forstørret ved Folk fra Mt 
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Pellier – og vel [Folio 63b-64a, opslag 451] ogsaa nogle fra Morningstar – gik den tilbage til Morningstar, hvor 

først Vaaningshuset og derefter Værkerne bleve antændte. Det var Augustus Hatchett, som satte Ild paa 

Vaaningshuset, men hvem der antændte Værkerne, veed A. ikke, da han blev staaende oppe i Gaarden, for 

at kjøle et Saar han havde faaet i Haanden, ved at holde den i et Fad fyldt med Vand. Nærmere tilspurgt, 

udsiger A., at han allerede paa Veien fra Windsor til Morningstar havde paadraget sig John Lewis Uvillie og 

blev pryglet af ham; senere da de kom til Morningstar, bebreidede Lewis A., at han ikke var virksom nok; ved 

hvilken Leilighed han – Lewis – saarede A. i Haanden med sin Sabel. Fra Morningstar gik Banden ned til 

Concordia, hvor A. saae Leilighed til at snige sig bort og gik hjem til Windsor. A. kan saaledes ingen Forklaring 

afgive angaaende Bandens Foretagender efter at den forlod Concordia. Afført. 

Fremstilledes Francis Simmons af Morningstar, som forklarer, at han, da Banden fra Windsor passerede 

Morningstar, sluttede sig til den og gik op til Mt Pellier hvor han saae Henry James af Windsor sætte Ild paa 

Værkerne, men hvem der har afbrændt Vaaningshuset, veed han ikke. Fra Mt Pellier fulgte han Banden til-

bage til Morningstar, hvor han vedgaaer at have trængt sig ind i Vaaningshuset for at stjæle, men han fik intet 

der, hvorimod han senere nede i Provisionskjelderen stjal af det Meel, som af Lucas Isaac af Concordia blev 

uddeelt til Morningstars Folk. Da dette skete, brændte Vaaningshuset, og en Afdeling af Hoben var gaaet ned 

til Værkerne, som kort efter bleve antændte og nedbrændte. Efter at Banden var bleven færdig paa 

Morningstar, begav den sig til Concordia, hvor Forvalterboligen blev opbrudt af ”St Eustatius” Robert. En Flok 

af Folkene gik ind i Huset hvor de itubrækkede Møblerne; et Fad Meel blev rullet ud af Kjelderen – af hvem 

veed A. ikke – og deelt mellem Plantagens Folk, hvorefter først Huset og senere Værkerne bleve antændte. 

Banden gik fra Concordia over til Pl. Windsor, hvor de fandt Vaaningshuset staaende aabent. En Deel af 

Hoben gik ind i Huset, men hvad de der foretoge [Folio 64b-65a, opslag 452] sig veed A. ikke. Kort efter blev 

Huset antændt og samtidig hermed tændte John Lewis Ild i Romkjelderen, ved hvilken Leilighed en Dreng, 

navnlig Peter Francis, blev indebrændt og flere – blandt andre Joe Williams og Augustus Hatchett bleve mere 

eller mindre forbrændte. Da Banden forlod Windsor gik Arrestanten hjem til Morningstar. A. afført. 

Fremstilledes James Gumbs af Pl. Morningstar som forklarer, at han fulgte med den Bande, som under 

John Adams Anførsel kom fra Windsor, paa Veien til Mt Pellier, uden for Plantagen gjorde Banden et kort 

Holdt, da saa ”Capitainen” sagde at ”at han ikke havde Folk nok”; efter at Folk fra Mt Pellier og nogle fra 

Morningstar havde sluttet sig til Hoben, gik denne ind paa Plantagen, hvor Vaaningshuset og Værkerne bleve 

antændte. Medens Bygningerne brændte, og endnu førend Banden havde forladt Plantagen, gik A. tilbage til 

Morningstar, hvor Banden ogsaa, ikke længe efter, indfandt sig. Hr. Farrelly’s Huus blev opbrudt, og en stor 

Mængde af Hoben trængte ind i Værelserne hvor Jealousier, Møbler og andet Bohave blev ituslaet og senere 

afbrændt. A. vedgaaer, at han var oppe ved Husets Dør, men han nægter, at han har været inde i Huset. A. 

forklarer, at han, ved den foromhandlede Leilighed saae Francis Simmons i Salen, hvor han ituslog Hr. 

Farrellys Skrivebord og kastede Stumperne, tilligemed en Deel andre sønderbrudte Møbler sammen i en Hob, 

som han derefter ved Hjælp af endeel tørt Straa satte Ild paa, hvorved Huset antændtes og nedbrændte. A. 

indrømmer at der, da Francis Simmons satte Ild paa Skrivebordet, som forklaret, var flere Folk tilstede, men 

det er ham ikke muligt at erindre, hvem det var, men han erindrer dog, at et Fruentimmer, navnlig Sarah af 

Windsor, bragte Magas til Vaaningshuset for at paaskynde dets Brand. Efter at Banden havde ødelagt 

Bygningerne paa Morningstar, gik den ad Landeveien til Concordia, men A. fulgte ikke med; hvorimod han 

forsikkrer, at han kun nødtvungen og navnlig af John Lewis truet paa Livet fulgte Banden op til Mt Pellier, 

hvor han [Folio 65b-66a, opslag 453] blev staaende ude paa Landeveien uden at deeltage i de paa Plantagen 

forøvede Ødelæggelser. Afført. 

Fremstilledes James Edward af Pl. Morningstar som forklarer, at han den her paagjeldende Torsdag ikke 

forlod Pl. Morningstars Grund og navnlig hverken fulgte Banden op til Mt Pellier eller senere ned til Concor-

dia. Alt hvad han maaskee har forseet sig i, er at han ringede med Plantagens Klokke, da han saae, at Vaa-

ningshuset brændte, men han vidste ikke bedre, end at han skulde ringe med Klokken, naar der var Ildebrand 

paa Plantagen. Betydet, at det var rimeligere at antage, at han ringede med Klokken for at kalde Banden op 

til Plantagen, nægter han at have havt saadan Hensigt og anfører, at da han begyndte at ringe med Klokken, 
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var Vaaningshuset allerede antændt. Foreholdt, at det om ham er udsagt, at han var med John Adam, da 

denne satte Ild paa Værkerne, nægter A., at saadant er Tilfældet, og udsiger, at da Værkerne antændtes, 

opholdt han sig oppe ved Dammen i Gaarden. Afført. 

Fremstilledes Thomas Benjamin af Plantagen Morningstar, som forklarer, at han den paagjældende 

Torsdag var i Negerbyen, da Augustus Hatchett kom op mod A. og betydet ham, at han vilde blive dræbt og 

Negerbyen nedbrændt, hvis han ikke sluttede sig til Banden; saaledes truet forlod A. Negerbyen og gik ned 

paa Landeveien i Nærheden af det gamle Sygehuus hvor han forblev, indtil Vaaningshuset og Værkerne vare 

nedbrændte. Da Banden var ved at gaa videre, gjorde Føreren Augustus Hatchett det nødvendigt for A. at 

følge med, men han gik kun med til en Markvei som skiller Morningstar fra Concordias Land, hvor en anden 

Bande fra Concordia kom Banden fra Morningstar imøde, og under den derved foranledigede Bevægelse saa 

Arrestanten Leilighed til at snige sig bort og gik hjem. A. nægter at have været paa Concordia eller andetsteds 

med Banden, efter at han havde forladt Morningstar. Med Hensyn til, at Arrestanten har været beskyldt for, 

ved den heromhandlede Leilighed at have været bevæbnet med et Gevær og blæst i Skal- [Folio 66b-67a, 

opslag 454] len, blev han tilspurgt, men nægter saadan Angivelses Rigtighed. Afført. 

Betjent J. C. Nielsen fratraadte og Betjent P. Jensen tiltraadte som Vidne. 

Fremstilledes John Abraham Vagtmand paa Pl. Morningstar, som, foreholdt, at han er beskyldt for at have 

uddeelt Allowance og sat Ild paa Magasstakkene paa Pl., nægter disse Angivelsers Rigtighed. Melet, som 

uddeeltes, blev leveret Folkene af en Mand navnlig Baily, og Magasstakken antændtes af John Bobbs og 

Louisa Ann begge af Pl. Morningstar. Arrestanten forklarer videre, at han den paagjeldende Torsdag ikke 

forlod Plantagen Morningstar’s Grund og, at han under hele Opstanden ikke har deeltaget i, eller været til-

stede ved nogen af de forøvede Ildspaasættelser, naar undtages hans Ophold paa Plantagen Morningstar. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes A. George Bachelor af Morningstar, som forklarer, at der Natten mellem Onsdag og Torsdag 

af Hr. Farrelly blev sat 4 Mand som Vagt ved Vaaningshuset og andre 4 ved Værkerne. A. var blandt dem, 

som skulde bevogte Vaaningshuset. Om Natten blev der vel blæst i en Skal i Morningstars Negerby, men 

iøvrigt var det roligt. Da A. Torsdag Morgen saa Banden komme imod Morningstar, optog han et enkeltløbet 

Gevær, som Tømmermanden John Hewitson, uden at lade det, havde hensat i det gamle Sygehuus, som 

fortiden beboes af Staldkarlen. Saaledes bevæbnet oppebiede A. Bandens Komme. Føreren af Banden John 

Lewis fratog ham det. Senere da Banden var kommen op til Windsor gav John Lewis Geværet til Henry 

Johnson, for at bære det, men Johnson nægtede at retournere det til John Lewis og gav det til Arrestanten, 

som veed, at det er tilbagegivet til John Hewitson. A. vedgaaer, at han fulgte i Banden fra Morningstar til 

Concordia og derfra til Windsor, hvorhen han ubemærket sneg sig gjennem Negerbyen bort og gik hjem, men 

han tillægger, at han, navnlig af John Lewis, ved Trudsler blev tvungen til at følge med, alt hvad han i saa 

Henseende kunde gjøre var at forholde sig rolig, hvilket han gjorde, baade paa Concordia og Windsor. [Folio 

67b-68a, opslag 455] 

Fremstilledes John Bob af Morningstar, som, efter at være betydet, at han blandt andet, var beskyldt for 

at have antændt Magashuset paa Morningstar, nægter Beskyldningens Rigtighed, derimod vedgaaer han, at 

han om Torsdagen har blæst i Skallen, som man ogsaa har beskyldt ham for. Med Hensyn til Magassen udsiger 

Arrestanten, at han, medens han hensat i Arrest i Christiansværnsfort, til John Adam /: skudt :/ en Dag 

beklagede sig over, at man beskyldte ham for, at have antændt Magashuset paa Morningstar som han ikke 

var skyldig i, hvortil John Adams svarede: ”Den Sag kan du tage dig let, da jeg har seet, at det var James 

Strong, der antændte Magashuset”. Iøvrigt vedgaaer Arrestanten, at han fulgte Banden til Mt Pellier og gik 

med den tilbage til Morningstar, derfra til Concordia og Windsor, hvorfra han sneg sig bort fra Banden og gik 

hjem. Paa ingen af de nævnte Steder deeltog A. i de forøvede Ødelæggelser. At han fulgte dem paa deres 

Vandring, kunde han ikke undgaae, da Førerne, 4 i Tallet, truede med at ville nedbrænde Negerbyen, hvis 

Folkene ikke toge Parti og fulgte med. Arrestanten afført. 

Fremstilledes John Charles af Windsor, som vedgaaer, at han fulgte Banden fra Windsor til Mt Pellier og 

derfra over Morningstar og Concordia tilbage til Windsor. Paa ingen af Stederne deeltog A. i de forøvede 
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Ødelæggelser hvorhos han dog tillægger, at da han paa Concordia af nu afdøde Killian af Marys Fancy blev 

bebreidet sin Uvirksomhed og truet med Prygl, kom han for at undgaa Overlast til at rive den saakaldte 

”Feedingboard” ved Møllen overende, men det gik ikke videre itu. A. forsikkrer, at han ikke fulgte Banden 

længere end til dens Tilbagekomst til Windsor men han saae fra Windsor’s Negerby, at Banden gik over til 

Factorie Stationen ved Glynn, som blev antændt; hvorfra den ad Landeveien gik over til fra Glynn, hvor Ho-

ben, af bevæbnede Folk, som kom ned fra Pl. Bonne Esperance, blev angrebet og splittet. – Afført. 

Commissionens Møde hævedes Kl. 4½. Forsberg 

[Folio 68b-69a, opslag 456] 

Aar 1878 Lørdagen den 23de November om Formiddagen Kl. 9 sammentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt at ved Embedsforretninger i Byen 

Frederiksted var forhindre fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilsted. 

For Commissionen fremstilledes Axelina Elizabeth Salomon kaldt Agnes af Pl. L Bethlehem; der omhandles 

i det ved Frederiksted Politiret den 9de October optagne Forhør. Hun forklarer, at hun den paagjældende 

Onsdag Morgen, efter at have været inde paa Carlton, saaledes som i det nævnte Forhør omforklaret, begav 

sig lige hjem til Bethlehem. Med Hensyn til Affairen paa Carlton vedgaaer hun fremdeles, at hun kastede en 

Steen paa en Soldat – hun vil nemlig kun have seet en Soldat inde i Carlton Gaard, men hun siger, at Soldaten 

ikke faldt til Jorden ved dette Steenkast, og at hun kun gjorde det, fordi de andre i Hoben vare efter hende, 

fordi hun intet gjorde. Det var John Christian /: Flanders skudt :/ og Joseph /: Heyns :/ der fik Pøbelhoben, 

som Arrestantinden traf paa Vei uden for Carlton, ind paa Plantagen. A. var omtrent Kl. 7, da hun hørte om 

Ildebranden i Frederiksted, gaaet ned ad Byen til, da hun i et Værelse der har en Seng og under Sengen. 

Ligeud for Carlton stødte hun paa en Pøbelhob, som det var hende umuligt at passere, idet den tog hende 

med, da den, som bemærket, under Anførsel af Flanders og Joseph gik ind paa Carlton; det var Flanders, der 

stod og fortalte Hoben, at der var to Soldater inde paa Carlton, og at de skulde komme ind efter dem. Den 

største Deel af dem gik da med Flanders op igjennem Negerbyen for at komme rundt om Plantage Gaarden, 

medens den mindre Deel med Joseph i Spidsen gik ad Alleen op i Gaarden. Flanders havde en Kølle i Haanden, 

medens Joseph havde en ny Sukkerøxe og en ny Kniv i Haanden. Sukkerøxen var behæftet paa en Stok. Paa 

bestemt Tilspørsel i saa Henseende angiver A: at hun kastede sin Steen paa Soldaten, førend nogen anden 

havde angrebet ham, at Steenen var saa stor som hendes knyttede Haand, at Steenkastet ikke fældede 

Soldaten til Jorden men at han blev slaaet [Folio 69b-70a, opslag 457] ned af Flanders og Joseph. Den Soldat 

A. taler om var, da hun kastede Stenen paa ham, paa sin Flugt fra Stalden naaet til Cisternen, der ligger 

imellem Vaaningshuset og Stalden; hun saa Soldaten falde til Jorden under de Andres Slag hvorpaa hun, 

forfærdet og skraalende, vil være løbet sin Vei. Arrestantinden vil ikke have seet mere end den ene Soldat; 

om det var ham, der var forfulgt af Harrison, ved A. ikke, dahun ikke saa noget til eller lagde Mærke til denne 

Forfølgning med Sablen /: jfr. Standrettens Protocol for 12te Oct:/ 

Fremstilledes Joseph Heyns af Pl. Carlton i hvem Arrestantinden Agnes med Bestemthed vil gjenkende 

den af hende omforklarede Joseph. Hun benægter bestemt at have været med ved den paagjældende Lei-

lighed og angiver at hun, da Affairen gik for sig i Carltons Gaard, endnu var paa Roses Hill, hvor hun boer, og 

hvorfra hun først kom ned til Carlton, da Soldaterne allerede vare bragte ud paa Landeveien /: jfr Standrets-

forhør :/ 

Arrestantinden Agnes vedbliver imidlertid, at det er ham, og forklarer, at hun den Dag, da de i Lægteren 

bleve bragte fra det engelske Skib til Fængslet, der saae A. hvis Navn hun ikke tidligere kjendte, og spurgte 

andre Fanger, hvem han var, fordi hun i ham gjenkjendte Manden fra Pøbelhoben ved Carlton. 

Arrestanten vedbliver, at det ikke kan være ham hun har seet. Forsaavidt som A. er sigtet for at have 

været med ved Ildspaasættelsen paa Pl. Whim, benægter hun saadant. Den Bande, der afbrændte Whim kom 

derhen fra Carlton hvor Værkerne afbrændtes Torsdag Middag Klokken 12 – 1. Medens Whim brændte vil A. 

sammen med flere og deriblandt ogsaa A. Alexander Blackmann have været ifærd med at bringe Planter 

Skeorch’s Ting i Sikkerhed, og A. stod i Gaarden, tæt ved Cisternen, da Banden ad en Gjenvei forbi 

”Leesponden” styrede lige hen paa Værkerne. I Spidsen for Banden var William Washington, tidligere af 
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Goodhope, Joseph Briggs af Fredensborg, James Spencer af Høgensborg og Sophia af Høgensborg. Denne 

Sidste havde ved Siden fæstet en lille Kurv med Svovlstikker og under Armen havde hun [Folio 70b-71a, op-

slag 458] en Flaske med Kerosin. Joseph Briggs, der tidligere har levet paa Carlton, viste Veien til Romkjel-

deren som derpaa William Washington og James Spencer brød op. Hvorpaa Sophia antændte Ilden. Saa saare 

Ilden var antændt, kom de op i Gaarden og gik til Kjelderen under Vaaninghuset. Da Zanko og Goodhope strax 

vilde ifærd med Allowancekjelderen, truede Briggs ham med at ville hugge Hovedet af ham, hvis han aabnede 

Allowance Kjelderen, forinden han fik Ordre, og lod ham først aabne Hrr Skeoch’s egen Kjelder, hvor Banden 

gjorde sig tilgode med en Tønde Ale og andre Drikkevarer som de fandt der; hvorefter Washington med en 

Øxe huggede Laasen af Allowancekjelderen, medens James Spencer og Sophia gik op i Huset, hvorhen 

imidlertid Driveren og A. fulgte dem og forhindrede dem fra at anrette Ødelæggelser eller at sætte Ild paa. 

Der var 4 Fade Meel og et Fad salt Fisk i Kjelderen, der bleve slaaet istykker, saa Folkene kunde tage til sig, 

hvad de vilde. En stor Mængde Meel og Fisk blev saaledes bortført af de medfølgende Fruentimmer i 

Pudevaar, Forklæder og Tørklæder, hvad de ikke kunde føre med sig, blev spredt om i Gaarden. Banden 

truede med ogsaa at afbrænde Negerbyen, fordi de fandt, at Carlton’s Folk ikke vare raske og rede nok til at 

slutte sig til dem og ikke vilde med over til Høgensborg. Paa samme Tid, kom imidlertid en Afdeling Soldater 

netop tilstede, og Banden splittede sig til alle Sider i Sukkerstykkerne og Negerbyen. 7 bleve skudte. Denne 

Bande var dermed opløst; og A. vedbliver, at han ikke har været med dem, enten paa Whim eller noget andet 

Sted. 

Efter hvad der af denne A. er forklaret og de forskjellige i Torsdag afgivne Forklaringer fremgaaer, har da 

denne Bande afbrændt Williamsdeligt, Enfjeldgreen og tildeels Diamond, samt Good Hope, Whim og Carlton. 

Fremstilledes John William Washington af Pl. Høgensborg; Han angiver at han, der vare Vagtmand, var 

hjemme paa Pl. hele Torsdagen, indtil han saae Røgen paa Carlton, da han gik derover. 

Fremstilledes James Spencer af Pl. Høgensborg, som forklarer, at han har været hjemme paa Høgensborg 

hele Torsdag og saaledes ikke [Folio 71b-72a, opslag 459] været med ved Branden ved Carlton, saalidt som 

ved nogen Ildebrand under hele Oprøret. 

De tvende sidstnævnte Arrestanter fremstilledes for A. Joseph Heyns, der erklærer, at han kjender dem 

godt, og at de ere de to Personer, om hvem han ovenfor har forklaret. 

Fremstilledes John Abraham Williams, der ligeledes er sigtet for, at have deeltaget i Ildspaasættelsen paa 

Bolton. Han forklarer, at han, da han fra Høgensborg saae Branden paa Carlton, naaede han saa langt som til 

en Markvei, som støder op til Plantagen, men længere kom han ikke. 

Fremstilledes John Peter af Pl. Concordia, der forklarer, at Concordia blev brændt Onsdag Formiddag, af 

en Bande der anførtes af Party fra L. Bethlehem og Joe Spencer fra Høgensborg samt Francis Buffert fra St 

George. Denne Bande kom fra Carlton Kanten og han, efter A. Mening, været den samme der tidligere paa 

Morgenen havde begaaet Exesserne paa Carlton. Hvem det var, der under Anførernes Ordre effectuerede 

Brandstiftelserne, kunde A. der tilligemed de fleste af Concordia Folkene opholdt sig i Negerbyen ikke see, 

men Anførerne kjendte han sikkert nok. – Denne Bande gik fra Concordia og skate Ild paa Wheel of Fortune 

og A. saae den ikke igjen passere Concordia. Derimod kom der kort efter en anden Bande fra Wheel of For-

tune Kanten til Concordia, hvilken gik videre ad Hovedlandeveien øster paa. Hvad Vei den videre fulgte kan 

A. ikke sige. En Person der hedder Johannes blæste paa Skal for den og den kom igjennem Concordia for at 

faa Folk fra denne Plantage til at slutte sig til den, men Forvalteren havde forbudt dem at deltage i Optøierne, 

saa de holdt sig hjemme. Underveis, som Banden kom frem, satte de ogsaa Ild paa Sukkermarkerne, saa at 

der saaledes brændte store Strækninger. 

Samtlige Arrestanter vare efterhaanden de vare blevne afhørte afførte. 

Derefter fremstilledes, paa Foranledning af den af A. William Barnes igaar afgivne Forklaring, William 

Henry af Pl. L Love Han forklarer, at Bamberg i hans Huus Fredag Morgen fortalte om sine Bedrifter i Vest-

enden Natten mellem Tirsdag og Onsdag, baade om, at han havde reddet Gods for hvide Folk, og at han 

havde været med til at plyndre og [Folio 72b-73a, opslag 460] saaledes været med til at opbryde en Jern-

pengekiste som Nordsidefolkene havde slæbt ud fra William Moores Boutik i Strandgaden. Paa samme Tid 
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havde han talt om, at han vilde være den tredie til at blive skudt; foran ham, vilde Touren komme til Joe La 

Grange, og en anden ung Mand hvis Navn A. ikke husker. Men det er ikke A. mulig, at give nogen ordentlig 

Fremstilling af hvad det egentlig var, at Bamberg, der som A. siger, pralede til høire og venstre, talte om. 

Fremstilledes Johannes Samuel, kaldet Bamberg, der angiver, at hans Ven med den høie sorte Hat med 

det røde Baand om, hedder Joe William og er fra Mt Pleasant & Plessens, men A. vil ikke have været tilstede 

ved Ildebranden paa L Bethlehem. Han vil være kommen fra Frederiksted til Mt Pleasant paa den Tid da Mt 

Pleasants Vaaningshuus brændte, men vil ingen Deel have havt i Ildspaasættelsen. Ligesom han ogsaa 

nægter, hvad Barnes har sigtet ham for at have uddeelt en Deel Sukkerøxer, han fandt i Mt Pleasants Huus, 

til Pøbelen. Efter først at have angivet, at Banden gik fra Mt Pleasant’s Vaaningshuus ind til Værkerne og 

afbrændte dem, men han senere indrømmer, at det var langt senere ud paa Aftenen, vel endog om Natten, 

at Mt Pleasant’s Værker afbrændtes, og at han dengang ikke laae og sov i Mt Pleasant Negerby, hvorimod 

han vel have ligget i Budskerne paa Bakkerne paa den anden Side af Værkerne. 

William Barnes blev paany fremstillet og paastaaer, at det var efterat Værkerne vare i Brand, at Bamberg, 

der ikke var gaaet til Ro i Negerbyen, men færdedes ude sammen med nogle andre, deriblandt A. selv, hvem 

Bamberg kom og vækkede, gik op paa en Bakke mellem Grove Place og Upper Love, som han angav, for at 

holde Vagt. 

Arrestanten Bamberg angiver paa udtrykkelig Tilspørgsel, at han blev i Vestenden hele Onsdagen, hvori-

mod han nu angiver, at det ikke var Torsdag Aften men Torsdag Morgen, han forlod Frederiksted, men han 

vil have siddet hele Dagen stille og rolig ved Goodhope’s Vindmølle og betragtet Ildebrandene [Folio 73b-

74a, opslag 461] oppe i Landet, men han saae ikke noget til, at Goodhope i den Tid brændte, Saalidt som han 

saae nogen Ild paa Whim eller Carlton. 

Arrestanterne afførte. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 5. 

Ph Rosenstand Forsberg 

 

Aar 1878 Mandagen den 25de November om Middagen Kl 12 sammentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus. Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand havde anmeldt at han ved Forretninger i Byen 

Christiansted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes James Edward af Pl. Morningstar, som næst at henholde sig til hvad han tidligere her under 

Forhøret har udsagt, nægter at have forseet sig paa anden Maade. 

Da den af Commissionen anstillede Undersøgelse ikke har bragt yderligere graverende Omstændigheder 

mod A., og det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev den paa ham decreterede Arrest 

hævet, og han relaxeret. 

Fremstilledes John F. Daggens af Pl. Williamsdelight, om hvem de anstillede Undersøgelser ingen ny gra-

verende Oplysninger have afgivet; da han iøvrigt af Forvalter J. Flemming er givet et fordeelagtigt Vidnesbyrd 

og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev den paa hans Person decreterede 

Arrest hævet og han relaxeret. 

Fremstilledes Isaac Franken af Byen Frederiksted, om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har givet ny 

for ham graverende Oplysninger; og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev den 

paa ham decreterede Arrest hævet og han relaxeret. 

Fremstilledes Edward Henry af Pl Whim om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har givet ny for ham 

graverende Oplysninger; og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev den paa ham 

decreterede Arrest hævet, og han relaxeret. 

Fremstilledes James William af Pl. Prosperity, om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har givet ny for 

ham graverende Oplysninger; og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev den paa 

ham decreterede Arrest hævet, og han relaxeret. [Folio 74b-75a, opslag 462] 
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Fremstilledes James Scarborough af Pl. Two Brothers, om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har givet 

nye, for ham graverende Oplysninger; og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev 

den paa ham decreterede Arrest hævet, og han relaxeret. 

Fremstilledes John Ford af Pl. Grove Place, om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har givet nye, for 

ham graverende Oplysninger; og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev den paa 

ham decreterede Arrest hævet, og han relaxeret. 

Fremstilledes John William Grogan, om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har givet nye, for ham 

graverende Oplysninger; og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev den paa hans 

Person decreterede Arrest hævet, og han relaxeret. 

Det blev bemærket, at Commissionen ved Skrivelse af 23de dennes fra Christianstad Politikammer har 

modtaget efternævnte Anholdte John Frederik som er beset i Byen Frederiksted men arbeider som ”Porter” 

paa Plantagen Grove Place og som af Planter Holms er sigtet for, at have været med til at sætte Ild paa 

Plantagen Mt Pleasant, hvilken Sigtelse blev ham – der var fremstillet – betydet. Han forklarer, at have været 

i den Bande som afbrændte Mt Pleasants Værker m. m. men tillægger, at han var tvunget dertil. – 

Commissionen, efter det Fremkomne, fandt det nødvendigt at sikkre sig Anholdtes Person, og decreterede, 

at han hensættes i Varetægtsarrest. 

Fremstilledes Susanne Riis af Plantagen Sunhill, om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har tilveiebragt 

yderligere mod hende graverende Oplysninger, og da det ikke skjønnedes [Folio 75b-76a, opslag 463] 

uundgaaeligt at sikkre sig hendes Person, blev den paa hende decreterede Arrest hævet, og hun relaxeret. 

Fremstilledes Joseph Riis af Plantagen Pl. Sunhill, om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har tilveie-

bragt yderligere mod ham graverende Oplysninger, og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans 

Person, blev den paa ham decreterede Arrest hævet, og han relaxeret. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 3½. 

C Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Tirsdagen den 26de November om Formiddagen Kl 9 sammentraadte Commissionen i St: Croix 

Arresthuus. Samtlige Medlemmer vare tilstede. 

Undersøgelsen med Hensyn til de Bander, der om Onsdagen den 2den huserede i Vestende Qvarteer blev 

paany optaget. 

Fremstilledes Alexander Blackmann af Pl: St Georges Hill. Han forklarer, han Onsdag Morgen, han troer 

omtrent Kl: 8, fra St Georges Hill, hvor han boer, saae Ild nedenfor Lavlandet, og mener han navnlig at have 

seet Whim’s Værker brænde. Han, tilligemed endeel andre af Folkene, gik ned og traf paa Landeveien strax 

vesten for Carltons Bygninger en forskrækkelig Flok Mennesker; de gjorde Spectakler, jublede og Sang og 

vare i høi Grad ophidsede, nogle bevæbnede med Møggreber, andre med Sukkerøxer mest paa Stænger eller 

med Sabler. En af de virksomste i Hoben var John Christian /: Flanders skudt :/ der pralede af, at han og en 

anden Person ved Navn Joe Golden /: skudt :/ havde været Hovedmænd for at stikke Ild paa Pl. Whim, 

hvorfra, da de kom, Planter Latimer flygtede. A. tillige med nogle af Carltons Folk gik ind paa Carlton og han 

vil der have opholdt sig et Par Timers Tid, medens Banden forøvrigt blev paa Veien. Der han gik tilbage fra 

Carlton, vilde han følge en anden Markvei op til St Georges Hill og stødte da ved Kanten af Hovedlandeveien 

paa Ligene af de to Soldater, om hvis Mord han gjentagende forsikkrer, [Folio 76b-77a, opslag 464] at han 

intet hørte paa Carlton. Mordet maa være begaaet, inden A. kom ned fra St: Georges Hill. Hvem der, foruden 

de to alt angivne Personer, var de mest fremstrædende i Banden, vil A. ikke kunne sige, da Mængden var saa 

stor, at han ikke lagde Mærke til de Enkelte. A. blev hjemme, resten af Onsdagen forskrækket over hvad han 

havde seet. Torsdag Morgen gik han ned til Carlton for at see om, der var noget for ham at gjøre /: i hvilken 

Henseende bemærkes at St Georges Hill hører med til Carlton :/; han blev, tilligemed andre, af Underforvalter 

Crawford sat i Gang med at bringe Planter Skeorch’s Bohave i Forvaring. Imidlertid kom der fra Høgensborg 

Kanten en Bande trækkende ind paa Carlton. Carlton Folk bad dem skaane Plantagen, hvorpaa de virkelig 

ogsaa gik videre, som de sagde for at brænde Goodhope, da de saa vilde komme igjen og brænde Carlton. 
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Banden brændte derefter virkelig Goodhope – om alene eller i Foreening med andre Bander, veed A., der 

ikke var med i Banden, ikke – men da Banden kom tilbage og nu virkelig brændte Carlton, var den tre Gange 

saa stor. Fremmest i den og decideret som Hovedmand gik en Mand, hvis Navn A. ikke dengang kjendte, men 

som han siden har faaet at vide hed Washington. Hvorledes det gik til ved Romkjelderen og Værkerne kan 

han ikke sige, da han var heelt oppe ved Huset, men det var Washington, der med to Slag af en tyk Stok slog 

Laasen fra Allowancekjelderen, medens Spencer opbrød en anden Dør ved Siden af, som han troede, gjemte 

for en anden Kjelder men kun vendte ind til Kokkens Værelse. Fra Skeorch private Kjelder, som ogsaa 

Washington opbrød, uddeelte han Drikkevarer til høire og venstre, da de vare færdige med Uddeelingen af 

Allowance, styrtede den Deel op i Huset, men den eneste A. der vil have lagt rigtig Mærke til var Sophia af 

Høgensborg, da det var hende som fornemelig foer om i Huset og væltede og ituslog og randsagede Møbler 

og i det Hele var som, A. udtrykker sig, værre end en Løve. Mrs. Crawford søgte forgjæves at tale hende 

tilrette. Han mener ikke, at hun stjal noget, da alt hvad der kunde flyttes, var flyttet. 

Specielt tilspurgt, angiver A. at Joseph Heyns [Folio 77b-78a, opslag 465] fulgte med ham ned fra St 

Georges Hill, men paa Veien forsvandt han i Mængden og A. saa ham ikke igjen førend om Eftermiddagen, 

da han kom tilbage. 

Fremstilledes Joseph Heyns /: Forhør 23de Novbr. :/ Han forklarer paany, at han fulgtes med Alexander 

Blakmann ned fra St Georges Hill og stødte paa Hoben paa Veien mellem Carlton og Høgensborg, og at det 

var strax efter, at de vare komne ind i Hoben, at Ligene af de to Soldater bleve viiste dem, og han er vis paa, 

at Alexander Blackmann var sammen med ham dengang, saa at altsaa Blackmann, da han kom ind paa Carl-

ton, maa have vidst, at de vare dræbte. 

Confrontation førte ikke til Overeensstemmelse i deres Forklaring, medens Blackmann angiver, at 

Skrækken gjorde ham confus, saa det ikke er saa let at gjøre Rede for Enkeltheder. 

Fremstilledes John Peter af Pl. Concordia /: see Forhør 23de Novbr :/, der, nærmere tilspurgt i Anledning 

Blackmanns Forklaring udsiger, at Whim brændte om Torsdagen, men at den Bande, der Onsdag Formiddag 

kom til Carlton, havde været inde paa Whim og huseret i Vaaningshuset. Klokken var, da Banden kom til 

Concordia, efter hvad A. skjønner mellem 10 og 11. Med Hensyn til, at han er sigtet for at have deeltaget i 

Exesserne i Frederiksted den foregaaende Nat, angiver han, at han kom til Byen senere med Christian Coul-

sen, men at de snart skiltes ad, og vil Ar. fremdeles intet have gjort /: see Forhør i Frederiksted Politiret 13de 

October :/ Han vil i Frederiksted have lagt Mærke til John Samson, der færdedes paa Gaden med en ny Suk-

kerøxe i Haanden, men han saae ikke, at han var med til nogen Ødelæggelse. Foruden de Personer, han 

tidligere har angivet som Fører for Banden, der kom ind paa Concordia, nævner han fremdeles Party’s og Joe 

Spencers Fruentimmere, men han veed ikke, hvad de hedder. 

Derefter fremstilledes Adam Francis af Pl. Wheel of Fortune. Han forklarer, at han var oppe paa Bakkerne, 

da Banden kom ind paa Wheel of Fortune, og kan han som Følge deraf ikke sige noget om, hvem der var i 

Banden, eller hvor den fra Wheel of Fortune gik hen. Han var ikke selv i nogen Bande, men blev taget op i 

Frederiksted samme [Folio 78b-79a, opslag 466] Formiddag. Han antager, Kl: var henimod 11, da Banden var 

paa Wheel of Fortune. 

Fremstilledes Henry Barker af Pl. Høgensborg. Han forklarer, at der om Onsdagen ved Middagstid kom en 

Bande fra Concordia Kanten til Høgensborg. Underveis havde den sat Ild paa forskjellige Sukkerstykker. Paa 

Høgensborg satte den ogsaa Ild paa Værkerne, men den blev igjen slukket. A. fulgte ikke med Banden, for 

man saae den tage Veien øster paa. En god Stund efter, som A. mener henved et Par Timer, efter, saa A. fra 

Høgensborg at Allandale brændte og nogen Tid efter St. Georges, saa han antager, at det er den samme 

Bande, der satte Ild paa disse Steder. Om den først har været ovre ad Becksgrove til, veed han ikke. Derimod 

veed han, eller er ialfald temmelig sikker paa, at Banden, inden den gik til Allandale var inde paa Mountain 

og ødelagde, hvad den kunde overkomme i Vaaningshuset der. – Med Hensyn til Høgensborg Folks 

Foretagender den næste Dag (Tilføjet: Torsdag), forklarer A., at det var Folk fra andre Plantager, blandt andet 

fra Cane Valley, der om Torsdagen kom og tog Høgensborg Folk med sig. – De gik over Cane eller Carlton 

videre til Williamsdelight; hvorledes de siden have deelt sig, saaledes at nogle gik ad Diamond til og andre til 
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Good Hope, kan A. ikke sige. A. gik selv med Banden over Enfjeldgreen til Diamond, men vil der have forladt 

den; dog indrømmer han, at han siden var tilstede paa Carlton, da Allowancekjelderen blev opbrudt, men 

han vil ikke have lagt mærke til, at Værkerne paa samme Tid brændte. Under nærmere Tilspørgsel angiver 

han, at han med endeel andre kom directe fra Diamond ned til Carlton. Han saae Washington der, men om 

Washington var der iforveien /: med Good Hope’s Bande? :/, eller kom ind ned fra Diamond, kan A. ikke sige. 

Han hørte, at det var Washington der havde slaaet Laasen af Allowancekjelderen, og han saae, at den i det 

Foregaaende ofte omtalte Sophia var oppe i Carltons Huus. 

Samtlige Arrestanter vare, efter haanden som de vare afhørte, bleven afførte. [Folio 79b-80a, opslag 467] 

Commissionens Mødehævedes Kl: 4¼. 

Ph Rosenstand C Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Onsdagen den 27de November om Middagen Kl: 12 samnmentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus. Samtlige Commissionens Medlemmer vare tilsted. 

Fremstilledes Thomas Richard af Pl. Adventure, om hvem den anstillede ny Undersøgelse ikke har givet 

for ham graverende Oplysninger; og blev den paa ham decreterede Arrest hævet, og han relaxeret. 

Fremstilledes James William af Pl. Bettys Hope, om hvem den anstillede ny Undersøgelse ikke har givet 

for ham graverende Oplysninger; og blev den paa ham decreterede Arrest hævet, og han relaxeret. 

Fremstilledes Joseph Lane af Pl. L. Love, om hvem den anstillede ny Undersøgelse ikke har givet for ham 

graverende Oplysninger; og blev den paa ham decreterede Arrest hævet, og han relaxeret. 

Derefter fremstilledes Steven Francis af Høgensborg, der blev forhørt med Hensyn til, hvad der paa Hø-

gensborg var passeret, og af Høgensborg Folk foretaget Onsdag og Torsdag. Han forklarer, at han var hjemme 

hele Onsdagen og saaledes ogsaa, da Banden kom ind paa Høgensborg /: henimod Turn out time :/ ca Kl. 2. 

Hvem der var i Spidsen for den, kan han ikke sige, da de allesammen vare fremmede Folk. Den Ild, de satte 

paa Magasstakken, fik Plantagens egne Folk igjen slukket. Næste Morgen – Torsdag – kom en Bande ind fra 

Cane Valley Kanten og opfordrede Høgensborg Folk til at komme ud; den var omtrent saa stor som 3 

Plantagers Gæng men bestod af Folk ”from up the Country” saa A. ikke kan udpege nogen iblandt dem. En 

stor Deel af Høgensborg Folk fulgte Banden ad den tidligere bestemte Vei til Williamsdelight o.s.v. John Wil-

liam Washington gik i Spidsen og efter hvad A. har hørt – han har ikke selv seet det – havde Sophia Svovl-

stikker og Petroleum. James Spencer fulgte med Washington. A. vil have holdt sig tilbage og kunde, da han 

har dårlige Been, ikke følge med Resten af Banden, saa at han ingen Leilighed fik til at see, ved hvis Hænder 

Ilden blev sat; saaledes var F.eks. Enfjeldgreen Værker allerede i Brand, da A. naaede Plantagen. A. vil da selv 

[Folio 80b-81a, opslag 468] intet ondt have gjort end netop fulgt med. Ved Diamond vil han have forladt den 

og gaaet hjem. Han siger, at Washington, der var med banden heelt op til Diamond, derfra kom tilbage til 

Høgensborg, forinden han gik ned og brændte Goodhope og derfra eller fra Whim ved Middagstid kom med 

sin Bande og stak Ild paa Carlton. Ved Branden der var A. ogsaa tilstede, idet kort forinden en anden Bande 

kom igjennem Høgensborg og tog A. og andre Folk, der vare blevne hjemme, med over til Carlton. A. vil ikke 

været nede længere end til Cisternen i Gaarden og vil være Forbleven der sammen med endeel af Carlton’s 

Folk. Blandt de Folk, der saaledes anden Gang bleve tagne ud og altsaa ikke vare med paa Good Hope, nævner 

han Henry Barker og Hester De Windt, hvorimod James Spencer og Sophia vare med paa Good Hope. 

Fremstilledes Edward Francis af Pl. Høgensborg, der forklarer gandske i Overeensstemmelse med fore-

gaaende A. om, hvad der passerede om Onsdagen. Han vil heller ikke have kunne kjendt nogen som Fører af 

Banden, der under Raabet ”Our side” kom brusende ind, alle saavel Mænd som Qvinder imellem hinanden. 

Han vil ikke have været ude paa Landeveien om Morgenen og vil, da Banden kom ind paa Høgensborg, ikke 

have vidst noget om, hvad der om Morgenen var passeret paa Carlton eller paa Landeveien mellem Carlton 

og Høgensborg. I den Bande, der kom Torsdag Morgen, vil han heller ikke have kjendt nogen. Den tvang, eller 

som A. udtrykker sig, jog Høgensborg’s Folk med sig over Cane til Williamsdelight o.s.f. A. gik saaledes med 

til Diamond og derfra tilbage igjennem Carlton og ned til Goodhope, hvor A. altsaa ogsaa var med. Han kom 

ikke imellem Diamond Expeditionen og Good Hope Expeditionen ind paa Høgensborg, da Banden ikke vilde 
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tillade ham det, men hvem der førte Banden an, vil han ikke kunne sige; ligesom han vil være gandske 

uvidende om, hvem af Høgensborg egne Folk det var, der stod i Spidsen for Folkene derfra, og ikke kan opgive 

nogen, der har særlig taget Deel i Ødelæggelserne. Han selv vil gandske passiv have ladet sig trække med. 

Fremstilledes John William Abraham af [Folio 81b-82a, opslag 469] Pl. Høgensborg, der ligesom de fore-

gaaende angiver, at der Torsdag Morgen kom en Bande af ham gandske ubekjendte Negere ind paa Hø-

gensborg og jog Folkene der ud med sig under Trudsel af, at de ellers vilde brænde Negerbyen af. A. fulgte 

ligesom den foregaaende A. med til Diamond og derfra tilbage og ned til Good Hope. Han opgiver som 

Deeltagere i Banden fra Høgensborg de samme Personer, der som saadanne ere sigtede og fængslede, men 

vil ikke vide, at nogen har været værre end de andre. Han angiver ligesom den forrige Arrestant, at han efter 

Diamond Touren ingen Leilighed havde til at slippe bort og saaledes kom med til Goodhope. 

Fremstillet Joseph Augustus Callender af Pl. Høgensborg, der indrømmer at han, efter om Onsdagen at 

have holdt sig hjemme, om Torsdagen fulgte med Banden over til Wmsdelight og Enfj. Længere vil han ikke 

være gaaet. 

Fremstilledes Edmund Walcott af Pl. Høgensborg, der ligesom de andre forklarer, at han var hjemme om 

Onsdagen og var med til at slukke Ilden paa Pl., men at han om Torsdag Morgen gik med Banden over til 

Williamsdelight, hvorfra han, uden at følge Banden videre, vil gjennem et Sukkerstykke være løbet tilbage til 

Høgensborg. Han opgiver, at det var Joe Spencer /: James Spencer’s Fader :/ som nærmest fremtrædende i 

Banden og tilføier til Bestyrkelse deraf, at Joe Spencer ved Carlton, da under Branden Soldaterne kom til, fik 

sin ene Tommelfinger skudt af. A. var ikke med til Ildebranden paa Carlton. Han opgiver fremdeles, at den 

Mand, der var Fører for den fremmede Bande, som Torsdag Morgen trak Høgensborg Folk med sig, var en 

Neger fra Bonne Esperance hvem han betegner som Long Joe, uden at ville kjende hans rigtige Navn. 

Personen havde i Haanden en Pistol og en Sabel. Arrestanten paaviser blandt Fangerne den Mand, til hvem 

han i sin Forklaring under Navnet Long Joe havde sigtet. 

George Michael blev saa derpaa fremstillet. Han nægter, at have været i Spidsen for eller endog i blandt 

den paa- [Folio 82b-83a, opslag 470] gjeldende Bande. Med Hensyn til at han forøvrigt er sigtet for at have 

sat Ild paa Magasstakken paa L. Love, angiver han, at han er tvunget dertil af en ham ubekjendt Mand i den 

Bande, som han, ved Castle var falden i med Onsdag Eftermiddag; da Ødelæggelserne paa Lower Love ikke 

forelaa til Undersøgelse udsattes imidlertid nærmere Afhørelse af A. i dette Punct. 

A. angiver videre, at han Torsdag Morgen efter at have sovet paa Pl. Slob om Natten gik til Pl. Mt Pellier. 

Samtlige Arrestanterne vare, efterhaanden som de vare afhørte, blevne afførte. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4¾. 

Ph Rosenstand C Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Fredagen den 29de November om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Ar-

resthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt, at han ved Forretninger i Byen Frederik-

sted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede. 

Commissionens Formand fremlagde Skrivelse fra Politimesteren i Frederiksted af 27de dennes tilligemed 

det deri anmeldte Fortegnelse over Personer der paa Grund af Deeltagelse i Oprøret eller mistanken om 

samme ere indbragte i Frederiksfort siden den 8de dennes samt Udskrift af de af Politimesteren i Frederiksted 

i Sagen optagne Forhører i Tiden efter den 4de dennes. 

Derefter fortsattes Undersøgelsen med Hensyn til de Bander, der huserede Onsdagen den 2den October. 

Fremstilledes George Callender af Pl. Enfjeldgreen, der under, de ved Frederiksted Poltiforhør den 16de 

October omforhandlede Omstændigheder er sigtet for, at have taget virksom Deel i Ildspaasættelsen paa 

Grove Place. Han havde tilbragt Natten mellem Tirsdag og Onsdag i Christiansted og var paa Veien til sit Hjem, 

da han ved Diamond Skolehuus traf paa en Bande under Anførsel af Robert James /: af Orange Grove, skudt 

:/, og med denne Bande fulgte han ind paa Grove Place. Plantagen St Georges Værker, meener A., vare 

allerede dengang afbrændte, og A. var ialfald ikke inde paa St: Georges. Han erklærer, at den eneste Neger, 

han kjendte i hele Banden, var Robert James. Han gjentager, hvad han under Forhøret i Frederiksted har 
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vedgaaet, at han opbrød Kogehuusdøren, men han siger, at han blev tvunget dertil af Anføreren, og videre 

[Folio 83b-84a, opslag 471] vil han ikke have gjort. 

Fremstilledes Richard Brown af Pl. Grove Place. Han forklarer, at han var hjemme paa Pl. da Banden Ons-

dag Eftermiddag lidt efter Kl: 4 kom derind, idet han tilligemed nogle andre tvertimod vil være krøben i Skjul, 

og han vil ikke under Spectaklerne have været borte fra Pl. Han angiver, at det var den samme Bande, som 

brændte St. Georges og directe derfra kom til Grove Place. Hvem der anførte Banden, vil han, der som sagt 

holdt sig skjult, ikke vide noget om. 

Fremstilledes John Sealey af Pl. Grove Place. Han forklarer, at han var hjemme i Plantagens Negerby da 

Banden kom ind. Først da han hørte, at der blev Folk indebrændte i Mulefolden kom han, der ellers vil være 

vedbleven, uden at lade sig forstyrre af Banden, at koge sin Mad, ud i Gaarden. Banden var der endnu, men 

uagtet han saaledes var lige ved den, og det var høi lys Dag, og uagtet der var Folk fra selve Grove Place i den, 

vil han ikke have kunnet kjende en eneste Neger i den. 

Fremstilledes Thomas Dembo af Pl. Grove Place, der forklarer, at han ikke var paa Pl. Grove Plave da, om 

Onsdag Eftermiddag Banden kom der ind. Han var nemlig, efter om Natten at have været i Frederiksted gaaet 

tilbage til Pl. Nicholas, hvorfra han var gaaet til Byen, og hvor han har sit Fruentimmer. 

Fremstilledes Bona Thomas af Pl. St: Georges. Han forklarer, at han var hjemme paa Pl. St Georges, da 

Onsdag Eftermiddag Banden kom derind. Han vil have opholdt sig i Negerbyen, indtil Branden var begyndt, 

saa at han ikke saa, hvorfra Banden kom. I Banden vil han kun have kjendt en Mand, hvem han betegner som 

Thomas Castillo eller Critchlow, hvem han saae løbe ud af Romkjelderen, paa samme Tid som han, idet han 

kom op fra Negerbyen saa Romkjelderen i Brand, saa han slutter, at denne Mand har sat Ild paa Rom-

kjelderen. De andre af Banden vare i en Afstand fra Romkjelderen i Gaarden. Banden gik over paa Grove 

Place, hvorhen A. ikke fulgte den. Han blev opbragt en Dag i den næste Uge, da han var i Spectakler og 

Slagsmaal i Negerbyen der. 

Fremstilledes, den i det foregaaende oftere nævnte John Charles. Han forklarer, at Banden, der brændte 

St Georges Værker, der maa have deelt sig, saaledes at den store Deel af den er gaaet over til Grove Place og 

derfra, som tidligere oftere angivet, videre under Anførsel af Robert James, medens en [Folio 84b-85a, opslag 

472] mindre Deel er gaaet op ad Centerlinien og saaledes er kommen ind paa L. Love tidlig paa Aftenen. I 

Spidsen for den gik George, Thomas Critchlow, Strapeout og Thomas Smalls fra Castle. Denne Bande gik fra 

L. Love videre til Castle. A. saa ikke Parris i denne Bande. 

For A. fremstilledes de tidligere fremstillede Arrestanter George Michael og Thomas Small i hvem A. strax 

gjenkender to af de af ham som Fører angivne Personer. 

Fremstilledes den tidligere fremstillede Joshua Collingmoore, der paa Tilspørgsel opgiver, at han heller 

ikke saae Parris i den Bande, hvortil han paa Jealousy sluttede sig, og som anførtes af Robert James. 

Thomas Manderson, som derpaa fremstilledes forklarer derimod, som alt tidligere anført, at Parris samme 

Aften var paa Castle og sørgede for, at den i Værkerne alt antændte Ild blev slukket, og han troer ogsaa, at 

han kom med Banden fra L. Love. Castle’s Værker /: Hovedbygningen blev brændt Onsdag Aften :/ bleve 

brændt Torsdag Eftermiddag af en Afdeling af den Bande der brændte L. Bethlehem. 

Arrestanterne vare, efterhaanden som de vare blevne afhørte, afførte. 

Det bemærkedes, at Commissionen fra Christiansteds Politikammer med Skrivelse af D. D. havde erholdt 

oversendt tvende paa den oprindelige Liste paa Hospitalet hidtil henliggende opførte Arrestanter nemlig 

Peter Felix af Pl. Marys Fancy, der er sigtet for uagtet fra en Driver paa Pl. at have opfordret til at sætte 

Ild paa samme samt 

Joseph Petersen af Pl. River, der er sigtet for at have været med til at stikke Ild paa Romkjelderen paa Pl. 

Upper Love. 

Det over dem afsagte Arrestordre blev dem betydet, hvorefter de afførtes. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4. 

Ph Rosenstand Forsberg 
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Aar 1878 Lørdagen den 30te November om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt, at han ved Forretninger i Frederiksted 

var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede. 

Commissionens Formand bemærkede, at han fra Commissionens Medlem Byfoged Sarauw, hvem det var 

overdraget i Frederiksted at anstille Undersøgelser betræffende de her hensiddende Arrestanter Johannes 

John af Pl. Adventure og Adam Francis af Pl Wheel of Fortune, havde modtaget Indberetning om, at der intet 

var fremkommet, der yderligere bestyrkede den [Folio 85b-86a, opslag 473] Mistanke om Deeltagelse i 

Exesserne i Frederiksted, hvorfor de vare bleve anholdte og fængslede. I Henhold hertil fremstilledes A. Jo-

hannes John af Pl. Adventure. Han forklarer, at han Natten imellem Tirsdag og Onsdag opholdt sig hjemme 

paa Pl. Adventure og først om Morgenen, da han hørte om Ildebranden i Frederiksted, gik til Byen. Han vil 

ikke paa Landeveien, enten ud for Carlton, eller længere nede ved Byen være truffet paa Tumultanterne, og 

saaledes heller ikke selv have deeltaget i Tumulter. Efter det saaledes Fremkomne blev A. relaxeret. 

Fremstilledes Adam Francis af Pl. Wheel of Fortune, der tidligere har været fremstillet og afgivet Forklaring 

for Commissionen, efter hvad der herefter foreligger, blev han relaxeret. 

Fremstilledes Edmund Walcott af Pl. Høgensborg. Med Hensyn til, at det af Folk fra Williamsdelight er 

opgivet, at det er lutter Høgensborg Folk, der om Torsdagen kom ind paa Williamsdelight, gjentager A., at 

det var en Bande under Anførsel af den tidligere omtalte Lange Joe, der kom og trak Høgensborg Folk ud. 

Han angiver, at han er saa meget sikker paa, at det er Long George /: George Michael1 :/ som denne havde 

været med eller endog i Spidsen for den Bande, der om Onsdagen havde sat Ild paa Magasstakkene, og da 

havde lovet, at han hvis Høgensborg Folk slukkede Ilden, vilde komme tilbage. I Onsdags-Banden bemærkede 

han desuden Joe Spencer og Francis Buffert af St Georges, derimod vil han ikke have bemærket Party, der af 

John Peter fra Concordia er opgivet, medens han saae Joseph Parris gaae bag ved Banden da den kom ind 

paa Høgensborg. 

Fremstilledes Thomas Critchlow af Pl. Jealousy der forklarer at han var hjemme paa Jealousy indtil langt 

ud paa Formiddagen om Onsdagen, da han gik ad Centerlinien ned i Landet. Ved Diamond Skolehuus traf han 

paa en Bande, der sad stille der omkring. A. sluttede sig til dem, og Banden blev fremdeles siddende en god 

Stund. A. vil ikke have kjendt nogen i den. Længere op paa Dagen kom en Bande fra Høgensborg Kanten op 

imod ham, hvorpaa de alle dreiede ind paa St Georges hvor Værkerne bleve afbrændte. Fra St Georges gik 

saagodtsom hele Banden over til Grove Place og kun en 10 a 12 Stk, hvoriblandt A. gik ud paa Centerlinien 

og sammen med adskillige Folk fra Mt Pleasant, der sad ved Veikanten, [Folio 86b-87a, opslag 474] som de 

sagde, for at passe paa Sukkerstykkerne, videre øster paa; omtrent ved Lower Love stødte de paa en Bande, 

der kom fra Castle Kanten, og de dreiede allesammen ind paa L. Love hvor de afbrændte Værkerne Blandt 

dem der vare med paa L Love vil A. fornemmelig havde lagt mærke til en høi Person der havde en Pistol i 

Haanden, og hvem han strax gjenkjender i Arrestanten George Michael, da denne fremstilledes sammen med 

ham. 

A. Georges Michael gjenkjender ogsaa A. Thomas Critchlow som en af Kammeraterne fra Lower Love, men 

angiver, at det ikke var Critchlow, der tvang ham, som han tidligere har omtalt, til at sætte Ild paa 

Magasstakken. 

Fremstilledes Thomas Jones /: Skræpeout :/ og Christian Frederik, begge af Pl. Mt Pleasant, der ere sigtede 

for at have deeltaget i Brandstiftelserne paa L. Love, men imidlertid begge nægte at have været paa L. Love 

Onsdag Aften. 

Fremstilledes Christopher Samuel af Pl. Mt Pleasant & Plessens, født paa Antigua, der ligeledes nægter at 

have været paa L. Love den paagjeldende Aften. Derimod angiver han, at han har været ovre paa Allandale 

med Banden Onsdag Formiddag, og forklarer han i saa Henseende, at han gik ud paa Landeveien, da han 

havde hørt, at der var Uro og Spectakler, for at see, hvad der var paafærde; omtrent ud for Pl. Mountains 

Vaaningshuus traf han 5 Personer deriblandt Joseph Parris, der ikke vilde lade ham passere, men tvang ham 

 
1 (Note i margen) Ved en Misforstaaelse af As Udtale tidligere anført som Long Joe. 
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til at følge med dem op til Mountain, hvor en Bande, til hvilken de aabenbart hørte, huserede og slog alting 

istykker i Huset, hvilket de ikke brændte, fordi Mountains Folk og navnlig Fruentimmerne bad for det, da hvis 

det blev brændt der ogsaa vilde gaae Ild i Negerbyen. A., der ikke vil have været oppe i Huset, fulgte med 

Banden over til Allandale, men var langt tilbage i Banden, der var overordenlig stor saa at han først naaede 

Allandale’s Huus, da de vare i fuld Gang med at slaa det istykker. A. saa ikke, at de brændte Allandale. Da han 

forlod Stedet, var endnu den største Deel af Banden tilbage, og det maa være den, der har stukket Ild paa. A. 

vil ikke kunne sige, hvem der egentlig stod i Spidsen for Banden. Han saae Francis Buffert var der, men er 

under Indtrykket af, at Buffert, der arbeidede paa St Georges [Folio 87b-88a, opslag 475] søgte at forhindre 

Negerne fra at ødelægge, han saae nemlig en Deel af Banden prygle Buffert og de angav, at det var, fordi 

Buffert havde villet tage Hr. Flemmings Eiendele i Forsvar. A. var ikke tilstede, da Flemming’s Søn blev 

mishandlet, og saa ikke noget til det unge Menneske. Han vil end ikke have hørt noget om denne Begivenhed 

forinden flere Dage efter, da Forv. W. Flemming beskyldte ham for at have været Gjerningsmanden. A. vil 

ikke have kjendt nogen af de andre Negere, der stode med Parris paa Landeveien. Han siger, at Negerne i det 

Stykke at holde sig ukjendte vare meget paapasselige, de søgte at gjøre saa megen Confusion, at der ikke 

skulde lægges Mærke til den Enkelte, og hvis en Neger kaldte en anden ved hans Navn, blev han strax slaaet 

ned, da de kun maatte tiltale hinanden med Raabet ”our side”, hvilket Raab derfor uafladelig hørtes. Fra 

Allandale gik A. med Banden til St. Georges og vil der være gaaet fra den. A. vil heller ikke der have deeltaget 

i nogen Ødelæggelse. Han blev, siger han, nødt til at ”walk with them”, men han var ikke dum nok til at gjøre 

noget, da han godt vidste, at de en Dag vilde blive kaldte til Regnskab, eftersom han endnu aldrig har seet en 

Neger regere noget Land. Paa Allandale havde han nok Lyst til at faae sig en Frakke og et Par Buxer, heller 

end at det skulde ødelægges, men han opgav det igjen. Under forskjellig Examination siger A., at han ikke 

forinden den 1ste October har hørt det mindste om en forestaaende Bevægelse, og særlig svarer han at paa 

Mountain, hvorfra han flyttede over til Mt Pleasant den 23de September, havde de Negere, der ikke skulde 

flytte, i Reglen sat Provisionsgrundene i Dyrkning som sædvanlig. Imidlertid troer han dog, at Oprøret maa 

have været ”a made up thing”. 

Fremstilledes Christian James af Pl. St Georges, der angiver, at han som Christopher Samuel var bereden 

paa St Georges, men ikke saa ham foretage sig noget. 

Derefter fremstilledes Johannes Samuel /: Bamberg :/, der nu angiver at han var i Plessens Negerby, dog 

udenfor i Gaarden, da Værkerne Torsdag Aften brændte, saa at han saa, hvorledes det gik til; og forklarer 

han da, at det var Richard Normann og John William Gill [Folio 88b-89a, opslag 476] der anlagde Ilden, der 

den første i Romkjelderen og den sidste i Kyringshuset inden for Døren til hvilket han paa noget ophugget 

Bræt anlagte Magas som han derefter stak Ild paa. Han gjorde endog Mine til at brænde Joe William, der bag 

efter kom og vilde ind for at røve noget Sukker, inden Joseph James og William Schrader, satte ikke med egen 

Haand Ild paa men som A. udtrykker sig, ”over” de Andre. 

Fremstilledes John William Gill af Pl. Mt Pleasant der forklarer, at han den paagjeldende Aften var i sit 

Huus eller i sit Fruentimmers Huus, da to Mænd kom udenfor og raabte ”our side” A. stod op, og de to Per-

soner, af hvilke A. kjendte den ene som William Schrader medens han ikke kjendte den anden, forlangte, at 

Plessens Folk skulde komme paa Benene og være med til at brænde Værkerne af. Efter nogen Betænkning 

og efter at have slaaet Allarm hos sin Nabo 1ste Karremand William gik A. med ud, tilligemed et Par Andre 

nemlig Gumbs Williams, Allick Edward og Henry Thomas med de to Mænd ned til Værkerne, som der derpaa 

blev sat Ild paa, men A. vil ikke med egen Haand have anlagt nogen Ild. 

Samtlige Arrestanter vare efterhaanden som de vare blevne afhørte afførte. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4½. 

Ph Rosenstand Forsberg 

 

Aar 1878 Mandag den 2den December om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Ar-

resthuus. Samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede. 
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Fremstilledes Ferdinand James af Pl. Cane med Hensyn til hvem, de ved Commissionens Medlem Byfoged 

Sarauw i Byen Frederiksted anstillede Undersøgelser ikke havde ledet til Bestyrkelse af den mod ham rettede 

Sigtelse om Deeltagelse i Oprørs-Exesserne, hvorfor han blev relaxeret. 

Derefter fremstilledes Isaac Samuel /: Paa Fortegnelsen kaldet Callender :/ af Pl. Cane., med Hensyn til 

hvem de i Frederiksted anstillede Undersøgelser heller ikke havde ledet til Oplysninger. Han forklarer imid-

lertid at han Torsdag Formiddag har fulgt med den Bande, der kom igjennem Cane, over til Enfjeldgreen, 

hvorefter han atter hensattes i Arrest. 

Fremstilledes Christian Gordon af Pl. B. Esperance, der forklarer, at han var paa [Folio 89b-90a, opslag 

477] Pl. Castle Coakley, da den 3die October en Bande under Anførsel af William Barnes af Rust up Twist og 

William Arnold af Plantagen Upper Love kom ind paa Plantagen. Han var i Negerbyen, men maatte ligesom 

de Andre lade sig jage sig ud af Banden, med hvilken han derpaa, som han siger nødtvungen, var fulgt over 

til Peters Rest og Work & Rest, indtil han, da Banden drog ind mod Annas Hope, fik Leilighed til at slippe bort. 

Han vil intet have foretaget sig. 

Fremstilledes William Barnes, der angiver, at han saae forrige Arrestant paa Castle Coakley og derefter i 

Banden saa langt som op til Work & Rest, men han saae ham ikke foretage sig noget. 

Fremstilledes paany John William Gill af Pl. Mt Pleasant, der angiver, at han, den 25de October, efter at 

han, da Oprøret var ovre havde taget Emploi paa Rattan, selv gik ind og meldte sig paa Politikammeret, da 

han havde hørt, at hans Kone Margreth William var taget op, og hans Navn nævnedes i Forbindelse med 

Brandstiftelserne. Nærmere examineret paa Basis af hans, den 30te f: Md, afgivne Forklaring og det i Frede-

riksted Politirets-Forhør den 9de f: Md, Fremkomne angiver han, at han, skjøndt han ikke kjendte den Mand 

der var sammen med William Scrader, har faaet i sit Hørende, at det var Bamberg, der efter Branden gik op i 

Bakkerne og der tilbragte Resten af Natten. Den i Frederiksted Politiforhør omhandlede Joseph James vil han 

ikke kjende. Det var den A. ubekjendte Mand, der gav Ordre til at Folkene fra Plessens Negerby skulde komme 

ud og med hen til Værkerne, idet han raabte paa, at Mac Demoth ikke mere end alle andre havde Brug for 

sine Værker, og at Mt Pleasant’s og Plessens’ Folk hele Dagen havde været trevne til at følge med. Han truede 

med at stikke Ild paa Negerbyen, og A. saae, da han kom ud efter den Ubekjendtes Trudsler, at den 

Ubekjendte kom fra ”Old Richards” Huus som han havde fundet tomt, med ”Trash” i Haanden. De fleste af 

Plessens Folk havde, da de hørte Opfordringen til at komme og stikke Ild paa Værkerne, forstukket sig. A. var 

nødt til at komme ud, da de to Mænd søgte hans Huus, fordi de der hørte et Barn græde, og altsaa vidste, at 

der var nogen i Huset. Atter foreholdt de Navne, han under forrige Forhør opgav paa Personer, der havde 

fulgt Opfordringen, forklarer han, at den da nævnte William, hvorved han vel have meent Commandeur 

William Henry, rigtignok kom ud af sit Huus, men [Folio 90b-91a, opslag 478] ikke fulgte med til Værkerne. 

Af de af A. opgivne Personer, siger han, at Gumbs, Allick Edward, Scrader og Henry Thomas ere komne 

tilskade, hvormed A. mener, at de ere døde. A. gentager, at han ikke selv har sat Ild paa, og at han ikke kunde 

andet end følge med, da han først var opdaget. 

Med Hensyn til Sigtelsen for at have været med paa L Love indrømmer A., at han var der Onsdag Aften; 

han fulgtes med nogle Folk der, med Thomas Critchlow og George Michael i Spidsen, stødte paa ham og nogle 

andre paa Landeveien ud for Plessens. De vare vel i Alt et Par Dusin og gik efter at 6 a 7 Mennesker, der, efter 

A. Mening, kom fra Barrenspot havde sluttet sig til dem, ind paa L. Love, hvor de begyndte med at bryde ind 

i Planter Farrellys Huus, hvor de da enten sloge i Stykker eller smed, hvad de traf paa ud af Vinduet. George 

Michael var inde i Huset og ledede Ødelæggelsen der, medens Thomas Critchlow gik omkring i Gaarden og 

commanderede. A. var ikke indenfor, men maa indrømme, at han ude i Gaarden har været med til at slaae 

Ting istykker, som bleve kastet ud af Vinduerne. Medens dene lille Bande var inde paa Plantagen, kom en 

større Bande styrtende ind paa L Love, og først da begyndte for Alvor Ildspaasættelsen. Ihvorvel A. nok troer, 

at der allerede forinden var sat Ild i Magashuset. A. der ikke ret vil havt Lyst til at være med, stak af sammen 

med en Mand ved Navn Brown, da den store Bande kom ind. A. vil ikke /: saaledes som omhandlet i Forhøret 

fra Frederiksted :/ have været med til, at søge efter Penge i Driverens Huus eller lagt Mærke til, at noget 

foregik der, hvorimod han saae Joseph Rock stikke sin Harpun i Vandhusets Væg. I Løbet af Formiddagen vil 
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A., for en stor Deel, have været paa Landeveien nedad Diamond Skolehuus til og have været med til at slukke 

den Ild, der nu og da blev sat i Sukkerstykkerne. – Da han hørte om, at der blev Folk indebrændte paa Grove 

Place, løb han derover, men gik snart derfra igjen, hvorefter det var, at han blev truffen af de Folk, med hvem 

han gik til L. Love. 

Fremstilledes Margrethe Williams, forrige A. Kone, der forklarer i Overeensstemmelse med, hvad hendes 

Mand har udsagt, at de vare i deres Huus og sov, da de to Mænd, af hvilke hun ingen vil have kjendt, kom og 

forlangte Folk ud, da de ellers vilde brænde Negerbyen. Hendes Mand gik med, medens hun vil være 

forbleven i sit Huus. Hun søgte at afholde sin Mand fra at gaae med, [Folio 91b-92a, opslag 479] men han 

erklærede, at han var nødt til at gaa med ”for peace sake”. Hvilke Folk der forøvrigt fulgte med, vil hun ikke 

vide. Hun bemærker, at deres Huus ligger ved de saakaldte ”upper works” altsaa paa Mt Pleasants Deel og 

ikke paa Plessens: i Overeensstemmelse hvormed den forrige Arrest. Angivelse maa forstaaes. 

Hun angiver, at hun er bleven anholdt, fordi de ikke kunde finde hendes Mand, og at hun intet har gjort, 

hverken paa Mt Pleasant eller andre Steder. 

Arrestanterne vare, efterhaanden som de vare blevne afhørte, afførte. 

Fremstilledes Jeremiah Daniel af Pl Grange, der var anholdt efter Sigtelse for at have været i den Neger-

hob, der blev adsplittet ved Annashope. A. forklarer, at han, der boer hos sine Forældre paa Grange, da han 

saa Ilden paa Work & Rest, løb af Work & Rest til; han naaede imidlertid kun til Træbroen imellem Grange og 

Annashope, hvor fra han saae, at der var Soldater ved Annashope, som ligger tæt ved. A. blev saa bange, at 

han løb alt hvad han kunde tilbage til Grange, hvor han forøvrigt vil være forbleven hele Tiden. Da der intet 

videre var fremkommen imod A., og da hans Løb tilbage fra Broen gjerne kan have taget sig ud som en Flugt 

fra Annashope, fandt Commissionen at kunne sætte Arrestanten paa fri Fod; og han blev saaledes relaxeret. 

– 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4½. 

Th Rosenstand C Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Torsdagen den 3die December om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus. Samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes Thomas Joseph af Pl. Concordia, der er sigtet for at have været med ved Ildspaasættelsen 

paa Morningstar, men om hvem det desuden var berettet, at han i Kjævlerie med Underforvalteren paa 

Concordia havde brugt Udtryk, der kunde tyde paa, at han havde vidst noget om en forestaaende Reisning. 

Han benægter, at han var tilstede paa Morningstar, da Banden var der. Han forklarer, at han Torsdag Morgen, 

i Henhold til en af Forvalteren efterladt Beskeed, var gaaet ind til Byen for at melde, at Kreaturerne vare 

bragte i Sikkerhed, og at der ingen Ild rasede paa den Kant af Landet. Han traf ikke Forvalteren, og da han var 

paa Tilbageveien, var akkerede Mt Pellier brændt, og [Folio 92b-93a, opslag 480] Morningstar stod i lys Lue, 

medens Banden allerede var ved at komme ud derfra og gaae ned ad Bakken til Concordia. A. passerede 

Banden gandske uantastet og kom saaledes til Concordia før den, hvor han skyndte sig med at bjerge sin /: 

Plantagens Karre og Seletøi. Det var, siger han, John Lewis, der tidligere har tjent paa Concordia, der 

anrettede al Ødelæggelsen paa Concordia, ligesom det var ham, der i Forbindelse med Auguste Hatchett og 

Henry James, paa denne Kant af Landet var Skyld i alt Ondt. /: Alle tre døde :/. Han vil ikke vide af noget 

Skjænderie med Underforvalteren og erindrer ikke at have brugt Yttringer, der kunde tyde paa nogen 

Kundskab forud. Ialfald har han – saa forsikkrer han – intet anet om nogen Bevægelse. A. blev adspurgt, om 

det var ham, der den 1ste October havde været med Forvalteren inde i Christiansted for at see at leie Folk, 

men han opgiver, at det var Lucas Isaac. 

Derefter fremstilledes A. Lucas Isaac af Pl. Concordia, der angiver, at han var med Forvalter H. Roberts i 

Byen for at see at skaffe Folk; det var imidlertid ikke om Tirsdagen den 1ste, men Dagen efter. Da de kom til 

Byen, hørte A. først om Spectaklerne i Frederiksted, og der var da kun daarlige Udsigter til at skaffe Folk. Han 

talte imidlertid til adskillige blandt de mange, han saae paa Gaden, men de skjældte ham ud og lo af ham; 

”om han troede, at han nu just, som de vare blevne fri, skulle bringe den tilbage til Arbeide, de vilde ikke 
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mere i Slaverie” og lignende. Gemytterne vare ophidsede mere og mere, efterhaanden som der kom 

Beretning om, at det var Octobernegerne, der havde gjort Spectakler, og A. opgav videre Forsøg paa at skaffe 

Folk. Han vil ikke have hørt det mindste paa Plantagen, der kunde tyde paa nogen forestaaende Bevægelse. 

Der var rigtignok endeel Folk, vel en Snes Stykker, der forlode Concordia, men saavidt A. veed, tog de alle 

sammen Emploi med Aarscontract igjen, og A. mærkede ikke noget til, at de skulde have havt noget Ondt 

isinde. De Folk, der bleve tilbage paa Plantagen, satte som sædvanlig deres Provisionsgrunde i Dyrkning. Han 

siger, at han saae forrige Arrestant Thomas Joseph staa paa Veien, da Banden gik ind paa Morningstar, men 

han saae ham ikke inde paa Morningstar. – Foreholdt den mod ham selv rettede Sigtelse, at han har været 

med Banden paa Morningstar og røvet Meel, som [Folio 93b-94a, opslag 481] han uddeelte til Banden, 

forklarer han, at det var andre, der brød Allowancekjelderen op og rullede Meelfadene ud, men at han 

rigtignok derefter, med den Bemærkning, at der, naar Negerne fik Lov til at brænde alting af, intet blev tilbage 

at spise, og at det derfor var bedst, at Folkene bragte Melet i Sikkerhed i Negerbyen, gav tre af Morningstar’s 

Folk hver et Trug fuldt med Meel, medens forresten Folkene hjalp sig selv. Hvem der brød Allowancekjelderen 

op, veed A. ikke, men der var Morningstar eegne Folk som rullede Meelfadet og Sildetønden ud. 

Fremstilledes Jacob Pickering af Pl. Concordia W: E:, der er sigtet for Deeltagelse i Exesserne og Brand-

stiftelserne paa Vestende Nordside. Han angiver, at han rigtignok var i Frederiksted under Spectaklerne 

Tirsdag Eftermiddag og paafølgende Nat, og at han ogsaa var med paa Gaden blandt Pøblen, men han be-

nægter at have deeltaget enten i Angrebet paa Politiet, i Ildpaasættelserne eller i Plyndringerne. Om Ons-

dagen opholdt han sig paa Sprathall, hvor han selv indtil Slutningen af August var emploieret, og hvor hans 

Fruentimmer Mary Thomas boer. Om Torsdagen kom Thomas Graydon /: Colonel Peter, skudt :/ til ham fra 

Pl. Williams og fortalte ham, at han vilde gaae ned paa Sydsiden /: flere Bander huserede dengang der :/ og 

A. sagde, at han vilde komme efter, hvorved han dog vil have meent, at han vilde gaa hjem til Concordia. Kort 

efter begav han sig paa Veien med sit Fruentimmer Mary Thomas og mødte da i Nærheden af Plantagen 

Prosperity en lille Bande paa en 13 a 14 Mennesker, saavidt han saae, meest Folk fra Prosperity og La Grange. 

I Spidsen var Thomas Graydon med en Harpun og en Kniv, Daniel Phillip med en Møggreb, Emanuel Jacob 

med et Stk Jern og en Mand ved Navn Francis ligeledes med et Stk Jern. A. vendte om med dem, som han 

siger, fordi de, under Trudsel om at ville dræbe ham, tvang ham dertil. Klokken var efter A. Mening 10 om 

Formiddagen. Banden gik fremad til Lt. La Grange, hvor nogle flere Folk sluttede sig til dem, medens den ikke 

der anrettede nogen Skade, derfra til Brooks Hill, hvor Banden opbrød Allowancekjelderen og uddeelte 

Allowance, derfra til Orange Grove hvor de afbrændte Under Forvalterboligen, til Mont Pellier, hvor 

Vaaningshuset brændte, og de satte Ild paa Værkerne uden at dog A. veed, om de nedbrændte; til Two 

Friends, hvor de afbrændte Vaaningshuset og satte Ild paa Værkerne, der dog ikke nedbrændte; til Mt Ste-

ward, hvor de afbrændte [Folio 94b-95a, opslag 482] Vaaningshuset, og ”Colonel Peter” forsynede sig med 

en trekantet Hat. Derfra til Annally, hvor de brændte alt. Da de vare ved Mt Steward, var det begyndt at blive 

mørkt. Ved Annally vil A. have forladt Banden. Banden var imidlertid voxet betydeligt, efterhaanden som 

Folkene fra de Plantager, de kom til, sluttede sig til den. Saavidt A. veed, gik Banden fra Annally til Mt Victory, 

derfra til Nicholas og derfra til Punch. Branden paa Punch vil A. have seet fra Sprathall. Under nærmere 

Examenation angiver A, at i Reglen deltog Plantagens Folk ikke i Ødelæggelserne paa deres egne Plantager, 

uden for saavidt som de hjalp sig selv til Sukker, Meel og Rom, naar først de Fremmede havde opbrudt Kjel-

deren, ellers stod de for det meeste, som A. udtrykker sig, ”one side”. Banden drog frem under stort Spec-

takel og Vildskab og under Raabene ”our side” og ”na more work for 10 cts”, og Anførerne, deriblandt A.s 

Fruentimmer Mary Thomas, der gik under Navnet Queen Mary, styrtede ind i Husene og slog i stykker, hvad 

de traf paa, efter først, hvor de traf paa Drikkevarer, at have exep…… dem og forøvrigt gjort sig lystige. A. vil 

ikke selv have været inde i noget Huus, som det var Anførernes Sag at ransage. A. vil ikke med egen Haand 

have sat Ild paa, ligesom han siger, at der gjøres ham Uret, naar det er sagt om ham, at han gav Ordre og 

havde en Flaske Kerosin med sig. 

Fremstilledes Mary Thomas af Pl. Sprathall. Hun forklarer /: jfr. hendes Forklaring i Frederiksteds Politi-

forhør 7de October :/, at hun, efter at have været i Byen en Deel af Tirsdag Aften, var ved at gaa hjem, følgende 
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Driveren fra Sprathall; idet hun passerede Fortets Bagside, saa hun Samuel Henry paa sin Mave krybe hen og 

stikke Ild paa Petroleums-Lageret, medens Thomas Graydon løb op ad Byen til for at kalde Pøblen ned til 

Fortet. Hun blev paa Sprathall hele Onsdagen og havde ikke tænkt paa noget Ondt eller at ”go out walking”, 

indtil Torsdag Formiddag Kl. henimod 11 Thomas Graydon kom med en Bande ind paa Sprathall og raabte 

paa, at Folkene der ikke maatte sidde ledige, medens andre var ude for at ”fight for more Pay”. Dagen efter 

vilde de saa angive dem, han tog en Synaal fra A. og syede et rødt Lommetørklæde paa en Stok som et Flag, 

hvilket han derpaa gav til A. der med det skulde følge med som Dronning. Da A. vægrede sig, drev han hende 

et Slag med [Folio 95b-96a, opslag 483] Stokken og truede med at jage hende sin Kniv i Livet. A. fulgte da 

med med Flaget. Foruden Graydon lagde hun især Mærke til Ferdinand Ludvig, Daniel Phillip, Emanuel Jacobs 

og Francis. Banden fulgte den af forrige Arrestant beskrevne Vei, saaledes som ogsaa af A. under Forhøret i 

Frederiksted vedgaaet, dog at der tilføies Plantagen Two Friends, medens A. ikke vil have været med paa 

Annally, saalidt som paa Mt Victory og Punch, idet hun vil være flygtet fra Banden mellem Mt Steward og 

Annally. A. vedgaaer, at hun blev kaldt Dronning for Banden, men hun vil ikke have været saa virksom, som 

det hedder sig, og navnlig vil hun ikke have været med til at slaae i Stykker inde i Husene, eller aldrig var 

kommen længere end ved Døren. A. vil ikke have seet Jacob Pickering i Banden saalidt som paa Sprathall 

enten ved den Tid Banden drog ud eller den kom tilbage. 

Jacob Pickering blev paany fremført og forklarer, at han var i Mary Thomas’s Huus, da Thomas Graydon 

kom der og lavede Flaget istand – Han har ikke seet, at Thomas Graydon enten slog hende eller truede hende, 

og de fulgte begge i Foreening med Graydon’s Bande, vare Begge i den hele Tiden til Annally, hvor de ligeledes 

i Forening forlode Banden. 

Hvorefter A. Mary Thomas maa indrømme, at Jacob Pickering var i hendes Huus, da Graydon kom. 

Arrestanterne vare, efterhaanden som de vare afhørte, afførte og Forhøret udsat. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4¼. 

Ph Rosenstand Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Onsdagen den 4de December om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Ar-

resthuus. – Samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes James Harewood af Pl. Upper Love, om hvem de anstillede Undersøgelser ikke har bragt for 

ham graverende Oplysninger. Commissionen antog at kunne sætte Arrestanten paa fri Fod og han blev 

saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. Prince Huggins af Pl. Punch, der er sigtet navnlig for Deeltagelse i Exesserne paa Vestende 

Nordside. /: jfr. hans egen Forklaring i Frederiksteds Politirets forhør den 8de October :/ Han forklarer 

yderligere, at han, da han saa Banden komme op fra Annally til Mt Victory, gik ned ved Veien, hvor da Thomas 

Graydon skal have tvunget ham til at følge med ind paa Mt Victory og derefter, da A. med Andre stod ledige 

i Gaarden, commanderede ham ind i Forvalterboligen for der at slaae istykker. [Folio 96b-97a, opslag 484] 

A., der havde en Stok i Haanden, vil imidlertid kun være kommen til at slaa et Jaulosey istykker, da 

”Capitainen” raabte, at det kunde være nok med at slaae istykker, og at der skulde brændes. Derimod vil han 

ikke, som angivet i Fredertiksted, have været inde i Nicholas Forvalterbolig hvilken blev brændt, uagtet 

”Capitainen” ɔ: Thomas Graydon’s havde givet Ordre, at den ikke maatte blive brændt; han hørte, at der, da 

Graydon, der havde været inde i Negerbyen, kom tilbage og bebreidede Banden, at den havde brændt Huset 

mod hans Ordre – blev sagt, at det var Dronningen, der havde givet Ordre. – Fra Nicholas vil A. være gaaet 

lige over til sit Hjem paa Punch, saa at han altsaa kun vil have været med paa de ovennævnte to Steder. Han 

siger, at hans Forklaring om, at alle Hovedpersoner havde Petroleum, maa forstaaes saaledes, at de havde 

en Flaske Petroleum med, som den ene, eftersom den behøvedes, gav til den anden. Han saa Kerosinen brugt 

i Sukkerstykker paa Veien nedenfor Nicholas, da Daniel Phillip havde Flasken, medens han ikke selv saae det 

brugt ved nogen af Bygningerne. Efterat Banden havde brændt Forvalter huset paa Punch, gik den ned til 

Williams, men vendte tilbage med Besked om, at der paa Williams var Vagt, hvorpaa de brændte Punch’s 

Værker. Punch var den sidste Plantage, der blev brændt, hvilket A. antager skete mellem 9 og 10 Torsdag 
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Aften. Han siger, at den saakaldte Dronning, hvem han hørte kaldes Mary, var med Bande paa Mt Victory, 

Nicholas og Punch og han har Indtrykket af, at hun commanderede fuldt saa meget som Graydon, saaledes 

hørte han hende sige til Graydon, at hun ikke vilde have Stikordet ”our side” brugt mere. Paa Punch splittede 

Banden sig ad, og Deeltagerne søgte til de Steder, hvor de havde Natteophold. 

For A. fremstilledes Arrestanten Mary Thomas, i hvem A. med Bestemthed vil gjenkende den Person, der 

agerede Dronning. 

Fremstilledes A. Emil Hodge af Pl. Punch. Han forklarer, at han var hjemme paa Punch, da Banden Torsdag 

Aften kom ind der; han vil have staaet i Gaarden og ikke deeltaget i nogensomhelst Exesser. Blandt Anførere 

for Banden vil han kun have lagt særlig Mærke til Thomas Graydon og Daniel Phillip. 

Fremstilledes Thomas Edward af Pl. Punch, født paa Antigua. Han forklarer, at han var paa Punch, da 

Banden der kom ind Torsdag Aften Klokken henved 10. Lidt Tid forinden var Prince Huggins, der om Efter-

middagen havde forladt Plantagen, som A. troer, for at støde til Banden – kommen ind paa Pl. og overbragt 

en Ordre fra Banden om, at Plantagens [Folio 97b-98a, opslag 485] Folk skulde bringe Vand op i Gaarden /: 

til at drikke :/ og selv indfinde sig i Gaarden for at modtage Allowance, da Banden nu vilde komme til Punch. 

Vandet blev bragt op og Folkene stode i Gaarden, da Banden kom. Det var Driveren paa Punch der – saavidt 

A. veed, dog først efter at Banden havde opbrudt Kjelderen – uddeelte Allowance meest til Plantagens egne 

Folk. A. fik saalees for sin Deel 12 Quart Meel og 9 Makrel, hvilket han dog igjen næste Dag afleverede til 

Forvalteren paa dennes Opfordring. A. kjendte i Banden adskillige Personer og nævner som de meest 

fremtrædende de samme der ere opgivne af Jacob Pickering tilligemed denne selv. Et Fruentimmer ved Navn 

Mary blev kaldt Dronning og gererede sig ogsaa som Kommanderende saaledes hørte A. at hun, da nogle af 

Punch’s Folk vilde slukke Ilden i Forvalterhuset raabte at ingen maatte slukke og at enhver som prøvede 

derpaa vilde blive ”beheaded”. Banden gjorde ikke overdreven Spectakel og navnlig var der ingen Lystighed 

i den, da den kom ind paa Plantagen. Den affyrede kun et Skud. Raabet ”our side” hørtes, hvilket Plantagens 

Folk maatte besvare naar de vilde undgaae at blive molesterede og faae Negerbyen afbrændt; og nogle 

Enkelte, og deriblandt navnlig Jacob Pickering, raabte paa, at de ikke skulde arbeide mere ”for 10 cent.” 

Banden spurgte, strax da de kom ind, efter Driveren sog siden vilde de brænde hans Huus af. A. veed ikke, 

hvorfor. – Plantagens Folk havde forinden Banden kom flyttet Forvalterens Eiendele ud i Marken. Sammen 

med Prince Hussins gik om Eftermiddagen Jacob Tergus ud. A. vedbliver til Slutning at han intet andet har 

foretaget sig end som overnanført modtaget Allowance, hvilket blev formelig uddeelt i Maal. 

Derefter fremstilledes Phillip Abraham af Pl. Punch, født paa Pl. St. Johns. Han forklarer at han var hjemme 

paa Punch, da Banden under Anførsel af de tidligere af andre Arrestanter anførte Førere kom fra Nicholas 

over Mt Victory til Punch og A. stod i Gaarden og vil intetsomhelst have foretaget sig, eller i nogen Maade 

hjulpet Banden, kun modtog han en Ration Allowance, da først Vagtmanden og senere Driveren uddelte 

samme. Under forskjellig nærmere Examination forklarer A., at han Natten mellem Tirsdag og Onsdag, da 

Ildebranden i Frederiksted var synlig paa Punch, gik ind til Byen, som han siger, fordi han, der ikke kjendte 

Brandens Characteer eller dens Aarsag, meente at skulde være med til at slukke. Efter at han i Frederiksted 

havde truffet en Pøbelhob [Folio 98b-99a, opslag 486] og faaet Sagens Sammenhæng at høre, gik han snart 

igjen ud af Byen og vil ikke siden have været borte fra Plantagen. 

Samtlige Arrestanter vare, efterhaanden som deres Afhørelse var færdig, bleven afførte. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4½. 

Ph Rosenstand Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Torsdagen den 5te December om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Ar-

resthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt at han ved Forretninger i Byen Frederik-

sted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede. 

Undersøgelsen af den Bande der har huseret paa Vestende Nordside fortsattes. 
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Fremstilledes Prince William af Pl. Annally. Han forklarer at han var hjemme paa Annally under hele Op-

røret og var saaledes ogsaa paa Plantagen da Banden kom der, men, angiver han, Banden blev der kun et 

Øieblik, saa at den, inden han, der var i Negerbyen, kom op i Gaarden, igjen var borte, efterat have sat Ild 

paa alle Bygningerne. 

Derefter fremstilledes Ferdinand William af Pl. Annally. Han angiver, at han var hjemme paa Pl, da Banden 

kom ind. Han, tilligemed andre af Plantagems Folk gik ved dens Ankomst op i Gaarden, hvor Banden efter 

hans Skjøn huserede et par Timers Tid. Det var Tusmørke, da Banden under Anførsel af en Mand, hvem A. 

var med til senere at fange, og han viste sig at være Thomas Graydon, og en anden Mand, som han antager 

var Daniel Phillip, kom til Kanten af Annallys Negerby og kaldte Annally’s Folk ud og lode dem danne en Linie, 

medens Banden selv passerede forbi; hvorpaa Annally Folk fulgte efter. Medens Thomas Graydon, der havde 

en stor hvid Hat paa Hovedet /: saadan en kaldt Negerne undertiden en ”cock’d”? Hat ɔ: trekantet Hat :/ og 

et hvidt Baand som et Skjerf over Skulderen, gik op og ned med en Sabel i den ene og en Revolver i den anden 

Haand og gav sine Ordre, saa A. foran Banden et Fruentimmer, en lille undersætsig sort en, som blev kaldt 

Dronning. A. kjendte ikke enten hende eller hendes Navn, og tvivler paa, at han nu vil kunne kjende hende 

igjen. A. hørte, at der i Banden blev klaget over, at Annally’s Folk vare ”very stiff” og ikke engang vilde række 

en Svovlstik, og A. meener ogsaa, at lige som han selv ikke i nogen Maade hjalp Banden, saaledes holdt i det 

Hele Annalys Folk sig tilbage. Han har derimod hørt, at de bare sig slemt ad inde i Byen om Tirsdagen. [Folio 

99b-100a, opslag 487] Han troer heller ikke, at nogen af Annalys Folk fulgte videre med Banden, om ikke af 

anden Grund, saa fordi Negerbyen var begyndt at fænge fra Branden i Gaarden, og de forbleve tilbage for at 

slukke Ilden der saavelsom i Sukkerstykkerne, som ogsaa vare blevne antændte. A. var heller ikke i 

Frederiksted under Exesserne, men hjemme paa Pl., indtil han af Forvalteren blev sendt til den brændende 

By med Sprøjten, med hvilken han dog maatte vende om, da han, ligesom han havde passeret Broen ved 

Frederiksted Lagune, traf en Pøbelhob. Det var paa Annally Thomas Graydon, der uddeelte Allowance. A. selv 

fik sin Deel, saa meget som kan gaa i, hvad han kaldte ”a 40 cts Pan”. 

Fremstilledes Laurence Bradly af Pl. Sprathall, født paa Antigua. Han forklarer at han en Gang i Løbet af 

Torsdag Formiddag gik fra Sprathall, da han, som han angiver, havde et Ærinde paa Prosperity. Ved Williams 

traf han imidlertid paa en Bande som han antager paa omtrent 20 a 50 Folk /: anføres som Beviis paa hvor 

lidt Begreb Negerne have om at tælle, saa at deres Angivelser, naar de gaar ud paa i Tal at udtrykke, hvor stor 

en Bande har været i Reglen er aldeles upaalidelige :/, Thomas Graydon eller ”Colonel Peter” var i Spidsen 

for den tilligemed Mary Thomas, hvem A, da de begge ere fra Sprathall godt kjender. Jacob Pickering gik 

bagved og holdt Banden sammen for at ingen skulde desertere. Thomas Graydon tvang A. under Trudsel af 

at slaae ham ihjel til at følge med, idet han paa A.s Indvendinger kun svarede, at der ikke længere var nogen 

Lov i Landet andet end hvad han – Graydon – selv befalede. A. fulgte saaledes med paa den tidligere angivne 

Route indtil Annally, hvor han, da det var begyndt at blive mørkt, slog væk. Han vil ikke have været istand til 

at slippe væk tidligere, da Banden blev saa godt holdt sammen og saa nøie bevogtet, at hele Banden gjorde 

holdt, naar en af dem skulde i et Ærinde ind paa Marken, for at passe paa, at Paagjældende ikke slog væk. A. 

vil saaledes ikke have gjort andet end at være fulgt med og vil have staaet med Armene overkors, medes 

andre ødelagde og brændte. Hvem det var, der paa hvert enkelt Sted stak Ild, kan han ikke sige; han antager, 

at det i Reglen var ”Capitainen /: Thomas Graydon :/ selv [Folio 100b-101a, opslag 488] medens det som 

oftets var Dronningen Mary Thomas, der gav Befalingen eller Signalet. Han saae, at de to i Forening havde en 

Daase Kerosin eller ialfald en Kerosindaase med en del Kerosin i /: Kerosinen sælges i tilloddede Blikdaaser, 

der holdt 5 Galloner :/ i Fællesskab. Det var Dronningen, der var den egentlige Befalende og den Vildeste af 

de to, saa at til Exempel naar Thomas Graydon var tilbøielig til paa Folkenes Forbøn at spare en Bygning Mary 

Thomas aldrig vilde høre noget derom men befalede ”burn level down”. Tingene gik for sig eens omtrent paa 

alle de Steder hun var med; først brød Banden ind i Vaaningshuset, slog istykker, hvad de traf paa saavidt de 

gave sig Tid dertil, plyndrede hvad der var i Kjelderen, afbrændte saa Huset og satte tilsidst Ild paa Værkerne, 

hvor, som tidligere forklaret, dog paa et Par Steder Ilden blev slukket. 
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Fremstilledes Alfred Sobers af Pl. Oxford, der forklarer at han var hjemme paa Oxford da han saae Ilden 

paa Annally gik han derover og var i Gaarden ¼ Time. Forsaavidt han er sigtet for at have været i Romkjel-

deren og derfra uddeelt Rom benægter han saadant. Han vil være gaaet lige tilbage til Oxford, til hvilken 

Plantage der ikke kom nogen Bande. 

Fremstilledes Henry Daniel af Pl. Little La Grange; der er anholdt og sigtet for at have gaaet med Nordside 

Banden paa dens Vei lige til Annally. Han indrømmer dette med afgiver følgende nærmere Forklaring: Det 

var ved Middagstid Torsdag den 3die October at en, ikke synderlig stor Bande under Anførsel af nogle faa 

Mænd deriblandt først og fremmest Thomas Graydon og Fruentimmeret Mary Thomas af Sprathall kom til 

Little La Grange de gik ind i Negerbyen og befalede at Folkene skulde slutte sig til Banden, kun Mændene 

sagde ”Dronningen” hun vilde ingen Fruentimmer have med. ”Colonel Peter” og Mary gik ind i Husene, det 

ene efter det andet, og truede Folkene til at gaae ud, da de ellers vilde blive dræbte paa Stedet. De faae 

Mænd, der efter den 1ste October, da 27 Arbeidere havde forladt Plantagen, vare blevne tilbage, maatte 

saaledes, kun 5 i Tallet, følge med. Paa Jolly Hall – hørende til Lt. La Grange – blev paa samme Maade to 

Mænd udtagne. Banden forlod saaledes forstærket Little La Grange og gik ad Brooks [Folio 101b-102a, opslag 

489] Hill til, idet Mary Thomas erklærede at Oxford og Little La Grange først skulde brændes om Aftenen, 

naar de efter at have gaaet rundt om Annally, kom tilbage. Fra Brooks Hill gik de den tidligere betegnede Vei. 

Ved Orange Grove modtoges de af Plantagens Folk, der sagde Dronningen, da hun spurgte dem, at de 

allerede havde faaet Allowance og bad hende om at skaane Plantagen, hvilket Banden da ogsaa gjorde og gik 

videre til Mt Pellier, hvilken Mary uagtet Folkene ogsaa der bad for Eiendommen, ikke vilde indlade sig paa 

at skaane, saalidt som den næste Plantage Two Friends, hvor Folkene ikke kom ud af Negerbyen ved Bandens 

Ankomst, men bleve hentede ud for at modtage Allowance. A. har ingen Tvivl om, at det var Mary, der havde 

Magten, og i hvert Fald var hende, der var opsat paa at gjøre mest Skade, saaledes f. E. paa Annally, hvor 

Folkene bad Craydon om at spare Værkerne, men Mary, da Graydon forelagde hende det, svarede, at de 

maatte brændes, saavel som alle andre Værker. A. siger, at det ikke var ham, eller nogen anden, muligt at 

slippe bort, da Banden holdtes tæt sammen. Som Beviis derpaa, nævner han at John Port fra Jolly Hill, der 

var syg og faldt eller kastede sig ned, først efter at Mary selv, havde inspiceret ham, fik Lov til at blive tilbage. 

A. mener at ligesom han selv intet ondt har gjort end nødtvunget fulgt Banden, saaledes har de andre Folk 

fra Lt. La Grange og Jolly Hill ogsaa kun fulgt med saalænge, indtil de kunde see deres Snit til at undløbe. 

Arrestanterne vare efter haanden, som de vare afhørte, afførte. 

Commissionens Møde hævedes Kl. 4. 

Ph Rosenstand Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Fredagen den 6te December om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt at han ved Forretninger i Frederiksted 

var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede. 

Commissionens Formand bemærkede, at der igaar fra Christiansted Politikammer ere fremsendt til 

Commissionen, efternævnte 

1. Joseph Spencer af Pl Høgensborg, der har henligget paa Hospitalet med et Skud- [Folio 102b-103a, op-

slag 490] saar i den høire Tommelfinger fra 10de October da han blev anholdt og over hvem der den 

4deNovember er afsagt Fængslingskjendelse. Han er sigtet for Deeltagelse i flere Ildspaasættelser. 

2. John Frederik James af Pl. St Johns. Han er sigtet for at have været med at sætte Ild paa Romkjelderen 

paa Pl. Lebanonhill og forøvrigt deeltaget i Exesser der. 

A. Joseph Spencer blev fremstillet og angiver, at han har været med ved Ildspaasættelsen paa Carlton hvor 

han blev saaret da Soldaterne kom der. – Den over ham afsagte Fængslingskjendelse blev ham betydet, 

hvorefter han aftraadte. 

Fremstilledes John Frederik James. Han angiver, at han var hjemme paa Pl. St: Johns den Dag da Ilde-

branden var paa Pl. Lebanonhill og at Forvalter Riis og de af ham opgivne Vidner maa tage Feil. 
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Efter den mod A. fremkomne Mistanke for Deeltagelse i Oprøret og de under samme begaaede Exesser 

decreterede Commissionen, at Arrestanten vil være at hensætte i Varetægtsarrest. Kjendelsen blev Arre-

stanten betydet, og han afført. 

Derefter fortsattes Undersøgelsen fra igaar. 

Fremstilledes Stevens Rodgers fra Lt. La Grange. Han forklarer med Hensyn til, hvorledes han kom til at 

slutte sig til Banden, gandske i Overeensstemmelse med Henry Daniel, dog med Tilføiende, at han viste 

Graydon sine Fødder, hvorpaa tildeels Tæerne ere afædte af ondartede Saar, og bad om at være fri for at 

følge med, men Graydon vilde intet høre og sagde, at hand maatte følge med, selv om han intet andet foretog 

sig. A. siger, at det ikke var ham muligt at slippe bort, førend han naaede til Mt Steward, hvor han kunde 

undvige igjennem Negerbyen da hans Forældre boer der. A. vil ikke have gjort andet end netop gaae med og 

vil han navnlig ikke noget Steds, have taget imod Allowance. I Overeensstemmelse med Henry Daniel angiver 

ogsaa han, at Mary Thomas var opsat til at gjøre mere Fortred end nogen af Mændene, samt at Jacob 

Pickering sluttede Banden og passede paa at ingen undslog. 

Fremstilledes A. Peter Felix, en Dreng paa en 16 – 17 Aar af Pl. Jolly Hill. Han forklarer at hans Moder, der 

var bange for, at han skulle gaae med Banden, da den kom til Plantagen, søgte at skjule [Folio 103b-104a, 

opslag 491] ham under Sengen, men han blev funden af Thomas Graydon, der tvang ham til at gaae med. 

Han gik saaledes med til Brooks Hill hvor han smuttede ind i et Sukkerstykke. 

Fremstilledes John Port af Pl Jolly Hill, der ligeledes forklarer, at han blev tvungen til at gaae med. Han var, 

da Banden kom, sprunget ud af Vinduet, men blev opdaget af Thomas Graydon, der sagde, at ingen idag 

kunde have sin egen Villie, men Alle maatte gaae med. A. fulgte saaledes til Brooks Hill og ud derfra igen, da 

han standsede og sagde til Jacob Pickering, at han var syg. Jacob P. turde ikke give ham Lov til at gaa, men 

kaldte Mary Thomas, der sagde at A. kunde gaa og samle Kræfter og støde til dem en anden Dag. 

Derefter fremstilledes James Wacks af Pl. Jolly Hill, født paa Barb. Han forklarer at han om Tirsdagen den 

1ste October var kommen ud af Hospitalet og var saaledes meget svag, da den 3die October Banden kom til 

Jolly Hill. Han laae paa sin Seng, da han hørte Larm udenfor og strax efter saa Thomas Graydon i Døren. 

Graydon kaldte ham ud, men A. gjorde Indvendinger, hvorefter han hørte en Fruentimmerstemme udenfor 

saaledes: ”han maa komme ud ellers hug Hovedet af ham.” Han maatte saaledes staae op og saa, at Fruen-

timmeret var Mary Thomas. Banden var dengang, saavidt A, der siger han kan regne, skjønnede ikke mere 

end 25 Mennesker, og blev først forstærket, efterhaanden som den drog frem og tvang Negerne fra de andre 

Plantager til at gaae med. Ved Mt Pellier fik A. sig forstukken i Negerbyen og vil saaledes ikke være gaaet 

længere med. 

Men Hensyn til Angivelsen om at saa mange Folk havde forladt Lt La Grange og Jolly Hill havde samtlige 

de fra disse Plantager fremstillede Arrestanter angivet, at med Undtagelse af 3, der vare gaaede til St Thomas, 

havde, saavidt de vidste, Resten igjen indgaaet Aarscontract paa andre Plantager, og de havde ikke hørt noget 

om nogen Utilfredshed eller om, at der ikke skulde arbeides mere for 10 cents, og de havde seet 

Provisionsgrunden i Dyrkning som sædvanlig, dog naturligviis ikke af de Folk, der skulde forlade. 

Fremstilledes John William Samuel af Pl. Jolly Hill, født paa Antigua. Han er sigtet for, ligesom de andre at 

have været i Nordside Banden. Han benægter at have været med og angiver, at han, den paagjældende 

Torsdag, da han kom ned igjennem en Græsmark nok saa endeel Folk paa og ved Plantagen, men at han, der 

vil have været fuld, saaledes som han ofte er, ikke gik i Nærheden af den. [Folio 104b-105a, opslag 492] 

De øvrige Arrestanter fra Little La Grange og Jolly Hill, der paany fremførtes og for hvem A. fremstilledes, 

ere uenige om, hvorvidt han fulgte med Banden til Brooks Hill eller ikke. Derimod ere de eenige om at han er 

en Drukkenboldt og en sygelig Person. 

Fremstilledes Mathias Civil af Pl. Mt Victory, der er sigtet for at have været med Banden paa Punch. Han 

angiver at han rigtignok kom over til Punch den Aften, Ildebranden var, men forklarer, at han, hvem Forv. 

Stafford havde efterladt som Vagtmand paa Pl. Mt Victory, blev, da Stafford igjen kom tilbage, kort efter at 

Mt Victory var brændt, af denne sendt op til Punch for at see at finde ud, hvem der havde staaet i Spidsen 

for Banden paa Mt Victory. A. havde nemlig, skjøndt han opholdt sig i Gaarden, da Banden var der, og tydelig 
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kunde see dens Bevægelser, saaledes at han blandt andet saae 10 a 12 Personer af Banden gaae ind i 

Magashuset og hver hente en Haandfuld Magas, ved Hjelp hvoraf de derpaa satte Ild paa Forvalterhuset ikke 

været saa nær ved, at han kunde kjende Personerne. Forvalteren havde nemlig paalagt ham ikke at vise sig 

for nær Banden, for at den ikke skulde føre ham bort med sig. Han tog over til Punch tilsist, men da han kom 

der, var Gaarden allerede tom, da Banden var gaaet ned til William, og Bygningerne vare heelt eller halvt 

nedbrændte. A. rendte derpaa strax efter tilbage og gav Beretning til Forvalteren. Siden vil han ikke have 

været paa Punch. 

Fremstillede Charity Daniel af Pl. Mt Victory, der er anholdt fordi hun skulde have givet tilkjende at hun 

holdt med Oprørerne. Hun forklarer imidlertid at hun, der var i Negerbyen om Aftenen da Banden kom ind 

og brændte Mt Victory af tvertimod raabte om, at Mændene paa Mt Victory vare nogle Kujoner, siden de 

tillod en Bande Fremmede at komme og brænde Plantagen af. Hun veed, at det er Plantagens Driver, der har 

angivet hende, men mener, at han maa have misforstaaet hendes Ord. 

Fremstilledes Cathrine Taylor ligeledes af Mt Victory. Hun forklarer, at hun har sin Mand boende paa 

Punch og var gaaet derover fra Mt Victory Torsdag Eftermiddag. Da hun hørte Sepktakel fra Banden, der 

nærmede sig Plantagen, løb hun ad en anden Vei tilbage til Mt Victory, der allerede var saagodt som ned-

brændt og vil hun paa den Maade hverken have været med i eller seet noget til Banden, enten det ene eller 

det [Folio 105b-106a, opslag 493] andet Sted. 

Fremstilledes Joseph James af Pl. Orange Grove født paa Øen St Johns. Han forklarer at han var hjemme 

paa Orange Grove, da Banden om Torsdagen efter Middagstid kom derind. Paa Bandens Raab kom Folkene 

fra Negerbyen ud til Indkørselen paa Plantagen. Anføreren tilraabte dem, om de havde faaet noget at spise, 

da han ellers vilde give dem Allowance. De svarede, at Forvalteren allerede havde sørget for det. Da Banden 

derpaa erklærede, at de vilde brænde Plantagen af, bad Folkene for den da de saa ligesaagodt kunde brænde 

Negerbyen af, hvorpaa Banden ogsaa lod sig bevæge til at gaa videre. A. fulgte dengang ikke med, men 

senere, da Banden kom tilbage fra Two Friends for at gaae op til Mt Steward, traf han den nede ved ”Guttet” 

og – saa siger han – tvang Daniel Phillip ham der til at gaae med, saa at han altsaa var med paa Mt Steward, 

men ved Annally vil han igjen være gaaet sin Vei. 

Fremstilledes Thomas Dembo af Pl. Grove Place der, foruden at være sigtet for Optøierne i Frederiksted 

By, ogsaa er sigtet for at have sat Ild paa Bygningerne og Værkerne paa Pl. Mt Victory. Han forklarer, at han 

Torsdag Aften gik fra Nicholas, hvor han opholdt sig hos sit Fruentimmer ned til Mt Victory, da Banden var 

paa Annally, og han var saaledes paa Mt Victory, da den blev brændt. Han har Familie paa Mt Victory og vil 

være gaaet ned for at see til dem og vil slet intet have foretaget sig. Hans angiver at han saae, at det Fruen-

timmer, der kaldte sig Dronning, Mary Thomas af Sprathall gav et Fruentimmer der bad Graydon om at 

skaane Sygehuset tre over Nakken med sit ”Cowskin” med den Beskeed, at Sygehuset skulde brændes. Han 

angav, at dette Fruentimmer var Cathrine Taylor.  

I Anledning af denne Angivelse fremstilledes paany Cathrine Taylor, der siger, at det ikke var hende der 

fik over Nakken af Mary Thomas, da hun, som tidligere anført, først senere kom til Mt Victory. Hun siger 

endvidere, at hun har hørt, at Mary Thomas angiver Thomas Dembo som den, der førte Banden ind paa Mt 

Victory. 

Fremstilledes Mary Thomas /: kaldet the Queen :/ sammen med Thomas Dembo og udspurgt, at hun har 

seet denne Mand i sin Bande, svarer hun, at han stødte til Banden nede ved Orange Grove Gut, da Banden 

kom tilbage fra Two Friends for at gaae op til Mt Steward, og det [Folio 106b-107a, opslag 494] er ham der 

viste Banden Veien ind til Mt Victory, i det han paalagte Banden at gaae rolig og stille for at overrumple 

Plantagen, hvor Folkene havde fordeelt alle Forvalter Staffords Ting omkring i Negerbyen. Han lod derfor 

Banden gaae regelmæsig i Gleder 4 og 4 og gik selv i Spidsen med Capitainen. I den Anledning specielt til-

spurgt, hvem det er, hun mener med ”Captainen” svarer hun Thomas Graydon, Daniel Phillip og hende selv. 

Det fremgaaer da af denne Forklaring at Mary Thomas ikke som af hende tidligere udsagt forlod Banden ved 

Annally. 

Thomas Dembo benægter gandske Rigtigheden af Mary Thomas Angivende. 
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Samtlige Arrestanterne vare efterhaanden som deres Afhørelse var endt afført til deres Arrest. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4½. 

Ph Rosenstand Forsberg 

 

Aar 1878 Løverdagen den 7de December om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt at han ved Forretninger i Byen Frede-

riksted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes Mary Thomas af Pl. Sprathall paany. Det blev hende foreholdt, at det af forskjellige Forla-

ringer af andre Arrestanter, saavelsom af hvad hun selv igaar forklarede om, hvad der paa Mt Victory pas-

serede, fremgaaer, at hun ikke som af hende først forklaret, har forladt Banden paa Annally. Hun indrømmer 

derefter, at hun har fulgt Banden fra først af og lige til Pl. Punch hvor den endte. Dog vil hun have forladt den 

efter at Vaaningshuset var ”smashed up” og Ild antændt i samme, saa at hun ikke havde Deel i Ilds-

paasættelsen paa Værkerne, der fandt Sted, efter at Thomas Graydon og Daniel Phillip med den største Deel 

af Banden havde forsøgt at komme ned til Williams, men vare blevne afskrækkede fra at trænge ind der. Hun 

kan saaledes heller ikke have nogen Mening om, hvorvidt Thomas Graydon’s Angivelse i Frederiksted Politiret 

/: Forhør 7de October :/ om, hvem der stak Ild paa Punch’s Værker, er rigtig. Under nærmere Examination 

forklarer hun, at saavidt hun veed, brugte de i hendes Bande [Folio 107b-108a, opslag 495] ikke Petroleum 

til at sætte Ild med. Thomas Graydon, siger hun, havde en heel ”Can” Kerosin, som han tog i Kjelderen paa 

Two Friends, men den førte de ikke med sig, da Graydon gav den til en Mand, for at han skulde bringe den i 

Sikkerhed paa Pl. Lt. La Grange. Han – Graydon – sagde, at han vilde bruge den til endnu et Forsøg paa at 

stikke Ild i Fortet, hvorefter han vilde løbe sin Vei. Om han prøvede det igjen, vil A. ikke vide, da hun efter at 

de havde skiltes ud paa Punch ikke saae ham igjen førend de stilledes for Forhør. A angav fremdeles at 

Folkene paa de paagjældende Plantager vel forsaavidt sluttede sig til den, at det gjerne var en af Plantagens 

Folk, der opbrød Allowancekjelderen og Romkjelderen, og at Folkene derefter modtog, hvad der uddeeltes 

til dem. Men Opbrydningen skete paa Th. Graydons Ordre, idet han af Plantagens Folk, som han 

sammenkaldte, udtog en eller to til det. Hun kan ikke opgive, hvem det var, da hun paa de Plantager ikke 

kjendte Folkene, og ingen Slaver maatte nævnes, for at de ikke bagefter skulde angive hinanden. Men 

Plantagens egne Folk vare, saavidt hun veed, ikke med til at sætte Ild paa. Paa Mt Steward’s Vaaningshuus, 

var det den tidligere omtalte Francis der satte Ild. Alene paa Mt Victroy og Punch kom Folkene ikke ud, da 

Banden kaldte dem frem. Paa Mt Victory var det da at Thomas Dembo opbrød Døren idet han sagde at det 

kunde være det samme med Folkene, da han var tilstrækkelig kjendt med Plantagen til at vise dem Vei. Paa 

Foreholdelse af de forskjellige Udsagn fra andre Arrestanter om, at det var hende, der var den Ivrigste og 

Voldsomste, har hun kun at svare, at et stakkels Fruentimmer som hun, ikke kunde have nogen Magt over 

Mændene. 

Fremstilledes Prince Huggins. Han vil ikke have seet Thomas Dembo i Banden da den gik ind paa Mt Vic-

tory, men vel heller ikke have været med egentlig i Banden og i alfald ikke fremmelig i den. 

Fremstilledes paany Jacob Pickering, der ikke vil kunne give nogen Forklaring med Hensyn til Mt Victory, 

idet han fremdeles angiver, hvad han tidligere har anført, at han forlod Banden paa Annally. Paa samme tid 

forklarer han dog, at han og Mary Thomas gik hjem sammen. 

Mary Thomas, der paany fremstilles, gjentager at det var fra Punch, at hun og [Folio 108b-109a, opslag 

496] A. gik hjem sammen saa at de altsaa begge vare paa Mt Victory. 

Fremstilledes Thomas Edward af Pl. Punch, der med Bestemthed fastholder at A. Jacob Pickering, der 

fremstilledes for ham var med Banden paa Punch. 

Samtlige Arrestanter vare, efterhaanden som de vare afhørte, afførte. 

Undersøgelsen med Hensyn til Nordsidebanden for Øieblikket udsat. 

Hvorefter Undersøgelsen optoges med Hensyn til de i Frederiksted By begaaede Exesser. 

Fremstilledes Susanne Abrahamsen kaldet Bottom Belly af Pl. Prosperity, der er sigtet for Deeltagelse i 

Exesserne ved Toldboden /: Frederiksted Politiforhør 13de October :/ Hun angiver, at hun meget vel erindrer 
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hvad der i Forhøret i Frederiksted er vidnet imod hende, men at hun ikke paa den der forklarede Maade har 

taget Deel i Exesserne. Hun forklarer, at hun er Melkesælgerske paa Prosperity, men hendes Betaling er saa 

ringe /: 23 cts om Ugen foruden Allowance :/, at hun bøder paa den ved i Byen at sælge noget Græs, som 

hun samler i Sukkermarken. Hun kom den paagjeldende Tirsdag Aften ind til Byen med sit Bundt Græs paa 

Hovedet, da hun ved Fortet imellem dette og Kontroleur Birchs Huus traf paa en Hob Mennesker, der stode 

i en Klynge eller snarere i en Kreds, som om de raadsloge om noget. Da A., der ikke vil have vidst, at der var 

noget paafærde i Byen, kom hen imod dem, blev hun antastet af en af dem, der raabte, hvad hun vilde, og 

hvad Side hun hørte til. Da hun svarede, at hun kom kun ind for at sælge sit Græs og ikke hørte til nogen Side, 

slog Manden hende med sin Stok Græsset af Hovedet og gav hende ovenikjøbet to Slag, saa Blodet rislede 

ned samt tvang hende til ”to join the ring” Hun maatte altsaa blive i Klyngen; hvor Mændene, der var ikke 

syndelig mange Fruentimmer i Klyngen, raabte om, at man havde sendt Skibene bort fra Havnen, saa at de 

ikke kunde komme bort, at der paa Politikammeret forlangtes $ 3 for et Pas og $ 5 for Passage, og at 11 cts 

om Dagen ikke kunde betale for det, de vilde derfor ”make Destruction in Town”, og vare i det Hele, som A. 

udtrykker sig, meget ”cross”. Mængden bevægede sig under nysnævnte [Folio 109b-110a, opslag 497] 

Trudsler og Raabet ”our side” langsomt bag om Toldbodbygningen hen til den Side, der vender ud til 

Kjøbmand Robertsons Huus. Der var der et Vindue, hvorfor der ingen Skodder var; om der var et Jealousie, 

husker A. ikke, men hun troer der var Stænger for Vinduerne. Mængden begyndte her med deres Stokke – 

der var ingen, der havde andre Vaaben end Stokke – at hugge løs paa, hvad A. mener, var Stængerne, men 

de kom ikke ind igjennem Vinduet, hvorimod endeel med deres Stokke halede Sengenættet ud og flængede 

det istykker og smed Stumperne paa Gaden. A. saae, at nogle Drenge samlede Stumperne op og satte dem 

paa Stokke og dandsede afsted med dem foran Mængden. A. vil være vis paa, at Mængden drev af igjen, 

uden at nogen var inde i Værelset, og vil hun da navnlig ikke selv have været derinde, saalidt som hun, der 

ikke vil have havt noget i Haanden, vil have deeltaget i Forsøget paa at bryde igjennem Vinduet. Hun vil paa 

ingen Maade have været i Spidsen for Banden, idet hun tvertimod vil have skammet dem ud. Da Mængden 

forlod Stedet og gik op ad Kongensgade, vil A have forladt dem og været gaaet hjem til Prosperity. Hun mener, 

at det er fordi hun som Melkesælgerske er kjendt af mange Folk i Byen, medens formodentlig ingen af de 

andre Landnegere har været kjendte, at hun specielt er blevet angivet. Hun er sikker paa, at det er Barbados 

Folk, der har begyndt Spectaklerne. I Hoben kjendte hun Thomas Graydon og en lille Fyr, hvis Navn hun ikke 

veed, men som ogsaa er skudt. En tredie, der arbeidede paa La Grange, troer hun ogsaa er skudt. A. siger, at 

Klokken netop slog 7, da hun skiltes fra Banden, og inden hun gik hjem gik hun ned til Stranden for at vaske 

Blodet af sig. 

A. angiver fremdeles, at hun Onsdag Morgen i et Sukkerstykke paa La Grange, hvor hun gik og pillede 

Græs, snublede over noget, der ved Undersøgelsen viste sig, at være et halvt Stk. Skirting, sammen med 

hvilket desuden laae 3 Børnehatte, nogle Perler, et Par Trætobakspiber, 1 Skjorte og 1 Buxelaar. Hun tog 

Sagerne med hjem og vil ikke siden have havt Leilighed til at aflevere dem. 

Fremstillede paany Mary Thomas, om hvem det er oplyst, at hun Tirsdag Aften har været i Byen /: Fre-

deriksted Politiforhør 7de October :/ . Hun forklarer, at det kun var engang, hun var i Byen. Hun gik ind noget 

efter Kl. 6 [Folio 110b-111a, opslag 498] da Arbeidstiden var omme. Den Eftermiddag havde nemlig hun 

saavelsom de øvrige Folk paa Sprathall hørt, at der var Spectakler i Byen, idet Thomas Dembo Kl: 4 – 5 paa 

sin Vei fra Byen og til Nickolas havde passeret den Mark, hvori de arbeidede, og tilraabt dem, om de gik her 

og arbeidede, medens andre Landnegere sloges inde i Byen. Paa Driverens Spørgsmaal, hvad de sloges for, 

havde han svaret at de sloges fordi de ikke kunde komme bort fra Øen, fordi der forlangtes $ 3 for et Pas. Da 

A. sammen med to andre Folk fra Sprathall eller Williams kom ind til Byen, traf hun – efter at være gaaet 

rundt om Torvet – en Hob netop ifærd med at opbryde Kjøbmand Lunds Boutik paa Torvet. Det var Samuel 

Henry, der først brød Boutikken aaben; dog hørte hun ham i det samme kalde Bordeaux som hun derfor 

antager ogsaa har været med. Saa snart Boutikken var aaben styrtede Pøblen ind, Bynegere saagodt som 

Landnegere og begyndte at smide Gods ud paa Gaden. Fra Boutikken, blev der desuden styrtet Kerosin ud 

over de udkastede Varer, som derpaa antændtes, og fra Baalet paa Gaden, der stadig forøgedes med udka-
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stede Varer, antændtes saa Huset. Fra Lund’s Huus gik Pøblen hen til Wood’s Boutik, men A var ikke der i 

Nærheden. Hun var nemlig, da hun i Meel G..r’s op til Lunds Huus stødende Gaard, havde hørt Sprathall’s 

Drivers Stemme løbet derind og hjalp ham med ….. at bringe Vand for at holde Taget paa Huset vaadt, saa at 

det ikke skulde antændes fra Nabohuset. A. vil ikke i Løbet af Aftenen eller Natten have været andre Steder, 

men fulgtes, som af hende tidligere forklaret, med Driveren hjem til Sprathall, Hun vil intet have stjaalet. 

Fremstilledes paany Thomas Dembo der angiver, at han forlod Frederiksted Kl: 12 om Tirsdag Middag, 

forinden der var Spectakler i Byen, og at han ikke har passeret Sprathalls Folk. Om Aftenen, da Ilden blev seet 

fra Nicholas, gik han igjen til Byen. 

Samtlige Arrestanter vare, efterhaanden som de vare afhørte, afførte. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4. 

Ph Rosenstand Forsberg 

 

Aar 1878 Mandagen den 9de December om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Ar-

resthuus. Samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

For Commissionen fremstilledes Ferdinand William af Pl. Annally /: Jfr. Forhør 5te December :/. Da der ved 

de i Anledning af hans tidligere afgivne Forklaring anstillede Undersøgelser ikke var fremkommen noget, der 

yderligere bestyrkede Sigtelsen mod ham, fandt Commissionen, at den paa ham lagte Arrest kunde hæves, 

og han blev saaledes [Folio 111b-112a, opslag 499] relaxeret. 

Derefter fremstilledes Emil Hodge af Pl. Punch /: Forhør 4de December :/ med Hensyn til hvem de anstil-

lede Undersøgelser havde godtgjort, at han var en Drukkenboldt men forøvrigt ikke havde bestyrket Sigtelsen 

imod ham. Commissionen derefter fandt, at den paa ham lagde Arrest kunde hæves, og han blev saaledes 

relaxeret. 

Fremstilledes William H. Lucas af Annally, der er sigtet for at have været med baade til Ildspaasættelse i 

Byen og paa Landet. Han forklarer, at han var hjemme paa Pl. den Aften da en Bande kom ind og idet Hele i 

Overeensstemmelse med Ferdinand William /: Forhør 5te December:/. Han forklarer, at Forvalter Høibrock, 

inden han om Onsdagen flygtede fra Plantagen, gav ham og de andre Folk Ordre til ikke at forlade Plantagen, 

og vil han heller ikke have forladt den, indtil han om Tirsdagen den 8de October, da Forv. Hoibrock igjen for 

1ste Gang viste sig paa Pl., ledsaget af en Militair-Patruille, af denne Patruille blev anholdt. Han vil navnlig 

bestandig have været hjemme i de mellemliggende Dage da Forvalter Smith fra Oxford jevnlig tilsaa Planta-

gen. Han vil navnlig have været med i den Vagt, paa 12 Mand som Forvalter Smith Dagen efter Branden satte 

til at passe paa og var med til at anholde Thomas Graydon. Han benægter, at have været med til Ildspaa-

sættelserne i Byen; han vil være gaaet ind ad Byen til Onsdag Morgen, men da han hørte Geværskud derinde, 

blev han bange og vil ikke være gaaet videre, men vendte tilbage. Paa Landet vil han heller ikke have sluttet 

sig til nogen Bande. Arrestanten afført. 

Efter Tilsigelse var mødt for Commissionen Edward Shaw af Lebanonhill. Han forklarer, at A. John Frederik 

James af St Johns kom med Banden, der om Torsdagen kom fra Hermitage over Lt. Fountain til Lebanonhill. 

Dep. var dengang blandt de andre Folk fra Lebanonhill i Plantagens Gaard, og han saae, at John Frederik 

James var blandt den Hob, der brød Døren til Romkjælderen aaben og rullede hvad Rom der var, 1 Puncheon 

og 1 Tønde ud i Gaarden, hvor de sloge Bunden ud paa Fadet og styrtede sig over det og drak af Rommen. 

Dep. vil derimod ikke have seet, [Folio 112b-113a, opslag 500] hvad Arrestanten ogsaa er sigtet for, skar 

Blæsebelgene i Smedeværkstedet istykker. Det var bleven Dep. betydet, at han afgav Forklaring som Vidne, 

og var han i denne Egenskab formanet til at tale Sandhed. Hans Forklaring blev ham foreholdt og af ham 

ratihaberet. 

Fremdeles var efter Tilsigelse mødt David Thomas af Pl. Lebanonhill. Det blev ham indskjærpet, at han har 

at afgive Forklaring som Vidne og saaledes maatte tale Sandhed. Han forklarer ligesom foregaaende Vidne, 

at han saa A. komme med Banden ind paa Lebanonhill, at han var i den Hob, der opbrød Romkjelder Døren, 

rullede Rom ud og drak af den. Han saae derhos at Arrestanten John Fr. James i Smedeværkstedet, hvor 
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endeel af Banden var kommen hen, med sin Kniv skar Blæsebelgen istykker. Han vil ikke have seet, saalidt 

som forrige Vidne, A. sætte Ild paa. 

A. John Frederik James af Pl. St. Johns var fremstillet. Han forklarer, at han den paagjeldende Dag var 

kommen ned til Hermitage, hvor han har sit Fruentimmer, for at see efter sit Tøi. Banden havde dengang 

allerede været paa Hermitage hvor A. kun vil være bleven et Øieblik og saa vendt igjen hjem til St Johns og 

vil have lagt Veien igjennem Lebanonhill’s Gaard hvor han traf Værkerne i Brand, men ingen Folk, da Banden 

var oppe paa Bakken og brændte Vaaningshuset. A. vil uden at standse være gaaet igjennem Gaarden op til 

St Johns. Han benægter saaledes gandske den mod ham rettede Sigtelse og de af Vidnerne i saa Henseende 

afgivne Forklaringer, der foreholdtes ham. 

Vidnerne demitteredes og Arrestanten afført. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4. 

Ph Rosenstand C Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Tirsdagen den 10de December om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix 

Arresthuus. Commissionens samtlige Medlemmer vare tilstede. 

For Commissionen fremstilledes A. Bona Thomas af Pl. St Georges. Da de af Commissionen anstillede 

Undersøgelser ikke havde oplyst videre, end hvad der af A. er forklaret, at han ved Ildebranden paa St Ge-

orges kom fra Negerbyen op i Gaarden, medens forøvrigt [Folio 113b-114a, opslag 501] Sigtelsen mod ham 

ikke er bestyrket, fandtes han at kunne sættes paa fri Fod, og han blev saaledes relaxeret. 

Fremstod samme Bona Thomas. Han angiver, at han er født paa Pl. Beckgrove, henhører til den catholske 

Kirke, henved 36 Aar gammel, det blev ham betydet, at han nu er fremstillet som Vidne og maa tale Sandhed. 

Han gjentager hvad af ham tidligere er udsagt /: Forhør 29de November :/ om A. Thomas Chritchlows 

Tilstedeværelse paa St Georges. 

A. Thomas Critchlow blev fremstillet. Han angiver, at da han og hans Sæt kom fra Centerlinien ind paa St 

Georges, traf han allerede Plantagens egne Folk ifærd med at bortføre Allowance, og endeel af Værkerne, 

den Deel der vender ad Grove Place Kanten, var allerede i Brand, saa at der enten, maa være kommen en 

anden Bande førend det Sæt, hvori han var, eller Plantagens egne Folk maa have sat Ild paa. Han vil gandske 

vist have staaet i Nærheen af Romkjelderen der er i den Deel af Værksbygningerne, som vender ad Cen-

terlinien til, men han vil ikke have rørt sig til at sætte Ild paa. 

Bonas Thomas angiver igjen, at han saae A. komme ud under den Bue, hvorigjennem Indgangen til Rom-

kjelderen er, og paa samme Tid saae han Romkjelderen i Brand, hvorfor han slutter, som tildigere anført, at 

A. har sat Ild paa Romkjelderen. 

A., der har hørt paa Bona Thomas Udsagn, benægter at være kommen ud under Buen, eller at have været 

i Romkjelderen, samt at han skulde have i nogen Maade sat Ild paa. 

Bona Thomas demitteret og Arrestanten afført. 

Med Hensyn til tvende endnu i Frederiksted hensiddende Arrestanter Henry Samuel Galloway og Joseph 

Guillaume, der ere sigtede for at have været med i Banden paa Enfjeldgreen og med til at opbrække Allow-

ancekjelderen, blev de her hensiddende Arrestanter fra Pl. Cane, Williamsdelight og Enfjeldgreen, der enten 

have været med i eller seet den paagjeldende Bande, fremstillede og afhørte, men ingen vil have seet de to 

ovennævnte Personer i Banden. Hvorefter Commissionens Medlem Byfoged Sarauw med Hensyn til den 

anstillede Undersøgelse i Byen Frederiksted og efter Omstændighederne relaxere dem. 

Fremstilledes Lazarus Hatchett af Pl. Enfjeldgreen /: jfr. Forhør 21de Novbr :/, der nærmere opgiver, at det 

var ved Dagbrækningen, at han forlod Enfjeldgreen; han vil være gaaet lige til sin Tante Rebecca Gosling, der 

skal boe ved Lagunen i Frederiksted, og vil han derfor strax have begivet sig paa Veien for at gaae hjem, da 

han blev anholdt. Foreholdt – jfr. Frederiksted Politiforhør 5te Octobr – at han [Folio 114b-115a, opslag 502] 

har været ved Cathrine Frederiks Huus og der blev anholdt; angiver han, at det var paa Veien tilbage fra 

Tanten, at han standsede der og hjalp med at flytte et Bord. Atter foreholdt at det da allerede maatte være 

bleven saa langt hen paa Morgenstunden, at Cathrine Frederiks neppe længere vilde frygte Ildebrand, angiver 
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han, at det slet ikke var om Morgenen, men om Eftermiddagen Kl: 2¾, at han var ved Huset og der blev 

anholdt. Han benægter at have udladt sig med noget om, at han har været med ved Opbrydningen af 

Kjøbmand Moore’s Boutik. 

Fremstilledes David Cameron af Pl. La Grange. Han havde begjært at fremstilles for Commissionen, idet 

han havde en Angivelse at gjøre med Hensyn til Arrestanten Henry Daniel af Lt. La Grange og William Henry 

Lucas af Annally. Han forklarer da med Hensyn til Henry Daniel, at han om Torsdagen den 3die, da han var 

sendt af Frue Fontaine /: den af Oprøerne dræbte Planter Fontaines Enke:/ fra Pl. La Grange til Mt. Steward 

for at hente nogle Sager ned til La Grange, traf paa Banden ved Lille La Grange. Han blev anholdt og spurgt, 

hvor han skulde hen, og da han, der kjørte en Karre fastspændt med to Muler, svarede, at han skulde op til 

Mt Steward for at hente Meel, da der ikke var mere Meel paa La Grange, fik han Lov til at passere. Han antog 

nok, at han, naar hans Ærende angik Meel til Negerne vilde faae Lov til at passere, medens de vilde anholde 

ham, naar de vidste, at det gik ud paa at redde Fru Fontaines Bohave. Han kom altsaa op til Mt Steward og 

fik ved Hjælp af Julius Edward fra La Grange, der var med ham, og James Gaspar fra Mt Steward Karren ladet. 

Inden han vovede at kjøre med Karren tilbage, vilde han imidlertid see sig for, hvor Banden var, og red derfor 

ned ad Veien. Just som han kom i Nærheden af det Sted, hvor, oven for Orange Grove, Mt Steward Veien 

løber ud i Hovedveien, kom Banden med Th. Graydon og Mary Thomas i Spidsen frem fra Orange Grove, hvor 

han endnu saa Magasstakkene brænde, A. vilde vende sin Hest, da han i det samme blev anraabt af Th. 

Graydon, der bød ham at slutte sig til Banden. A. blev gjenkjendt som den der kort i forveien havde passeret 

dem med Karren, og angav, at han ikke havde kunnet faa Melet, hvorfor han nu vendte tilbage. Han 

undskyldte sig imidlertid med at han var sulten og derfor ikke kunde følge med Banden strax, men vilde 

senere slutte sig til Banden. Da var det, at Henry Daniel insisterede [Folio 115b-116a, opslag 503] paa, at A. 

skulde følge Banden strax, og raadede Thomas Graydon til ikke at lade A. slippe. Th. Graydon lod ham 

imidlertid gaae, og da A. kort efter hørte og saae, at Banden var paa Mt Pellier, saa han sit Snit og kjørte bort 

fra Mt. Steward. 

Med Hensyn til William Henry Lucas forklarer han, at han, da han Dagen i forveien – Onsdag den 2den – 

ligeledes var sendt op til Mt Steward med en Karre for at hente nogle Sager ned til Fru Fontaine, paa Lande-

veien lige ud for Lille La Granges Værker traf William H. Lucas, der var paa Veien fra Annally til Byen. Lucas 

opfordrede ham til at gaae med ind til Byen og prøve paa ”to have that Fort down” og søgte, da A. vægrede 

sig; med Magt at vende Mulerne for Karren imidlertid lagde en Mand, der var med A., og hvem A. kaldte Mr. 

Bole sig imellem, ligesom og en anden Mand James Ross kom til; saa A, blev befriet fra Lucas, der fortsatte 

sin Vei til Byen, og A. gik uforstyrret til Mt Steward. 

Med Hensyn til sin egen Person angiver A., at han rigtignok, som han er sigtet for, var i Frederiksted Natten 

mellem den 1ste og 2den October. Men han vil kun have været derinde, fordi han af en gammel Kone, Marie 

paa La Grange og dennes Datter Amanda, der boer i Byen blev bedet om at komme ind og hjælpe til at redde 

Amandas Sager. Han gik med dem over ”Guttet” neden for catholsk Kirke ind i Byen og flyttede Amandas 

Seng og andet Gods op under et Manchineel Træ ved Steenbruddet. De vilde gjerne have flyttet Tingene 

høiere oppe i Byen til ”Freegut”, men A., der havde hørt, at Negerne efter Affairen med Fontaine vare efter 

La Grange Folkene, var bange for at vove sig længere ind i Byen og skyndte sig hjem til La Grange, som han 

derefter ikke vil have forladt, indtil Fru Fontaine Dagen efter sendte ham op til Mt Steward. A. vil forøvrigt 

ikke uden i lovligt Øiemed have været borte fra Pl. under Oprøret, idet han, som han siger, var til Arbeide om 

Dagen og holdt Vagt om Natten. A. Forklaringer, forsaavidt de angik Henry Daniel og William H Lucas, bleve 

ham gjentagne foreholdte og af ham ratihaberet. A. afført. 

Commissionens Møde hævedes Kl: 4½. 

Ph Rosenstand C Sarauw Forsberg 

 

Aar 1878 Onsdagen den 11te December om Eftermiddagen Kl: 1 sammentraadte Commissionen [Folio 

116b-117a, opslag 504] i St Croix Arresthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt, at 
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han ved Forretninger i Byen Frederiksted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre 

Medlemmer vare tilstede. 

For Commissionen fremstilledes William Barnes af Pl. Rattan. Han er sigtet for at have deeltaget i Ilds-

paasættelsen paa Pl Castle Coakley. Da de med Hensyn til denne Ildspaasættelse optagne Forhører og for-

øvrigt anstillede Undersøgelser ikke have ledet til Bestyrkelsen af Sigtelsen, idet det navnlig har viist sig, at 

en anden William Barnes /: Rust up Twist :/ har, hvad A. særlig var sigtet for, sat Ild paa Magasstakken, fundet 

det, at A. kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes relaxeret. 

Commissionens Formand derefter bemærkede, at det, efter at nu de forskjellige Bander, der den 2den 3die 

og 4de October have huseret paa Landet og afbrændt Plantager, ere eftersporede og i deres Hovedtræk 

udfundne og gjennemgaaende, er befunden hensigtmæssigt at dele Undersøgelsen af de enkelte Bander og 

de Forbrydelser, der af samme ere begaaede, imellem Commisarierne, saaledes navnlig at Commissarius Ju-

stitsraad Forsberg – ligesom alt i nogen Tid Byfoged Sarauv til en egen Forhørs Protocol i Frederiksted har 

foretaget forskjellige Undersøgelser, fornemmelig saadanne som herfra ere begjærede – til en egen Forhørs 

Protocol foretager Undersøgelse af visse Bander, medens andre undersøges af Commissionens Formand, 

efter saadan nærmere Fordeling som de kommer overeens om. Justitsraad Forsberg vil herefter begynde den 

særlige Undersøgelse af de Bander, der Torsdag den 3die dannedes paa Pl. Windsor, og foretage samme i 

Christiansværnsfort, hvortil de her henhørende Arrestanter ville blive henførte. 

Commissionens Møde blev derefter hævet Kl: 2½. 

Ph Rosenstand Forsberg 

 

Aar 1878 Torsdagen den 12te December om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes A. Joseph Spencer. Foreholdt de mod ham rettede forskjellige Sigtelser om paa flere Steder 

at have deeltaget [Folio 117b-118a, opslag 505] i de begaaede Exesser navnlig – foruden den af ham 

vedgaaede Deeltagelse i den Bande der om Torsdagen afbrændte Carlton – i Frederiksteds Bye, paa Carlton 

Onsdag Morgen, paa Concordia og paa Grove Place, benægter han at have deeltaget i Exesser paa disse 

Steder. Han vil først have forladt sit Hjem paa Høgensborg om Onsdag Eftermiddag imellem Kl: 12 og 2. Ved 

Two Williams Skolehuus vil han være truffet paa en stor Mængde Folk, der gjorde Spectakler og bevægede 

sig frem og tilbage, dog iøvrigt saaledes at de gik ad Vestenden til. De talte om og navnlig gjorde Agnes fra L 

Bethlehem det, at der var Soldater paa Wheel of Fortune, da der inde fra Concordias Gaard blev raabt, at der 

var Soldater derinde. Det var, angiver han, John Peter og et Fruentimmer ved Navn Rebecca, der saaledes 

kaldte Banden ind, hvorefter Plantagen blev brændt. A. saae saaledes vel Banden paa Concordia, men vil ikke 

have været i den i Frederiksted, Onsdag Morgen paa Carlton og paa Grove Place vil han end ikke have været. 

Fremstilledes John Peter af Pl. Concordia. Han benægter, at han har raabt til Mængden ude paa Veien, at 

den skulde komme ind, eller at der var Militair paa Concordia, hvor der slet ingen Militair var eller havde 

været. Derimod fastholdte han, at Joseph Spencer var en af Anførerne for Banden, der kom ind og brændte 

Concordia. 

A. Spencer gjentager sin Benægtelse, medens A. John Peter fastholder sin Forklaring. Arrestanterne af-

førte. 

Efter at forskjellige Arrestanter, der havde begjært sig fremstillede med forskjellige Andragender, deels 

om Løsladelse deels om andre Ting, deels for at give Oplysninger vare blevne afhørte, uden at der var frem-

kommet noget, der for Øieblikket tjente til Undersøgelsens Fremme, blev Retten hævet Kl: 4½. 

 Ph Rosenstand 

 

Aar 1878 Fredagen den 13de December om Middagen Kl: 12 blev i St: Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner var til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 
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Fremstilledes Edward Lewis af Pl. Mt Pleasant /: Colq :/, der havde angivet, at han vilde forklare, hvad han 

vidste om Spectaklerne. Han forklarer da, om Torsdagen den 1ste [Folio 118b-119a, opslag 506] October 

omtrent Kl: 2 om Eftermiddagen kom han til Frederiksted sammen med Emanuel af Mt Pleasant /: Colq :/ og 

William Field af Hermitage. Field skiltes snart fra dem, medens de to andre drev videre ned i Byen, hvor de 

efterhaanden traf paa nogle andre Negere, deriblandt John Samson og John Ford, i Selskab med hvem de gik 

ud ad Lagoonen /: Pond beach :/ til, hvor de satte sig til at spille under et Træ. A. saae eller hørte dengang 

ikke noget til Spectakler i Byen. Da de, som A. troer, omtrent Kl: 3 kom op i Byen igjen, var der i Kongensgade 

endeel Negere samlet navnlig udenfor Junghans og Browns Romboder, hvor de snapsede endeel og ogsaa 

gjorde endeel Spectakler, men kun mellem hinanden indbyrdes. Blandt Negerne, der her var samlede, traf A. 

paa en ved Navn Norway Charles fra La Reine /: senere død :/, der tracterede ham med Rom i Brown’s 

Romshop. A. hørte derfra Spectakel uden for Junghans’s Romshop. Da han kom ud, saae han, at Joe la Grange 

havde fat i en Politibetjent – en hvid Mand – hvem han søgte at støde bort fra en Neger, som Politibetjenten 

havde fat i. A. hørte, at Politibetjenten havde slaaet denne Mand, der nu laa udenfor Døren og brølede, om 

fordi han var fuld eller paa Grund af Slagene, veed A. ikke. Betjenten søgte at faa Hold paa Joe la Grange, der 

imidlertid sled sig løs og sammen med 3 Andre slæbte den anden Mand op ad Gaden, fulgt af en Deel 

Mennesker, medens der var lige saamange, som blev tilbage. Der hørtes endeel Snak og vel ogsaa Raab om, 

at Politiet havde ”taken advantage” af den fulde Mand. Politiet lod imidlertid Mængden bevæge sig op ad 

Gaden, og Pøblen havde saaledes naaet hen ad Apotheket til, da Joe la Grange, efter at have anbragt den 

fulde Mand – A. ved ikke hvor – igjen kom tilbage. Da Politiet vilde anholde ham, satte han sig til Modværge, 

og det lykkedes ikke Politiet at andholde ham. Joe la Grange var, da han kom tilbage, aldeles ustyrlig og 

begyndte at banke løs imellem Negerne selv. A., der var begyndt at blive tung i Hovedet af hvad han havde 

drukket, blev ikke imellem Mængden, men gik paany hen i en ”Shop” lidt høiere oppe i Byen /: Hatchett’s :/; 

da han kom ud derfra, saae han Sværmen allerede heelt nede ved Torvet gaaende ad Fortet til; og A. hørte, 

at der havde været to Soldater tilhest ude, men at det ikke var lykkedes dem eller Politiet at adsprede 

Mængden. Da A. naaede [Folio 119b-120a, opslag 507] ned til Fortet, var der en stor Mængde Negere uden 

for, der raabte og støiede og sloges indbyrdes. A. angiver, at han var for tung i Hovedet til at have Lyst til 

Spectakler, hvorfor han gik over Broen ud af Byen og videre ad Nordsiden til; hvor han ved Pl Mt Pellier vil 

være falden i Søvn under et Mangotræ. – A. angiver, at Mængden i Frederiksted var saa stor, at det var 

vanskeligt at skjelne enkelte, desuden var der Mange han ikke kjendte, men han vil dog foruden Joe la Grange 

have lagt Mærke til Emanuel, John Samson, Joseph Parris, Party Rose, Bordeaux /: Gottlieb Robert :/. A. vil 

ikke i Frederiksted have hørt noget Raab om høire Betaling, derimod siger han, at Emanuel i de Dage, da de, 

efter at Negerne vare blevne adsplittede, skjulte sig sammen in ”the bush” jevnlig talte om, at Negerne, naar 

de vilde forlade Øen, maatte efterlade Penge i Fortet, at de ikke længere vilde have nogen October, og at det 

var ubilligt, at en Neger der arbeidede som ”Porter” skulde kunne have 20 Cts om Dagen, medens de andre 

kun fik 10 Cts, samt at det var for at faa disse Ting forandrede, at Negerne havde slaaedes, men han har ikke 

af Emanuel’s Tale forstaaet, om det var noget, Negerne forud var kommen overeens om, eller noget, der var 

kommen op eller paa Bane efter at Spectaklerne vare komne i Gang. A. vil ved Daggry være gaaet fra Mt 

Pellier ad den almindelige Nordsidelandevei til Mt Pleasant. Han fastholder sin Benægtelse af, at han til 

William Jones af Upper Love /: Forhør 20de Novbr :/ skulle have sagt, at han skulde have faaet en Kugle 

igjennem Frakken. 

Den Frakke. A. vil have havt paa i Frederiksted, var, fra hans Bolig paa Mt Pleasant bragt tilstede; der er 

en stor Mængde Huller paa den, men om ingen af dem kan det siges, at dets Beskaffenhed tyder paa, at det 

kan være frembragt ved en Geværkugle. De sees snarere ud som frembragt af Kakkelakker. De Huller, der 

nærmest kunde være Tale om, sidde desuden saaledes, at de ikke kunde være frembragte ved Skud, medens 

A. havde Frakken paa, uden at han selv maatte være bleven ramt. Arrestanten afført. 

Derefter fremstilledes Cathrine Heyliger af Pl. Castle, der er sigtet for at have været under Parris Bande 

paa Pl. River den 4de October. 

Ligeledes Elsey Phillips af s. Pl., mod hvem samme Sigtelse er fremført. 
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Begge Arrestantinder indrømmer at have været i Parris i Bande ved en paagjældende Leilighed, men an-

giver, at de dertil vare tvungne. Begge A. afførte. [Folio 120b-121a, opslag 508] 

Derefter fremstilledes Lydia Joseph af Pl. River, der er sigtet for, da Banden om Fredagen kom til River, at 

have deeltaget i Ødelæggelserne, navnlig i Forvalterboligen. 

Ligeledes A. Julia Simmons af Pl. River – begge Arrestantinder nægte imidlertid at have gjort andet end 

seet paa Banden, da den kom ind paa River. A. afførte. 

Fremstilledes A. Thomas Richardson af Pl. Lower Bethlehem. Han er sigtet for Onsdag Aften den 2den Oc-

tober at have været med den Bande, der afbrændte River’s Værker. A. indrømmer, at han, der den paagjæl-

dende Aften vil – som jevnlig skeer – have været noget fuld, være kommen ind i denne Bande, som han 

mødte paa Landeveien, og fulgte med den til River, men han vil intet videre have foretaget sig end staaet i 

Gaarden og seet til. – A. afført. 

Derefter fremstilledes Alexander Washington, Edward Washington og Joseph Jearwood, alle af L Bethle-

hem, der alle ere sigtede for at have været med til at sætte Ild paa Bethlehems Sukkermarker. 

Sigtelsen blev dem foreholdt. en for en, men de benægte, ligeledes enkeltviis, at have sluttet sig til Ban-

den, da den om Torsdagen kom til Bethlehem. – De ville alle have været hjemme paa Plantagen og saaledes 

ogsaa seet Banden, men ingen af dem vil have kjendt en eeneste af de Negere, der var i den og vil ikke have 

lagt Mærke til enten Party, der er fra s. Pl., eller Joseph Parris fra Naboplantagen Castle. Arrestanterne 

afførte. 

Retten hævet Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1878 Løverdagen den 14de December om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidne var 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes John Harrigan af Pl. L Bethlehem. Han angiver, at han var hjemme paa Pl:, da Banden var 

der, men vil ikke i nogen Henseende have hjulpet den. Han vil i hele Banden kun have kjendt en Person som 

hedder John James af Bettys Hope /: senere død :/. Foreholdt det Usandsynlige heri, da der i Banden var en 

Mængde fra omliggende Plantager, vedbliver han dette Angivende og tilføier, at han selv antager, at det er 

den Omstændighed, at han til Forvalteren ikke kunde opgive andre Deeltagere, der har paadraget ham Mis-

tanken for selv at have været med. Arrestanten afført. 

Fremstilledes Arrestantinden Johanna Williams af Pl. L Bethlehem. Hun [Folio 121b-122a, opslag 509] 

angiver, at hun Onsdag Morgen, da hun saae og hørte om Ildebranden i Frederiksted, gik ned til Pl. Concordia, 

hvor hun havde en Broder /: A. Christian Caulsen :/. Hun benægter, at hun, som hun veed hun er sigtet for 

har røvet Tøi, Tilhørende Forvalter Mac Cabe; hun vil ikke have været paa Concordia, da den brændte, og 

ikke seet noget til nogen Brand der, da hun som hun meener Kl: 12 gik der fra. Afført. 

Fremstilledes William Strong af Pl. L Bethlehem, der er sigtet for at have sluttet sig til Banden, da den kom 

ind paa L Bethl. og navnlig opbrudt Allowancekjelderen. Han forklarer, at han var hjemme paa Bethlehem og 

opholdt sig i Negerbyen, da Banden kom der og begyndte med at afbrænde Forvalterhuset. Da Banden kom 

ned derfra, stødte Joseph Parris, der havde et dobbeltløbet Gevær i Haanden paa A., greb ham strax i 

Skjortekraven og ruskede ham, idet han sagde, at han vilde have en af L Bethls egne Folk til at slaae Laasen 

fra Allowancekjelderen, men at Folkene holdt sig for meget tilbage. Han tvang saaledes A. til at tage en 

Sukkerøxe, hvilket han foruden Bøssen havde med sig, og trak A. med sig ned til Allowancekjelderen. A. 

maatte her slaae med Øxen paa Laasen og gav den ogsaa to Slag uden at faae Døren op, skjøndt han, som 

han siger, med Lethed kunde have aabnet Døren. Parris blev herover utaalmodig, gav A. et Stød for Brystet 

med Bøssekolben for hans Uvillighed og huggede derpaa selv Laasen – saagodtsom paa alle Allowancekjel-

dere en Hængelaas – af. A. løb strax sin Vei og havde ikke mere med Parris eller hans Bande at gjøre, hvorimod 

han, da Banden, umiddelbart efter at Parris havde ladet alle Karrer stikke i Brand, havde forladt Plantagen, 

var med til at søge at slukke Ilden i Underforvalterboligen. A. der viser sig mere forknydt og bevæget end 

nogen Arrestant, der tidligere har været fremstillet for Commissionen, har gjort, forklarer, at han kom hertil 
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som en lille Dreng blandt de første af de Drenge, Procurator Arnesen begyndte at indføre fra Barbados, og 

blev emploieret paa Jerusalem, hvorfra han gik i Peters Rests Skole, som blev endeel Aar paa Jerusalem, kom 

derfra til Bethlehem, hvor han har været saagodt som hele Tiden siden idet han navnlig har fulgt Smeden 

Pentland. A. gjentager, da hans Forklaring foreholdes ham, at han ikke har gjort andet, end hand ovenfor 

angivet. Afført. 

Fremstilledes Richard Gittens af Pl. Bettys Hope, om hvem Arrestanten John [Folio 122b-123a, opslag 510] 

Henry Green har forklaret /: Forhør i Frederiksted 6te October :/, at han fulgtes med ham fra Diamond 

Skolehuus, indtil de kom til Byen. A. forklarer, at han meget tidlig Onsdag Morgen, noget før Dagbrud, forlod 

Bettys Hope for at gaa til Frederiksted og see, hvorledes hans 3 Børn og deres Moder havde overstaaet Natten 

der. Da han ved Diamonds Skolehuus kom ud paa Hovedveien, blev han anraabt af Green, men de vexlede 

kun et Par Ord, og A. fortsætter sin Vei, ladende Green bag ved sig. Ved Diamond Bro passerede en Afdeling 

Soldater til Hest og til Vogns Arrestanten, og i Huulingen forbi Concordia mødte han den militaire ”waggon” 

igjen kjørende ud efter. A. gik, da han hørte ”waggonen” rasle ham imøde, ligesom de mange andre Negere, 

han enkeltviis eller i smaa Partier 2, 3, 4 ad Gangen saae paa Veien, ind i et et Sukkerstykke, saa at han ikke 

kan sige, om Vognen var tom eller fremdeles besat med Soldater. Han traf sit Fruentimmer og Børn i Behold 

og gik ind i Huset i Nærheden af Apotheket. Strax efter var det, at Militairmagten klarede Gaden ved Skud. 

A. blev kort efter taget op af en Patrouille og Kl: 7 sat ind i Fortet. Han benægter saaledes at have været ifølge 

med Green, om hvem han ikke veed, om han gik lige til Byen, eller hvad der blev af ham, og vil han da navnlig 

ikke enten have været sammen med Green paa Carlton eller vide, om denne har været der. 

John Henry Green, der derpaa fremstilledes, fastholder, som af ham forklaret under Frederiksteds Politi-

forhør – 6te October, at han fra Diamond Skolehuus af fulgtes med Arrestanten Gittens. Han paastaaer, at de 

vare sammen, da Soldaterne passerede paa Veien til Frederiksted, og at dette skete ved Concordia, strax 

forinden Militairet gjorde Holdt. Han saae saaledes, at Soldaterne stege ud, og at Styrken gik uden om Byen 

for at komme ind ad la Grange Veien, medens Vognen igjen kjørte ud ad Landet til. A., der vil have staaet i 

Kanten af et Sukkerstykke, fortsatte derpaa sin Vei til Byen, fremdeles i Selskab med Richard Gittens, hvem 

han først skiltes fra ved den store Brønd ved Indgangen til Byen. Tæt derved skal Joe La Granges Moder bo, 

og A. blev af Joe la Grange kaldt ind. Han paastaaer vedblivende, at han ikke vendte om bag efter Vognen og 

ikke har været paa Carlton. Klokken var imellem 7 og 8, da han af en Betjent blev optaget i Mathilda’s Huus. 

[Folio 123b-124a, opslag 511] 

Arrestanterne bleve confronterede og deres Forklaringer dem gjensidig foreholdte, men hver fastholder 

sin Forklaring. 

Arrestanten Richard Gittens opgiver Navnet paa sit Fruentimmer som Sarah John. Arrestanterne Gittens 

og Green afførte. 

Fremstilledes A. William Feeld af Pl. Hermitage, der er sigtet for Deeltagelse i Exesserne paa Pl. Hermitage 

og derfra at have fulgt med Banden til Lebanonhill, og om hvem det af Arrestanterne Emanuel og Edward 

Lewis var forklaret, at han var fulgt med dem til Byen Frederiksted den 1ste October. Han forklarer, at de kom 

til Byen længe før Klokken 12, ved hvilken Tid han, der var gaaet til Byen for at see, om han ikke kunde faae 

fat i nogle Folk til Hermitage og strax var skiltes fra Emanuel og Lewis, hvilke begge havde Stokke i Hænderne 

/: Stokke ɔ: Knipler :/, Tørklæder om Hovedet og Buxerne smøgede høit op, hvilket Arrestanten ansaa for et 

Tegn paa, at de vare ude paa Commers – var ved at forlade Byen igjen. Han saae saaledes ikke, hvad de 

foretoge sig. Hvad ham selv angaaer, saa lykkedes det ham ikke at faae Folk. Adspurgt, om det var fordi de 

Folk han talte med, ikke vilde tage Aarscontracter eller ikke vilde arbeide for den sædvanlige Betaling, angiver 

han, at han ikke hørte nogen saadan Tale, men der der blev ham kun svaret at de ikke vilde til Hermitage 

fordi ”the Captain was such a droll man”. Han siger, at han, da ingen Folk var at faae, og desuden Forvalteren, 

der efter Aftale skulde være i Byen, ikke var kommen, helst vilde ud af Byen igjen, da October Folk vare vilde. 

Om Emanuel og Edward Lewis bleve i Byen, kan han saaledes af egen Erfaring ikke sige, men Emanuel har 

siden, da A. var med til at føre ham til Byen, fortalt ham at baade han og Edward Lewis havde været i Moore’s 

Boutik og der bemægtiget sig endeel Penge, som de havde skjult i en Sukkermark ved Concordia, lige som 
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Emanuel ogsaa fortalte ham, at en Mand fra Annally havde taget en Pose Penge ud af Toldkontoiret og at 

denne Mand og Edward Lewis vare komne op at Klammes om Pengene. 

Med Hensyn til den mod ham selv rettede Sigtelse angiver Arrestanten, at der i den Bande, der kom fra 

Mt Pleasant til Hermitage var en Mand der hed William Joseph /: efter Arrestantens Angivende skal han 

senere være død :/ som i [Folio 124b-125a, opslag 512] Forening med Emanuel vilde tvinge ham til at ringe 

Plantagens Klokke; men da A. tog fat paa Rebet, gik det istykker, saa at A. ikke kom til at ringe, idet han 

nægtede at krybe op paa Klokkestilladset, hvilket derpaa Edward Lewis gjorde. At han skulde have hjulpet til 

at antænde enten det ene eller det andet, paastaaer han er ikke sandt, men et Paafunde af Francis Phillip. A. 

blev nødt til at gaae med til Lebanon Hill, skjøndt han havde daarlige Fødder, men vil have grebet den første 

Leilighed til at slippe bort. Han kom rigtignok tilbage til Hermitage med en Sukkerøxe i Haanden. Han vil have 

underrettet Driveren og Samuel Chase, hvem Banden var efter saavelsom efter ham selv, fordi de havde 

reddet alt Forvalter Quin’s Bohave ned i Negerbyen, om, at Banden vilde komme tilbage til Hermitage samme 

Aften og brænde Negerbyen, men han benægter, at han har villet have Banden tilbage eller gaaet omkring i 

Negerbyen og pralet af, at han vilde ”fight for liberty”, saaledes som det om ham er angivet. Han vil den 

paagjeldende Morgen nok have taget sig en Snaps, saaledes som han er forfalden til – i Romkjelderen paa 

Lebanonhill vil han intet have drukket men han mener ikke, at han har været fuld, saaledes at han i Fuldskab 

skulde have gaaet omkring og holdt med Oprørerne. 

Arrestanten er fordrukken. Arrestanten ratihaberede sin Forklaring, hvorefter han blev afført. 

Retten hævedes Kl: 4¾.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1878 Tirsdag den 17de December om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Forhørsdommeren bemærkede, at det ved Angivelse fra Forvalter W. Wilson af Pl. River var bleven Oplyst 

at den den 4de Januar under Navnet James Harewood relaxerede Arrestant almindelig gaaer under Navnet 

Heatly. Han er under dette Navn sigtet for at have deeltaget i Exesserne paa Plantagen River Onsdagen den 

2den October. Han var derefter [Folio 125b-126a, opslag 513] igaar bleven foranlediget anholdt og frem-

stilledes nu. Han angiver, at hans Navn vel er James Harewood, men at han almindelig gaaer under Navnet 

Heatly. Han benægter dog, at have været med paa Pl. River den paagjeldende Aften. 

Fremstilledes Arrestanten Samuel Beerley, der paastaaer, at Anholdte Harewood der fremstilledes for 

ham, hvem han ogsaa kjender under Navnet Heatly, var med Banden paa River og havde en Øxe i Haanden. 

Dommeren derpaa, under Henviisning til det tidligere over Anholdte som værende blandt de fra første af 

paa Mistanke om Deeltagelse i Oprøret Fængslede afsagte Arrestdecret, og da Sigtelsen under Undersø-

gelsens Gang er bleven bestyrket, decreterede, at Anholdte James Harewood kaldet Heatly paany vil være at 

belægge med Varetægtsarrest. Kjendelsen blev Arrestanten betydet, hvorefter han afførtes. 

Fremstilledes Joseph Petersen af Pl. River, der blev saaledes forbrændt i Romkjelderen paa Pl. Upper Love 

den 2den October, at han, efter at han den 23de s. Md. var indbragt til Politikammeret i Christiansted, maatte 

indlægges paa Hospitalet, hvorfra han, da han var helbredet, den 22de November undløb, men nogle Dage 

efter igjen indbragtes. Han angiver, at han ikke, som han er sigtet for, har sat Ild paa Romkjelderen paa Upper 

Love, men han var, tilligemed en stor Mængde af Banden inde i Romkjelderen og drak af Rommen, da 

Romfadene bleve slaaede istykker og der derefter blev sat Ild i Kjelderen. Negerne, der vare derinde, styrtede 

paa engang hen imod Døren for at komme ud, og da Arrestanten i Trængslen faldt, blev han naaet af den 

brændende Rom, der flød hen ad Gulvet, og han blev forbrændt paa Ansigtet, Hænder og Fødder, medens 

hans Klæder da de vare vaade ikke antændtes. Han vil baade Tirsdag og Onsdag have røgtet Mulerne som 

sædvanlig og var ude med dem i Marken, da Banden brændte de omliggende Plantager, saa at han heller 

ikke var hjemme i Gaarden, da River Værker brændte. Han saae Banden gaae over til Fountain uden at følge 

med, og da den derfra kom tilbage og atter havde passeret River, gik A. efter den og traf den saaledes paa 

Upper Love, hvor han strax [Folio 126b-127a, opslag 514] løb til Romkjelderen. Han angiver, at han ikke er 
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nogen Drukkenboldt, saa at det egentlig ikke var for at drikke, at han gik derover, og han kan ikke angive 

nogen egentlig Grund, da han ikke tænkte paa at gjøre nogen Fortred eller at have med de oprørske Negere 

at bestille. Arrestanten afført. 

Fremstilledes A. Henry Francis, der i sin Tid er optaget paa Pl. Carlton som mistænkt for Deeltagelse i 

Spectaklerne. Han havde for Commissionen angivet, at han ikke noget Sted havde været med til at begaae 

Exesser, men var optaget, fordi han imod det da bestaaende Forbud havde ladet sig finde paa Pl. Carlton, 

hvor han ikke var emploieret. Da de med Hensyn til Arrestanten anstillede Undersøgelser ikke havde frem-

bragt Yderligere imod ham, fandtes det, at han kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes Joseph Briggs af Plantagen Fredensborg. Han vil have holdt sig rolig paa Pl. Cane, hvor han 

har sit Fruentimmer, hele Onsdag, hvorimod han Torsdag Morgen eller Formiddag fulgte med den Bande, 

der kom fra Høgensborg og derfra gik videre til Diamond og senere til Good Hope og igjen tilbage til Carlton. 

A. vil saaledes vel have været med ved Ildebranden paa de Steder, hvor denne Bande, som i det Foregaaende 

oftere omhandlet, huserede, men han nægter selv at have foretaget noget, og særlig vil han intet have havet 

at gjøre med at sætte Ild paa Romkjelderen paa Enfjeldgreen /: jfr. Forhør 21de Novbr. :/ Paa Pl. Carlton vil 

han sammen med Augustus Robert og Vagtmanden Braffith have faaet Sophy fra Høgensborg, der foer 

omkring oppe i Huset og slog alting istykker og ogsaa vilde have sat Ild paa Huset, bort og meener saaledes 

at have været med til at redde Huset. Paa hele Bandens Tour saa han den ommeldte Sophy sammen med 

Washington, hun havde baade Svovlstikker og Karosinolie med sig, men A. tør ikke sige, at han just har seet 

hende sætte Ild paa. 

Fremstilledes Sophia Matterson [Folio 127b-128a, opslag 515] af Pl. Høgensborg, der benægter at have 

havet nogetsomhelst at gjøre med de Ødelæggelser, der anrettedes af de fra Høgensborg udgaaede Bander. 

Joseph Briggs og Sophia afførtes. 

Fremstilledes Thomas Contigator /: jfr. Forhør 18de Novbr :/ Han forklarer yderligere, at han om Onsdagen 

var med til efter Driverens Ordre til at flytte forskjelligt Bohave ud af Pl. Caulters Huus ned i et tomt Huus i 

Negerbyen. A. veed, at der blev flyttet et Sengested med Madrats, et stort Speil og et Bord, men er ikke vis 

paa, om der blev flyttet mere, medens han tilligemed Tømmermanden var ifærd med at tage Sengestedet 

med. Han veed ikke af, at der blev skjult Ting andre Steder end i det anmeldte Negerhuus, og han troer, at 

hvad der der blev skjult blev reddet. Han vil ikke vide noget om, at enten han selv eller nogen anden skulde 

have givet Parris Anviisning paa disse Ting. A. var, dengang Banden nærmede sig, ad Profit til; og Værkerne 

vare allerede i Brand, da han kom ind i Gaarden. Han bad Parris om ikke at afbrænde Vaaningshuset, under 

Foregivende af, at det var for nær ved Negerbyen, og det var ved den Leilighed, at Parris dunkede ham med 

Bøssekolben og saaledes tvang ham til at gaae op ad Trappen til Huset, hvori Banden huserede, men han kom 

kun til Døren, da idet samme Folk styrtede ud, fordi der var Ild inde i Huset. Han saa Margreth Heyns udenfor 

Huset, men hørte hende ikke opmuntre Banden. A. vil om Onsdagen have været paa Plantagen til Kl: 6, da 

han gik over til L Bethlehem, hvor han har sin Kone. Driveren var, medens banden var paa Plantagen, skjult 

et eller andet Sted, hvor Planter Coulters Huusholderske Miss Daily, der har forklaret imod A., var veed han 

ikke. A. Afført. 

Fremstilledes John Samuel af Pl. Anguilla. Han angiver, at han ikke har seet A. Thomas Contigator være 

med til [Folio 128b-129a, opslag 516] at flytte Planter Coulters Ting ned i Negerbyen, men han har heller ikke 

seet eller hørt Th. Contigator give Banden Anviisning paa, hvor det flyttede Bohave var skjult. Han saa, at 

flere af Banden gik igjennem Negerbyen og ledte om det, men de bleve kjede af det og truede med, at de 

vilde komme tilbage om Aftenen og brænde Negerbyen, naar de ikke fik Godset paaviist, hvad de dog ikke 

fik; de kom heller ikke tilbage om Aftenen. Af Frygt herfor lod imidlertid Driveren de Ting, der vare forvaret i 

Negerhuset, flytte ud i et Sukkerstykke, hvorfra de siden bleve bragte til Forvalteren. A. mener, at der, for-

uden de af Contigator nævnte Sager, desuden var nogle Seildugsstole. Under Trappen mener A., at der var 

gjemt en Kasse med Glas og andre mindre Sager, men den fik Banden sit Øie paa og den blev slaaet istykker, 

men han veed ikke noget om, at det skulde være Contigator der gav Anviisning derom. A. var oppe i Huset, 

medens Banden var der, og søgte sammen med nogle andre, da de begyndte at sætte Ild paa at slukke, men 
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de bleve truede til at opgive et hvert Forsøg. – Forsaavidt Arrestanten er sigtet for sammen med de to andre 

Folk paa Anguilla at have været nede paa Blessing og der afbrændt et Par Magasstakke, forklarer han, at der 

var tre fremmede Negere, blandt hvilke han ikke vil have kjendt nogen, der Torsdag Eftermiddag kom til 

Anguilla, hvor han og to andre sad under et Tamarintetræ, og opfordrede dem til ”a walk”, da det ikke gik an, 

at Anguillas Folk slet ikke gik med. A. og de to andre fulgte da med de tre Negere til Blessing, hvor 

Allowancekjelderen blev opbrudt, men fandtes tom, hvorpaa to eller tre Magasstakke bleve antændte. Hvem 

der slukkede Ilden igaar, veed A., der siger at det var de 3 Mand, der gjorde al Ulykken, ikke, da han og de to 

andre Anguilla Folk strax løb hjem. Afført. 

Retten hævet Kl: 4. –  Ph Rosenstand 

[Folio 129b-130a, opslag 517] 

Aar 1878 Torsdagen den 19de December om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes John Gottlieb Robert kaldet Bordeaux, der tidligere havde opgivet at han aldeles ingen 

kjendte i den Pøbelhob han traf paa i Frederiksted Torsdag Aften og nu havde begjært sig fremstillet. Han 

forklarer da at han den paagjeldende Aften kom fra Two Brothers hvor han er emploieret til Fred. imellem 

Klokken 7 og 8. Han gik ned ad Kongensgade og mødte ved Reuters Boutik en Hob Negere i Spidsen hvoraf, 

efter hans Angivende, gik Emanuel fra Mt Pleasant, paa samme Tid saa han at der var endeel Folk forsamlet 

nedenfor den catholske Præsts Bolig og han saae Byfoged Sarauw gaae henimod dem. A. gik da samme Veie 

hvilken ogsaa Emanuels Bande havde taget. Han hørte at Byfoged Sarauw søgte at berolige Hoben, idet han 

sagde at de Dagene efter kunde komme frem med hvad de havde paa Sinde. Han hørte nogle af Negerne 

klage over at de ikke kunde have faet Pas til at forlade Øen og endeel raabe paa at de vilde have høiere 

Betaling. De vilde ikke lytte til Byfogden eller til den Mand, som han, da han ikke selv kunde tale høit brugte 

til at tale til dem. Da denne Mand – Marselin Williams var bleven ramt af en Steen, der fra Hoben blev kastet 

ind i Kredsen og han – Marselin – gjorde Mine til at ville gaae væk opfordrede A. ham til at blive og sige hvad 

Byfogden havde at sige. Idet A. gjorde det fik han af Samuel Henry et Slag i Hovedet af en Stok og strax efter 

fik Byfoged Sarauw, uden at A. saa af hvem, et Slag i Hovedet saa at han faldt til Jorden, hvorpaa han blev 

fulgt hjem af Marselin. A. gik et Stykke Vei med og da han kom tilbage fandt han at en lille Bod, som han 

mener tilhørte et Fruentimmer ved Navn Benjamin var opbrudt og at der var et Baal paa Gaden uden [Folio 

130b-131a, opslag 518] for. Dette var den første Ild A. saae i Byen og han antager at den var antændt af den 

samme Hob der kort forinden havde været samlet som ommeldt. A. vil ikke være standset ved Ildebranden 

men være gaaet ad Kongensgade lige op til Jane Major for at faae sit Hoved forbunden. Han vil derefter være 

gaaet hjem og være bleven Resten af Natten hjemme. I Hoben ved den catholske Præstebolig vil han ogsaa 

særlig have lagt Mærke til Emanuel der med en Pidsk i Haanden gererede sig som en ”Capitain”. Han vil 

ligeledes have seet Edward Lewis i Byen, dog mener han ikke i denne Hob. Han angiver at han lever sammen 

med et Fruentimmer Petrine Groiels og at det var i hendes Huus at han tilbragte Natten. Foreholdt at han 

sigtes for – Frederiksted Poltitforhør 22de November – senere paa Aften eller Natten at have været paafærde 

og blæst paa Skal benægter han saadant. 

Fremstilledes Arrestantinden Petrine Groiel af Frederiksted. Hun erklærer at A. Robert – Bordeaux ikke 

sov hos hende eller i hendes Huus den gaagjældende Nat. Hun saa ham den næste Morgen ved Two Brothers 

Port, med ombunden Hoved og blodig Skjorte. Forsaavidt hun er sigtet for at have givet A. Robert med hvem 

hun tidligere har levet den Skal han skal have blæst til Spectakler paa, benægter hun saadant, og opgiver at 

det er et Fruentimmer der vil hende til livs der har angivet saadant til Politibetjent Jacksen. 

Arrestanten Robert – Bordeaux – vedbliver at han tilbragte Natten i Petrine Groiels Huus. Begge Arre-

stanter afførtes. 

Derefter fremstilledes A. Thomas James af Plantagen Anguilla. Han forklarer med Hensyn til Affairen paa 

Blessing som han er sigtet for at have deeltaget i gandske som den den 17de dennes afhørte John Samuel, at 

han selv, John Samuelsen, James Griffith henad Aftenen, altsaa flere Timer efter, at Banden havde været paa 
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Anguilla, sad under et Tamarindetræ, da 3 Personer kom fra Mannings Bay Kanten og truede A. og de 2 Andre 

[Folio 131b-132a, opslag 519] til at gaae med ned til Blessing i det de skjændtes over at Anguilla Folk slet ikke 

havde været med men havde gjemt deres Herres Ting i Negerbyen. De vilde derfor have ialfald nogle af 

Anguilla Folk ”out for a walk” og A. og de to andre maatte følge saaledes med. Paa Blessing blev Allowance 

Kjelderen, der imidlertid var tom, opbrudt uden at dog enten A. eller de to andre fra Anguilla skulde have 

været med dertil, og A. vil end ikke have ventet og seet Magasstakkene antændt. A. vil ingen af de tre Mænd 

have seet at nogen af Anguilla Folk sluttede sig til, eller hjalp Banden da den var paa Anguilla og vil navnlig 

ikke have seet Thomas Contigator give Anviisning paa hvor Hrr. Coulters Møbler og Sager vare gjemte. Saavidt 

A. veed, blev hvad der var gjemt i Negerbyen reddet, hvorimod han saae at nogle Ting, deriblandt som A. 

troer, ogsaa nogle Stole, der vare gjemte under Trappen bleve opdaget og slaaet istykker, men A. saae ikke 

at nogen af Anguilla Folk paaviste Tingene. Paa Tilspørgsel om hvem han særlig lagde Mærke til i Banden 

foruden Parris angiver han at det var vanskelig at skjelne de Enkelte hvoraf han ikke kjendte mange, da de 

vare langt nede fra Landet, men han lagde Mærke til Margreth Heyns fra Slob og forklarer med Hensyn til 

hende som alt under Forhøret den 18de November anført. 

Fremstilledes James Griffith af Pl Anguilla, der med Hensyn til Affairen paa Blessing, hvilken ogsaa han er 

sigtet for at have deeltaget i, forklarer gandske som foregaaende Arrestant. Heller ikke han vil have kjendt 

nogen af de tre Mænd, i hvilken Henseende han angiver at han, der som Dreng vil være kommen fra Barba-

dos, aldrig vil have tjent andre Steder end paa Anguilla og derfor kun kjender faae Folk nede i Landet. Han 

saae ikke at nogen af Anguilla Folk sluttede sig til eller paa nogen Maade hjalp Banden, eller paaviste Gods 

som var søgt bragt i Sikkerhed for Banden; navnlig vil han heller ikke have [Folio 132b-133a, opslag 520] seet 

Thomas Contigator gjøre saadant. Han hørte at Th. Contigator klagede over at Banden ikke havde efterladt 

noget Meel til Plantagens egne Folk men taget det altsammen selv, og saae at Parris derfor truede ham med 

Prygl, men ellers saa han ikke Thomas C. gjøre noget. A. vil ikke selv have lagt Mærke til Margreth Heyns men 

han vil bagefter have hørt af Thomas James hvorledes Margreth bar sig ad. 

Derefter fremstilledes Arres. Ann Eliza Richard af Pl. Rust up Twist, der er sigtet for, at have sat Ild paa et 

Huus i Negerbyen paa Pl. La Vallee – saavidt vides den eneste Plantage hvor der er bleven sat Ild paa Neger-

byen –. Hun indrømmer at hun er gaaet fra Rust up Twist over til La Vallee, da Banden var paa Sidstnævnte 

Sted, men angiver at alting allerede dengang stod i lys Lue. 

Fremstilledes Arrestanten William Henry Edward af Pl. Clifton Hill der har Mærker af Brandsaar paa ven-

stre Been. Han angiver at han er bleven forbrændt i et Sukkerstykke paa Pl. Mt Pleasant. Han vil, Onsdag 

Middag da han hørte at der nede i Landet færdedes Bander af Folk, der sloge hinanden ihjel og gjorde andre 

Ulykker, være gaaet ned i Landet for at høre noget om sin Søster der skal boe paa Paradise. Han kom 

imidlertid ikke til Paradise da han noget neden for Adventure vil være truffen paa en Hob Negere, der vilde 

tvinge ham til at slutte sig til dem og iblandt hvem der var en Mand ligeledes fra Clifton Hill ved Navn Joseph 

Ross /: kaldet Monsieur, senere skudt :/ der gav A. et Slag med en Stok over Nakken. Da desuden et Par Andre 

af Hoben vare efter ham, løb han ind i et Sukkerstykke hvori der allerede var Ild og hvorfra han blev trukken 

ud af de andre, men vil han da allerede være bleven forbrændt paa Foden. Han fulgte da med Banden ned til 

Indkjørselen til Mt Pleasant /: Kortright :/ og vil derfra have seet Ildebranden paa St Georges. A. vil derfra 

være gaaet tilbage til Clifton Hill hvor han vil have været hjemme i sit Huus og havt Feber paa Grund af 

Brandsaaer da om [Folio 133b-134a, opslag 521] Aftenen Clifton Hill blev afbrændt. 

Arrestanterne vare efter haanden som de vare blevne afhørte afførte. 

Retten hævedes Kl: 4¾.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1878 Fredagen den 20de December om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes Joseph Merchant af Pl. Two Brothers, der er sigtet for at have været med ved Ildebranden i 

Frederiksted Natten mellem 1ste og 2den October. A. angiver at han forlod Pl. Two Brothers om Aftenen Kl: 
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mellem 7 og 8 og gik ind til Byen, hvor han ogsaa var om Natten under Ildebranden, men han angiver at han 

hjalp med til at flytte Varerne for Mrs Reuters fra hendes Søn Boutik da der blev sat Ild paa Huset, men at 

han ikke gjorde noget Ondt. 

Fremstilledes Rebecca Robert af Pl. La Reine, der er anholdt som mistænkt for, at have deeltaget i Exes-

serne paa Enfjeldgreen. Hun benægter, at have været paa Enfjeldgreen den paagjeldende Dag, da hun ikke 

vil have forladt Plantagen. 

Fremstilledes Elizabeth Edward af Pl. La Reine /: kaldet Betzy :/ Der er sigtet paa samme Maade som 

foregaaende Arrestantinde, men benægter ligeledes, at have været der. 

A. David William af Pl. Enfjeldgreen fremstilledes. Han angiver, at han godt kjender Betzy fra La Reine og 

at hun var med Banden paa Enfjeldgreen, navnlig saae han hende ved Romkjelderdøren, men han kan ikke 

sige, at han saae hende gjøre noget. 

Derimod vil ingen af de andre her hensiddende Fanger fra Enfjeldgreen kjende den omhandlede Betzy fra 

La Reine eller have lagt Mærke til hende ved Branden paa Enfjeldgreen. 

Fremstilledes John Hendriksen af Pl. Enfjeldgreen der angiver at han [Folio 134b-135a, opslag 522] efter 

at Banden havde været paa Enfjeldgreen fulgte med den til Good Hope, hvor han dog ikke selv vil have være 

deelagtig i Brandstiftelsen. Samtlige Arrestanter vare efterhaanden som de vare blevne afhørte afførte.  

Endvidere fremstilledes Arrestanten David Cameron af Pl. La Grange. Med Hensyn til hvad han om sit 

Ærende i Frederiksted Natten mellem Tirsdag og Onsdag i Forhøret den 10de December har forklaret var der 

i Frederiksted bleven anstillet Undersøgelse og var det til en af Politiassistenten optagen Rapport af tvende 

Personer Charles Robert Jefferson og David Rodgers blevet angivet at A. havde foranlediget Ildspaasættelsen 

paa Politibetjent Larsens Bolig og selv været med til at iværksætte Antændelsen ved Hjælp af Kerosin-Olie. 

A. hvem den saaledes nærmere præsicerede Sigtelse foreholdtes nægter at have været med til at sætte 

Ild paa hos Betjent Larsen hvem saalidt som hans Bolig A. vil have kjendt forinden han blev anholdt. Om hvad 

han foretog sig i Frederiksted fastholder han sin tidligere Forklaring. A. afført. 

Retten hævedes Kl: 4.  Ph Rosenstand. 

 

Aar 1878 Lørdagen den 27de December om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhører. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes A. Clara Thomas der angiver at hun ved Oprørets Begyndelse, arbeidede som Porter paa 

Sionhill og var tilhuse hos sin Onkel Driveren. Om Morgenen den 3die October var hun gaaet ned til sin Fader 

der boer paa Pl. Diamond & Ruby Isaac Thomas. Han var saaledes i Negerbyen der da Banden kom derind; 

Medens Resten af Banden var i Gaarden gik 3 af Hovedmændene George Simmons af Barrenspot, Aaron 

Martin af Strawberry Hill og James Beck igjennem Negerbyen og drev Folkene ud under Trudsel af [Folio 

135b-136a, opslag 523] ellers at afbrænde Negerbyen. Paa den Maade fik de Plantagens Folk ud i Gaarden 

og de tvang nu Plantagens egne Folk til at bringe Magas til. Francis Lennard og James Beck der var dem der 

antændte Ilden, først i Vaaningshuset og derpaa i Værkerne. A. selv vilde de tvinge til at sætte Ild paa den 

Magashob, der var lagt tilrette under Møllevingerne ligeledes af Diamond & Ruby egne Folk og William Arnold 

stak hende i Haanden de Svovlstikker hvormed hun skulde antænde Magassen. Svivlstikken blæste imidlertid 

ud, hvorpaa George Simmons selv bragte et Bundt brændende Magas og dermed satte Ild. Inde i Møllemuren, 

siger A. var, som Francis Lennard havde udfunden endeel af Forvalterens Sager forstukne; derfor vare de saa 

ivrige for at faae Møllen afbrændt. A. udsiger fremdeles at det var Anførerne om at gjøre at faae Diamond & 

Ruby egne Folk gjordte til Medskyldige. Da Banden forlod Diamond & Ruby, tog den Folkene derfra med sig, 

idet en af Hovedmændene hvem hun betegner som James Taysen af Pl. Constitutionhill gik bag ved bevæbnet 

med en Møggreb og en ny Øxe og holdt Hoben sammen. A. vil saaledes være kommen med til Castle Coakly, 

og derfra til Peters Rest. Da Massen af Banden fra Peters Rest gik over til Work & Rest blev nogle faae, som 

A. mener kun 3, Mænd tilbage nemlig Lewis Benjamin af Sionfarm, Charles Bradshaw af Strawberry Hill og 

Francis Taysen og afbrændte Peters Rest Station. Foruden dem var der endeel Fruentimmer, deriblandt ogsaa 
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A. men de skulle ingenting have gjort andet end staaet og seet derpaa. Lewis Benjamin brækkede Døren op, 

hvorpaa han og Bradshaw sloge istykker, hvad der var at slaae istykker og derpaa satte Ild paa Bygningen. 

Medens James Taysen blev udenfor og passede paa Fruentimmerne. Endnu medens de røvede der hørte og 

saae de at der ved Annashope der bleve skudt som de antog – hvad der ogsaa har viist sig at være Tilfælde – 

paa den Bande der var gaaet til Work & Rest. De forstak sig da alle i Sukkerstykkerne og A. holdt sig skjult der 

indtil Aften [Folio 136b-137a, opslag 524] da hun kom tilbage til Sionhill; Hun var imidlerttid bange for at 

gaae hjem til sin Onkel, men traf i Negerbyen paa en Mand ved Navn Joseph Riis, der som ommeldt holdt 

hende skjult indtil hun den 14de f. Md: blev op daget der af sin Onkel, og blev anholdt. Den af A. saaledes, 

men Hen syn til hendes egen Deelagtighed afgivne Forklaring blev af hende ratihaberet. 

Formanet til Sandhed angiver A. dernæst paa Tilspørgsel, at C Coakley’s Folk stode ved Indgangen til 

Plantagen da den fremmede Bande kom ind. Bandens Fører løb op imod dem under Raabet ”our side” og 

svingede deres gamle Sabler og Møggrebe og opfordrede Folkene til at komme med ud for at faae Allowance. 

Hun saae Richard Lewis, sammen med Folkene men saae ikke enten at han var udsat for at blive mishandlet 

eller at han særligen kom Banden imøde. Hun saae ham ved Allowance Kjelderen mellem de andre men hun 

saae ikke at han ringede Klokken. Hun saae ham fremdeles nede ved Værkerne da disse blev antændte af de 

samme Førere som havde gjort det paa Diamond & Ruby, sammen med flere andre; saaledes saae hun at 

William Barnes satte Ild paa Magasstakken ligesom hun ogsaa mener at det var andre Folk, uden at hun veed 

hvem, der satte Ild paa Romkjelderen. Hun saae ikke at Richard Lewis selv satte Ild paa. Fiskermanden Julius 

Jackson mødte Banden ved C. Coakleys Gaard hvor han var paa Veien over til Sionfarm med en Kurv Fisk. De 

toge Kurven fra ham og smed den i Ilden og gav ham en Skal istedet at blæse paa. 

Fremstilledes A. William Arnold af Upper Love. Han angiver at det ikke var ham der gav forrige Arre-

stantinde Svovlstikker paa Diamond & Ruby. Da han først tog sit Diplom som Capitain – saaledes udtrykker 

A. sig – paa Castle Coakly da Marchal blev træt og derfra var Capitain indtil Banden blev splittet paa Annas-

hope. Han havde saaledes, da han var i Banden paa D & Ruby ingen Ret til at uddele Svovlstikker. Han vilde, 

siger han, ikke skjule det, hvis det var ham da han, som alt tidligere forklaret har været med Brandstifterne 

lige fra Upper Love af og til Annashope og altsaa saaledes været med til Ildspaasættelserne paa Upper Love, 

Jealousy, Mt Pleasant, Monbijou, Fredensborg, Barrenspot, Strawberryhill, Diamond & Ruby, C. Coakly, Peter 

Rest, Work & Rest og Annashope. Han vil, angiver han fremdeles ingen Steder selv have sat Ild paa. I Be-

gyndelsen fordi der var for mange om det og senere fordi han kunde give andre Ordre til det. 

A. Clara Thomas vedbliver, da A. [Folio 137b-138a, opslag 525] Arnold fremstilledes sammen med hende 

at det var ham, der gav hende Svovlstikkerne. 

Hvorimod han, der erklærer, slet ikke at have lagt Mærke til hende i Banden, fastholder at han ikke paa 

Diamond & Ruby har givet Svovlstikker til nogen. 

Arrestantinden Clara Thomas afført. 

Arrestanten William Arnold blev videre forhørt. Han anfører at han veed godt at han har været slemt med, 

men siger han, der er meget meget faa Negere ligened til det mindste Barn der ikke har været med enten 

ialfald hentende Magas eller i det allermindste været ”walking” A. gjorde i Begyndelsen heller ikke andet end 

gaae med og, siger han, det var kun fordi Marshal blev træt paa Castle Coakley at han kom til at spille en 

større Rolle, der det ellers var større /: betydeligere :/ Negere end han der vare Capitainer. Derefter tilspurgt 

om han forinden havde hørt noget om at der skulde være Spectakler paa Vestenden, angiver han, at en Neger 

af hans Klasse ville ikke faae noget at høre, da ”the big Negros” vilde holde det for sig selv. Han angiver at 

han dem 1ste October var i Christiansted hvor der var en stor Deel Landnegere som sædvanlig den 1ste 

October, dog mener A flere end han tidligere har seet, men han hørte ikke noget Tegn til Spectakel. Der var 

flere Folk fra Upper Love i Byen, deribalndt ogsaa William Jones og George Cambridge men heller ikke de – 

der begge have været alvorlige med og efter A. Opfattelse ”bigger negros” – end han – talte om noget 

Usædvanlig. De gik ligesom A. selv fra Byen til Upper Love og ikke nedtil Frederiksted. Afført. 

Fremstilledes Lewis Benjamin af Pl. Sionfarm. Der angiver at han ikke var ved Peters Rest Station, da den 

blev brændt og saaledes endnu mindre har været med at sætte Ild paa. 
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Han fremstilledes for A. Clara Thomas der i ham gjenkender den af hende omtalte Lewis Benjamin og 

fastholder sit Udsagn. Hun angiver fremdeles at det var Lewis Benjamin der satte Ild paa Driverens Huus paa 

Peters Rest. A. blev selv sendt af ham, efter Karosinolie, der skulde bruges til Antændelsen til et Fruentimmer 

Charlotte Conradt, der pleier at sælge Olie paa Plantagen. Hun siger at det var efter at Massen af Banden 

allerede havde forladt Peters Rest, at Lewis Benjamin, der var kommen over fra Sionfarm, tilligemed 

Bradshaw og endeel af Peters Rest egne Folk vilde brænde Driverens [Folio 138b-139a, opslag 526] Harpers 

Huus, fordi der ingen Meel var i Kjelderen og da havde Harper, der ogsaa havde skjult sig selv mistænkt for 

at have skjult Melet. 

A. Lewis Benjamin benægter ligeledes i et og alt Sigtelsen for at have sat Ild paa Driverens Harpers’ Huus 

og angiver at han slet ikke var paa Peters Rest. 

Begge A. afførte. 

Fremstilledes Henry Smith Dixen af Pl. Sionhill; Han benægter at han noget Steds har været med i nogen 

Bande. Han vil Onsdag Formiddag være kommen fra Christiansted ud til Marys Fancy, hvor han tidligere 

havde tjent og vil ikke have forladt denne Plantage indtil Fredag Morgen da han gik hjem til Sion Hill. Han vil 

saaledes navnlig ikke kunde have været med paa Peters Rest om Torsdagen. Under nærmere Examination, 

forklarer han, at han om Torsdag Morgen, tidligere end nogle andre Folk, der Aften i Forveien skulde have 

hjulpet med at flytte Forvalterens Ting ned i Negerbyen af Driveren Peter Felix blev tracteret med et Par 

Snapse hvoraf han blev noget Fuld, saa han lagde sig ind i et Sukkerstykke af hvilket han ikke vil være kommen 

ud igjen førend, som han mener Kl: 1 – 2; paa den Tid da nogle Plantere tilhest kom til Bonne Esperance. 

Arrestanten afført. 

Fremstilledes A. Christian Benjamin af Pl. Rattan, nylig udkommen fra Hospitalet med betydelige Ar af 

Brandsaar paa Benene. Han forklarer at han er bleven brændt da han Onsdag /: den 2den Octobr :/ Eftermid-

dag imellem Grove Place og Mt Pleasant mødte en Bande ved en Sukkermark som de just havde stukket Ild 

paa. Han blev skubbet ind i Sukkermarken og da han faldt voldsomt forbrændt. Han kom samme Aften op til 

Marys Fancy hvor hans Fruentimmer Nancy Clarke boer og blev siden ikke istand til at gaae ud saa at han ikke 

kan have været med om Torsdagen paa Negrobay hvor han beskyldes for at være bleven brændt. 

Afført. 

Retten hævedes Kl: 4¾.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1878 Mandagen den 23de December om Middagen Kl 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Betjent C. Nielsen. [Folio 139b-140a, opslag 

527] 

Efter Tilsigelse var mødt David Beandhuy Driver paa Pl. La Raine. Han blev betydet at han har at afgive 

Forklaring som Vidne og blev formanet til Sandhed. Han forklarer paa Tilspørgsel at Rebecca Roberts og Eli-

zabeth Edwards begge sigtede for at have været med paa Enfjeldgreen /: jfr. Forhør 20de December :/ vare 

hjemme paa La Reine fra Onsdag Aften og til Torsdag Formiddag som han mener lige til Kl: 12; ved hvilken 

Tid han mener at de saavelsom flere Andre af La Reines Folk forlode Plantagen. Demitteret. 

Fremstilledes A. William Griffith af Pl. La gr. Princesse; der er sigtet for Ildspaasættelse paa Pl. Glynn. De 

med Hensyn til ham anstillede Undersøgelser have imidlertid ikke ført til at Sigtelsen er bleven bestyrket. 

Han blev derefter Relaxeret. 

Fremstilledes Fanny Franklin af Pl. Castle, der er sigtet for at have været deelagtig i Ildspaasættelsen paa 

Pl. Lower Love. Hun angiver at hun rigtignok gik fra Castle til L Love paa den Tid Banden var der og havde sat 

Ild paa Magassen, men at hun gik derud for at see efter hendes Søn, en Dreng paa nu 8 – 9 Aar om hvem hun 

havde hørt at han var løbet ned paa L. Love. Hun vil strax da hun havde fundet Drengen være vendt tilbage 

til Castle uden at have deeltaget i noget som helst og vil hun navnlig heller ikke, som det særlig er angivet, 

have været med til at tage Meel ud af Allowancekjelderen. 
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Derefter fremstilledes Felitia Benjamin, ligeledes af Castle, der er sigtet paa samme som foregaaende 

Arrestant. Hun benægter endog at have været paa L. Love paa den Tid Banden var der eller Ildspaasættelsen 

fandt Sted. 

Fremstilledes William Henry af Pl. Lower Love, tidligere Vagtmand der, og som, da Banden var paa L. Love 

endnu var tro og intet foretog sig til at støtte Urostifterne. Han angiver, efter at være betydet at han vil blive 

afhørt som Vidne med Hensyn til Forhold hvori han ikke selv er impliceret, at baade Felitia Benjamin og Fanny 

Franklin vare paa L. Love under Brandstiftelserne der. Han vil ikke have seet at Fanny foretog sig noget men 

hun kom ind sammen med de andre Folk fra Castle, der kom løbende til efter at Banden under Anførsel af 

George Marshall og Thomas Critchlow havde begyndt deres Ødelæggelser, omtrent ved den Tid da 

Vaaningshuset begyndte at brænde. Han vil være sikker paa at det var Felitia der først med et Bundt Magas 

satte Ild i Maskinrummet og saaledes paa Værkerne. Ligesom han vil have seet Thomas Small antænde et 

Bundt Magas i Maskinrum- [Folio 140b-141a, opslag 528] met og dermed sætte Ild paa Romkjelderen. Han 

siger at om Løverdagen sigtede hele Gængen Felitia for at have været den der stak Ild paa Værkerne. A. 

angiver at han ikke saa Thomas Critchlow, der stod i Gaarden ved Siden af ham selv egentlig foretaget sig 

noget, men det var efter A. Mening ikke til at tage Feil af at han var en af Anførerne da han var rustet baade 

med en Sabel og en Stok. Fremstilledes A. John Charles af Pl. L Love der var hjemme paa L Love Onsdag Aften. 

Efter at have faaet samme Formaning som foregaaende Arrestant, angiver han, at han ikke selv saae Felitia 

Benjamin i Banden med senere hørte nævne paa Pl, at hun havde været der. A. var ikke i Nærheden af 

Værkerne da Ilden blev paasat der; han havde efter at Vaaningshuset var bleven afbrændt søgt at faa George 

Michael, hvem han angiver som Fører for Banden, til at afstaae fra at afbrænde Værkerne og havde endog 

grebet ham om Haanden i hvilken han havde en Pistol og trukket ham med sig ned i Negerbyen saa at George 

var halvveis ved at give efter, da nogle Folk kom efter dem og fik George tilbage i Banden. Det var især Thomas 

Smalls og en gammel Fisker Jacky Weatherbird fra Castle der fik George til at gaae tilbage til Værkerne som 

dog allerede i Mellemtiden vare blevne antændte, saa at det ikke er George der har ladet dem antænde, 

skjøndt han rigtignok strax da A. bad for Værkerne raabte at de maatte brænde ligesaavel som de havde 

brændt andre Steder. A. baade saae og talte ogsaa med Thomas Critchlow og spurgte ham bebreidende, om 

det var ham, der havde bragt Banden der, hvad Chritchlow benægtede, idet han paa samme Tid udpegede 

George Michael som Anfører. A. vil ikke have hørt Fanny Franklin’s Navn nævne. 

Fremstilledes A. Jacky Weatherbird af Pl Castle, der, efter først at have angivet at han hele Tiden fra Tirs-

dag til Torsdag var deels nede ved Stranden paa Sydsiden deels paa Manningsbay, dernæst angiver at han 

var paa Castle, hvor han har et Fruentimmer, Onsdag Aften, men han benægter bestemt at have været paa 

L. Love den Aften. [Folio 141b-142a, opslag 529] 

Fremstilledes paany Arrestanterne John Charles og William Henry for hvem A. Jackey fremstilledes hvor-

paa de begge erklærede at han var paa L. Love den paagjældende Aften hvorhos John Charles gjentager sin 

ham betræffende Forklaring. 

Fremstilledes A. George Michael, der ligeledes erklærer at A. Jacky var paa L. Love men ikke vil have seet 

ham foretage noget. 

A. Jacky vedbliver at han ikke var paa L. Love. 

Fremstilledes A. Peter Felix af Pl. Marys Fancy. Adspurgt med Hensyn til Henry S. Dixen og Christian Ben-

jamin /: jfr. Forhør 21de Dcbr :/ udsiger han, at Dixon Onsdag Aften hjalp ham og andre med at flytte Forvalter 

J. Roberts Sager og at han derefter saae Dixon igjen Torsdag Morgen vel omtrent Kl: 7. Han gav ikke Dixon 

nogen Snaps og saae heller ikke at han af nogen andre fik een. Senere i Løbet af Dagen saa han ikke noget til 

Dixon. Om Christian Benjamin hørte han Torsdag Morgen at han den foregaaende Aften var kommen hiem 

med Benene forbrændte Han saa Christian Benjamin men hørte ikke noget om hvor han var kommen tilskade. 

Med Hensyn til den mod A. selv frem førte Sigtelse at han, paa Marys Fancy hvor han var Driver, skulde 

have lagt Brændemateriale tilrette for Banden naar den kom der, forklarer han at om Torsdagen talte Folk 

om at Banderne naar de kom til en Plantage tvang Plantagens egne Folk til at bringe Magas og stikke Ild paa 

og at de derfor lige saa godt kunde gjøre det strax, hvorpaa Arrestanten saa adskillige af Folkene bringe 
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”Trash” op i Gaarden og lægge i en Hob udenfor Stalddøren, da de vare færdige og gaaede igjen gik A. hen 

og rev i Forening med Hesteoppasseren ”Trashet” sammen og lagde det ind i Stalden som Strøelse for He-

stene, og han vil saaledes ikke have havt nogen Deel i at lægge noget tilrette for Oprørerne. Dette skulle være 

skeet, efter at nogle Plantere der patrouillerede paa den Kant, paa Veien fra Bonne Esperance og kom 

igjennem Marys Fancy. For saavidt det desuden er fremkommen at han skulde have aabnet Allowancekjel-

deren og uddeelt Allowance siger han at han har ingen Deel deri men at det var Underforvalter Reilly der, da 

Folkene forlangte Allowance uddelte den. Han mener at Underforvalteren selv havde foranlediget Folkenes 

Forlangende idet han, da der var Tale om, hvad der Dagen iforveien var skeet nede i Landet havde sagt at 

han, efter hvad han havde seet vilde give enhver Neger der forlangte det Mad. [Folio 142b-143a, opslag 530] 

A. vil ikke have havt det mindste med den Ting at gjøre og heller ikke selv modtaget nogen Allowance. 

Arrestanterne vare efterhaanden som de vare afhørte og deres Forklaringer af dem ratihaberet blevne 

afførte. 

Retten hævedes Kl: 4¾.  Ph. Rosenstand 

 

Aar 1878 Tirsdagen den 24de December om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhører. Som Vidner 

vare tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Fremstilledes, den tidligere fremstillede A. Thomas Manderson af Castle. /: jfr. Forhør 19de Nvbr :/ Til-

spurgt om han har seet A. Christian Benjamin /: Forhør 21de dennes :/ ved Negrobay angiver han at han ikke 

kjendte Manden, men han har ikke hørt at der blev nogen anden Mand forbrændt i Negrobays Vaaningshuus 

end John Codday, der siden er død af sine Saar. 

A. Christian Benjamin fremstilledes og, angiver Manderson at han ikke saae denne A. paa Negrobay og A. 

afførtes. 

Under nærmere Examination gjentager A. at de 3 Søstre Gwynn gik med Parris’s Bande fra Castle over til 

Goldengrove. Den gamle Gwynn troer han derimod ikke var med, da han var syg med daarlige Øine. Sønnen 

Joseph Gwynn troer han heller ikke var med, da han gik om med et tilbunden Hoved paa Grund af et Slag han 

skulde have faaet under Optøierne i Frederiksted Tirsdag Nat. Saa godtsom alle Castle Folk gik med Parris’s 

Bande den Torsdag; en stor Deel reent ud af Frygt for hvad Overlast Parris ellers vilde tilføie dem, saa at A 

ikke godt ville kunne fremhæve enkelte Personer. Moses Benjamin siger han, var den der først efter Parriss 

Ordre kom for at faae ham - A. – ud, men ikke fandt ham, hvorefter, da Parris selv kom ind i Negerbyen, men 

heller ikke fandt ham. Moses Benjamin var saaledes en af dem, der gik med. Christian Ferdinand, som A., da 

han selv som tidligere anført ogsaa stødte til Banden, med en Pistol i Haanden. Andrew Daniel, der fortiden 

lever med Tøserne Gwynns Moder vare ogsaa med, men Arrestanten saa ikke, at han var mere fremtrædende 

end hele Resten [Folio 143b-144a, opslag 531] Thomas Small var ogsaa med, som han antager godvillig da, 

efter hvad han har hørt Thomas Smalls allerede var med paa L. Love den foregaaende Aften; ligesom han og 

strax var gaaet om Fredagen. A. saae ved Negrobay, da Codday var bleven forbrændt at Parris tog Coddays 

Bøsse og gav Smalls den Sabel han selv hidindtil havde havt. Efter hvad A. har hørt var Bøssen Planter 

Finnegan’s der havde forladt Upper Love inden Banden kom, efterladende sin Bøsse. Det var, vedbliver A., 

saaledes Smalls der Fredag Morgen, efter at Parris havde faaet hvad Folk han kunde med ud fra Castle, vendte 

tilbage, og som, han sagde efter Parris’s Ordre tvang Vagtmanden Mark til at gaae ud med. Mark stoed længe 

imod uagtet Smalls sagde at, hvis han ikke fulgte med af sig selv vilde han lade 4 Mand slæbe ham med og 

forøvrigt truede ham, men tilsidst maatte Mark følge med idet han dog forlangte at to Fruentimmer Elizabeth 

Nilson og Elizabeth Mesias skulde gaae med. Den sidste var en Landsmandinde af Parris og Mark, der var 

meget bange for Parris saaledes at hun skulde hindre Parris i at tilføie ham Overlast. Han slog dog ikke, da 

han naaede Parris, for at faae 4 Fugtel med en Sabel over Nakken. Det var ved A.s Dør, at Smalls traf Mark, 

der stod og berettede A., hvor bange han var bleven da Parris med Banden kom ind, saa at han endog af 

Skræk havde gjort i Buxerne og A. blev saaledes nødt til ogsaa at gaa med. Han holdt sig imidlertid saaledes 

tilbage at Parris strax efter at have faaet Mark med havde forladt Jealousy inden A. naaede derhen hvorpaa 
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A. vendte tilbage. A. gjentager sin Forklaring om at Bamberg om Torsdagen var i Banden, ialfald ved 

Negrobay, ligesom han ogsaa kom med Parris’s Bande ind paa Castle Fredag Morgen. Han havde, dengang 

en ny Sukkerøxe i Haanden. A. hørte at han havde faaet den Aften i forveien paa Mt Pleasant hvor han skulde 

have uddeelt en heel Deel nye Øxer, der fandtes i Planter Mac Dermotts Huus, da det blev afbrændt. 

A. Bamberg blev fremstillet og gjentager /: Forhør den 23de Novbr. :/ at han tilbragte Torsdag siddende 

ved Good Hope Vindmølle hvorfra han saae Ildebrandene oppe i Landet. 

A. Manderson angiver at han kjender Bamberg godt og ikke kan tage Feil af ham. Bamberg afført. [Folio 

145, opslag 532] Under yderligere Examination angiver A. at han ikke har hørt enten Bamberg, der pleiede 

ofte at komme til Castle og sælge Fisk og Conch, eller nogen anden enten ophidse Negerne eller tale om at 

der til October vilde blive Spectakler, Arrestanten afført. 

Fremstilledes Augustus Jeffeys af Pl. Goldengrove. Han forklarer, at han ikke paa Negrobay hørte noget 

om at nogen anden Mand end John Codday var bleven forbrændt i Huset og har han navnlig ikke hørt eller 

seet noget til Christian Benjamin fra Rattan. 

Fremstilledes Francis Bastian ligeledes af Goldengrove, der med Hensyn til, hvorvidt Christian Benjamin 

har faaet sine Brandsaar paa Negrobay forklarer gandske som forrige A. 

Saavel Bastian som Augustus angiver at de tre Søstre Gwynn kom sammen med Banden fra Castle og 

Augustus siger at Jamey Gwynn, som han selv har seet sætte Ild paa Magasstakken. Arrestanterne …... …… at 

ogsaa Faderen John Gwynn var tilstede men ingen af dem vil selv have seet ham. A. afførte. – 

Retten hævedes Kl: 12. –  Ph. Rosenstand 
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Kommissionen af 25. Okt. 1878 vedr. Negeroprøret Okt. 1878 på St. Croix 

Justitsprotokol. 6. April 1880. 

 

[Folio 0, opslag 4] 

Denne gjennemdragne og med Gouvernementets Segl forsijlede Protocol, bestaaende af Sex og Halv-

femsindstyve folierede Blade autoriseres herved til en Justits-Protocol for den af Gouvernementet for de 

dansk vestindiske Øer i Henhod til Allerhøieste Resolution af 25de October 1878 nedsatte Commission til 

Undersøgelse og Paakjendelse af de Sager, der reise sig af og angaae Forbrydelser, der ere begaaede i og 

under det i October 1878 paa St: Croix stedfundne Oprør af Oprørerne, Urostifterne og alle Deeltagere i 

Oprøret og sammes Ødelæggelser. 

Gouvernementet for de dansk-vestindiske Øer 

St: Thomas den 6te April 1880. Aug Garde 

[Folio 1a, opslag 5] 

Aar 1880 Fredagen den 16de April om Formiddagen Kl. 10 sammentraadte i Frederiksfort den i Heenhold 

til, allehøieste Resolution af 25de October 1878, til Undersøgelse og Paakjendelse af de Sager, der reise sig  af 

og angaae Forbrydelser, der ere begaaede i og under det i October 1878 paa St. Croix stedfundne Oprør af 

Oprørerne, Urostifterne og alle Deeltagere i Oprøret og sammes Ødelæggelser nedsatte Commision. 

Tilstede vare Commissionens Medlemmer, Overdommer Justitsraad Ph. Rosenstand og Justitsraad C. Sa-

rauw, hvilke Tvende i Henhold til Gourvernementets Skrivelse af 5te dennes – der nedenfor fremlægges til 

Sagens Paakjendelse allene udgjøre Commissionen. 

Commissionen bemærkede, at den i sin Indstilling til Gouvernementet betræffende Sagens Forfølgning af 

20de forrige Maaned havde anmeldt, at det under Hensyn til Justitsraad Sarauw’s Helbredstilstand mulig vilde 

vise sig tilraadeligt, at Sagen føres og behandles i Frederiksted, og at Gouvernementet Intet herved havde 

anmærket. Som Følge deraf vil da den endelige Behandling af Sagen, hvilken nu ifølge Gouvernementets 

Ordre af 5te April, dette Aar vil være at fremme imod 40 af de i Sagen [Folio 1b-2a, opslag 6] implicerede, 

foregaar i Frederiksted. Og var til den Ende de hidtil i St. Croix Arresthuus under Commissionen have siddende 

Arrestanter, forsaavidt Tiltale imod dem var, decreteret, i alt et Antal af 23 blevne nedførte her til 

Frederiksfort. 

De enkelte Arrestanter, imod hvem Tiltale ikke var bleven decreteret, og som ikke allerede under Under-

søgelsens Gang vare blevne foreløbig relaxerede, ialt et Antal af 4, vare imidlertid blevne løsladte, nemlig: 

John Charles af Lower Love, John Wm Gill af Rattan, Thomas Condigator af Anguilla, samt Thomas Daniel af 

William’s Delight. Arrestanten Fritz Richardson af Mt Pleasant, der ved den foreløbige Undersøgelses Slutning 

hensad i St. Croix Arresthuus, var forinden Tiltale beordredes, afgaaet ved Døden. 

Der fremlagdes Gourvernementets ovennævnte Skrivelse til Commissionen af 5te dennes, ifølge hvilken 

40 Personer ville være at tiltale for Deeltagelse i det i October 1878 stedfundne Oprør og de derunder be-

gaaede Forbrydelser, nemlig: 

1. James Emanuel Benjamin (Mannie) af Mt Pleasant, 

2. John Hodge af Fredensborg, 

3. George Henry af Sprat Hall, 

4. Francis Harrison af Prosperity, 

5. Emanuel Jacob af Prosperity, 

6. David Cameron af La Grange, 

7. Susanna Abrahamson al. Bottom Belly af Prosperity, 

8. Isaac Anthony af Frederiksted, 

9. Axelina E. Salomon (Agnes) af Bethlehem, 

10. Mathilda Mc Bean af Cane, 

11. Joseph Bowell af Høgensborg, 
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12. Joseph Spencer af Høgensborg, 

13. Hans Christian af Williams Delight, 

14. John Thomas Sobers af Beck’s Grove, 

15. Christopher Samuel af Mt Pleasant (Plessens), 

16. George Michael af Envy, 

17. Thomas Critchlow af Jealousy, 

18. William James af Grove Place, 

19. George Callender af Enfield Green, 

20. Henry England af Jealousy, 

21. William Arnold af Upper Love, 

22. William Barnes af Rust up Twist, 

23. George Simons af Barren Spot, 

24. Richard Gibbs (Sealy) af Barren Spot, 

25. Edward Lewis af Mt Pleasant, 

26. Henry Barker af Høgensborg, 

27. Joseph Briggs af Fredensborg, 

28. William Henry af Lower Love, 

29. Christian Martin af Lower Love, 

30. Wren Gillens af Lower Love, 

31. George Cambridge af Upper Love, 

32. James Cox af Diamond, 

33. Joseph William af Windsor, 

34. Mary Thomas af Sprat Hall, 

35. Johannes Samuel (Bamberg) af Frederiksted, 

36. Joseph James af Enfield Green, 

37. John Samuel af Anguilla, 

38. Thomas James af Anguilla, [Folio 2b-3a, opslag 7] 

39. James Griffith af Anguilla, 

40. Rebecca Frederik af Cane, 

Fremdeles fremlagdes Akts-Beskrivelse (i 5 Bind) af de under Undersøgelsen til Commissionens Justits-

protocol optagne Forhører; Endvidere 2de Udskrifter af Forhører, optagne ved 2de særlige Forhørsprotocoller. 

Derpaa fremstilledes fri for Baand og Tvang efterhaanden og hver for sig efternævnte Arrestanter, og 

Actionen betydedes dem paa den Maade som det nedenfor ved hver Enkelt vil finde angivet. 

James Emanuel Benjamin af Plantagen Mt Pleasant, født paa Antigua, opgiver sin Alder til nogle og Tyve 

Aar, hvilket findes at stemme med hans Udseende, og opgiver, at han kom her til Øen som Dreng for Noget 

over 10 Aar siden. Han tilhører den mæhriske Kirke. Det blev ham betydet, at han som Deeltager i Oprøret 

eller Opstanden navnlig sigtes for at have deeltaget i Tumulten i Frederiksted om Eftermiddagen den 1ste 

October, saaledes som fremgaaer af de under Forhørerne den 20de September 1879 og 17de Janr. dette Aar 

afgivne Vidneforklaringer; fremdeles for at have været Deeltager i de Negerhobe, der om Natten imellem 

den 1ste og 2den October huserede i Frederiksted med Brand og Plyndring, jfr: Forhører den 16de og 17de April 

1879 samt 27de September 1879; fremdeles for i den paa Mt Pleasant den 3die October 1878 stiftede Bande 

at have ledet eller deeltaget i Afbrændingen og Plyndringen af Plantagerne Hermitage, Little Founain, Leba-

non Hill, Canaan, La Valleé og Rust up Twist, saaledes som denne Bandes Tog bld: Andet findes beskrevet i 

Forhører den 14de November 1878, 22de Februar 1879 og flere Steder; fremdeles for fra Mt Pleasant af at 

have deeltaget i Joseph Parris’ Tog til River om Fredagen den 4de October; og endelig ogsaa for at have un-

derstøttet den Bande, der om Aftenen den 2den October afbrændte og ødelagde Plantagen Mt Pleasant, hvor 

Arrestanten selv tjente, navnlig ved at ringe med Plantagens Klokke. Arrestanten henholder sig med Hensyn 

til Sigtelsen for at have deeltaget i Tumulten og Excesserne i Byen Frederiksted ganske til de af ham under de 
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i saa Henseende ovenfor citerede Forhører afgivne Forklaringer. Med Hensyn til Deeltagelsen i det fra Mt 

Pleasant om Torsdagen udgaaede Tog til Hermitage og videre fem over Nord-Siden indrømmer Arrestanten 

fremdeles, at han var med paa dette Tog og saaledes Deeltager i den Bande, der afbrændte, ovennævnte 

Plantager, hvis Ødelæggelser var Øiemedet med deres Tog, men ligesom han fastholder, at han ikke med 

egen Haand har sat [Folio 3b-4a, opslag 8] Ild eller plyndret noget af Stederne, saaledes vil han nu heller ikke 

indrømme, at han var en af Lederne af denne Bande, der overhovedet ingen Ledere skal have havt, idet alle 

Mt Pleasant’s Folk vare lige gode. Paa Toget til River om Fredagen vil han ligesom Mt Pleasant’s øvrige Folk 

kun have fulgt Parris’ Opfordring. Han fastholder, at han ikke Onsdag Aften ringede Klokken for Banden paa 

Mt Pleasant, og Arrestanten vil overhovedet Intet have at tilføje til sine tidligere Forklaringer. 

Arrestanten afførtes. 

Arrestanten John Hodge af Plantagen Fredensborg, født paa Trinidad, angiver sin Alder til 39 Aar, hvilket 

ikke modsiges af hans Udseende, og opgiver, at han ankom her til Øen i 1866, tilhører de mæhriske Brødres 

Kirke. Det blev ham betydet, at de Forbrydelser, han som Deeltager i Oprøret særlig sigtes for, ere Deeltagelse 

i Tumulten i Frederiksted om Eftermiddagen den 1ste October og i Negerbandernes Excesser med 

Brandstiftelse og Plyndring den paafølgende Aften og Nat, saaledes som omhandlet i de under Forhørerne 

navnlig den 27de Septbr. 1879 og den 16de Januar dette Aar afgivne Vidneforklaringer. Arrestanten vil intet-

somhelst have at føie til, hvad han under Forhørerne har anført, saaledes som dette blev ham foreholdt, og 

gjentager, hvad han under 30te Januar anførte, at han ikke har gjort andet end slaae en Steen paa Fortsporten. 

Arrestanten afførtes. 

Arrestanten George Henry af Plantagen Sprat Hall, født sammesteds, skjønnet at være ca: 30 Aar gammel, 

tilhører de mæhriske Brødres Kirke. Det blev ham foreholdt, at den Deeltagelse i de under Oprøret begaaede 

Forbrydelser, hvorfor han sigtes, navnlig bestaaer i, at han, efterat Brandstiftelserne i Frederiksted vare satte 

i Gang, har sammen med flere i Spidsen for en Flok Negere ødelagt og afbrændt et Huus i Dronningens Gade, 

hvori Skrædder Donpierre havde Værksted, saaledes som i de under Forhørerne den 9de og 10de Janr. d. A. 

afgivne Vidneforklaringer omhandlet. Arrestanten fastholder sin Nægtelse af at have forøvet denne Gjerning, 

ligesom han overhovedet benægter under Oprøret at have forbrudt sig. 

Arrestanten afførtes. 

Arrestanten Francis Harrison, sidst af Plantagen Prosperity, født paa Diamond & Ruby, ca: 30 Aar gammel, 

tilhører den katholske Kirke. Det blev Arrestanten betydet, at han, naar han er aktioneret for Deeltagelse i 

Oprøret, særlig er sigtet for at have deeltaget i Excesserne i Frederiksted Natten imellem den 1ste og 2den 

October, saaledes som i Særdeleshed under Forhørerne den 9de og 10de Januar dette Aar omhandlet, samt 

for at have været Deeltager i den Neger-Bande [Folio 4b-5a, opslag 9] der om Torsdagen den 3die October 

huserede paa Vestende Nord Side over Plantagerne Mt Pellier, Two Friends, Mt Stewart, Annaly, Mt Victory, 

Nicholas, Punch, indtil Arrestanten, efterat Banden ganske eller tildeels havde afbrændt og plyndret disse 

Plantager, seent om Torsdag Aften, da Banden paa Grændsen imellem William og Punch opløste sig, gik hjem, 

saaledes som af ham bl: Andet i Forhøret den 20de December for: Aar vedgaaet. Derimod benægter han 

fremdeles, at han særlig har sat Ild paa Mt Stewart’s Vaaningshuus eller noget andet Sted, eller at han spillede 

Anfører eller Leder i Banden frem for nogen Anden. Han henholder sig i det Hele til sine tidligere Forklaringer, 

saaledes som af ham den 30te Janr: dette Aar angivet. 

Arrestanten afførtes. 

Arrestanten Emanuel Jacob af Plantagen Prosperity, født paa Betsy’s Jewel, nogle og tyve Aar gaml:, til-

hører den episkopale Kirke. Idet Actionen betydedes ham, foreholdtes det ham, at de Forbrydelser, han 

særlig sigtes for, er Deeltagelse i Excesserne i Frederiksted den 1ste October om Aftenen og den paafølgende 

Nat, i hvilken Henseende henvises til Arrestantens Forklaringer den 5te Marts og 23de Mai 1879 og særlig til 

de i Forhøret den 21de Novem: fr: A: afgivne Vidneforklaringer, samt Deeltagelse i de Brandstiftelser og 

Plyndringer, der den 3die Octbr. forøvedes paa Vestend Nordside af den ved forrige Arrestant omtalte Bande 

jfr. Forhører den 22de Novbr: og 20de Decr: fr: A:; hvorved Arrestanten fastholder, at han ikke fulgte med 

Banden længere ned til Mt Stewart, saaat han altsaa var med paa Brook Hill, Orange Grove, Mt Pellier, Two 
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Friends og Mt Stewart, hvor han, som vedgaaet, var inde i Vaaningshuset og røvede en Demijohn med Drik-

kevarer, men ikke vil have sat Ild paa Vaaningshuset. Med Hensyn til hans Deeltagelse i Excesserne i Byen 

forklarer han, at han drog om med Banderne i Gaderne og saaledes var med i Flokken, da der det første Sted, 

nemlig i Kjærulff’s Boutik, blev antændt Ild, hvortil han dog ikke selv vil have laant Haand. Han saae Ild flere 

Steder, men vil ikke have været med i de Hobe, som antændte dem. Arrestanten nægter fremdeles 

Deeltagelse i det ham i det ovennævnte Forhør af 21de Novem. fr: Aar paasigtede Forhold ved Mrs. Ramsay’s 

Huus. Han vil i hvert Fald ikke kunne erindre at have været med i den omhandlende Negerhob, idet han 

angiver, at han efterhaanden i Aftenens Løb blev noget fuld. 

Arrestanten afførtes. 

Retten hævet Kl. 4. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1880 Løverdagen den 17de April [Folio 5b-6a, opslag 10] om Middagen Kl. 12 sammentraadte Com-

missionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes fri for Baand og Tvang Arrestanten David Cameron af Plantagen La Grange, født paa Domi-

nica, skjønnet at være en ca: 30 Aar gammel, opgiver at have opholdt sig her paa Øen omtrent 13 Aar, tilhø-

rer, den engelsk-episkopale Kirke. Det blev ham betydet, at han nu tiltales for Deeltagelse i det i October 

1878 stedfundne Oprør, og at han særlig sigtes for Natten imellem den 1ste og 2den October i Forbindelse med 

en Hob andre Negere at have, anstiftet eller iværksat Ildpaasættelse i det af Politibetjent Larsen beboede 

Huus i Dronningens Gade i Frederiksted, saaledes som navnlig hans Forhold i de under Forhøret den 26de 

April fr: Aar afgivne Vidneforklringer foreligger, jfr: Forhører den 19de Decbr: fr: Aar og den 16de Janr: d: A:, 

hvor Deponenten David Rodgers nærmere forklarer, at han ikke troer, at det var ved Larsen’s Huus, at han 

saae Arrestanten Hodge. 

Fremstod Charles Robert Jefferson, der den 26de April fr: Aar har afgivet Vidnesbyrd med Hensyn til Arre-

stanten og senere den 19de Decem: fr: A: har gjentaget sit Udsagn. Hans Forklaring blev ham paany omhyg-

geligt foreholdt, og han vedstaaer og gjentager samme og erklærer sig rede til at beedige den. 

Arrestanten erklærer paa Opfordring, at han intet Spørgsmaal har at rette til Deponenten, forinden denne 

edfæstes. 

Deptn. Jefferson derpaa modtog Lovens Formaning og Forberedelse til Edens Aflæggelse, hvorpaa han 

med Lovens Ed bekræftede sin den 26de April fr: A: afgivne Forklaring. 

Deponenten demitteredes. 

Fremstod David Rodgers der ligeledes den 26de April fr: Aar har afgivet Vidneforklaring betræffende Ar-

restanten. Hans Forklaring blev ham paany omhyggeligt foreholdt, han vedstaaer og gjentager samme og 

erklærer sig rede til at beedige den. 

Arrestanten erklærer paa Opfordring, at han intet har at bemærke, forinden Deponenten stædes til Eds-

fæstelse. 

Deptn. David Rodgers, derpaa modtog Lovens Formaning og Forberedelse til Edens Aflæggelse, hvorpaa 

han med Lovens Ed bekræftede sin den 26de April fr: Aar afgivne Forklaring. 

Arrestanten gjentager, som sædvanlig, at han ikke veed, hvad det er for et Sted, Vidnet taler om. [Folio 

6b-7a, opslag 11] 

Deponenten Rodgers, demitteret og Arrestenten afført. 

Fremstilledes Arrestantinden Susanna Abrahamson kaldet Bottom Belly, af Plantagen Prosperity, født paa 

Plantagen Golden Rock, opgiver sin Alder til 44 Aar, hvilket findes at stemme med hendes Udseende, tilhører 

den æpiskopale Kirke. Actionen blev hende betydet med Tilføiende, at hun særlig sigtes for Deeltagelse i 

Excesserne i Frederiksted om Eftermiddagen den 1ste October, jfr: Forhører den 7de Decem: 1878 og den 22de 

Novr: 1879, samt for Deeltagelse i Plyndring og Brandstiftelse i Frederiksteds By den paafølgende Nat, i 

hvilken Henseende navnlig henvises til Vidne-Forhøret den 20de Dec: f: A: 
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Arrestantinden gjentager sine tidligere Udsagn om, at hun Intet har gjort, videre end hvad hun har ved-

gaaet med Hensyn til hendes Forhold udenfor Toldboden om Eftermiddagen, og har foriøvrigt Intet at anføre. 

Arrestantinden afførtes. 

Fremstilledes ligeledes løs og ledig Arrestanten Isaac Anthony af Frederiksted, født paa Plantagen Oxford, 

22 Aar gml:, tilhører den katholske Kirke. Actionen blev ham betydet med Tilføiende, at han navnlig sigtes for 

at have villet sætte Ild paa Byen Frederiksted om Morgenen den 2den October 1878, saaledes som i 

Særdeleshed omhandlet i Forhøret den 15de Novr. 1879, samt for at have været med i den Bande, der 

plyndrede og ødelagde Allendale, og der deeltaget i Overfaldet paa Charles Flemming, ifr: Forhører den 14de 

Febr. og den 29de Decr. 1879. 

Arrestten: fastholder sin Benægtelse af at have været med i den Flok, der Onsdag Morgen søgtede at 

sætte Ild i det saa kaldte ”Free Gut”, og gjentager, med Hensyn til Allandale Affairet, at han først stødte til 

Banden nede i Allendale Gaard, og at han ikke deeltog i nogen Ødelæggelse, ligesom han heller ikke i det 

Øiemed sluttede sig til Banden, hvilken han heller ikke fulgte videre. Han fastholder sin Benægtelse af at have 

deeltaget i Overfaldet paa Charles Flemming, og har foriøvrigt Intet at anføre. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestantinden Axelina Elisabeth Salomon, kaldet Agnes, af Plantagen Bethlehem, født paa 

Pltgen: Slob, ca 20 á 25 Aar gml:, tilhører den mæhriske Kirke. Det blev hende betydet, at hun nu tiltales for 

Deeltagelse i det i October 1878 stedfundne Oprør og særlig for Mord [Folio 7b-8a, opslag 12] eller Med-

deelagtighed i Mord eller dog i morderisk Overfald. De forskjellige med Hensyn til hende under Forhørerne 

fremkomne Data og Forklaringer, navnlig i Forhørerne den 23de Novr: 1878, den 25de Janv: og 31te August 

samt tildeels 7de November 1879, blev hende paany foreholdte. Hun henholder sig til, hvad hun tidligere har 

udsagt, og angiver, at hun ikke har videre at anføre. Hun nægter, at hun paa anden Maade har deeltaget i 

Oprøret, og navnlig fastholder hun sin Nægtelse af, at hun fra Carlton er fulgt videre med Banden eller har 

været paa Allandale. 

Arrestantentinden afførtes. 

Fremstilledes Arrestantinden Mathilda Mac Bean af Plantagen Cane, født paa Plgen: Grove Place, 20 á 22 

Aar gammel, tilhører den katholske Kirke. Det blev hende betydet at hun nu tiltales paa samme Maade som 

foregaaende Arrestantinde. De med Hensyn til hende foreliggende Vidneforklaringer, der navnlig findes i 

Forhørerne af 25de Janv: 30te August, 20de Septbr og tildeels 7de Novbr 1879, blev hende bragt i Erindring, og 

hun vedbliver sin Nægtelse af, at have tilføiet nogen af de 2 Soldater paa Carlton nogen Overlast. Forøvrigt 

vil hun ikke have deeltaget i Oprøret videre, end at hun om Torsdagen den 3die Octbr, da Høgensborg Banden 

passerede Cane, fulgte efter den eller, som det under nærmere Tilspørgsel viser sig, med den over til Wms 

Delight, hvor hun i Allowance Kjælderen, da denne af Banden blev afbrudt, røvede noget Maismeel, men for 

øvrigt ikke vil have deeltaget enten i Plyndring eller Ildspaasættelse. 

Arrestantinden afførtes. 

Arrestanten Joseph Bowel, der efter sin Tour og i Forbindelse med de 2 foregaaende Arrestantinder skulle 

fremstilles, laae syg paa Hospitalet. 

Det bemærkedes, at naar det ved nogle Arrestanter findes anført, at de ere fremstillede fri for Baand og 

Tvang eller løs og leddig og ved andre ikke, da beroer dette paa en Uregelmæssighed ved Protocolførselen, 

idet de selvfølgelig alle have været og fremdeles bliver fremstillede fri for Baand og Tvang. 

Retten hævedes Kl: 4. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1880 Mandagen den 19de April om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes Arrestanten Joseph Spencer af Pltgen: Høgensborg, født paa Barbados, men ankom her- 

[Folio 8b-9a, opslag 13] til Øen i 1863, opgiver sin Alder til 44 Aar, hvilket findes at stemme med hans udse-

ende. Actionen blev Arrestanten betydet, idet det foreholdtes ham, at han navnlig sigtes for at have været 
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virksom i den Bande, der om Onsdagen den 2den Oktober afbrændte Værkerne, og Magasen paa Pltgen: 

Concordia, saaledes, som fornemmelig omhandlet i Forhøret den 6te Septbr: for: Aar jfr: 12te Decber; 1878, 

samt for at have været Deeltager i den Bande, der Torsdag den 3die Octobr: udgik fra Høgensborg og med 

Brand og Plyndring ødelagde Plantagerne Wms Delight, Enfield Green, Good Hope, Whim og Carlton, dog at 

det ikke foreligger, at Arrestanten har været med paa Good Hope eller paa Whim, hvorimod der forøvrigt 

henvises med Hensyn til Carlton til Forhør, af 7de Novbr: fr: A:, Wms Delight 13de Novber: fr: A: og Enfield Green 

den 17de Janr: fr: A:, jfr: Forvaltr: Rutledge’s Forklaring af 20de Septr: fr: A:. 

Arrestanten henholder sig til sine tidligere Forklaringer og navnlig hvad han har anført ved de med Hensyn 

til hans Forhold paa Concordia afgivne Vidnesbyrd. Han gjentager derhos, at han paa Toget om Torsdagen 

ikke røvede andet end noget Maismeel paa Enfield Green og paa Carlton. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten Hans Christian af Pltgn: La Grange, 26 Aar gl:, tilhører den Lutherske Kirke. Ac-

tionen blev Arrestanten betydet med Tilføining at han navnlig sigtes for at have været en af Lederne for eller 

dog meget virkom i den Bande, der om Onsdagen den 2den Octr: afbrændte Pltgen: Wheel of Fortune, samt 

været deelagtig i det strax efter paa Joseph Franklin stedfundne Overfald, og henvises fornemlig til Forhører 

den 4de April og den 6te Septm: fr: A:. – 

Arrestanten har intet at føie til, hvad han hidtil har anført, idet han paastaaer, at han rigtignok var med i 

den Bande, der bankede Joseph Franklin, men ikke selv slog ham. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten John Thomas Sobers, af Plantagen Beck’s Grove, født paa Barbados, men an-

kom her til Øen som Dreng for over 16 Aar siden, skjønnet at være ca: 30 Aar gammel, tilhører den episcopale 

Kirke. Det blev betydet Arrestanten, at han nu tiltales for Deeltagelse i Oprøret, samt at han særlig sigtes for 

Deeltagelse i den Bande, der Onsdagen den 2den October anfaldt Allandale, overfaldt og mishandlede Charles 

Flemming, og ødelagde Stedet med Brand og Plyndring [Folio 9b-10a, opslag 14] samt derefter plyndrede og 

afbrændte St Georges, og henvistes fornemlig til Vidneforklaringerne i Forhørerne den 14de Febr: fr: A: jfr: 

29de Decber: fr: A:, samt den 13de og 15de Septbr: fr: A:. 

Arrestanten gjentog sin den 29de Janr: d: A: omsider gjorte Vedgaaelse af at have været i den paagjæl-

dende Bande, men paastaaer fremdeles, at han Intet har gjort, kun vil han i Allowance Kjælderen paa St 

Georges, efter at samme var opbrudt, have røvet noget Mailmeel, men ellers Intet. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten Christopher Samuel af Plgen Mt Pleasant, født paa Antigua, ankom her til Øen 

i 1869, opgiver sin Alder til 30 Aar, hvilket skjønnedes at stemme med hans Udseende, tilhører den episcopale 

Kirke. Actionen blev Arrestanten betydet, idet det foreholdtes dem, at han særlig sigtes paa samme Maade 

som foregaaende Arrestant, dog saaledes, at han tillige sigtes for personlig at have deeltaget i Overfaldet paa 

Charles Flemming; og henvises der, foruden til de ved forrige Arrestant anførte Forhører, fremdeles til 

Forhørerne den 8de og 10de Februar fr: Aar, samt 30te Nobr: 1878, jfr: 19de Aug: fr: Aar. 

Arrestanten henholder sig til sine tidligere Forklaringer og fastholder, at han ikke enten paa Allandale eller 

St George har røvet andet end den i hans Forklaring den 29de Decbr. fr: A: omhandlede Trøie. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten George Michael af Pltgen: Envy, født paa St Lucia, ankom her til Øen i 1866 som 

Dreng, skjønnet at være ca: 30 Aar gaml:, tilhører den katholske Kirke. Actionen blev Arrestanten betydet, og 

foreholdtes det ham, at han særlig sigtes for om Onsdagen den 2den October fra Landeveien ved Høgensborg 

af at være fulgt med den Bande, der huserede paa Mountain og derefter, som ved de 2 sidst fremstillede 

Arrestanter omhandlet, plyndrede og brændte Allandale og St Georges, paa hvilket sidste Sted Arrestanten 

sigtes for sammen med Arrestanten Thomas Critchlow at have været særlig virksom; fremdeles for samme 

Aften i Foreening med Thomas Critchlow at have ført en af dem dannet Bande til Plantagerne Lower Love og 

Castle til Plyndring og Brandstiftelse. Der henvistes i saa Henseende, foruden til de ovennævnte Forhører 

betræffende Allandale og St Georges, endvidere særlig med Hensyn til Arrestantens (Og Critchlow’s) Forhold 
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paa St Georges til Vidnefor- [Folio 10b-11a, opslag 15] ringerne i Forhøret den 22de Septber: fr: Aar jfr: 

Arrestantens Forklaring den 23de Juni, samt fremdeles, med Hensyn til Lower Love og Castle, til Forhørerne 

den 31te Mai, 9de Juni, 10de Juni, 13de Juni og 14de Juni for: Aar – jfr: Forhør af 18de Juli 1879 og 28de Januar d: 

A: (Standford’s Forklaring). 

Arrestanten angiver, at han, efter de af ham efterhaanden gjorte forskjellige Vedgaaelser ikke har Noget 

at tilføie. Han paastaaer, at han intetsteds bemægtigede sig andet end Drikkevarer, som han tog til sig af 

allevegne, hvor han kom frem. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Thomas Critchlow af Plantagen Jealousy, født paa Barbados, ankom her til Øen i 1863, som 

han opgiver, i en Alder af 17 Aar, og skjønnes en Alder af 33 á 34 Aar at stemme med hans Udseende, tilhører 

den engelske Kirke. Actionen blev ham betydet, idet det foreholdtes ham, at han fornemlig sigtes for lignende 

Forhold som det ved forrige Arrestant opgivne, og henvistes, der i det Hele til de vedforrige Arrestant angivne 

Forhører. 

Arrestanten, idet han vedgaaer at have været med i Banden ved de paa de nævnte Steder skeete Øde-

læggelser, henholder sig, hvad Enkelthederne angaaer, til, hvad han tidligere har anført. Han paastaaer, at 

han ikke har røvet andet end Drikkevarer og fastholder bestemt sin Nægtelse af at have deeltaget i Overfaldet 

paa Charles Flemming. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten William James af Plantagen Grove Place, født paa Antigua, ankom her til Øen 

for ca: 4 Aar siden, skjønnet at være ca: 25 Aar gl:, tilhører den episcopale Kirke. Aktionen blev Arrestanten 

betydet med Tilføining, at han navnlig sigtes for at have været Deeltager i den Bande, der ødelagde Allandale, 

og at have deeltaget i Overfaldet paa Charles Flemming, i hvilket Henseende han findes nævnt i de 

ovenangivne Forhører af 8de, 10de og 14de Februar, samt 29de Decbr: fr: A:; for derfra at have fulgt Banden til 

St Georges og videre til Grove Place og fra dette sidstnævnte Sted, hvor Arrestanten hørte hjemme, været 

særlig virksom, i hvilken Henseende henvistes til Vidneforklaringer i Forhør af 28de Juni jfr: Arrestantens 

Forklaring og 30te Juni fr: Aar. 

Arrestanten henholder sig hertil og til sine tidligere Forklaringer i det Hele, idet han vedbliver at nægte at 

have deeltaget i Overfaldet paa Charles Flemming. Han vil ikke videre have deeltaget i Oprøret og intet Steds 

have røvet andet end Drikkevarer. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten [Folio 11b-12a, opslag 16] George Callender af Plantagen Enfield Green, født 

paa Barbados, ankom her til for ca: 20 Aar siden som Barn, skjønnet at være 24 á 35 Aar gl:, tilhører den 

engelske Kirke. Aktionen blev Arrestaten betydet med Tilføining, at han navnlig sigtes for at have været virk-

som Deeltager i den Bande, der om Eftermiddagen den 2den Oktr: 1878 plyndrede og brændte Plantagen 

Grove Place og River, saaledes som omhandles, for Grove Place’s Vedkommende fornemlig i Forhørerne den 

27de, 28de og 30te Juni f: A:, samt for River’s Vedkommende i Forhørerne den 26de Febr:, 17de Mai, 2den og 4de 

August for: Aar. 

Arrestanten angiver, at han Intet har at tilføie, og at han ikke paa anden Maade eller videre har deeltaget 

i Oprøret. Han havde i Romkjælderne paa Grove Place og River drukket saameget Rom, at han var ”heavy” 

og derfor ikke gik videre med. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten Henry Engeland af Plantagen Jealousy, født paa Pltgen: River, ca: 23 Aar gam-

mel, tilhører den mæhriske Kirke. Aktionen blev Arrestanten betydet med Tilføining, at han navnlig sigtes for 

om Onsdagen den 2den October, at have været Deeltager i den Bande, der huserede paa Mountain og 

ødelagde Allandale, St Georges, Grove Place og River, samt for den 4de October at have fulgt med Parris’ 

Bande til River. Der henvistes til, de ovenfor med Hensyn til Allandale opgivne Forhører, for Arrestantens 

Vedkommende navnlig til Forhøret af 13de Sepbr: f: A:, samt med Hensyn til Grove Place og River de ovenfor 
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ved Arrestanten Callender angivne Forhører, henholdsviis af 28de og 30te Juni og af 26de Febr:, 17de Mai og 

2den August fr: Aar, jfr: i dets Hele Arrestantens Forklaring og Vedgaaelse i Forhøret den 29de Novr: fr: Aar. 

Arrestanten angiver vedholdende, at han ikke videre eller paa anden Maade har deeltaget i Oprøret. Han 

fastholder, at han ikke var inde i Vaaningshuset paa Allandale, og Alt, hvad han tog eller fik paa dette Sted, 

var en ½ Flaske ”Ale”, som han ude i Gaarden tog fra en anden Neger. Paa intet af de andre Steder vil han 

enten have røvet eller drukket nogetsomhelst. Foreholdt, at det derefter ikke er rimeligt, at han allerede paa 

Grove Place skulde have været saa fuld, at han intet derfra kunde erindre, angiver han, at han om Morgenen, 

inden han forlod River, havde drukket noget Rom, som han mener, for et Par Cents, uden at han deraf paa 

Veien op til Mountain, blev afficeret, jfr: ogsaa med Hensyn til Arrestantens Foregivende [Folio 12b-13a, op-

slag 17] om Drukkenskab Fritz Richardson’s Forklaring, den 1ste Juli for: Aar. Med Hensyn til hans Deeltagelse 

i Toget til River om Fredagen angiver Arrestanten, at han kun som de andre af Mt Pleasant’s Folk fulgte Paris 

Trup til River. 

Arrestanten afførtes. 

Retten hævet Kl. 4½. 

Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1880 Tirsdagen den 20de april om Eftermiddagen Kl: 1 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes Arrestanten William Arnold af Plantagen Upper Love, født paa Antigua, ankom her til Øen 

for omtr: 14 Aar siden som Dreng, skjønnet at være 22 á 23 Aar, gml:, tilhører den engelske Kirke. Aktionen 

blev Arrestanten betydet, med Tilføining, at han først og fornemmelig sigtes for om Aftenen den 2den October, 

da en Bande huserede paa Upper Love, at have sluttet sig til den og i Foreeening med den deeltaget i 

Ødelæggelse, Plyndring og Ildspaasættelse paa de fleste af de Plantager, der i Løbet af Natten, og indtil 

Banden den paafølgende Formiddag adsplittedes paa Annas Hope, hjemsøgtes, navnlig Plantagerne Jealousy, 

Mt Pleasant, Mon Bijou – Fredensborg og Slob vil Arrestanten ikke have været paa – Clifton Hill, Barren Spot, 

Strawberry Hill, Diamond & Ruby, Castle Coakley, Peters Rest samt Work & Rest, samt paa den sidste Deel af 

Bandens Tog, paa Castle Coakley, Peters Rest og Work & Rest at være optraadt som Leder, i hvilken 

Henseende henvistes til Arrestanten’s Forklaring i Forhørerne den 7de Novr: og 21de Decbr: 1878, samt for-

øvrigt især til Forhører, med Hensyn til Castle Coakley af 7de og 8de Mai fr: A: og med Hensyn til Clifton Hill af 

3die og 26de Juli f: A:, jfr: 28de April (med Hensyn til Work & rest). Fremdeles sigtes Arrestanten for Deeltagelse 

i det paa Fruentimmeret Julia Roebuck den 4de October paa Upper Love forøvede Overfald, jfr: Forhører af 

13de Febr: 1879 samt 29de Januar og 6te Marts d. A. 

Arrestanten angiver Intet at have at føie til, hvad han tidligere har anført. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten William Barnes af Plantagen Rust up Twist, født paa Plantagen Clifton Hill, 

skjønnet at være 25 á 26 Aar gml:, tilhører den mæhriske Kirke. Det blev Arrestanten betydet, [Folio 13b-14a, 

opslag 18] at han tiltales for Deeltagelse i Oprøret, og at han navnlig sigtes for om Natten imellem 2den og 3die 

Oktober at have sluttet sig til den Bande, som dengang huserede paa Clifton Hill, og derpaa at have fulgt den 

paa dens videre Gang, saaledes som ved Arrestanten Arnold anført, indtil den Torsdag Formiddag 

adsplittedes ved Annas Hope, samt egenhændig antændt Ild paa Castle Coakley og Work & Rest; fremdeles 

for, efterat denne Bande paa Annas Hope var adsplittet, paa Anguilla at have forenet sig med den Bande, der 

samme Formiddag huserede paa Syd-Siden, og have fulgt den, alt som den efterhaanden afbrændte Kingshill 

Station, Bethlehem og Mt Pleasant & Plessens, samt endelig for om Fredagen at være fulgt med Joseph Parris’ 

Bnde fra Lower Love over til River. Der henvistes i saa Henseende til Arrestantens Forklaringer i Forhørerne 

den 7de, 8de og 9de Novr: 1878, Forhør af 4de Febr: 1879, samt med Hensyn til Clifton Hill fornemmelig Forhøret 

af 4de Juli 1879 og med Hensyn til Castle Coakley de ved Arrestanten Arnold anførte Forhører; endelig med 

Hensyn til River Forhør af 2den August f: A: jfr: Forhør af 13de Mai og 14de Juni f: Aar. 

Arrestanten angiver, at han Intet har at bemærke til hvad han alt har anført. Han røvede kun Drikkevarer. 
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Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten George Simmons af Pltgen: Barren Spot, født paa Plantagen La Grange, skjøn-

net at være noget over 20 Aar gml:, tilhører den lutherske Kirke. Aktionen blev Arrestanten betydet med 

Tilføining, at han særlig sigtes for, efter Onsdag Formiddag den 2den October at være gaaet hjemmefra og paa 

Allandale at have sluttet sig til den Bande, som afbrændte denne Plantage, fremdeles at have fulgt den Resten 

af Dagen og den paafølgende Nat ind til Plantagen Diamond & Ruby, hvorfra han i Morgenstunden om 

Torsdagen gik tilbage til Barren Spot, og henvistes der til Forhører den 20de Marts, 8de og 13de Mai samt 4de 

og 7de Juli for: Aar. 

Arrestanten vil Intet have at anføre ved, hvad der tidligere af ham er anbragt. Han paastaaer, at han Intet 

har røvet, og at han ikke var nogen fremtrædende Deeltager i Banden, undtagen at han paa Barren Spot og 

Strawberry Hill, hvor han var bekjendt Mand, blæste paa Skal i Spidsen for Banden. 

Fremstilledes Arrestanten Richard Gibbs, kaldet Sealey, under Forhørerne jævnlig benævnet ”Junky” af 

Plantagen Barren Spot, født paa Barbados, har opholdt sig her paa Øen i 4 Aar, skjønnet at være nogle [Folio 

14b-15a, opslag 19] og 20 Aar gml:, tilhører den engelske Kirke. Det blev Arrestanten betydet, at han nu 

tiltales for Deeltagelse i Oprøret og at han særlig sigtes for at have sluttet sig til den Bande, der Onsdagen 

den 2den October drog ind over Mountain til Allandale, og derpaa fremdeles har fulgt Banden paa dens Tog 

hele Resten af Dagen og den paafølgende Nat indtil den Deel, som var bleven tilbage af Banden, og hvortil 

Arrestanten fremdeles hørte, Torsdag Formiddag adsplittedes ved Annas Hope. Der henvistes i saa 

Henseende til Forhører af 9de Janr: og 18de April fr: A: samt med Hensyn til Clifton Hill til de ovennævnte 

Forhører af 3die Juli og 26de Juli fr: Aar. 

Arrestanten, af hvem det under hele Undersøgelsen har været vanskeligt at faae en samlet Fremstilling, 

vedgaaer fremdeles at han, efter Onsdag Formiddag at være gaaet ned i Landet, paa Landeveien ud for 

Mountain traf paa den Bande, hvormed han fulgtes til Allandale; men han vender der paa tilbage til sin For-

klaring (9de Januar), at han fra Allandale gik tilbage til denne Plantage, og han vil derpaa, efter paany at have 

været hjemme paa Barren Spot, først igjen have truffet Banden i Nærheden af Work & Rest. Han vil ikke have 

røvet Andet en den Flaske Geneva, han tog paa Allandale. 

Arrestanten afførtes. 

Retten hævet Kl: 3½. 

Ph. Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1880 Fredagen den 30te April om Formiddagen Kl. 10 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes Arrestanten Edward Lewis af Pltgen: Mt Pleasant født paa St Kitts, har opholdt sig her paa 

Øen, hvor han ankom som Dreng, i ca: 12 Aar, skjønnet at være 26 á 27 Aar gammel, tilhører den episcopale 

Kirke. Idet Aktionen betydedes ham foreholdtes det ham, at han fornemlig sigtes for, som en af Lederne for 

og i Foreening med den fra Mt Pleasant den 3die October udgaaede Bande, at have deeltaget i Plyndringen, 

Ødelæggelsen og Nedbrændingen af de overnfor under Arrestanten James Emanuel Benjamin opregnede 

Plantager samt for om Fredagen at have fulgt den af Parris anførte Bande som nedbrændte nogle endnu 

staaende Bygninger paa River, jfr: Forhører af 14de Novr: 1878, 22de Febr:, 15de og 16de October samt 20de 

October fr: Aar, jfr: desuden, forsaavidt der har været tillagt Arrestantens Deeltagelse i Excesserne i Frederik- 

[Folio 15b-16a, opslag 20] sted, Arrestantens Forklaring den 13de Decbr: 1878 og forøvrigt Forhør af 20de 

Novb: 1878 og 13de Janr: d: Aar. 

Arrestanten indrømmer, som hidtil, at han var en af Deeltagerne i det paagjældende Tog om Torsdagen, 

men han fastholder ligeledes, at han ikke var en af Lederne. Det var den nu afdøde Fritz Richardson, der var 

Hovedmanden paa Toget. Om Fredagen, da Parris’ Trup kom ind paa Mt Pleasant, fulgte saagodt som alle Mt 

Pleasants Folk med til River, og der var efter Arrestantens Mening ikke andet for dem at gjøre. Da Arrestanten 

om Fredag Eftermiddag efter Toget til River var kommen hjem til Mt Pleasant, hørte han, at saavel han som 
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Emanuel og Fritz samt John Louis vare eftersøgte, og det var derfor, at han tillige med Emanuel og Fritz gik 

over Bakkerne, hvor han holdt sig skjult i Buskerne i mange Dage. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten, Henry Barker af Plantagen Høgensborg, født paa Barbados, men har opholdt 

sig i 16 Aar her paa Øen, hvor han ankom som Dreng, skjønnet at være 28 á 30 Aar gl:, tilhører den engelske 

Kirke. Aktionen blev Arrestanten betydet, og foreholdtes det ham, at han navnlig sigtes for om Torsdagen 

den 3die October at have paa en virksom Maade deeltaget i det Tog, som den fra Høgensborg udgaaede Bande 

foretog over Plantager paa Syd-Siden, Williams Delight, Enfield Green, Diamond, Good Hope og Carlton; jfr: 

Arrestantens egene Forklaring i Forhøret 26de Novbr 1878, fremdeles med Hensyn til Carlton og Good Hope 

Forhør af 7de Novbr: fr: Aar og med Hensyn til Williams Delight 13de Novbr: jfr: 18de November fr: Aar. 

Arrestanten, der indrømmer, at han var Vagtmand paa Pl: Høgensborg og undertiden fungerede som en 

Slags Under-Opsynsmand, vedgaaer, at han var med i det nysnævnte Tog, saaledes som i Forhørerne om-

handlet; han erkjender ogsaa, at han ikke blot var ved Good Hopes Grændseskjæl, men at han med hele 

Banden var inde i Plantagen’s Gaard, men han fastholder fremdeles, at han ikke bestræbte sig for at faae 

Good Hope’s Folk med over til Carlton. Han benægter, at han var en af Lederne for Banden, der anførtes af 

Washington og James Spencer, som begge ere døde. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstillede Arrestanten Joseph Briggs af Pltgen: Fredensborg, født paa Barbados, men ankom hertil Øen 

som Dreng for 18 Aar siden, skjønnet at være ca: 28 Aar gml:, til- [Folio 16b-17a, opslag 21] hører den 

episcopale Kirke. Aktionen betydes Arrestanten med Tilføiende at han særlig sigtes for at have været virksom 

Deeltager i den ved forrige Arrestant beskrevne Bande, og henvistes til Arrestanten’s egen Forklaring i Forhør 

den 17de December 1878 og forøvrigt med Hensyn til Enfield Green Forhør af 5te Juli fr: Aar, med Hensyn til 

Carlton og William’s Delight de ved foregaaende Arrest: anførte Forhører. 

Arrestanten angiver, at han har intet videre at anføre. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten William Henry eller Henry William af Plantagen Lower Love, født paa Antigua, 

men ankom her til Øen for 14 Aar siden, skjønnet at være ca: 30 Aar gl:, tilhører den episcopale Kirke. Actio-

nen blev Arrestanten betydet med Tilføiende at han særlig sigtes for at have været en af Stifterne og Lederne 

af den Bande, der Torsdag Formiddag den 3die Oktbr: udgik fra Lower Love og plyndrede og afbrændte 

Plantagerne Adventure og Paradise og derpaa foreenede sig med en eller flere Bander, i Foreening med hvilke 

den afbrændte Betty’s Hope, og fremdeles at have fulgt de forenede Bander videre frem til Anguilla og 

Kingshill; fremdeles for om Fredagen den 4de October fra Lower Love, hvor Parris begyndte Stiftelsen af den 

Bande, der drog over Mt Pleasant til River, at have været fremtrædende med i denne Bande, indtil den paa 

River adsplittedes, saaledes som omhandlet bl: A: i Forhører den 8de og 9de Novb: 1878 og 19de Novbr: samme 

Aar, jfr. 5te og 7de April 1879, fremdeles 17de April og 9de August fr: Aar samt særlig med Hensyn til Adventure 

og Paradise 13de August og 17de Decbr: fr: Aar. 

Arrestanten, der med stor Udførlighed har afgivet en Mængde Forklaringer, deels om sit eget Forhold, 

deels med Hensyn til andre paa mange forskjællige Stadier af Undersøgelsen, har intet at tilføie. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten Christian Martin af Pltgen: Lower Love, født paa Mt Pleasant & Plessens, 

skjønnet at være 35 á 40 Aar gl:, tilhører den episcopale Kirke. Actionen blev Arrestanten betydet med Til-

føiende, at han sigtes som foregaaende Arrestant for at have været en af Stifterne og Lederne af den Bande, 

der Torsdag Formiddag den 3die Octbr: plyndrede og afbrændte Adventure og [Folio 17b-18a, opslag 22] 

Paradise, eller for dog at have været Deeltager i den og fulgt den, ialfald til Betty’s Hope, saaledes som om-

handlet i en Deel af de under forrige Arrestant anførte Forhører, navnlig af 18de og 19deNovember 1878 jfr: 

Arrestantens egen Forklaring i Forhør af 5te April fr: Aar, jfr. 7de April f: A:, desuden, særlig med Hensyn til 

Adventure og Paradise 13de August og 17de Decber: f: Aar. 
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Arrestanten henholder sig til, hvad han under de forskjellige Forhører har udsagt, og fastholder, at han 

ikke fulgte med Banden fra Betty’s Hope videre øster paa. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten Wren Gittens af Lower Love, født paa Barbados, men ankom her til Øen for 15 

á 16 Aar siden, som en halvvoxen Dreng, skjønnet at være 28 á 30 Aar gl:, tilhører den mæhriske Kirke. 

Aktionen blev Arrestanten betydet, idet det foreholdtes ham, at han sigtes som foregaaende Arrestant, med 

Hensyn til den om Torsdagen den 3die October fra Lower Love udgaaede Bande og for at være fulgt videre 

med paa de foreenede Banders Tog over Anguilla, Kingshill o: s: v:, og henvistes der til de ved forrige Arrestant 

opregnede Forhører, jfr: ogsaa Forhør af 21de October f: Aar. 

Arrestanten angiver, at han ikke erindrer, at han efterat have været med paa Betty’s Hope, fulgte de 

derefter foreenede Bander længere end til Anguilla, men at han ikke vil paastaae, at han ikke ogsaa har været 

med ved Kingshill, saaledes som han har hørt mange Deponenter sigte ham for. Han vil nemlig efterhaanden 

være bleven fuld, da han allevegne drak ved de opbrudte Romkjældere, medens han forøvrigt intet vil have 

plyndret. Forøvrigt henholder han sig ganske til sine under de forskjellige Forhører gjorte Udsagn. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten George Cambridge af Plantagen Upper Love, født paa Antigua, men ankom her 

til Øen som lille Dreng for henimod 20 Aar siden, skjønnet at være 25 á 30 Aar gammel, tilhører den epi-

scopale Kirke. Idet Aktionen betydedes Arrestanten, foreholdtes det ham, at han særlig sigtes for om Ons-

dagen den 2den October at have været med i den Bande, som ødelagde Grove Place, samt fornemlig for 

Torsdagen den 3die October, efter med nogle andre [Folio 18b-19a, opslag 23] Negere at være udgaaet fra 

Upper Love, ved Betty’s Hope at have foreenet sig med andre Neger-Flokke og i den derefter foreenede 

Bande at have været virksom ved Plyndringen og Afbrændingen af Betty’s Hope og derefter fremturet med 

Banden paa dens videre Tog over Anguilla, Kingshill og Bethlehem og taget Deel i dens Ødelæggelser. Og 

henvistes i saa Henseende særlig til Forklaringer i Forhørerne den 19deNovember og 30te December 1878, 

24de Febr: 1879 og især Arrestantens egen Forklaring i Forhør den 21de Marts 1879; fremdeles Forhører af 

25de Marts og 1ste April f: Aar, endelig særlig med Hensyn til Grove Place den 28de Juni fr: Aar. 

Arrestanten angiver, da Sagen med ham blev gjennemgaaet, at han ikke var med inde paa Bethlehem, 

men sad i Grøften ved Landeveien ved Bethlehem og derfra gik hjem til Upper Love, inden Banden endnu 

havde brændt Bethlehem. For øvrigt har han ikke noget at føie til sine tidligere Udsagn. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten James Cox af Pltgen: Diamond, født paa Barbados, men ankom her til Øen for 

18 Aar siden i en Alder af ca: 15 Aar, hvorefter han da er ca. 34 Aar gl:, tilhører den engelske Kirke. Aktionen 

blev Arrestanten betydet, idet det foreholdtes ham, at han navnlig sigtes for om Torsdagen den 3die October, 

efterat Banden fra Enfield Green var kommen til Diamond, at have ført Diamond’s Folk over til Betty’s Hope 

og der foreenet sig med andre Bander til Plyndringen og Afbrændingen af Betty’s Hope, samt derefter videre 

fremturet med Banderne og navnlig været virksom ved Plantagen Anguillas Ødelæggelse; jfr: Forhør af 21de 

Mar: f: A: samt Hoved-Forhørerne betræffende Anguilla den 22de Marts samt 11te og 13de Decbr: f: A:, 

desuden andre Arrestanten vedkommende Angivelser og Forklaringer i forskjellige Forhører, saaledes 19de 

og 30te Novr: 1878, 28de Marts, 26de August, 21de og 24de October samt 13de Novr: og 17de Decbr: fr: Aar. 

Arrestanten fastholder, at de 2 eneste Steder, hvor han har været med nogen Bande, er paa Betty’s Hope 

og Anguilla, og han benægter, som hidtil, at han er optraadt som Anfører, ligesom Arrestanten, der 

overhovedet aldrig har indladt sig paa at give nogen udførlig Forklaring, idet Hele kun vil henholde sig til, 

hvad han tidligere har udsagt. 

Arrestanten afførtes. [Folio 19b-20a, opslag 24] 

Fremstilledes Arrestanten Joseph William af Pltgen: Windsor, født paa Plantagen St Johns, skjønnet at 

være ca: 25 Aar gammel, tilhører den katholske Kirke. Aktionen betydet Arrestanten med Tilføiende at han 

særlig sigtes for at have været en af Lederne for eller ialfald Deeltager i den Bande, der Torsdagen den 3die 

October, efterat været udgaaet fra Windsor, plyndrede og afbrændte Plantagerne Mt Pelleier, Morning Star, 
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Concordia, Windsor og tildeels Glynn samt Factori-Stationen, saaledes som omhandlet i Arrestantens 

Forklaringer i Forhør den 23de Nov; 1878 og i Forhørerne den 12te og 23de December s: A: i den særlig frem-

lagte Udskrift af Forhørs-Protocol B: samt idet Hele de i denne Udskrift indeholdte Forhører. 

Arrestanten fastholder, at han ikke var med paa Concordia eller Glynn, og vil ikke indrømme, at han kan 

kaldes en af Lederne for denne Bande. Iøvrigt henholder han sig til sine tidligere udførlige Forklaringer. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestantinden Mary Thomas af Plantagen Sprat Hall, født paa Antigua, men ankom her til 

Øen for 14 Aar siden, skjønnet at være 25 á 30 Aar gammel, tilhører den engelske Kirke. Idet Actionen bety-

dedes hende forholdtes det hende at hun særlig sigtes for at have været en af Hoved-Lederne for den Bande, 

der Torsdagen den 3die October plyndrede og afbrændte Plantager paa West-Ende Nordside /: jfr: ovenfor 

ved Arrestanterne Francis Harrison og Emanuel Jacob :/ saaledes som fornemlig omhandlet i Arrestantindens 

egen og flere andre Forklaringer, den 3die, 4de, 5te, 6te og 7de December 1878 jfr: desuden Forhører den 22de 

Novbr: og 20de December f: A: samt 30te Januar d: Aar. 

Arrestantinden vil intet vide at tilføie til, hvad under Forhørerne er forklaret. 

Arrestantinden afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten Johannes Samuel, kaldet Bamberg, af Frederiksted født paa Plantagen Prospe-

rity, skjønnet at være 28 á 30 Aar gml:, tilhører den Katholske Kirke. Aktionen blev Arrestanten betydet med 

Betydende, at han særlig sigtes for om Torsdagen den 3die October at have været Deeltager – uvist fra hvilket 

Punkt – i den Bande, der paa Sydsiden huserede over Anguilla og derfra videre over Kingshill og Bethlehem 

til Mt Pleasant & Plessens; fremdeles for at have deeltaget i Nedbrændingen [Folio 20b-21a, opslag 25] af Mt 

Pleasant & Plessens Værker Torsdag Aften og endelig for fra Lower Love af at have deeltaget i Parris’ Trup til 

Mt Pleasant (Holm) og River om Fredagen; og henvistes i saa Henseende til Forhør af 2den August f: A:, 

fremdeles Vidneførselen betræffende Mt Pleasant & Plessens i Forhører af 29de Decber: f: Aar og 28de Januar 

f: A: jfr: 30te Juli f: A: og med Hensyn til Toget om Fredagen Forhør af 15de Juli f: A: jfr: 14de Juni f: A:, samt 

20de October fr: A:, foruden forskjellige Arrestanten vedkommende Forklaringer rundt om i Forhørerne, 

saaledes den 8de, 22de og 23de November 1878, 31te Mai og 31te Juli f: Aar jfr: Thomas Manderson’s Forklaring 

den 19de Novber: 1878; fremdeles Arrestantens Forklaring af 18de Janv: f: Aar. 

Arrestanten angiver bestemt, at det først var ved Manning’s Bay, at han om Torsdagen sluttede sig til den 

store Syd-Side Bande, og at det ikke er rigtigt, naar Thomas Manderson har udsagt (jfr: ogsaa Forhør den 24de 

December 1878), at Arrestanten var med fra Negro Bay. Han benægter fremdeles, at han, saaledes som af 

de 2 Mænd fra Castle i det overnnævnte Forhør af 14deJuni f: A: udsagt, om Fredagen har blæst paa Skal paa 

Castle, idet han vil have ladet sin Skal blive tilbage paa Lower Love. Forøvrigt vedbliver Arrestanten, at han 

ikke har gjort andet end fulgt med de paagjældende Bander. Han vil intet Steds have bemægtiget sig noget, 

undtagen den under Forhørerne omhandlede Øxe, som han (tilføjet af R.: tog paa Mt Pleasant og) siden satte 

paa en Stang og havde med sig paa Toget om Fredagen, indtil han paa Mt Pleasant (Holm) kastede den bort. 

Han vil ikke være fulgt med Banden fra Mt Pleasant til River, skjønt han var paa River samtidig med Banden. 

Arrestanten vil intet videre have at tilføie. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten Joseph James af Plantagen Enfield Green, født paa Windsor, skjønnet at være 

35 til 40 Aar gl:, tilhører den romersk katholske Kirke. Idet Aktionen betydedes ham, foreholdtes det ham, at 

han særlig sigtes for om Torsdagen den 3die October at have været virksom med Ildspaasættelse, navnlig ved 

Plantg: Mt Pleasant & Plessens Værker, i hvilken Henseende henvistes til de ved Arresttn. Bamberg angivne 

Forhører vedkommende Mt Pleasant af 29deDecember fr: Aar og 28de Janv: d: A: jfr: 18de og 30te Juli f: A:; 

desuden Forhører af 14de og 20de Marts fr: Aar. 

Arrestanten blev, idet Sagen med ham blev gjennemgaaet, nærmere tilspurgt med Hensyn til hans Angi-

vende i Forhøret den 28de Janv: d: A:, at han var gaaet med Banden fra Enfield Green til Diamond, men han 

angiver, at han, [Folio 21b-22a, opslag 26] efterat Banden havde ødelagt Enfield Green ikke gjorde andet end 

fulgte med den Deel af den, som gik løs paa Diamond, ind i Diamond Gaard, hvor han hverken vil have 
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deeltaget i Plyndring eller Ildspaasættelse. Med Hensyn til Hoved-Sigtelsen, vil han alene henholde sig til sine 

tidligere Forklaringer, hvorefter han kun fulgtes med en lille Flok Negere, der gik ned og afbrændte Værkerne, 

uden at han vil vide noget om, hvorledes det gik til med Branden. Han gjentager, at han var fuld. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten John Samuel af Pltgn: Anguilla, født paa Antigua, ankom her til Øen for 12 Aar 

siden, skjønnet at være 26 Aar gml:, tilhører den episcopale Kirke. Idet Aktionen betydedes Arrestanten, fo-

reholdtes det ham, at han særlig sigtes for om Torsdagen den 3die October, i Følge med et Par andre Negere 

fra Anguilla at være gaaet til Pltgen: Blessing og der have nedbrændt Magasstakkene og anlagt Ild i Kogehu-

set; saaledes som omhandlet i Forhører af 17de og 19de Decbr: 1878 jfr: 25de Marts og 20de Mai fr: Aar samt 

fornemlig til Forhører af 16de Octbr: f: A. og 28de Janv: d: A: 

Arrestanten angiver, at han intet har at tilføie til den af ham tilsidst afgivne Tilstaaelse. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten Thomas James af Anguilla, født paa Pltgen: Spanish Town, skjønnet at være ca: 

20 Aar gl:, tilhører den mæhriske Kirke. Idet Aktionen betydedes Arrestanten, foreholdtes det ham, at han 

sigtes ganske paa samme Maade som foregaaende Arrestant, under Henviisning til de ved denne anførte 

Forhører. 

Arrestanten angiver, at han, efterat have givet sin Tilstaaelse, intet har at føie til sine tidligere Udsagn. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes Arrestanten James Griffith af Pltgen: Anguilla, født paa Barbados, ankom her til Øen for ca: 

12 Aar siden, skjønnet at være 25 á 26 Aar gl:, tilhører den episcopale Kirke. Aktionen betydedes Arrestanten 

paa samme Maade som de tvende foregaaende Arrestanter og under Henviisning til de ved dem anførte 

Forhører; hvorefter Arrestanten ganske henholder sig til, hvad af ham tidligere er vedgaaet og forklaret. 

Arrestanten afførtes. 

Retten hævet Kl: 4½. 

 Ph Rosenstand Sarauw. 

 

Aar 1880 Løverdagen den 1ste Mai om Formiddagen Kl: 9½ sammentraadte Commis- [Folio 22b-23a, opslag 

27] sionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstilledes Arrestanten Joseph Bowell af Pltgen: Høgensborg, født paa Barbados, men ankom hertil 

som Barn for ca: 18 Aar siden, skjønnet at være 25 à 30 Aar gammel, tilhøer den episcopale Kirke. Det blev 

ham betydet, at han nu tiltales for Deeltagelse i Oprøret i 1878 og særlig for Mord eller Meddeelagtighed i 

Mord eller dog i morderisk Overfald, idet han sigtes for at have deeltaget i Mordet paa de tvende Soldater 

paa Carlton om Morgenen den 2den October; saaledes som fornemlig omhandlet i Forhørerne den 29de og 

især den 30te August fr: A: jfr: 25de Janr: f: A:; hvorhos han sigtes for den 3die October at have været Deeltager 

i den Bande, som iværksatte Plyndring og Ildspaasættelse paa Pltgen: Carlton, jfr: Forhør den 29de August og 

7de November fr: Aar samt 16de Janr: d :Aar. 

Arrestanten vil alene henholde sig til sine tidligere Udsagn og fastholder navnlig, medens de tvende med 

Hensyn til ham i Forhøret den 30te August afgivne bestemte og beedigede Vidnesbyrd atter foreholdtes ham, 

at han ikke var ovre paa Carlton den paagjældende Onsdag Morgen. 

Fremstod Mrs: Sarah Jane Crawford Underforvalter Crawford’s Hustru, ca. 50 Aar gl:, tilhører den engelske 

Kirke. Deptdin: blev formanet som Vidne og derpaa nærmere tilspurgt med Hensyn til hendes Udsagn 

betræffende Arrestanten i Frederiksteds Politirets Forhør den 13de Nov: 1878 og det ovennævnte Forhør af 

17de Novbr: fr: Aar. Hun forklarer derpaa nærmere; efterat den paagjældende Dag Værkerne paa Carlton vare 

blevne brændte og Kjælderne plyndrede og en Deel af Banden havde huseret oppe i Huset og flere Gange 

havde været ifærd med at ville tænde Ild i Huset, var det lykkedes Dept: og andre at faae Sværmen ud af 

Huset; hun var derefter kommen ned af Trappen og søgte nu nede i Gaarden tilligemed andre gode Folk at 

overtale Banden til at afstaae fra videre Ødelæggelser, da en Neger sprang henimod hende med en opløftet 
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Kniv, som for at stikke hende. Wm Lake stødte Negeren tilside og fik Deptn: til at gaae sin Vei, saaat Negeren 

ikke kom til at tilføie hende nogen Overlast. Negeren ledsagede ikke sin truende Bevægelse med noget Ord, 

men Deptdn: maa antage, at han, hvis Lake ikke var kommen til havde gjort Alvor af at stikke hende med 

Kniven. Hun vidste dengang ikke, hvem Negeren var, men hun hørte bag efter, at det var [Folio 23b-24a, 

opslag 28] Joseph Bowell fra Høgensborg, og da hun nogle Dage efter saae Arrestanten her i byen, gaaende 

med en Passerseddel i Hatten, kjendte hun ham igjen og sagde endda til ham. at han ikke burde have Lov til 

at have en Passerseddel, da han havde været med i Oprøret. 

Arrestanten angiver, at han ikke kan erindre, at han, da han ved den paagjældende Leilighed, som tidligere 

indrømmet, var med Banden i Carlton’s Gaard, havde nogen saadan Affaire med Dept: som af hende 

beskrevet. Han erklærer, at han kjender Mrs: Crawford. 

Deptdn: ratihaberede sin Forklaring, der blev hende foreholdt, og aftraadte. 

Derpaa fremstod Prince Alfred Wiltshire af Carlton, født paa Barbados, ankom her til Øen som Pattebarn 

for ca. 17 Aar siden, tilhører den engelske Kirke. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring, 

og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derpaa, at han godt kjender Arrestanten og har kjendt ham 

længe. Han gjentager derpaa sin i Politirets Forhøret den 13de Novr: 1878 gjorte Angivelse med Tilføiende, at 

Mrs Crawford stod i Gaarden ved Foden af Trappen op til Carlton’s Vaaningshuus og talte til Sværmen, da 

Arrestanten med sin Kniv løftet foer ind paa hende eller henimod hende, men Mrs: Crawford undgik Stødet, 

og løb sin Vei. Om der var Nogen, der lagde sig imellem, kan Deptn: ikke sige. Deptn: stod ved Stalden saa, at 

han tydelig kunde see, hvad der foregik, men han hørte ikke, om der blev vexlet Ord. Deptn: ratihaberede sin 

Forklaring, der blev ham foreholdt, og vil være fuldkommen vis paa, at den er rigtig. 

Arrestanten vil fremdeles, da han paahørte Dept’s: Forklaring, ikke kunne erindre Affairen. Han angiver, 

at han ikke var fuld. 

Fremstod William Lake af Pltgen: St Georges Hill (Carlton), født paa Antigua, ca. 35 Aar gml:, tilhører den 

episcopale Kirke, og hans i politirets Forhøret den 13de Novr: 1878 med Hensyn til Arrestanten afgivne For-

klaring blev ham foreholdt. Han vedstaaer den, med Tilføiende, at Mrs: Crawford stod nede i Gaarden ved 

Foden af Trappen og søgte at faae Sværmen til at gaae bort, da Arrest: med sin Kniv løftet gjorde et Par Skridt 

henimod hende, som om han vilde stikke hende. Deptn: stod tæt ved og gik, da han saae Arrestanten true 

hende, imellem og skubbede Arres- [Folio 24b-25a, opslag 29] tanten tilside, saa at Mrs Crawford fik Leilighed 

til at undløbe. Arrestanten brugte ingen truende Ord, hvorimod Mrs. Crawford i sin Forskrækkelse raabte 

”our side”. Deptn: kan egentlig ikke sige, at Arrestanten ogsaa truede ham videre, end at han gav noget ondt 

af sig, fordi Deptn: var gaaet imellem. Deptn: angiver, at han har kjendt Arrestanten i flere Aar. Den Kniv, 

Arrestanten havde i Haanden, var af Størrelse som en saakaldet 20 cts: Kniv. Ved andre Leiligheder har Deptn: 

ikke seet Arrestanten under Oprøret. 

Deptn: ratihaberede sin Forklaring, der blev ham foreholdt. 

Arrestanten angiver, at han ingen Kniv havde med sig ovre paa Carlton, og henholder sig forresten til, 

hvad han har sagt. 

Fremstod paany Mrs: Crawford. Hun forklarer, at det er meget muligt, at hun i sin Forskrækkelse har raabt 

”our side”, da hun var meget bange. Deptn: derpaa modtog Lovens Formaning og Forberedelse til Edens 

Aflæggelse, hvorpaa hun med Lovens Ed bekræftede sin Forklaring. 

Deptn: demitteredes. 

Da Deptn: Wm Lake selv har været under Undersøgelse som sigtet for Deeltagelse i Høgensborg’s Banden’s 

Forbrydelser, blev han ikke edfæstet, og demitteredes. 

Da Deptn: Prince A. Wiltshire, som trods den opgivne alder, seer ud som en Dreng, ikke er Commissionen 

tilstrækkelig bekjendt for Øieblikket, blev han hellerikke edfæstet og demitteredes. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes derpaa Rebecca Frederik, ogsaa undertiden kaldet Rebecca Johannes, af Pltgen: Cane, tid-

ligere af Pltgen: Upper Love, født paa Pl: Slob, skjønnet at være henimod 20 Aar gaml:, tilhører den episcopale 

Kirke. Hun har været Gjenstand for Undersøgelsen som sigtet, deels for at have været Deeltager i Bander, 
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der plyndrede og afbrændte Plantager, jfr: bl: A: Forhører af 13de Marts, 29de Juli og 4de Novr: f: Aar, deels for 

at have paa en særlig virksom Maade deeltaget i et paa Fruentimmeret Julia Roebuck paa Upper Love i 

Forbindelse med Oprøret den 4de October 1878 iværksat Overfald, saaledes som særlig omhandlet i 

Forhørerne den 13de Febr: fr: Aar, 29de Janr: d: A: samt 6te Marts d :A: (dette sidste i Udskriften A). Hun var 

den 11te Novr: f: A: bleven foreløbig relaxeret, men derpaa, efter hun er indbefattet under Aktionen, atter 

igaar Eftermiddags anholdt. 

Aktionen blev hende nu betydet, idet det foreholdtes hende, hvor- [Folio 25b-26a, opslag 30] ledes hun, 

som anført, er sigtet. Hun gjentager derpaa, hvad hun tidligere har udsagt, at hun, da hun paa Upper Love 

hørte, at der var Spektakler, gik ud paa Centerlinie-Veien og traf den Bande, der brød ind over Mountain og 

Allandale, og hun fastholder, at hun ikke var med ved Overfaldet paa Charles Flemming, og ikke stjal noget 

paa Allandale. Paa det næste Sted, St George’s, røvede hun noget Maismeel, som hun bragte lige hjem til 

Upper Love, og hun fulgte saaledes ikke Banden til Grove Place. Da Banden imidlertid paa Veien fra Grove 

Place til River passerede nedenfor Upper Love, gik hun igjen med den til River og Fountain og hjembragte 

atter, da hun med med Banden kom til Upper Love, noget Maismeel, som hun havde røvet fra Kjælderen paa 

River. Fra Upper Love fulgte hun fremdeles Banden paa dens videre Tog, saaledes som oftere beskrevet, indtil 

Slob. Der blev hun indtil Solopgang, da hun stod op og fulgte efter Banden, der imidlertid var naaet saavidt, 

at den var færdig med Diamond og Ruby. Hun var da atter med Banden paa dens Tog over Castle Coakley, 

Peter’s Rest og Work & Rest indtil Anna’s Hope, da der der blev skudt paa Banden, blev hun endelig bange 

og gik hjem til Upper Love, hvor hun kom Torsdag Eftermiddag. Hun vil denne Gang Intet have bragt med sig 

hjem og vil heller ikke noget Steds med egen Haand have deeltaget i Ildspaasættelse eller Ødelæggelse. Hun 

havde som alle andre en Stok i Haanden. Med Hensyn til overfaldet paa Miss Roebuck vil Tiltalte først ganske 

henholde sig til sine tidligere Anbringender, men under nærmere Examination vedgaaer hun, at hun ikke 

alene har givet Miss Roebuck et Par Slag paa Bagen med sin Stok, men at hun har slaaet løs paa Miss Boebuck, 

efterat denne var slæbt ud paa Landeveien, og ved den Leilighed da George Laug tog Ringene af hendes 

Fingre, men hun benægter, at hun særlig har lagt an paa at slaae Miss Roebuck over Armene eller Fingrene, 

end sige da at slaae Armen eller Fingrene itu paa hende, ligesom hun benægter, at hun har været den, der 

raabte paa, at Ringene skulde tages fra hende, eller at hun skulde opgive, hvor hendes Penge var. Hun 

indrømmer, at hun har grebet fat i Miss Roebuck og slæbt hende ud paa Landeveien, men det var, da Miss 

Roebuck, efterat Ringene vare tagne fra hende, blev trukket tilbage til Negerbyen for at opgive, hvor hun 

havde sine Penge. Hun tør ikke nægte, at hun ved den Leilighed har raabt, at Miss Roebuck skulde trækkes 

ud [Folio 26b-27a, opslag 31] paa Landeveien for at døe, der. Hun angiver, at den Stok, hvormed hun pryglede 

løs paa Miss Roebuck, var en Green af et Otaheite Træ, som efter Beskrivelsen maa have været over en 

engelsk Tomme i Diameter. Hun erkjænder det Heele, at hun fuldt saavel som nogen Anden har været 

deelagtig i Mishandlingen af Miss Roebuck. Tiltaltes Forklaring blev hende foreholdt, hvorpaa hun erklærer, 

at hun nu har talt Sandhed, og at hun ikke har mere at vedgaae. Hun benægter, at hun hjemme paa Upper 

Love har pralet om sine Bedrifter, og vil ikke vide af, at hun af andre derfor er bleven berømmet. 

Der fremlagdes af Doctor Bretton den 26de October 1878 afgiven Attest om Beskaffenheden af den Miss 

Roebuck tilføiede Overlast. 

Commissionen derpaa under Henvisning til Aktions-Ordren og det nu, om Tiltalte foreliggende paany de-

creterede Arrest paa hendes Person, hvilket blev Arrestantinden betydet. 

Arrestantinden afførtes. 

Commissionen derpaa gav efterstaaende Oversigt over Gangen i Urolighederne og de derunder begaaede 

Forbrydelser i Relation til de ovenfor gjennemgaaede Tiltalte. 

Efterat der i Løbet af Eftermiddagen den 1ste Octr: var af de i Byen Frederiksted i betydeligt Antal tilste-

deværende og meest om Romboderne samlede Arbeidere fra Landet vist en tumultarisk og opsætsig Adfærd, 

kom det Kl: ca: 5 til alvorlige Optrin, idet Negerne i større Mængde og paa en truende Maade strømmede 

ned imod Fortet, hvor Politistyrken havde trukket sig tilbage, og angreb det med Steen og Konchylier, og 

andre Projectiler, som de, deels fra den ydre Fortsgaard, som de vare trængte ind i, deels fra Fortspladsen 
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kastede imod og ind i Bygningen. Der blev fra Fortet skudt paa Mængden, som saa efterhaanden trak sig bort, 

ud af Skudvidde. Derblev derefter begaaet forskjellige Excesser i Byen, idet nogle Boder, hvor der var 

Drikkevarer, opbrødes, og et Par mindre Huse molesteredes, indtil, nogen Tid efterat det var blevet mørkt, 

Negerne begyndte at antænde Ild i Varer, der slæbtes ud fra Boutikkerne, hvilke de opbrød og tildeels 

plyndrede; senere antændtes ogsaa Ild i selve Husene, bestandig i større Omfang, eftersom Byen mere og 

mere fyldtes med Negere, der ved Tidenden om Spectaklerne og ved Brandskjæret strømmede ind fra 

Landet. I Morgen-Stunden ankom der Militair til Byen, Negerne adsplittedes og spredte sig, men i Udkanten 

af Byen, [Folio 27b-28a, opslag 32] det saakaldte ”Free Gut”, gjordedes der endnu et Par Timer senere, et 

Forsøg paa at sætte Ild paa Byen. – For Deeltagelse i Tumulten og Excesserne om Eftermiddagen findes der 

Ingen tiltalt, med mindre han tillige er sigtet for anden Deeltagelse i Urolighederne. De Tiltalte James Ema-

nuel, Benjamin og John Hodge, der i saa Henseende ere sigtede, ere desuden sigtede for Deelagtighed i 

Nattens Forbrydelser, og den Førstnævnte endvidere for Plyndringer og Ildspaasættelser paa Plantager. Til 

de med Hensyn til Ildspaasættelsen i Byen sigtede henhøre forøvrigt Arrestanterne George Henry, Francis 

Harrison, Emanuel Jacob, David Cameron, Susanen Abrahamson og Isaac Anthony. 

Den næste fremtrædende Episode var det Overfald, der den følgende, Onsdag, Morgen forøvedes paa 2 

paa Carlton efterladte Soldater, som myrdedes. – For Deeltagelse heri sigtes Arrestantinderne Axeline E. 

Solomon og Mathilda McBean samt Arrestanten Joseph Bowell. Medens der denne Morgen ikke skeete 

Ildspaasættelse paa Carlton, afbrændtes de derimod samme Formiddag Magas-Stakkene paa Whim, Vær-

kerne m: m: paa Concordia, i hvilken Henseende Arrestanten Joseph Spencer sigtes, og paa Wheel of Fortune 

Arrestanten Hans Christian, hvorpaa Banden, efter endnu at have hjemsøgt Høgensborg, noget senere paa 

Dagen og betydelig forstærket væltede sig over Mountain ind paa Allandale, som ganske afbrændtes, og hvor 

et ungt Menneske, en Søn af Planter Flemming, alvorlig mishandledes, og derfra til St Georges, hvor, ligeledes 

Alt afbrændtes. Her sigtes, foruden den ovennævnte Isaac Anthony, endvidere Arrestanterne John Thomas 

Sobers og Christopher Samuel samt, især for St George’s Vedkommende, Arrestanterne George Michael og 

Thomas Critchlow, hvilke tvende derhos sigtes for derefter at have ført en Bande op til Lower Love og Castle, 

medens Banden forøvrigt fra St Georges af fremturede med Plyndring og Ildspaasættelse over Grove Place, 

River og Fountain, der fra tilbage atter over River til Upper Love, hvorfra saa fortsattes hele Aftenen og Natten 

og næste Morgen, over Jealousy, Mt Pleasant, Mon Bijou, Fredensborg, Slob, Clifton Hill, Barren Spot, 

Strawberry Hill, Diamond & Ruby, Castle Coakley, Peters Rest og Work & Rest, indtil den, forøvrigt af vexlende 

Deeltagere og under skiftende Anførere bestaaende og i Nattens Løb betydelig reducerede Bande om 

Torsdag Formiddag adsplittedes paa Anna’s Hope. For Deeltagelsen i dette Tog, dog paa forskjellige Steder 

og i varierende Omfang findes sigtede Arrestanterne William James, George Callender, Henry Eng- [Folio 28b-

29a, opslag 33] land, William Arnold og William Barnes samt George Simmons og Richard Gibbs (Sealy) og 

Arrestantinden Rebecca Frederik. 

Om Torsdag Formiddag dannedes der rundtom paa forskjellige Plantager Bander, i Reglen paa den Maade, 

at en enkelt Plantages Gang under Ledelse af et Par Stykker af deres egne Folk drog ud og anfaldt de 

nærmeste Plantager, hvis Folk da efterhaanden, i større eller mindre Omfang, sluttede sig til dem. Saaledes 

udgik fra Høgensborg den Bande, som ødelagde den vestlige Deel af Sydsiden, Williams Delight, Enfield 

Green, Diamond, Good Hope, Whim og Carlton, under hvilken sigtes Arrestanterne Henry Barker og Joseph 

Briggs foruden den ovennævnte Joseph Spencer og tildeels Joseph Bowell; fra Castle opstod den Bande som, 

paa samme Tid omtrent, afbrændte Golden Grove og Negro Bay, og hvortil saa ved Mannings Bay sluttede 

sig den Bande, som udgaaet fra Lower Love – hvor Arrestanterne William Henry, Christian Martin og Wren 

Gittens sigtes –, havde afbrændt Adventure og Paradise og været med tilsammen med en Hob fra Diamond 

og en fra Upper Love udgaaet Flok – Arrestanten George Cambrigde sigtet – at brænde Bettys Hope, hvorefter 

de saaledes forenede Hobe i en sluttet Bande, som maa have været den største, som har været samlet, 

omtrent ved Middagstid gik løs paa Anguilla – med Hensyn hvortil, navnlig Arrestanten James Cox sigtes – 

derfra over Kingshill-Station, Bethlehem og Castle (Værkerne) til Mt Pleasant og Plessens; fra Mt Pleasant 

(Holm) kom den Bande, som hærgede Hermitage, Lebanon Hill, Canaan, La Vallee og Rust up Twist, og i 
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hvilken den ovennævnte James E. Benjamin og Arrestanten Edward Lewis sigtes for at have været Ledere 

eller dog Deeltagere; medens omtrent paa samme Tid Folkene fra Windsor drog ud og sammen med Folkene 

fra omliggende Plantager ødelagde Mt Pellier, Morning Star, Concordia, Windsor og tildeels Glynn; herunder 

er Arrestanten Joseph William sigtet. Paa West-End Nord-Side endelig udviklede sig noget senere paa Dagen 

den Bande, som drog over Orange Grove, Mt Pellier, Two Friends, Mt Stewart, Annaly, Mt Victory, Nicholas 

og Punch, og hvorfra de alt nævnte Francis Harrison og Emanuel Jacob samt den under Navnet ”Queen Mary” 

bekjendte Arrestantinde Mary Thomas sigtes som Deeltagere. 

En ganske isoleret og hemmelig udført Brandstiftelse fandt Sted paa Mt Plessens Værker om Torsdag Af-

ten, i hvilken Henseende Arrestanten Johannes Samuel, imod hvilken Sidste der, som anført ved hans Frem-

stillelse desuden er andre Sigtelser, sigtes. [Folio 29b-30a, opslag 34] 

Om Torsdagen henimod Aften iværksattes desuden en Ildspaasættelse paa Plantagen Blessing, for hvilken 

Arrestanterne John Samuel, Thomas James og James Griffith ere sigtede. 

Om Fredagen sees den sidste egentlige Reisning at være skeet, idet en Bande førtes fra Lower Love over 

Mt Pleasant til River og der var ifærd med at afbrænde, hvad der om Onsdagen var sparet, da den ved Vaa-

benmagt blev adsplittet. 

Et Optrin for sig selv som ogsaa foreligger til Behandling her under Sagen, fandt endelig om Fredagen Sted 

paa Upper Love, idet en Hob Negere anfaldt og mishandlede et midaldrende Fruentimmer, Julia Roebuck, 

som boede paa Plantagen og drev en lille Handel. For virksom Deeltager deri sigtes den ovennævnte Rebecca 

Frederik. 

Retten hævedes Kl: 4½. 

Ph. Sarauw C Sarauw 

 

Aar 1880 Fredagen den 7de Mai om Eftermiddagen Kl: 2 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Der fremlagdes efternævnte Straffeattester: 1. Fra Christiansteds Politikammer. 2. Fra Frederiksteds Po-

litikammer. 3. Fra St Thomas Bything, samt 4 Fra St Thomæ Politikammer, ifølge hvilke forskjellige Arrestan-

ter, der herefter ville blive fremstillede, have været straffede paa forskjellige Maader, idet Heele dog for 

mindre grove Forbrydelser; hvornæst Commissionen bemærkede, at efter de fra Christiansteds og Frederik-

steds Bything indløbne Straffeattester havde ingen af Arrestanterne ved nogen af disse Retter været tiltalt 

eller straffet. 

Derpaa fremstilledes efterhaanden efternævnte Arrestanter. 

1. James Emanuel Benjamin. 

2. John Hodge. 

3. George Henry. 

4. Francis Harrison. 

5. Emanuel Jacob. 

7. Susanna Abrahamson. 

12. Joseph Spencer. 

13. Hans Christian. 

14. John Thomas Sobers. 

15. Christopher Samuel. 

19. George Callender. 

20. Henry England. 

22. William Barnes. 

23. George Simmons. 

25. Edward Lewis. 

27. Joseph Briggs. 

28. Wm Henry. 
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29. Christian Martin. 

30. Wren Gittens. 

31. George Cambridge. 

32. James Cox. 

34. Mary Thomas og [Folio 30b-31a, opslag 35] 

35. Johannes Samuel (Bamberg), 

hvilke alle, da de dem paa Straffeattesterne ved hver af dem anførte Straffe foreholdtes dem, vedgik, at de 

havde været dømte og straffede, saaledes som det forholdtes dem, hvorhos de angav, at de ikke havde været 

videre eller anderledes straffede, for adskilliges Vedkommende dog med Tilføiende, at de havde været 

straffede for Arbeidsforsømmelser, i hvilken Henseende bemærkedes at Commissionen ikke havde fundet 

Anledning til at søge Oplysning om Straffe, alene idømte for Arbeidsforseelser. 

Arrestanten Henry Barker derimod erklærede, da det foreholdtes ham, at han findes anført som, ved 

Centerdistrictets Dom af 3die Februar 1874 anseet med 8 Dages Tvangsarbeide, at han aldrig har været straffet 

eller har været fængslet, foruden han nu i Anledning af Oprøret har været fængslet. Han angav, at der findes 

en anden Henry Barker, saa at der rimeligviis foreligger en Forvexling. 

Med Hensyn til den i Straffeattesten fra St Thomæ Politikammer gjorte Bemærkning om en William Henry 

eller Henry William bemærkedes det, at de anstillede Undersøgelser havde ledet til det Resultat, at den i 

Attesten anmeldte Person ikke var Arrestanten William Henry, ligesom ogsaa Arrestanten benægtede at 

kjende Noget til det ommeldte Folhold. 

Samtlige Arrestanter vare, efterhaanden som de vare færdige, blevne afførte. 

Efterat det ved Forespørgsel havde vist sig, at ingen af Arrestanterne havde videre at fremføre for Com-

missionen, blev Sagen sluttet for at beskrives og tilstilles den beskikkede Akter, Overretsprokurator Lemming. 

Retten hævet. 

Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1880 Løverdagen den 10de Juli om Eftermiddagen Kl: 1 sammentraadte i Frederiksfort den i Henhold 

til alle høieste Resolution af 25de October 1878, til Undersøgelse og Paakjendelse af de Sager, der reise sig af 

og angaae Forbrydelser, der ere begaaede i og under det i October 1878 paa St Croix stedfundne Oprør af 

Oprørerne og sammes Ødelæggelser anordnede Commission. 

Begge Commissionens Medlemmer Overdommer Rosenstand og Justitsraad Sarauw vare tilstede. 

Og blev da fore- [Folio 31b-32a, opslag 36] taget 

Justitssagen 

Overretsprokurator Lemming Aktor 

ctr: 

Arrestanterne No 1. James Emanuel Benjamin (Mannie) af Mt Pleasant, 2. John Hodge af Fredensborg, 3. 

George Henry af Sprat Hall, 4. Francis Harrison af Prosperity, 5. Emanuel Jacob af Prosperity, 6. David Came-

ron af La Grange, 7. Susanna Abrahamson (Bottom Belly) af Prosperity, 8. Isaac Anthony af Frederiksted, 9. 

Axelina E. Solomon (Agnes) af Bethlehem, 10. Mathilda Mc Bean af Pl: Cane, 11. Joseph Bowell af Høgens-

borg, 12. Joseph Spencer af Høgensborg, 13. Hans Christian af Williams Delight, 14. John Thomas Sobers af 

Becks Grove, 15. Christopher Samuel af Mt Pleasant (Plessens), 16. George Michael af Envy, 17. Thomas 

Critchlow af Pl: Jealousy, 18. William James af Grove Place, 19. George Callender af Enf: Green, 20. Henry 

England af Jealousy, 21. William Arnold af Upper Love, 22. William Barnes af Rust op Twist, 23. George Sim-

mons af Barren Spot, 24. Richard Gibbs (Seeley) af Barren Spot, 25. Edward Lewis af Mt Pleasant, 26. Henry 

Barker af Høgensborg, 27. Joseph Briggs af Fredensborg, 28. William Henry af Lower Love, 29. Christian 

Martin af Lower Love, 30. Wren Gittens af Lower Love, 31. George Cambridge af Upper Love, 32. James Cox 

af Diamond, 33. Joseph Williams af Windsor, 34. Mary Thomas af Sprat Hall, 35. Johannes Samuel (Bamberg) 

af Frederiksted, 36. Joseph James af Enfield Green, 37. John Samuel af Anguilla, 38. Thomas James af Anguilla, 

39. James Griffith af Anguilla samt endvidere, 40. Tiltalte Rebecca Frederik af Cane. 
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Samtlige de Tiltalte vare fremstillede fri for Baand og Tvang. 

Aktor Prokurator Lemming var mødt og incaminerede Sagen ved at fremlægge Stævningen, hvorefter han 

fremlagde Aktions Ordren og Forhørsakten med de til samme fremlagte Aktsbeskrivelser samt de til samme 

fremlagte Udskrifter, hvorefter han fremlagde et Indlæg af Gaars Dato, hvortil han henholdt sig og indlod. 

Indholdet af Akterne over Arrestanterne nedlagte Paastand blev dem betydet og de bleve hver for sig 

opfordrede til at fremkomme med, hvad de i denne Anledning maatte have at fremføre, men ingen af dem 

havde Noget at tilføie til, hvad de under Undersøgelsens Gang, og da Aktionen betydedes dem, have anført. 

Defensor Prokurator Hauschett mødte og fremlagde sin Defensions Ordre og bad om Udlaan af Sagens 

Dokumenter og Anstand i tre Uger. [Folio 32b-33a, opslag 37] 

Commissionen bevilgede det begjærede Udlaan og i Overeensstemmelse med Defensors Begjæring be-

rammede Sagens næste Foretagelse til Løverdagen den 31te ds: Eftermiddag Kl: 1. 

Samtlige Arrestanter afførte. 

Retten Hævet 

Ph Rosenstand C Sarauw. 

 

Aar 1880 Fredagen den 13de August om Eftermiddagen Kl 1 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer Overdommer Rosenstand og Justitsraad Sarauw vare tilstede. 

Og blev da foretaget 

Justitssagen 

Overretsprokurator Lemming Aktor 

ctr: 

Arrestanterne: No 1. James Emanuel Benjamin (Mannie) af Mt Pleasant, m: flr: 

Commissionen bemærkede, at Defensor, Overprokurator Hauschett forinden Udløbet af den ham den 

10de fr: Md: bevilgede Anstand af 3 Uger, havde indberettet, at han ikke havde seet sig istand til at fremme 

Sagen saa vidt, at han den 31te Juli kunde fremlægge sit Defensions-Indlæg, hvorefter Commissionen havde 

bevilget ham yderligere Anstand indtil videre, og vare alle Vedkommende blevne underrettede om den 

skeete Udsættelse. 

Efterat Prokrtr: Hauschett derpaa havde anmeldt, at han var rede til at fremme Sagen, var sammes Fore-

tagelse berammet til idag, og vare alle Vedkommende herom blevne underrettede, og navnligen ogsaa 

samtlige Tiltalte behørig indvarslede til at møde. 

Samtlige Tiltalte, 40 i Tallet, vare fremstillede fri for Baand og Tvang. 

Defensor Prokurator Hauschett mødte og tilbageleverede Sagens Dokumenter og fremlagde sit Defen-

sions-Indlæg af 11te dennes, i Henhold til hvilket han indlod Sagen. 

Arrestanterne blev gjort bekjendt med, hvad af Defensoren med Hensyn til dem er anført, saavel idet Hele 

som til Forsvar for hver Enkelt, hvorhos de paany opfordredes til at fremkomme med, hvad de yderligere 

maatte have at fremføre. 

Hvorefter fremstod Arrest: Emanuel Jacob og gjentog de af ham under Forhørerne fremsatte Benægtel-

ser, navnlig med Hensyn til Attentatet ved Mrs Ramsays Huus og Ildspaasættelsen paa Mt Stewart. [Folio 

33b-34a, opslag 38] 

Forøvrigt havde Ingen Noget at anbringe. 

Aktor Prokr: Lemming mødte og begjærede Udlaan af det af Defensoren idag fremlagte Indlæg, samt af 

det af Comparenten tidligere fremlagte Aktions-Indlæg og Anstand til i morgen. 

Udlaanet bevilget, og Commissionen berammede Sagens Foretagelse til i morgen Eftermiddag Kl: 1, hvil-

ket betydedes Arrestanterne. 

Arrestanterne afførtes. 

Retten hævet. 

Ph Rosenstand C Sarauw 
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Aar 1880 Løverdagen den 14de August om Eftermiddagen Kl: 1 sammentraadte Commissionen i Frede-

riksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer Overdommer Rosenstand og Justitsraad Sarauw vare tilstede. 

Og blev da foretaget: 

Justitssagen 

Overretsprokurator Lemming Aktor 

ctr: 

Arrestanterne No 1. James Emanuel Benjamin (Mannie) af Pl: Mt Pleasant m: flr:. 

Samtlige Arrestanter og Arrestantinder 40 i Tallet vare fremstillede fri for Baand og Tvang. 

Aktor Prokr: Lemming mødte og tilbageleverede de ham G. Dato udlaante Dokumenter i Sagen, hvorhos 

han indlod i Henhold til sit Tidligere anførte idet han exciperede imod og benægtede, hvad der af Defensor 

var anført i dennes Indlæg af 10de dennes. 

Defensor Prokr: A Hauschett mødte ved W. R. Didrichsen, der fremlagde Fuldmagt af G. Dato, i Henhold 

hvortil han indlod Sagen. 

Det Passerede blev Arrestanterne foreholdt og det betydedes dem, at Sagen nu vil blive optaget til Dom, 

om nogen af dem skulde have Noget at anbringe. 

Hvorefter fremstod Arrestanten Richard Gibbs (kaldet Sealey ogsaa Junky). Det foreholdtes ham, at det 

ved yderligere anstillede Undersøgelse havde viist sig, at han var seet paa Landeveien i Nærheden af Frie-

densfeldt Kirke om Onsdag Aften paa den Tid da Banden var paa Jealousy, hvorefter det blev udandsynligt at 

han fra Allandale skulde være gaaet tilbage til Barrenspot. Han forklarer da ogsaa, at det ikke forholder sig 

saa, men at han fra Allandale fulgte med Banden til St Georges, derfra til Grove Place og videre til River og 

Upper Love, saaat han hørte med til Banden, da disse Plantager plyndredes og afbrændtes. [Folio 34b-35a, 

opslag 39] Han paastaaer, at han ikke personlig har deeltaget enten i Plyndring eller Brandstiftelse, men 

vedgaae paa samme Tid, at han paa St Georges, da Allowance Kjælderen var opbrudt og Meelfadene 

synderbrødes bemægtigede sig noget Kornmeel, som han sammenbandt i et Tørklæde og bar med sig hjem, 

og skal, foruden Geneva Flasken paa Allandale og Brødet fra Work & Rest, dette Kornmeel været det Eneste 

som han har røvet. Da Banden drog ind paa Jealousy, var det at han forlod den og gik hjemad, indtil han, da 

han passerede igjennem Clifton Hill, der traf paa Banden. Han vedbliver at paastaae, at han gik lige ud for at 

naae Barrenspot, uagtet det foreholdtes ham, at Banden brugte flere Timer for at naae fra Jealousy til Clifton 

Hill, idet den i mellem Tiden havde afbrændt flere Plantager, medens Arrestten: naar han var gaaet lige ud, 

ikke kunde have brugt mere end en Halv-Time, og kan Arrestanten ikke give nogen nærmere Forklaring, men 

fastholder kun, at han ikke var med Banden paa de mellemliggende Plantager. Arrestten: ratihaberede sin 

Forklaring og aftraadte. 

Samtlige Arrestanter bleve derpaa, da ingen af dem havde videre at fremføre, afførte. 

Commissionen derpaa optog Sagen til Dom. 

Retten [Folio 35b, opslag 40] og Commissionen hævet. 

Ph Rosenstand C Sarauw 
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[opslag 42]  

Kommissionen af 25. Okt. 1878 vedr. Negeroprøret Okt. 1878 på St. Croix 

Justitsprotokol. 11. Juni 1879. 

[Folio 1, opslag 43] 

Denne gjennemdragne og med Præsidentskabets Segl forseglede Protocol, bestaaende af To Hundrede 

og Syv og Tredive folierede Blade, autoriseres herved til en Justits-Protocol for den af Gouvernementet for 

de dansk vestindiske Øer i Henhold til Allerhøieste Resolution af 25de October 1878 nedsatte Commission til 

Undersøgelse og Paakjendelse af de Sager, der reise sig af og angaae Forbrydelser, der ere begaaede i og 

under det i October 1878, paa St Croix stedfundne Oprør af Oprørerne, Urostiftere og alle Deeltagere i Op-

røret og sammes Ødelæggelser. 

Præsidentskabet St Croix den 11te Juni 1879. 

 J. A. Stakemann ……………………. 

[Folio 2a, opslag 44] 

Anno 1879 Tirsdagen den 17de Juni om Eftermiddagen Kl: 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Jusitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstilledes Fritz Ballentine af Pl. Mt Pleasant. Foreholdt, at det blandt andre er Isaac Andreas, der har 

angivet ham for at fare vild og truende igjennem Rivers Negerby om Fredag Formiddag for at presse Rivers 

egne Folk til at være med til at ødelægge Forvalterhuset og Sygehuset, angiver han, at han rigtignok i River 

Negerby traf paa den gamle Plougmand Isaac Andreas, men at han netop raadede denne til, at tage sig iagt 

og gaae af Veien for Banden, da den var meget vild. Det samme vil han have sagt til Sonny Dick og disse to 

skulle være de eneste Folk, han vil have truffet i River’s Negerby. Han havde rigtignok sin Øxe over Skulderen 

men havde desuden med sig forskjellig andet af sit Værktøi, hvilket han /: Forhør 18de January :/ netop havde 

bjerget paa Mt Pleasant. Han gjentager, at det, ligesom det kun var paa Grund af, at Parris var efter ham, 

fordi han stod ledig, at han gav nogle Hug i en Karre paa Mt Pleasant, saaledes kunde han, da han engang var 

kommen ind i Parris’s Sværm, ikke undgaae at komme med over til River. Med Hensyn til, at det har vist sig, 

at være ham, der Onsdag Morgen, har befordret Emanuel til River, forklarer han, at han, der egentlig har sit 

Hjem i Vestend, da han fra River, hvor han tilbragte Natten, havde seet den forfærdelige Ild i Byen, Kl: 2 – 3 

laante en Karre og kjørte ind. Da han om Morgenen kjørte ud af Byen, traf han ved Wheel [Folio 2b-3a, opslag 

45] of Fortune Gut, paa Emanuel der havde sit røde Skjerf paa og bad ham om at maatte kjøre med. A. mener, 

at Kl: var 8 da de naaede River – Emanuel sprang strax ud af Karren og A. saae ikke hvad der senere blev af 

ham. Emanuel talte ikke paa Veien om sine Bedrifter i Vestend. Under et nærmere Forhør angiver A. 

fremdeles, at Emanuel ikke førte noget som helst Gods med sig, at A. er under Indtrykket af, at han kom fra 

La Grange Kanten, saa at det ikke saae ud til, at han havde været længtere ude i Landet /: hvilket anføres 

med Hensyn til Opgivende om, at han skulde have nedgravet Penge ved Concordia :/ Fremdeles angiver han, 

at River’s Folk vare saagodtsom nogen med den Fredag saa at der saagodtsom ingen Mandfolk vare i 

Negerbyen. A. saae en Deel Fruentimmer inde i et Huus, men han indlod sig ikke med dem. Efter 

Omstændighederne fandtes det, at A., ialfald foreløbig, kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes indtil 

videre relaxeret. 

Fremstilledes A. John Frederik, der med Hensyn til, at han havde havt i sin Besiddelse et Stykke nyt Reb, 

der havde været gjemt i et Rum i Vaaningshuset paa Mt Pleasant angiver, at Rebet var blevet tabt under det 

Klammerie, der fandt Sted imellem nogle Negere i Banden og Arrestanten tog det op. Han nægter fremdeles, 

at have været inde i Vaaningshuset paa Mt Pleasant og A. blev derefter indtil videre relaxeret. 

Derefter fremstilledes hver for sig A. A.  

Joseph Jearwood af Pl. L. Bethlehem, 

Christian Frederik af Pl. Mt Pleas. & Plessens, 
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George Lang af Pl. U. Love, 

Edward Washington af L. Bethlehem, 

John Samson af Friedensfeld, 

Frank Lucas af Pl Mt Pleasant, 

Henriette Gwynn af Pl. Castle, 

Hester de Windt af Høgensborg, 

James Stallard af Concordia, 

Edward Miller af Mt Pleasant, 

Henry Christopher af Mt Pleasant og blev Sagen for deres Vedkommende paany gjennemgaaet og fandtes 

det, at de, ialfald foreløbig, kunde sættes paa fri Fod og bleve de saaledes indtil videre relaxerede. 

Fremdeles blev Thomas Richard, en Dreng pa en 13 – 14 Aar, der har vedgaaet, at være fulgt med Banden 

lige fra Barrenspot til Annashope og paa de fleste, om ikke alle Steder, har været med til at bringe Magas til 

Ildspaasættelserne. Drengen afgivet til Politiet, der i sin Tid, da han løb om uden Beskjæftigelse i Byen, havde 

anbragt ham paa Landet. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen den 20de Juni om Formiddagen Kl: 9 blev Retten sat i Frederiksfort og administreret af 

Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidne var tilstede Com-

missionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent Anker. 

Commissionens Medlem Justitsraad Sarauw havde anmeldt Forfald. 

Efter Tilsigelse fremstod Jacob Lenhard fortiden af Pl. Orange Grove /: V .D. :/ Det blev ham betydet, at 

han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derefter, at han i October 

Dagene var paa Canaan som Staldkarl for Forvalter Friis. Han var saaledes der da Banden den 3die October 

[Folio 3b-4a, opslag 46] kom derind. Den kom fra Landeveien med Fritz Richard fra Mt Pleasant i Spidsen. 

Forresten saae han andre Mt Pleasant’s Folk. Han saae John Codday hugge Laasen fra de gamle Værker men 

han saae ikke hvorledes der blev sat Ild i dem, ligesom han, der vil være bleven nede i Gaarden medens 

Banden, eller ialfald nogle af den, gik op til de andre Bygninger, ikke vil have seet hvorledes der blev sat Ild 

paa dem. Med Hensyn til Elizabeth /: Porter :/ veed han ikke, at hun har gjort noget. Hun slog et Par Sviin, 

der tilhørte Dep’s Kone, løse men det var aabenbart for at redde dem. Han saae Poor Boy men ikke at han 

gjorde noget, ligeledes Scotty William og Edward Miller. Sam Hendricksen saae han ogsaa, han kom rigtignok 

tilhest og sagde, at det var for at lede efter Susanne men han efterlod Hesten paa Bettys Jewell, hvor den 

endnu var den næste Dag og forlod Canaan sammen med Banden. 

Fremstod efter Tilsigelse Jane Lenhard nu af Pl. Orange Grove. Hun blev formanet som foregaaende Dep. 

Hun var, ligesom han, i Gaarden saa Banden under Anførsel af Fritz Richard og Emanuel kom ind paa 

Plantagen. Hun var nede i Nærheden af de gamle Værker, hun blev af Jerry fra Monbijou tvunget til at raabe 

”our side” men vil forresten have været saa ængstelig, at hun ikke turde følge Banden op til de andre 

Bygninger. Hun vil være ganske vis paa, at have seet Elizabeth /: Porter :/ sidde paa Hug foran Døren ind til 

den gamle Romkjelder, der var en heel Flok Negere der stode i en Kreds rundt om hende men Dep. kan ikke 

tage feil af, at det var Elizabeth der antændte Ilden. Hun vil ikke have angivet til Forvalter Friis, at Elizabeth 

eller nogen anden satte Ild paa Forvalterhuset da hun ikke var deroppe. Edward Miller var inde i Haven og 

ødelagde hvad der var og ledte efter Forvalterens Sviin, som han vilde slaa ihjel. Det syntes som om han, der 

har været Arbeider paa Canaan, havde noget imod Forvalteren. Thomas Bowell og Frank Lucas af Mt Pleasant 

tvang Dep’s Mand til at gaae med til La Vallee men hun saae ham ikke være med til at sætte Ild paa. 

Fremstod paany Dep. Jacob Lenhard der havde været aftraadt og angiver, at han stod ved Stalden da der 

blev sat Ild ved den gamle Romkjelder og ikke derfra kunde see hvem der gjorde det. Hans Kone har sagt 

ham, at det var Elizabeth. Dep. indrømmer, at han gik med Banden over til La Vallee, men siger, at det var 

Frank og Laurentien der sagde, at han maatte følge og han turde ikke undslaa sig. Han vil ikke være kommen 
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længere end ind i Gaarden, vil ikke selv have gjort noget og heller ikke lagt Mærke til, hvad andre gjorde, 

navnlig vil han ikke have seet hvad Thomas Jacob gjorde. 

Begge Dep. ratihaberede deres Forklaringer og bleve demitterede, efter at endnu Dep. Jane Lenhard, 

yderligere formanet havde forsikkret, at hun ikke tager feil med Hensyn til Elizabeth. 

Derefter fremstilledes Joseph Reynolds af Pl. Carlton der var indstævnet for at afgive Forklaring med 

Hensyn til Affairen paa Carlton Onsdag Morgen. Han vil have opholdt sig bag et Lokum bag ved Gaarden og 

alene kunne afgive Forklaring med Hensyn til A: A: Agnes og Mathilde Mac Bean saaledes som skeet er i 

Frederiksted Politiret den 9de October f: A: Da sammen [Folio 4b-5a, opslag 47] med ham A. Richard Watzen 

fremstilledes og deres Forklaringer sammenholdes deels indbyrdes deels med den af Underforvalter Mr. Kay 

den 25de January d: A: afgivne Forklaring viste det sig imidlertid endeel Forvirring med Hensyn til hvor hver 

af de to Soldater var slaaet til Jorden og Dommeren besluttede at søge Forholdene nærmere opklaret ved en 

Undersøgelse paa Stedet. Joseph Reynolds demitteredes og A. afførtes. 

Retten hævet Kl: 2. Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Løverdag den 21de Juni om Formiddagen Kl: 9 blev retten sat i Frederiksfort og administreret 

af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent Anker. 

Justitsraad Sarauw havde fremdeles anmeldt Forfald. 

Dommeren bemærkede, at A. William Strong, da det foreholdtes ham, hvad der den 2den og 3die May af 

Dep. Peter Andrew og Andrew Michael ere forklaret om A.s Tilstedeværelse og Adfærd i Frederiksted Ilde-

brandsnatten og paa Pl: Whim Morgenen efter med Bestemthed havde benægtet, at han havde været ind 

paa de opgivne Steder. Han var rigtignok Tirsdag Formiddag gaaet til Frederiksted men var kommen hjem 

igjen hen paa Eftermiddagen eller ud paa Aftenen og vil derefter have været hjemme baade om Natten og 

den næste Dag. Der var derefter anstillet Undersøgelse paa Pl: L Bethl., hvor imidlertid saavel Driveren Ste-

vens, som David Finlay og Smeden Gelton, om hvem A. havde opgivet, at de maatte have seet ham hjemme, 

angave, at ingen af dem havde seet ham enten Tirsdag Aften eller Onsdag Morgen, hvorimod endog Driveren 

Steven vil have seet A. Strong komme hjem Onsdag Eftermiddag vester fra. A.s Fruentimmer Margreth 

Jackson, der ikke fandtes paa Pl. da Undersøgelsen foretoges, antages ikke, at kunne give nogen sikker 

Forklaring. Edward Washington, i hvis Følge A. var i Byen om Tirsdagen, angav, at A. var kommen hjem med 

ham Tirsdag Eftermiddag. Det bemærkes endnu, at Afstanden mellem L. Bethl. og Frederiksted, c. 1½ Miel, 

ikke er større end at A. meget let kan være kommen hjem Tirsdag Eftermiddag og dog; som Tilfældet har 

været med saa mange andre Negere, fra Plantager i lignende Afstand, igjen være løbet til Byen, da han saae 

Ildebranden og end da ogsaa være kommen hjem igjen op ad Onsdagen. 

I den Anledning fremstod paany Peter Andrew af Pl: Whim, der under yderligere Examination nøiagtig 

gjentager hvad han har sagt om William Strong, og paa det bestemteste fastholder det, derimod veed han 

ikke af, at have seet Antigonien Many og meener, da han hører, at Many skulde have havt et stort rød Klæde 

som Skjerf om Livet, at han maatte have lagt Mærke til ham, hvis han havde været der. Det var, siger han, to 

unge Fruentimmer, der prøvede paa, at sætte Ild inde i Huset, men hverken Dep., eller Driveren har kunnet 

finde ud, hvem det har været. Paa Tilspørgsel om han saae A. Edward Ryan blæse paa Skal, angiver han, at 

han saae Butt, hvem han be- [Folio 5b-6a, opslag 48] skriver omtrent saaledes som Edward Ryan seer ud, 

blæse paa Skal for Banden, da den kom fra Magasgaarden op til Hovedbygningen. Dep. aftraadte. 

Andrew Michael, der ligeledes var tilsagt, var syg. 

William Strong hensidde i St Croix Arresthuus saa at en Confrontation volde nogen Vanskelighed. 

Fremstod Anthony Bastian Driver af Pl. Whim, født paa Pl: L. Bethlehem. Det blev ham betydet, at han har 

at afgive Forklaring som Vidne og han blev formanet til Sandhed. Han gjentager den af ham tidligere, til 

Politiassistenten i Frederiksted, afgivne Forklaring der gaaer ud paa, at A. Joseph Heyns den 2den October om 

Morgenen, da Dep. var ifærd med, sammen med nogle andre, at flytte Pl. Latimer’s Møbler ud af Huset, kom 

ind paa Pl. raabende paa, at han maatte have sine 47 Cts som Latimer skyldte ham. Daniel Seppy gik udenfor 
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og Heyns spurgte ham, hvor Latimer var, dersom han – Heyns – traf ham, vilde han tage hans Hoved. Heyns 

gik ned i Negerbyen og lidt efter kom Felix til Dep. og sagde, det var bedst, at han – Driveren – gav Heyns de 

47 Cts da han truede med ellers at bringe ”the fleet”. Dep. sørgede for, at han fik de 47 Cts og Heyns, der var 

bevæbnet med en Bajonet og en Stok og havde en Skal med, gik sin Vei. H. havde forladt Pl. den 30te 

September og medtaget en Svinestie. Planter Latimer havde derfor afkortet ham 47 Cts i hans Løn og disse 

var det Heyns gjorde Spectakel om (Tilf. Ph R). Han forklarer derefter videre, at medens Heyns endnu var inde 

paa Pl. hørtes der blæses paa Skal fra Two Williams Kanten og Heyns forlod Pl. uden at sige hvor han gik hen. 

Det varede ikke længe derefter inden en Bande kom ind paa Plantagen op ad Hovedveien, om den kom fra 

Vestend-Kanten eller fra Carlton kan Dep. ikke sige men han er vis paa, at der endnu paa samme Tid var 

Spectakler over paa Carlton. Han havde endnu ikke dengang hørt om Mordet paa Carlton, og kan ikke sige 

om det var den samme Bande som havde forøvet det, der nu kom ind paa Whim. Han saae ikke Joseph Heyns 

med den og veed ikke om det skulde være ham der havde faaet dem derind. Han saae at Edward Ryan var 

med, men har ikke seet, at han blæste paa Skal. Dep. havde været inde i Vaaningshuset, for at see at redde 

hvad han kunde, da Banden kom ind. Han gik ind og holdt sig i lidt Afstand skjult i lidt Buskads. Han saae ikke 

hvem der satte Ild paa Magassen, men da Banden trak af derfra var der i Spidsen for den 3 Negere hvoraf 

den ene var Party, den anden var en lille Fyr med en hvid Filthat paa Hovedet og den 3die var en høi Neger, 

der havde et stykke rødt Tøi om Livet, og som efter Beskrivelsen mere maatte ligne Emanuel end George 

Mace – de to eneste saavidt vides der vare pyntede ud paa den Maade /: jfr. hvad tidligere er fremkommen 

om at Emanuel Onsdag Morgen tidlig kjørte til River :/ William Strong saae Dep. ikke selv, men det siges 

almindelig, at han var med og Andrew Michael har endnu i denne Morgenstund forsikkret Dep., at han turde 

sværge paa, at Strong var med og tilføiet, at Smeden Moses, der ogsaa er fra L Bethlehem og kjender Strong 

nøie, ligeledes paastaaer, at Strong var der. Med Hensyn til de to Fruentimmer, der vare med at anlægge Ild, 

veed han intet bestemt, men han har hørt, at Jane Charles af Concordia, inden hun blev skudt, har fortalt til 

Andre, at et Saar hun havde over Haandleddet, [Folio 6b-7a, opslag 49] havde hun faaet, da hun var med til 

at sprætte Hr. Latimer’s Madratse op for at stikke Ild i Straaet. Arrestantinden Jane Williams der fremstilledes 

for Dep., saae han ikke paa Whim, men der var mange han ikke saae eller ialfald ikke kjendte, da han kun 

bestandig krybende frem i Skjul kunde følge Banden. Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

A. Jane Williams indrømmer som hidtil, at hun var med Banden, som hun allerede vil have truffet paa ved 

Diamond Skolehuus, inde paa Whim, men hun nægter, at hun var i eller ved Huset, saa at hun ikke enten har 

slaaet istykker eller gjort andet. A. afført. 

Fremstilledes A. John Ford af Pl. Grove Place. Han indrømmer vel fremdeles, at han var med Banden ind 

paa Whim Onsdag Formiddag, han vil have truffet den ved Two Williams Skolehuus, hvor han, der var paa 

Veien til Frederiksted, fik at vide, at han ikke kunde komme længere. Han siger, at Party, med et Par over 

Nakken, tvang ham til at følge med men han nægter bestemt, at han har været med til at sætte Ild paa 

Magassen, eller paa nogen Maade kan siges, sammen med Party, at have været Leder. Oppe ved Vaaningshu-

set vil han slet ikke have været. Party satte, med egen Haand Ild i Magassen. Foruden Party vil A., hvem det 

er meget vanskelig at faae noget ud af, ingen have kjendt, uagtet han tidligere har havt Tjeneste paa denne 

Kant af Landet. Adspurgt med Hensyn til Negeren med det røde Klæde om Livet angiver han, at der var flere 

Negere der havde enten røde Skjorter eller andet rødt paa sig og han har ikke lagt Mærke til nogen i Særde-

leshed. A. afført. 

Fremstilledes A. Thomas Renardus af Frederiksted. Han vedbliver, at han ikke har sat Ild i det paagjeldende 

Sukkerstykke paa L Bethlehem. Han, der arbeidede som Porter paa L B. og altsaa ikke fast Bolig der og føler 

sig ilde tilmode, kom nede fra Værkerne, da han oppe ved Landeveien, tæt ved Bakken naaede forskjellige af 

L Bethlehems Folk, hvoriblandt var baade Party, Washington og flere. Han troer der var Ild i Sukkerstykket 

inden han naaede dem men ialfald vil han ikke være den der antændte det. Han finder det derimod meget 

naturlig, at L Bethl.’s Folk give ham, som Fremmed, Skylden da Forvalteren snarere vilde tro dem. A. afført. 

Fremstilledes A. Joseph Rock af Pl. Mt Pleas. & Plessens. De med Hensyn til ham i St Croix Arresthuus 

optagne Forhører i Begyndelsen af indeværende Maaned afgivne Forklaringer bleve ham foreholdte, men 
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han vedbliver under et længere Forhør bestandig at benægte enten at have sat Ild paa Magassen eller at 

have været med ved Ødelæggelsen af Vaaningshuset og navnlig at have jaget sin Harpun i Locummet eller at 

have forfulgt John Smart med sin Harpun eller at have været sammen med Gill og de andre nede og gjort 

Forstyrrelse ved Driverens Huus. Han havde rigtignok en Harpun med men vil forresten have staaet stille og 

rolig i Gaarden og seet paa Ødelæggelsen. 

A. Christian Martin der fremstilledes angiver at han saae A. Joe Rok imellem Magasstakkene samtidig med 

at George Michael satte Ild i Magashuset men, da A. kom op i Gaarden inden Magasstakkene vare ibrand 

saae han ikke at Joe Rock satte Ild paa dem. [Folio 7b-8a, opslag 50] Hvad Joe Rock ellers har foretaget sig 

har han ikke seet. Begge A. A. afførte. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Mandagen den 23de Juni om Formiddagen Kl: 9 blev Retten sat i St Croix Arresthuus, og admini-

streret af Commisssionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

A. George Michael havde begjæret at fremstilles. Efter de, siden hans forrige Forklaring om, at have forladt 

Envy Onsdag Eftermiddag, gjorte Efterforskninger, var det bleven sandsynligt, at A. allerede haved været med 

paa Mountain og Allandale, hvilket han imidlertid, da det i forrige Uge fore holdtes ham, veholdende 

benægtede. Han angiver nu, at da han fra Envy var kommen ind paa Centerlinien var Banden ind paa 

Høgensborg og A. gik derind. Han fulgte derhen med Banden ned paa Mountain, men vil ikke vide af, at enten 

han selv eller overhovedet nogen bestemt Person dirigerede Banden derind og derfra til Allandale. Sværmen 

drog ud fra Høgensborg op ad Landeveien og svingede, som efter en Aftale eller uden nogen Commando, 

hen paa Mountain. Han vil ikke have hørt, at der blev spurgt efter Forv. Flemming eller vide, at Banden særlig 

efterstræbte ham, eller at nogen havde den Tanke at forfølge ham over til Allandale. A. vil nok have seet, at 

Negerne, da Banden kom ind i Gaarden og Flemmings Søn løb over Gaarden styrtede sig over ham og sloge 

ham ned. Han vil ikke selv hertil have været med og vil heller ikke have lagt Mærke til, hvem det fornemmelig 

var, der gjorde det. Christopher Samuel vil A. ikke have seet eller lagt Mærke til forinden han saae ham her i 

Fængselet, heller ikke Willy fra Grove Place vil han kjende. A. vil overhovedet intet Ondt have gjort, men 

derimod have beskyttet et Par af Pl. Flemmings Huustyender mod Mishandling af Banden. A. vil haved være 

bleven opholdt paa Allandale, saa at han kom ”til” St Georges, da Banden allerede var færdig der og vendte 

sig mod Grove Place. A. kom derved ud af den og saaledes gik det til at han, istedetfor at følge dens Route 

kom ned til Mt Pleasant og i Forening med nogle Folk derfra til L. Love. A., der som sædvanlig er meget 

forsigtig, har ikke komme til at sige mere end hvad han fornemmer eller troer er allerede bekjendt, vedbliver 

under nærmere Afhøring, at han paa sin nys vedgaaede Tour, intet har gjort. 

Forskjellige andre A., der have været ind paa Allandale, blev afhørte uden at noget Nyt fremkom. 

Arrestanterne bleve efterhaanden afførte. 

Dommeren bemærkede at Arrestanterne Wilhelm Rodgers af Goldengrove og Ferdinand Ludvig af Fre-

deriksted vare afgaaede ved Døden henholdsviis den 6te og 19de dennes, den Første som følge af Skørbug, 

den Sidste af en langvarig Mavesygdom. 

Da Dommeren vilde gjennemgaae [Folio 8b-9a, opslag 51] Arresterne og Fangerne, blandt hvilke, medens 

i nogen Tid ingen nye Tilfælde af Skørbug er indtruffen, en stor Deel endnu lide af Svækkelse, der navnlig 

yttrer sig i Benene og derved hindrer den sædvanlige Motion – og da han derefter havde Embedsforretninger 

i Byen, blev Retten hævet Kl: 11½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Tirsdag den 24de Juni om Eftermiddagen Kl. 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 
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A. William Jones begjærte sig fremstillet og androg om han ikke maatte blive sat paa fri Fod, hvilket 

Dommeren, efter hvad der hidtil foreligger om hans Deelagtighed i Optøierne, og er bekjendt om hans Cha-

racteer, som en Person, der øver stor Indflydelse paa andre Negere saa at det ikke er rimelig at han, naar han 

haver været med i en Bande, skulde have spillet nogen betydningsløs Rolle – fandt at maatte afslaae. A. 

nægter fremdeles, at have været med paa Anguilla sammen med James Cox. Paa Tilspørgsel og formanet til 

Sandhed forklarer A. derfor med Hensyn til A. William Grant, at han ikke selv har hørt, at Wm Grant til Saun-

dersen paastod, at U. Love’s Værker burde brændes, men vender det nu til, at han kun har hørt fortælle, at 

Wm Grant har sagt saa. Derimod vil han fremdeles have seet Wm Grant gaae sammen med George Mace ned 

igjennem Negerbyen 10 Minutter forinden U. Love’s Værker brændte. A. afført. 

Fremstilledes A. Isaac Samuel af Pl. Cane, født paa Enfjeldgreen. Han indrømmer, at han, da Høgensborg 

Banden kom over til Cane gik med den til Williamsdelight og Enfjeldgreen. Paa Wmsdelight vil han intet have 

gjort men han idrømmer, at han kom ind i Enfjeldgreen’s Gaard blæsende paa en Skal, hvilken han vil have 

funden i Wmsdelight’s Gaard, dog gik han ikke i Spidsen for Banden, skjøndt han, rigtignok gik med James 

Spencer, men omtrent midt i Banden. Han havde en Stok i Haanden og indrømmer, at han i Enfjeldgreen’s 

Gaard opførte sig meget voldsomt idet han gik omkring svingende Stokken og raabende paa, at han vilde 

have ”gamle Foss’s” /: Underforvalter Foss :/ Hoved og Driverens Hoved og Park’s Hoved – ved Park vil han 

have sigtet til Planter Wilson’s Huusholderske – idet han dog naturligviis godt vidste, at han hverken vilde see 

den ene eller den andens Hoved men kun pralede fordi han Tirsdagen iforveien havde forladt Enfjeldgreen. 

Derimod nægter han bestemt, at han enten har slaaet Laasen fra Romkjelderen eller har været med til at 

sætte Ild paa. Han vil ikke være kommen med Trash i Haanden ind i Gaarden og benægter ogsaa at han har 

raabt enten paa Albert eller Robert for at de skulde hjælpe ham for at lede efter Driveren eller de andre. A. 

der er en Knægt paa en Snes Aar angiver, at han forlod Enfjeldgreen fordi han ikke kom godt ud af det med 

de andre Arbeidere men vil dog ikke have tænkt sig at skade Plantagen og han vil i Virkelighedem heller ikke 

have gjort Plantagen noget Ondt. 

A. nærer ingen Tvivl om, at da Banden kom [Folio 9b-10a, opslag 52] fra Høgensborg til Cane var det Joe 

Spencer og hans Søn James der vare Hovedmændene, ligesom det fremdeles var Joe Spencer der førte Ban-

den videre, og navnlig ogsaa fra Wmsdelight til Enfjeldgreen. John Willam var nok med og havde en Sabel i 

Haanden men A: vil dog ikke ansee ham som Leder. Joseph Spencer og Washington vare de to der som ”big” 

og ældre Negere havde største Indflydelse og hvem de andre ikke turde mukke imod men han troer nok, at 

han og Mary Hunt gjorde mest Spectakel paa Enfjeldgreen, uden dog at kunde angive hvad Mary Hunt raabte 

paa. A. afført. 

Fremstod A. Eleonorah Jones af Pl. Williamsdelight der vedbliver, at hun ikke kunde gjøre andet end følge 

med over til Enfjeldgreen da en Deel af Banden kom ind i Negerbyen og Washington endogsaa gav hende et 

Par Slag med sin Stok fordi hun ikke var hurtig nok men hun fastholder lige saa bestemt, at hun intet har gjort 

paa Enfjeldgreen, uagtet det foreholdtes hende, at de paa Stedet, af Dommeren anstillede Undersøgelser, 

tydede stærkt paa, at hun, ialfald havde været med til at sætte Ild paa en af Magas stakkene øst for Værkerne, 

og derved endog vist den Omhu, at skrabe den vaade Magas, der var øverst, bort. Hjemme paa 

Williamsdelight vil hun have opført sig paa det bedste, idet hun baade, da Banden kom ind paa Pl. advarede 

Forvalter Flemming og reddede hans Gods. 

Fremstilledes Elizabeth Edwards /: Betzy :/ af Pl. La Reine, der efter de paa Enfjeldgreen indhentede Op-

lysninger, der gaae ud paa, at det er hende, der har sat Ild i Romkjelderen, blev forhørt, men fremdeles 

nægter, at hun endog har været paa Enfjeldgreen da Ildebranden var der eller senere end Mandag Efter-

middag og igjennem en udførlig Forklaring søger at gjøre Rede for hvorledes hun i Oprørsdagene var hjemme 

paa La Reine. 

Et Forhør over A. Mary Hunt, der særlig er sigtet for, efter at der var Ild i Værkerne paa Enfjeldgreen, at 

ophidse Banden til at sætte Ild paa resten, da hun ellers vilde kalde en anden Bande til, førte, da hun som 

hidtil nægter at have gjort nogetsomhelst men efter at hun den 1ste October var kommen ud fra Hospitalet i 

Frederiksted vil have forholdt sig ganske rolig hjemme, for Øieblikket ikke til videre Resultat. 



 

© 

302 

Arrestanterne vare efterhaanden bleve afførte. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Torsdagen den 26de Juni om Formiddagen Kl: 10 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optegnelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fr Hr. A. Sarauw, Eier af Pl. Northstar, en Qvægplantage, der ligger isoleret paa Øens Nordside, tæt ved 

Kysten og hvis Bygninger bleve afbrændte om Fredagen den 4de October af nogle faa Negere fra Naboplan-

tagen La Vallee & Cane Bay havde Dommeren paa sin Begjæring modtaget en skriftlig Fremstilling affattet i 

Slutningen af Mai og som gaaer ud paa Følgende: 

Fredag den 4de October 1878 om Formiddagen c. Kl: 9 hørte Hrr. Sarauw en Skal blæses paa Landeveien 

imellem Canebay og Northstar. Ved at observere fra den gamle Møllebakke, op dagede han, paa nævnte 

[Folio 10b-11a, opslag 53] Landevei, 6 Mand blæsende Skal og nærmende sig Plantagen Northstar, siden viste 

det sig at være 1. Paul Daniel, 2. Julius, 3. Andrew Simmons, 4. Petrus Michael, 5. Joe Patrick, 6. Frederik alle 

tilhøende La Vallee. 

Efter at have givet fornøden Ordre til Folkene paa Northstar og Vagtmanden B. Simmons paa Prosperity, 

angaaende Kreaturer og Bygninger &c. trak han sig tilbage i Haven med Bøsse og Tilbehør, efterladende den 

bestemte Ordre, ikke at lade nogen følge ham, om hjælpes kunde, da han ikke vilde udgyde Blod med mindre 

han selv eller dem der forsvarede ham, angrebes; desuden maatte han jo være forberedt paa, at Skallen vilde 

tilkalde flere Vagabonder, der kunde slutte sig til de 6. Banden naaede imidlertid ind imellem de beboede 

Huse, skjældte og brækkede under megen Støi Bohave &c. Banden gik tilbage til Canebay, og kom igjen i 

Middagsstunden, brændte et Huus med Kjælder, og alt hvad hans Folk og 2 af deres egne Paul Daniel og 

Julius, som syntes at være gaaede over til hans Parti, ikke forhindrede dem i at lægge Haand paa. De gik 

derpaa til Prosperrity og brændte det gamle Vaaningshuus der. Tilstede vare efter Vagtmandens Opgivelse 

de samme 6 Personer. De passerede derpaa Northstar med Trudsler. Efter Solnedgang, indfandt sig, Joe 

Patrick, Frederik Robert, Petrus Michael og stak Ild under et Senge sted i et Huus; dette ifølge hans Folks 

Udsagn, som ligeledes sagde, at Mordbrænderne løb bort, da de, af en forbigaaende Mand med saaret Been, 

og som bad om en Drik Vand, bleve advaret om, at de skulde lade være med at stikke Ild paa hans Huus men 

sørge for deres egen Sikkerhed. Han hørte Mordbrænderne raabe ”Our side”, slaa Døren ind og har seet 

Brandpletterne under hans Sengested. 

Af de i Anmeldelsen nævnte 6 Negere have Paul Daniel og Julius ikke været anholdte, formeentlig fordi 

Sarauw paa den Tid Anholdelserne skete, ligesom, som det sees, fremdeles har været under Indtrykket af, at 

de snarest havde holdt de andre tilbage. 

Af de øvrige var Frederik Robert, allerede, da Commissionens overtog Undersøgelsen, indlagt paa Syge-

huset og han er senere død. Arrestanterne Joe Patrick og Andrew Simmons have været i høi Grad angrebet 

af Skørbug, af hvis Følger, navnlig Andrew Simmons, endnu lider saa at han fremdeles ikke kan fremstilles. 

Den af Sarauw opgivne Petrus Simmons er identisk med A. Petrus Michael. 

Fremstilledes A. Petrus Michael af Pl. La Vallee. Han angiver, at han om Fredag Morgen var paa Græs-

gangen med Kreaturerne ved Canebay, da de andre af Sarauw nævnte 5 Negere kom og sagde, at de gik ned 

til Northstar for at brænde det, og A. skulde følge med, hvad han, uden at sige noget, da gjorde. Paul Daniel 

blæste paa en Skal, forresten troer A. end ikke de havde en Stok med. De gik rolig, kun idelig raabende ”our 

side”, henad Landeveien, naar Paul var træt af at blæse, hjalp Julius ham. De brændte ikke noget om 

Morgenen og A. mindes heller ikke, at de sloge noget istykker. De vendte tilbage ved Middagstid. Det var Joe 

Patrick, der satte Ild i Kjelderen i det af Sarauw omtalte Huus, et lille Huus, hvori han troer, at Sarauw spiste, 

og hvori der kun var et Par Stykker Meubler. I Kjælderen var der c. ½ Tønde Meel, som de tog. A. saae ikke, 

at Paul Daniel og Julius søgte at hindre Ødelæggelse, derimod vilde Andrew Simmons rage Ilden, som Joe 

Patrick havde tændt, ud igjen, men [Folio 11b-12a, opslag 54] fik ikke Lov dertil, og Huset brændte; ellers 



 

© 

303 

veed han ikke at noget brændte. De gik derfra lige til Prosperity og afbrændte det gamle Vaaningshuus, der 

var tomt; A. veed ikke, hvem der antændte Ilden, men de vare Alle med. Paa Tilbageveien gjorde de 

Spectakler paa Northstar, men ellers intet. Om Aftenen gik de sammen 6 – A. siger at de igjen Alle vare med 

– paany til Northstar. Joe Patrik tog en Brand fra det Huus, der om Middagen havde brændt, og løb med den 

over til det Huus Sarauw boede i, men A. Simmons løb efter ham og kaldte paa et gammelt Fruentimmer, der 

tjente hos Sarauw, at hun skulde kaste Vand paa, og Ilden blev altsaa slukket. A. vil ikke vide af, at der kom 

nogen Mand over, som raadede dem til at standse. A., der vil i det Hele have holdt sig passiv, reddede i Huset, 

der brændte, et stort Fad og nogle Kurve, som han gav til gamle Nicky. Afført. 

Fremstilledes A. Joe Patrick af Pl. La Vallee /: Belvedere :/. Han angiver, at han ikke var med i Touren til 

Northstar om Morgenen, hvorimod han var med om Middagen da det omhandlede Huus brændte samt om 

Aftenen. Han benægter at det var ham der satte Ild i den paagjældende Kjelder, hvorimod han rigtignok om 

Aftenen tog en Brand fra det nedbrændte Huus for dermed at sætte Ild paa det andet Huus. Huset blev 

imidlertid ikke antændt og han vil heller ikke som Sigtelsen gaaer ud paa have anlagt Ilden under Sengestedet 

uden at han dog kan give nogen ordentlig Forklaring om hvad der da blev af Branden. 

A. Petrus Michael, der paany fremstilledes gjentager at det var Joe Patrik og tilføier at han med Svovl-

stikker antændte Ilden i en Bunke Papirer der med Bøger og mere Papir laae i et stort Skab. 

A. Andrew Simmons der i saa Henseende afførtes i Arresten paastaaer ogsaa at det var Joe Patrik. 

Fremstilledes A. Emanuel der angiver, at han, tilligemed Edw. Lewis og Fritz Richardson efter at Negerne 

vare blevne splittede paa River, havde, da de ventede at der vilde blive gjort Jagt paa dem, søgt Tilflugt hiin-

sides Bakkerne og vare i et Huus i Northstars Negerby. Da de hørte, at der i nogen Afstand lød Raabet ”our 

side” og fandt ud at det var en Trup Negere, der nærmede sig Northstar løb han og Fritz, da de ikke vilde i 

mere Trouble ind i Buskadset, medens Edward Lewis blev tilbage og det er ham, der raadede La Vallee Fol-

kene til, heller at tage sig ivare end stikke Ild paa. Fritz havde faaet et let Skudsaar i Benet i River Affairen. 

Arrestanterne afførtes. 

Dommeren bemærkede, at A. Clara Thomas var indtil videre relaxeret. Fremdeles blev A. Jacob Wea-

therbird, der er sygelig, indtil videre relaxeret. 

Da Dommeren vilde anvende Resten af Dagen til Undersøgelse paa Plantagerne bleve Retten hævet Kl: 

12. Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Fredagen den 27de Juni om Eftermiddagen Kl: 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

I Anledning af den Conflict, der foreligger [Folio 12b-13a, opslag 55] med Hensyn til A. William Bastian, 

idet, ligesom A. selv vedblivende har benægtet, at han var med Banden paa River Onsdag Aften, saaledes 

ogsaa Driveren paa Williamsdelight tilligemed flere af Folkene med Bestemthed holdt fast paa /: jfr: 1ste Mai 

:/, at A. var hjemme paa Williamsdelight Onsdag Eftermiddag, medens Vidnesbyrd fra River med samme 

Sikkerhed gaaer ud paa, at A. var med paa River – har der fremdeles været anstillet videre Undersøgelse, 

navnlig til Oplysning om, hvorvidt A. har været seet paa andre Plantager, hvor den Bande, der var paa River, 

har huseret; men er det hidtil ikke bleven oplyst at han har været med navnlig paa Grove Place, medens 

Oplysningerne fra River med bestandig større Bestemthed ere gaaede ud paa, at A. var med der. Ligesom 

saaledes A. George Callender strax, da han overhovedet vilde vedgaae, at han var paa River /: jfr. 17de Mai :/ 

nævnede William Bastian sammen med Robert Taysen, saaledes har ogsaa saavel A, Henry Samuel som 

Thomas Allen bestemt fastholdt, at Wm Bastian var paa River. 

Thomas Allen fremstilledes. Han angiver, at det er ganske umuligt, at han skulde tage feil af Wm Bastian, 

hvem han heller ikke kunde tænke paa at ville gjøre Skade. A. var, med mange andre af Rivers Folk, nede paa 

Veien, og han paastaaer, at det var William Bastian, der – saaledes som navnlig ogsaa af Samuel William 

forklaret /: 26de February :/ – da Robert syntes tilbøielig til at gaae videre, insisterede paa, at de maatte ind 
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paa River og brænde. Derimod fortæller A. om Henry England, at han, den Eftermiddag var saa fuld, at han 

ravede om imellem Magasstakkene, og A. kan ikke forstaa, at han skulde have ført et saa dan voldsomt Sprog 

som af Henry Patrick eller Sam William /: 26de February :/ forklaret. Han vil tvertimod have hørt Henry England 

lægge et godt Ord ind for River. 

A. George Callender, der fremstilledes, gjentager, at han og Taysen og Wm Bastian gik sammen ad Veien 

langs River Negerby op ad Forvalterhuset til. Han vil ikke – som det er forklaret om ham /: 26de February :/ – 

selv have insisteret paa at faa River brændt, men Wm Bastian gjorde det. Han kjender Bastian meget godt. 

Under et fortsat Forhør benægter A., at han opbrød Allowancekjelderen paa River, medens han gandske vist 

var med Banden oppe i Huset. Forøvrigt forklarer han, at han ikke har været med andre Steder end paa Grove 

Place og River. Han havde om Tirsdagen været sendt fra Enfieldgreen til Christiansted, hvilken By han først 

forlod om Onsdagen ved Middagstid. Nede ved Diamond traf han paa en stor Flok Negere, der allerede havde 

afbrændt St Georges, og med hvilken han nu maatte følge ind paa Grove Place. Robert Taysen skulde der 

have banket ham til at slaa Laasen fra Kogehuusdøren, hvorimod han paastaaer, at det ikke er rigtigt, naar 

han beskyldes for at have sat Ild i Romkjelderen eller nogen anden Deel af Værkerne. Han vil have været 

nede i Negerbyen, da der blev tændt Ild i Mulefolden; da han kom op derfra, traf han ved Guttet et 

Fruentimmer med Ild i, der kom løbende og raabte om Hjælp. 

Da Arrestanten er sigtet for, at have været paafærde i Frederiksted under Ildebranden, blev han nærmere 

forhørt om sit Ophold i Christiansted, og angiver han, at han havde Huusly om Natten hos et Fruentimmer 

ved Navn Minna Petersen, [Folio 13b-14a, opslag 56] hvis Bolig han betegnede. 

Da det fremdeles under Forhøret fremkom, at A. Torsdag Morgen vil være gaaet fra Enfjeldgreen op til La 

Reine blev han forhørt med Hensyn til A. Elizabeth Edward /: Betzy :/ og forklarer han, at han saae hende 

hjemme paa La Reine om Torsdag Formiddag. 

I Forbindelse hvormed bemærkes, at der efter Betzys bestemte Benægtelse af at have været paa En-

fjeldgreen Torsdag Formiddag var anstillet Undersøgelse paa La Raine og der af flere af Folkene, blandt andre 

Vagtmanden Teill. Til Politifuldmægtig Dendtler var forklaret, at de havde seet Betzy hjemme paa La Reine, 

medens det ved Undersøgelse, der i forrige Uge foretoges paa Enfjeldgreen, ganske almindelig af Folkene der 

angives, at hun var paa Enfjeldgreen og satte Ild i Romkjelderen – saa at her atter foreligger under en alvorlig 

Form en af de under Undersøgelsen saa tit forekommet Conflicter om, hvorvidt en Neger har været det ene 

eller det andet Sted, idet det bemærkes, at ligesom Tilfældet er imellem River og Williamsdelight saaledes er 

ogsaa imellem Enfjeldgreen og la Reine Afstanden saa stor, at Feiltagelsen ikke kan beroe paa en feil 

Opfattelse af, ved hvad Klokkeslæt Banderne have været paa de respective Steder. 

Ved Undersøgelsen paa Enfjeldgreen viste det sig fremdeles at A. John Henry Green, der har angivet, at 

han tilbragte Natten eller endeel af Natten imellem den 1ste og 2den October hos et Fruentimmer paa denne 

Plantage, var gaaet bort fra Enfjeldgreen Tirsdag Morgen og ikke var kommen tilbage igjen. 

Arrestanterne vare efterhaanden afførte. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Lørdagen den 28de Juni om Formiddagen Kl: 9 blev Retten sat og administreret af Commissionens 

Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede Commissionens Skriver 

Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod John Abraham Harrison Driver paa Pl. Grove Place, født samme Sted. Det blev betydet ham, at 

han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. De af ham i Frederiksteds Politiret afgivne 

Forklaringer, bleve ham foreholdte. Han forklarer derefter nærmere, at han var i Gaarden under 

Tamarindetræet ved Tømmerværkstedet, da Banden kom derind fra St: Georges. George Callender var en af 

dem der var i Spidsen, men ikke alene, ialfald var Wm James med, idet han, da Banden begyndte at tage en 

forkert Vei, bragte den paa rette Vei; Banden kom styrtende i fuld Fart ind igjennem Gaarden og Willy og 

George vare de første op ad Trappen til Vaaningshuset. Dep: var ikke med derinde, men blev i Gaarden. Efter 
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at der allerede var Ild i Huset, kom George Callender, med en 3 – 4 Andre, forud for Resten af Banden, ad 

den Vei hvor Dep. stod, nedad Værkerne til. George trak Dep. i Skjæget, med den Bemærkning, om han saae, 

hvad Mand han – George – var idag, saa at Dep. var nødt til, at raabe ”our side”, med, hvorpaa Flokken gik 

videre ned til Værkerne; sammen med G. Callender var Johannes Benjamin. De to andre kjendte [Folio 14b-

15a, opslag 57] Dep. ikke. Under nærmere Forhør siger Dep., at det nok er muligt, at andre, medens George 

blev opholdt hos ham, er kommen tidligere til Værkerne, saa at han ikke kan sige hvem der først opbrød og 

satte Ild i Romkjelderen, men Ilden var ikke antændt der forinden George, og de andre, kom derned. Saavidt 

han veed, blev Værkerne ikke antændt flere Steder, end i Romkjelderen, men George Callender opbrød 

desuden Kogehuusdøren. Om han tillige, som forklaret i Politiretten, opbrød Allowancekjelderen, er Dep. 

ikke ganske sikker paa. Da Værkerne og Magassen og Alting var brændt og Banden var ved at forlade Pl. ad 

U. Love Kanten, raabte John Sealy til den, at der var mere endnu at gjøre, idet han betegnede Mulefolden. 

Sealy havde nemlig om Morgenen seet, at Dep., sammen med et Par Andre, havde ladet 5 Fade Rom og 4 

Fade Meel rulle ud af Kjelderen og gjemme i Folden, for at skjule dem for Røverne. Banden vendte tilbage og 

styrtede hen ad Folden til, og samtidigt løb en stor Mængde, af G. Place egne Folk, til Folden for at bjerge 

noget Meel til sig selv. Meelfadene vare blevne aabnede og enhver tog hvad han kunde, da der pludselig blev 

tændt Ild i Rommen, idet Romfadene ogsaa bleve, enten aabnede, for at Banden kunde drikke, eller slaaede 

istykker. Ilden omringede i en frygtelig Fart den Klynge, der stod om Meelfadene, Straaet i Folden blussede 

ogsaa op og saaledes tog da Ilden fat i Klæderne paa Folkene, meest Fruentimmer, der søgte at styrte ud af 

Folden. Ti Fruentimmer, deriblandt Dep’s Datter, bleve saaledes forbrændte, at de døde, nogle en Time eller 

to efter, andre levede endnu flere Dage, medens en stor Mængde fik mindre Brandsaar, hvor efter de igjen 

kom sig; Kun en Mandsperson blev brændt tildøde. Dep. har nok hørt sige, at der var nogle i Banden, der 

skubbede de flygtende Fruentimmer tilbage i Ilden, men han troer ikke at det er sandt. Hvem der satte Ild i 

Folden, kan han ikke sige. Med Hensyn til Henry England, veed han ikke andet, end at han drev Mulerne og 

Studene ud af Folden, hvilket snarest maae have været for at redde dem, og det maa være en Misforstaaelse 

naar Politiretsforhøret lader ham sige, at England viste Banden hen til Folden. Dep’s Forklaring blev ham 

foreholdt og tilføier han, at der var en høi Sambo-Mand, der, medens George endnu stod og holdt Dep. i 

Skjæget, løb med Trash ind i Romkjelderen. Saa forlod George ham og løb ned til denne Mand. Han 

ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod efter Tilspørgelse Richard Prince Bødker og Murer paa Pl. Grove Place. Han blev formanet som 

foregaaende Dep. Den af ham i Frederiksted Politiret den 16de October afgivne Forklaring blev ham foreholdt. 

Han forklarer derefter nærmere, at han stod i Negerbyen da Banden, efter at have været paa St Georges, 

kom ind paa G. Place. William James var aldeles afgjort den Forreste, og den, der viste Banden om, men 

George Callender var ogsaa i Spidsen for den. Han mener, at medens [Folio 15b-16a, opslag 58] endeel af 

Banden styrtede løs paa Vaaningshuset, var der allerede dengang nogle der opbrød Værkerne, der dog først 

bleve antændte bagefter. Wm James var den første oppe i Huset og han slog med sin Stok Jaulousiedøren i 

stykker. Dep. stod udenfor, medens de huserede derinde, og først, da de var komne ud og gaaede ned til 

Værkerne, gik Dep. ind, han saae da, at i Forvalterens Sovekammer Willy laae paa Knæ foran en Bunke 

Sengelinned som et Fruentimmer, hvem Dep. ikke kjendte, kastede hen foran ham og hvilken han derpaa 

antændte. Da Dep. skammede ham ud, svarede han kun rolig ”come out boss Prince”, hvorpaa Dep. fandt 

det raadeligt, at gaae. Da Dep. kom ud og rundt om Huset, vare Værkerne i Brand, uden at han veed hvorledes 

de bleve antændte og Dep. blev oppe i Gaarden hvor han blandt andet saae, at en Hob, hvori han kjendte A. 

Johannes Benjamin, havde fat i Forvalteren Phæton og sloge den istykker. Dep. har seet George Callender i 

eller ved Romkjelderen, men det var strax da Banden kom ind, da de ikke satte Ild paa den, men kun rullede 

et Romfad eller to ud og begyndte at drikke. Dep. gjorde der den Bemærkning, at det var Synd at brænde 

saadanne Værker, hvorpaa en af Banden – Dep. veed ikke hven – hævede sin Stok imod ham og Dep., med 

Ordene ”I beg you pardon our side”, luskede af. Da var det, han kom op til Vaaningshuset, Medens Dep. var 

oppe i Gaarden, saae han at Henry England, der allerede tidligere havde lukket Mulerne og Studene ud, 

opbrød Stalden og jog Hestene ud, ved hvilken Leilighed han var inde i Folden og altsaa har set, at der var 
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gjemt Rom og Meel derinde, hvorefter, da Dep. har meent, at det var ham der slog Allarm til Banden om det, 

men det kan gjerne være, at det var John Sealy. Om Ilden i Folden forklarer han iøvrigt lige som foregaaende 

Dep. Ogsaa Dep. havde en Datter, der blev brændt tildøde der. Dep. saae ikke hvorlede Rommen i Folden 

blev antændt, men han har ingen Grund til at tro, at det skete med Hensigt til at indebrænde de Folk som 

vare derinde og som rigtignok for en stor Deel vare G. Place’s Folk, navnlig Fruentimmer der vilde bjerge noget 

Meel for sig selv – ikke for Plantagen. Han har ikke hørt, at de flygtende Fruentimmer, bleve skubbede tilbage 

i Ilden. Dep. Forklaring blev ham foreholdt og tilføier han, at han ikke veed af, at han i Frederiksteds Politiret 

har udsagt, at H. England og Wm James satte Ild paa Mulefolden, men der var i de første Dage, efter Oprøret, 

saa megen Forvirring. Han ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod efter Tilspørgselse Angeline Payne af Pl: Grove Place. Hun blev formanet som de foregaaende 

Dep. Den af hende i Frederiksteds Politiret den 16de October afgivne Forklaring blev hende foreholdt. Hun 

forklarer nærmere, at hun stod i Nærheden af Driveren, da Banden kom ind. Hun kan ikke sige, hvem der 

egentlig var i Spidsen for den, deels var der mange hun ikke kjendte, mange, som hun ellers maaskee nok har 

kjendt, saae saa underlig ud, at hun ikke engang lagde Mærke til, at det var Bekjendte; saa- [Folio 16b-17a, 

opslag 59] ledes er det først bag efter, at hun har faaet at vide, at den Neger hun saae opbryde Koge-

huusdøren, var G. Callender, deels vare Negerne saa voldsomme, at hun var bange. Enhver de traf paa, Voxen 

eller Barn, som ikke strax brølede ”our side”, eller ikke havde noget i Haanden, selv om det ikke var andet 

end lidt Trash, bankede de. Hun var i Gaarden, da Banden huserede i Vaaningshuset. De Fleste vare komne 

ud igjen, da hun saae, at Stumper af Forvalterens Sengested og Sengetøi og andre Sager blev kastet ud af 

Vinduet. Hun gik ind for at see, hvem det var og fandt, at det var Willy og et Fruentimmer, hvem han kaldte 

Fanny. De vare alene inde i Huset, Willy ifærd med at stikke Ild paa et Sengenet, hvortil Fanny, da det ikke 

vilde Brænde første Gang, rakte ham en ny Svovlstik. Dette er den eneste Enkelthed – det foregik i For-

valterens Sovekammer – som hun har seet. Denne Ild antændte Huset. Henry Engalnd saae hun ikke noget 

til og Johannes Benjamin vil hun have seet i den Hob, der var ifærd med Forvalterens Phæton, men hun saae 

ham ikke gjøre noget. Med Hensyn til H. England forklarer Dep. videre at han Tirsdag Morgen, var paa G. 

Place paa Veien til Frederiksted, og at han Tirsdag Aften kom tilbage og forfærdede Folkene ved at fortælle, 

at der var ”war” i Vestend. Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod Joseph Drake af Grove Place. Paa Anledning forklarer han, foreløbig, at han, der er fuldstændig 

Krøbling af Elephantiasis, efter at være tilsagt, havde bedet Forvalter Hansen om at laane ham en Mule til 

Befordring, med at Forvalteren havde afslaaet det og først op ad Dagen Kl 9 omtrent, til hvilken Tid Dep. 

skulde have mødt, tilbød ham Mulen, hvorefter Dep. maatte ride til L. Love og leie en Karre, hvilket var 

Grunden til, at Dep. først indfandt sig Kl: 12. 

Dep., der er født paa Smithfield, blev derefter formanet som foregaaende Deponenter. Hans Forklaring i 

Frederiksteds Politiret den 18de Nobr. blev ham foreholdt og gjentager han, at han saae Johannes Benjamin 

bringe en Haandful Trash fra Mulefolden ned til Romkjelderen, men han har ikke meent at have seet ham 

sætte Ild paa. Tvertimod troer han, at J. B., da han traf et Romfad opslaaet, gav sig til at slubbe Rom i sig, og 

ikke tændte Ild. Han saae ham slaae Hjulene istykker paa Forvalterens Vogn. George Cambridge saae han, 

som forklaret, i Banden men ikke videre. Han gjentager, og vil være vis paa, at George Callender aabnede 

Romkjelderen og satte Ild der, i Foreening med en sværbygget Sambo-Mand. Der blev først rullet et Fad Rom 

ud, hvoraf Hoben drak, derefter anlagde de med en tør Kocusnødgreen og noget Trash Ild inden for Døren, 

op ad et andet Romfad. Dep. mener, at det var, strax som Banden kom ind, inden George var ved 

Vaaningshuset, hvor Dep. ikke var. Dep. vil have slukket Ilden der, da, efter at Banden havde huseret i [Folio 

17b-18a, opslag 60] Vaaningshuset, paany blev antændt af de samme Personer. Han saae H. England oppe 

ved Mulefolden, men at han ikke enten hørte, at han kaldte Banden hen til Folden, eller saae, at han satte 

Ild paa den. Dep. saae ham staae ved Foldens Port med en Møggreb, hvormed han skræmmede de bræn-

dende Fruentimmer, der flygtede ud. Han har kun hørt fortælle, at det var John Sealy, der kaldte Banden 

tilbage. Dep’s Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet, hvorefter han aftraadte. 
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Fremstod efter Tilsigelse Thomas Phillip af Pl. Grove Place, født paa Sionfarm. Han blev formanet som 

foregaaende Dep. Hans Forklaring i Frederiksted Politiret d 18de Novbr. blev ham foreholdt og gjentager han 

nøiagtig, hvad han der, med Hensyn til Johannes Benjamin og George Cambridge har forklaret, idet han 

tilføier, at han ikke heller saae, at G. Cambridge satte Ild i Romkjelderen. Han vil være vis paa, at det var, efter 

at Banden havde været i Vaaningshuset, at Cambridge aabnede Romkjelderen. Med Hensyn til George 

Callender forklarer han, at han og William James vare de første der, da Banden kom ind, sprang over Guttet 

og førte Banden løs paa Vaaningshuset. Dep. var ikke derinde, men han hørte og saae udenfra, hvorledes de 

rumsterede og kort efter var Huset ibrand. Der var naturligviis en stor Mængde Mennesker inde i Huset, men 

Dep. lagde kun særlig Mærke til de nævnte to, der aabenbart førte an Henry England og John Sealy har han 

ikke lagt Mærke til; og han saae ikke, hvorledes Mulefolden, hvor Dep’s Kone blev brændt tildøde, blev 

antændt. 

Med Hensyn til Uovereensstemmelsen imellem denne Dep., og Dep. Drake’s Forklaring blev A. G. Cam-

bridge først fremstillet. Han indrømmer, at han, tilligemed endeel andre, kom ned til Romkjelderen og at han, 

med en Stump Skovl, slog Døren op, men han paastaaer, at Laasen allerede havde været opbrudt og at der 

stod en halv Puncehon Rom udenfor, saa at det var klart, at der havde været Folk der før hen, men han fandt 

ingen Tegn til, at der havde været tændt Ild i Kjelderen tidligere. 

Dep. Thomas Phillip bemærker, at det er meget muligt, at der, uden at han har seet det, først har været 

andre ved Romkjelderen og at det er muligt, at der allerede var rullet Rom ud. Hvem det var der antændte 

Romkjelderen, saae han, som sagt, ikke og Dep. Drake angiver, at han ikke saae A. Cambridge ved Romkjel-

deren men han saae G. Callender og den anden Mand der. Han – Drake – tør ikke paastaae, at G. Callender 

ikke først kan have været ved Vaaningshuset, da der var saa megen Forvirring og Banden saa spredt, at det 

ikke er godt at sige, hvad der skete først eller sidst. 

Dep. Thomas Phillip ratihaberede sin Forklaring. 

Fremstilledes A. William James af Pl. Grove Place, der blev gjort bekjendt med de, med Hensyn til ham, 

aflagte Vidnesbyrd og særlig betræffende Ildspaasættelsen i Vaaningshuset. Han fralægger sig Skyld i [Folio 

18b-19a, opslag 61] at have bragt Banden ind og angiver, at rigtignok Richard Prince og Angeline vare i Huset, 

da der blev rakt ham en Svovlstik, til at sætte Ild med, men at det var ”the Captaine” Robert Taysen, der gav 

ham den og da han vendte sine Øine fra A., gik A. ud tagende den forkullede Svovlstik med sig, uden at have 

tændt Ild med den. 

Fremstilledes A. Johannes Benjamin, der blev gjort bekjendt med de, med Hensyn til sine aflagte Forkla-

ringer og derefter angiver, at han spadserede igjennem G. Place den paagjældende Eftermiddag, og saae der 

var en Bande, men han vil hverken have været ved Romkjelderen eller Phætonen eller overhovedet gjort 

nogetsomhelst. 

Fremstilledes A. George Callender, der blev gjort bekjendt med Vidneforklaringerne ham betræffende, 

hvilke han desuden, da Dep. Thomas Phillip og Joseph Drake vare fremstillede sammen for at klare Uover-

eensstemmelserne, forsaavidt havde paahørt. Han angiver, at det var Robert Taysen, ham selv og Willy, der 

var forrest oppe i Huset, men Taysen var forrest. Han havde en Stok i Haanden og var med til at slaae løs 

oppe i Huset. Han vil derfra rigtignok være gaaet til Romkjelderen og havde derefter den omhandlede Affaire 

med Driveren, hvilken han vedgaaer med Tilføiende, at Johanne Benjamin var med, men han vil have truffet 

Romkjelderen aaben og drak kun noget Rom. Derefter var det, at han, som tidligere forklaret, efter Taysens 

Befaling, slog Laasen fra Kogehuusdøren, og gik ind i Negerbyen. Han benægter bestemt, enten en eller to 

Gange at have sat Ild i Romkjelderen og forsøger at angive, at det var sammen med G. Cambridge, at han var 

ved Romkjelderen, hvilket Cambridge paa det Bestemteste protesterer imod. 

Fremstilledes A. John Sealy, der benægter, at det var ham der kaldte Banden tilbage, han vil have staaet i 

Nærheden af Driveren og gjort denne opmærksom paa, at der var nogen der kaldte Banden tilbage, uden at 

han veed hvem det var. Under det derefter opstaaede Krydsforhør angiver Dep. Angeline Payne, at George 

Callender har sagt, at det var Sealy, hvilket George Callender indrømmer. 
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Fremstilledes A. Henry England, der angiver, at han ikke er istand til at sige, om han, enten var i Stalden 

eller ved Mulefolden, eller havde en Møggreb i sin Haand, da han var fuld. 

Deponenterne Harrison og Joseph Drake forsikkre, at A. England ikke var fuld, ialfald ikke i nogen saadan 

Grad, at de lagde Mærke til det. 

Et yderligere Krydsforhør, hvorunder der gaves Arrestanterne Leilighed til, at stille Spørgsmaal til Depo-

nenterne, førte ikke til yderligere Overeensstemmelse. 

Deponenterne erklærede sig derefter En for En rede til, at beedige deres Forklaring, der paany foreholdtes 

dem, og da der ikke, enten efter Deponenternes Personer, eller Beskaffenhed af Forklaringerne, fandtes 

betænkelighed ved en Eedsfæstelse skredes til samme og Dep. [Folio 19b-20a, opslag 62] John Adam Harri-

son, Richard Prince, Joseph Drake, Thomas Phillip og Angeline Payne beskræftede, efter at Lovens Forma-

ningstale var bleven forklaret dem, hver for sig, deres Forklaringer med Lovens Eed; hvorefter samtlige De-

ponenter bleve demitterede og Arrestanterne afførtes. 

Det bemærkedes, at der var bleven søgt Underretning hos det af A. G. Callender igaar opgivne Fruentim-

mer i Christiansted, men at baade hun og hendes ”Keeper”, havde forsikkret, at G. Callender ikke havde været 

i deres Huus siden Tirsdag Eftermiddag Kl: 6. 

Retten hævedes Kl: 5. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Mandagen den 30te Juni om Formiddagen Kl: 9 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Efter Tilspørgsel fremstod August Bishop af Pl. Grove Place, født paa Mt Steward. Det blev ham betydet, 

at han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. Den af ham i Frederiksted Politiret den 

16de October afgivne Forklaring blev ham foreholdt og han forklarer, derefter nærmere: Da Dep. saae den 

uhyre Flok Negere komme hen imod Pl., blev han bange og løb ind i et Sukkerstykke. Han saae derfra 

hvorledes Negerne tumlede om paa Plantagen, nogle ved Vaaningshuset, andre nede i Gaarden ved Vær-

kerne og Magassen, hvilken sidste var i Brand, da Dep. igjen vovede sig frem og blandede sig i Mængden. Da 

han kom hen til Værkerne traf han ved Romkjelderdøren, som allerede var opbrudt, A. George Callender, der 

stod og rystede et Romfad, der var bragt udenfor, som for at spilde Rommen. Dep. bad ham om ikke at spilde 

den, hvorpaa A. holdt op, men optog noget Trash som han bragte ind i Romkjelderen, i hvilken der, som Dep. 

troer, desuden kun var 3 Menneske, medens endnu en 4de Neger, stod ved Døren med en Stok i Haanden. 

Manden ved Døren kjendte Dep. ikke og de tre inden for fik han ikke lagt nøiere Mærke til. Callender kom 

igjen ud og spildte nu Rommen. Dep. saae endnu ikke Ild eller Røg fra Romkjelderen. Da Callender endelig 

havde væltet Fadet, gik han igjen ned i Romkjelderen, hvorfra der snart efter væltede Røg ud. Dep. saae ikke 

netop, at Callender afstrøg en Svovlstik og antændte Trashen, men mener han, der kan ingen fornuftig Tvivl 

være om, at han gik ind og antændte Ilden. Dep. blev ved Værkerne medens de brændte indtil Ilden blev saa 

voldsom, at han var bange for, at der skulde komme Ild i Negerbyen og gik ned for at flytte nogle af sine 

Sager. Han var saaledes ikke oppe ved Mulefolden og kan ikke give yderligere Forklaring. Om Vaaningshuset 

var i Brand, før eller efter Værkerne, [Folio 20b-21a, opslag 63] vil han ikke kunde sige. Han mener, at alting 

var i Brand paa engang og at Nogle gjorde Vaaningshuset færdig, medens George og de andre satte Ild paa 

Værkerne. Dep. kjender G. Callender, der har tjent paa Grove Place, indtil nogen Tid før October. William 

James eller Johannes Benjamin har han ikke seet; derimod har han seet Henry England i Gaarden, men ikke 

seet ham gjøre noget. Han saae ikke ud til at være fuld, han havde en Møggreb i Haanden, men Dep. har ikke, 

enten seet eller hørt, at han oppe ved Mulefolden, truede nogen med den. 

A.George Callender var fremstillet og paahørte Dep.’s Forklaring ham betræffende. Han indrømmer da, 

at Dep. traf ham ved Romkjelderdøren ifærd med at ryste et Romfad saa Rommen spildtes og at Dep. bad 

ham ikke at spilde Rommen, hvilket han da vil være afstaaet fra og gaaet ned i Negerbyen. Han vil ikke, enten 

have optaget Trash eller været gaaet indenfor i Romkjelderen, saa at han heller ikke veed hvem der var 



 

© 

309 

derinde, medens der udenfor var en stor Mængde Negere, blandt hvilke han ikke kan opgive nogen Enkelt. 

Han vedbliver saaledes at nægte, at han har sat Ild i Romkjelderen. 

Ligeledes var fremstillet A. Henry England, der efter at være bleven gjort bekjendt med Dep.’s Forklaring 

vedbliver at han var fuld. 

Dep.s Forklaring blev ham paa det Nøiagtigste foreholdt, han ratihaberede den og gjentog paa det be-

stemteste hvad han har sagt om A. Callender. Han gjenkender i Arrestanterne de af ham omforklarede Per-

soner. Hvorpaa Dep., efter at Eedes Betydning var ham indskjærpet og han lovlig formanet, med Lovens Eed 

bekræftede sin Forklaring. 

Dep. blev demitteret og A. A. afførte. 

Thomas Buchet, der ligeledes har afgivet Forklaring i Frederiksted Politiret den 16de October, var syg og 

kunde ikke møde. 

Fremstilledes A: Johannes Benjamin af Pl. U. Love. Han forklarer, at han den paagjeldende Onsdag Efter-

middag var paa Veien forbi U. Love for at gaae til Frederiksted. St Georges var dengang brændt og der kom 

en Bande oppe fra Mt Pleasant Kanten, der stødte sammen med den Bande der havde været paa St. George’s 

ved Landeveien ved Grove Place. A, der havde noget Meel med sig i et Tørklæde, holdt sig tilbage i et 

Sukkerstykke for at lade Banden passere men fulgte dog med i Halen paa den og igjennem G. Place’s Negerby, 

hvor han efterlod det Meel han havde med sig i et Huus. Han gik derefter op i Gaarden og vil have passeret 

Værkerne hvor baade Romkjelderdøren og Allowancekjelderdøren endnu vare stængede, medens der dog 

var et Fad Rom uden for, om hvilket han antager, at det var taget ud forinden Banden kom ind. Der var, da 

han passerede Tamarindetræet, hvorunder Karrene stod, et Sæt Negere, der slog Karrene istykker, uden at 

A. kan angive nærmere derom. Han vil være bleven i G. Place’s Gaard indtil Banden gik og, derefter været 

gaaet tilbage til U. Love. A. enten er, eller anstiller sig, saa dum, at det ligesaalidt nu, som naar det hyppig 

tidligere er forsøgt, at faae en Forklaring fra ham, er mulig at faa en fornuftig Fremstilling [Folio 21b-22a, 

opslag 64] fra ham. Med Hensyn til, at A. William James havde angivet, at A. Johannes Benjamin, havde ligget 

i et Sukkerstykke og seet hvem det var der førte Banden ind paa Grove Place, gjentager A. sin Forklaring om 

hvorledes han fra Sukkerstykket saae Banden, men han benægter, at han har nævnt hvem der stod i Spidsen 

for den. 

A. William James, der imidlertid var fremstillet, angiver, at Johannes Benjamin har sagt, at han vidste hvem 

det var, men ikke for A. har nævnet Navnet og der var ingen yderligere Oplysning at faae. 

A. J. Benjamin afført. 

A. William James blev nærmere forhørt. Han angiver, at han var i G. Place Negerby da han hørte Skaller 

blæse og saae en Sværm bevæge sig ned ad Allandale til. Om Sværmen først havde været inde paa Mountain, 

veed han ikke. Han var ikke der. Han og Teophilus Brown gik da ad en Markvei fra G Place lige over til 

Allandale, men vil dog ikke være kommen til Allandale tidligere end at Banden allerede var ved at gaae bort 

fra Allandale, saa at han hverken var oppe i Gaarden eller i Huset. Blandt den Flok der kom ind fra Allandale, 

saae han A. Christopher Samuel og han saae da Buffert fik Prygl, men vil ikke vide hvem der anfaldt ham. A. 

gik med Banden til St. Georges og derfra til Grove Place, hvor han, og George Callender, tilligemed ”the 

Captain” og efter dennes Ordre, var de første der løb ind i Vaaningshuset. Han vil ikke have deeltaget i at 

ødelægge og slaae istykker, da ”the Captain” strax gav ham Svovlstikker saaledes som tidligere forklaret. Han 

vil, da han var skulket bort fra ”the Captain”, være gaaet ned i Negerbyen og var ikke med ved Banden, enten 

i Værkerne eller ved Mulefolden. Fra G. Place vil han ikke være gaaet videre med Banden. Natten iforveien 

var han rigtignok i Vestend op og ned i Gaden hvor der blev sat Ild, hvad han dog ikke selv vil have været med 

til. Derimod vil han ikke have været ved Fortet om Eftermiddagen og ikke have seet Overfaldet paa Planter 

Fontaine. 

Da A.’s Forklaring blev gjennemgaaet med ham og det foreholdtes ham, at han maa være naaet til Allan-

dale samtidigt med Banden eller ialfald længe forinden den var færdig med sin Ødelæggelse søger han at 

forklare, at det var en længere Vei han gik uden dog at kunne gjøre Rede for at han er kommen saa længe 

bag efter. 
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A. afført. 

Retten hævedes Kl: 12½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 1ste Juli om Formiddagen Kl: 9 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

I Anledning af A. William James’s Forklaring igaar, med Hensyn til Allandale, fremstilledes A. Theophilus 

Brown, en berygtet slem Dreng, der som ogsaa af hans [Folio 22b-23a, opslag 65] Onkel Richard Brown om i 

Forhøret den 27de Mai omforklaret, var med William James paa Allandale. Han har oftere tidligere været 

afhørt, uden at det i Øieblikket sees eller erindres, at hans Udsagn, der ere aldeles upaalidelige, ere nedførte. 

Han angiver, nu i Overeenstemmelse med William James, at de vare i G. Place’s Gaard da de hørte Skaller 

blæse ud paa Hovedlandeveien og saae Folk gaa ad Allandale til. De vare derpaa gaaede over Maderne langs 

Skjellet imellem St. Georges og Grove Place over til Allandale hvor de da først ville være kommen da 

Ødelæggelsen allerede var fuldbragt og han kan ikke give nogen Forklaring om, hvoledes det kunde gaae til 

at de først saa seent naaede Allandale. I Frederiksted, hvor han sammen med Willy var fra Tirsdag Eftermid-

dag til ud paa Natten, vil han ikke have været nede ved Fortet da dette angrebes, og forøvrigt om Aften havde 

færdes i Gaderne og seet paa Ildebranden. A. afført. 

Efter Tilsigelse var mødt Bødkeren Phillip King af Canaan, født paa Marysfancy. Det blev ham betydet at 

han har at afgive Forklaring som Vidne og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derefter at han især 

paa Canaan hvor han dengang boede og arbeidede som Bødker da Banden den 3die October kom derind. Han 

stod ved Tømmerværkstedet og fik ikke Tid til at see sig om eller skjelne enkelte Personer førend Petrus fra 

Lebanonhill røg op imod ham med en hævet Øxe og raabte at hvis Dep: ikke rørte sig og tog fat skulde han 

hugge Hovedet af ham. Dep. blev herover saa bange at han styrtede af sted op i Bakkerne, hvor han blev 

indtil Banden var borte. Han har saaledes ikke set andet end hvad han selv har oplevet med Petrus og har 

heller ikke til Forvalter Friis – der har opgivet ham som et Hovedvidne – berettet andet. Da Hr. Friis vendte 

tilbage til Canaan og spurgte Folkene hvad de kunde angive meldte Dep. dette. Foruden ham, troer han kun, 

at Jacob og Jane Lenhard angav noget. De andre Folk havde intet seet. Han har saaledes heller ikke kunde 

gjøre nogle Angivelse om Elizabeth. Han antager, at Petrus var fuld da han saae aldeles forstyrret ud og 

skabede sig som en gal Mand. Om Petrus har været med til at sætte Ild paa, veed han ikke. Om der var mange 

Lebanonhill Folk med kan Dep. ikke sige. Dep. vil være omtrent vis paa at hverken den da værende 

Underforvalter eller den daværende Driver kunne give nogen Beretning om hvad der passerede, da det strax, 

som Banden kom imod Canaan løb og skjulte sig. Han er saameget vissere derpaa som de i Oprørsdagene 

begge bleve anholdte fordig de aldeles ingen Oplysning kunde give om hvad der var skeet paa Plantagen. 

Underforvalteren havde skjult sig inden Banden kom og Driveren skjulte sig strax. 

Dep. Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet; hvorefter han demitteredes. 

Da Dommeren havde Embedsforretninger i Byen blev Forhøret afbrudt Kl: 12 og igjenoptaget Kl: 2. 

Fremstilledes A. Thomas Jacob af Pl. Canan [Folio 23b-24a, opslag 66] der efter at være betydet at han 

der ikke er sigtet for at have forbrudt sig paa Pl. Canaan vil have at afgive Forklaring med Hensyn til andre, 

forklarer, at han var paa Canaan da Banden kom derind. Han saae ikke, at Petrus anfaldt Phillip King men har 

kun hørt om det bag efter. Han vil overhovedet ikke have iagttaget mange Enkeltheder og vil saaledes ikke 

have seet hvem der satte Ild, enten paa det gamle Værker, eller paa Forvalterhuset. Han mener, at Banden 

strax, da den kom ind i Gaarden, satte Ild paa den tidligere Romkjelder, men der var en saadan svær Mængde 

Mennesker rundt om, at det ikke var godt at see, hvilken enkelt Person der satte Ild paa. Han kan ikke ret 

forstaae, at Jane Lenhard skulde dengang have været dernede. Hun var den meste Tid oppe ved Bygningerne 

paa Bakken under Thibettræet. A. saae ikke at Elizabeth Petersen satte Ild paa Værkerne. Han saae at hun 

lukkede op for Jane Lenhards Sviin der ellers vilde være bleven ødelagt og andet saa han hende overhovedet 

ikke gjøre. Han saae og hørte at Cannan’s egen Driver blæste paa Skal, men han veed ikke om han gik med 
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over til La Vallee. Af Folk fra Lebanon Hill saae han foruden Petrus og Elizabeth adskillige andre, men han kan 

ikke sige noget særligt de gjorde. De vare alle lige gode til at ødelægge. 

Fremstilledes A. Fritz Richardsen. Han har ikke lagt Mærke til Elizabeth i banden. Han mener at det gamle 

Vaaningshuus var det første Banden brød løs paa. Hverken han eller nogen anden behøvede at give nogen 

Ordre til at sætte Ild paa da hele Flokken var rede nok til at ødelægge og brænde uden at vente paa nogen 

Commando. De løb allesammen omkring med brændende Straa og tændte hvor der var noget at brænde. 

Han saae, at der i Canaan Gaard gik en stor tyk Neger og tudede i en Skal, men veed ikke om det var Driveren. 

Han har ikke enten tvunget eller opfordret ham til at gaae med til La Vallee. Under yderligere Forhør angiver 

A., at han allerede Onsdag Eftermiddag var med paa River og derefter paa Fountain og at han formodentlig 

vilde være gaaet med tilbage til River og videre til U. Love hvis han ikke havde været temmelig fuld og havde 

ondt i Hovedet. Alle Negerne som han traf paa River vare ”Murry” og Henry England var ikke mere fuld end 

alle de andre. Han angiver først at han kom til River sammen med Joshua Collingmoore, dernæst at han gik 

alene ned til River og traf Collingmoore i Banden som den var ved at gaae langs Magasstakkene op til 

Vaaningshuset. For ham saae det ud som om det var Johua Collingmoore og Henry England i Forening med 

den Mand der blev ”chopp’d up” paa Mt Pleasant som ledte Banden op til Huset. William Bastian kjender 

han ikke og George Callender har han først seet her i Fængslet. At Værkerne bleve antændte vil han slet ikke 

have lagt Mærke til. 

A. A. afførte. 

Efter at endnu forskjellige Sager, uden at give Anledning til Protocoltilførsel vare gjennemgaaede blev 

Retten hævet Kl: 5. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Torsdag den 3die Juli om Eftermiddagen Kl: 1 blev i St Croix Arresthus Retten sat og administreret 

af Commissionens [Folio 24b-25a, opslag 67] Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner 

vare tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Ved de, med Hensyn til Pl. Cliftonhill, og navnlig blandt Folkene sammesteds anstillede Undersøgelser, er 

det fundet bestyrket, at foruden Hovedlederen Joseph Ross, /: Monsieur :/ Charles Bradshaw og Christian 

Newton samt Peter Andrew, hvilke Alle under Oprøret have sat Livet til – Arrestanterne Mathias Benjamin, 

Wm Barnes, Richard Sealy og Rosetta George have været virksomme Deeltagere i Banden der afbrændte 

Cliftonhill Vaaningshuus, Natten imellem den 2den og 3die October. 

Blandt Personerne, der i saa Henseende maatte kunne afgive Vidnesbyrd, have John Allen og Eleonorah 

Martin i længere Tid henligget paa Hospitalet og afhørtes efter idag at være udskrevne. 

Fremstod John Allen af Pl. Cliftonhill, født paa Barbados. Det blev ham betydet, at han har at afgive For-

klaring som Vidne og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derefter, at han var hjemme i Negerbyen 

Onsdag Aften, hvad de Fleste af Cliftonhill Folk var, indtil Banden kom der da Pl. Svitzer havde paalagt dem, 

at holde sig rolige. Han var i sit Huus, tæt ved Driverens, ved hvilket Banden først standsede, idet den spurgte 

efter Driveren, der dog var klaret ud. De Fleste af Folkene vare samlede og besvarede Bandens Tilraab ”our 

side”. Føreren Charles Bradshaw spurgte derpaa om de vidste hvad han og hans Bande kom for, og da Folkene 

svarede Nei! fortalte han dem, at de vare ude ”to fight for more money and liberty” og at Folkene maatte 

følge med dem, hvorpaa han med Commandoet ”our side, inside” lod Cliftonhill Folk gaae foran i Banden op 

til Huset. Augustus Malone /: død :/ var den Første der lagde Haand paa Huset, idet han opbrød Allowance 

Kjelderen og vilde uddele Meel hvilket dog ingen af Cliftonhill’s Folk tog. Imidlertid var Monsieur og 

Bradshaw, fulgt at en stor Flok, gaaet op ad Trappen og søgt at trænge igjennem Døren, der var stængt 

indvendig, saa at en af dem tilsidst maatte ind igjennem Vinduet og brække Stangen fra. De løftede Døren af 

Hængslerne og Mængden styrtede ind. Efterat der var tændt Lys, begyndte de under Monsieurs Ledelse at 

slaa løs paa Bohavet, der var meget stort og rigt, og af hvilket intet var bleven flyttet ud, da Hr. Svitzer inden 

sin Bortgang havde ladet Huset lukke og Huusholdersken Addy ikke vilde lade Driveren opbryde det for at 

komme til at flytte. Da de en god Stund havde raset med at slaae istykker, raabte Monsieur paa Magas som 
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altsaa blev hentet op i stor Mængde, saaledes som Dep., der var inde i Huset, selv saae – lagt paa Teppet 

rundt om Spisebordet. Da der blev raabt ”our side oil” gik Monsieur, der kjendte Stedet, ind i Spisekammeret 

og hentede en Flaske Petroleum som han stænkede over Magassen. Efterat den Ild var antændt gik Monsieur 

ind i Hr Svitzers Værelse, huggede Skabsdøren istykker og vældtedeSkabet, der var fuld af Linned og Klæder 

ud paa Gulvet. Han vilde have Ben Smith, en af Cliftonhill Folk som var tilstede, [Folio 25b-26a, opslag 68] til 

at sætte Ild herpaa, men Ben Smith vilde ikke, ”om de saa skulde hugge hans Hoved af derfor, og bebreidede 

Monsieur, at han bar sig saalede ad. Der var en Mand, der, da Ben Smith ikke vilde sætte Ild, fældede en 

Møggreb imod ham, men Eleonorah lagde sig imellem og Ben Smith fik Tid til at klare ud. Linnedet blev 

imidlertid antændt ved Magas fra Spisetuen og derfor blev igjen den store Seng i Sovestuen stukket ibrandt. 

Oppe i Huset var det Monsieur der gjorte næsten alting. Han var saa ivrig at han ikke vilde lade andre komme 

til; Dep. saa A. Rosetta George inde i Huset men han saae ikke at hun noget Steds satte Ild. Han saae, hun 

havde en Flaske i Haanden, hun sagde en Genever Flaske, som Richard Sealy havde givet hende paa Allandale. 

Mathias fra Barrenspot havde en Sabel i Haanden og foer om og slog istykker ligesom de andre, men han 

saae ham ikke sætte Ild paa. Dep. kunde ikke være allevegne eller see alting, men han nevner, at medens 

Monsieur satte Ild paa, saa røvede og plyndrede de andre saa godt de kunde. Joshua Collingmoore, hvem 

han meget godt kjendte, var, efter hvad han troer, ikke paa Cliftonhill. Wm Arnold var der. Han var en af dem, 

der var med til at bryde Vinduet op, og var, efter hvad Dep. har hørt, ”acting captain”. Manden, der truede 

Ben Smith, skal have været Wm Barnes. Da de vare færdige i Huset tog Bradshaw dem ned til Værkerne idet 

Monsieur, da Terrainet var noget vanskeligt og Malone raabte de skulde tage sig iagt, viste Veien hen til 

Romkjelderen. Der blev her tændt Ild uden at Dep. veed af hvem, hvorpaa Banden, uden at vente paa at han, 

om Ilden tog ordentlig fat, gik videre til Barrenspot. De havde Hastværk, da Bradshaw sagde at de endnu 

havde tilbage at brænde alle Plantager lige ind til Byen; naar de kom dertil maatte de være beredte ”to give 

up their lives fightng for more money & liberty”. Da de drog fort fra Cliftonhill og hele Veien til Barrenspot 

raabte og skrege de, og der blev uafbrudt blæst paa Skal. Hvem det var der blæste paa Skallen, navnlig om 

det var George Simmons, veed han ikke. Paa Cliftonhill vare de derimod komne temmelig stille ind uden 

nogen Skal saa de maatte nøies med Klokken som de tvang Frederik Marshall til at slaae nogle Slag paa. 

Med Hensyn til at det er bleven berettet, at Monsieur Tirsdag den 1ste October skulde have sagt til en 

anden Arbeider at han maatte være i Vestend Tirsdag Eftermiddag ”as they were going to strike for liberty” 

bemærkes det, at ligesom det hidtil ikke har været mulig at udfinde hvem den anden Arbeider skulde være 

saaledes er heller ikke hidtil kommen for Dagen at Monsieur har været i Vestend Tirsdag Eftermiddag eller 

Aften. 

Dep. blev i saa Henseende tilspurgt og forklarer, at han ikke kan tro, at Monsieur har tænkt paa Spectakler 

iforveien. Han saae ham Onsdag Formiddag hjemme paa Cliftonhill; han gik dengang bort, som han sagde, 

for at hente Mary Ann hjem og kom ikke tilbage førend han bragte Banden ind. Dep. har troet, at han har 

været hjemme paa Cliftonhill om Natten, men det kan gjerne være, at han dog var paa Sionfarm. 

Dep., der er en opvakt Neger, men ialfald tidligere ikke har haft det bedste Navn paa sig, men idelig drev 

om, angiver, at han ikke [Folio 26b-26aa, opslag 69] forinden 1ste October har hørt noget om Spectaklerne. 

Han driver rigtignok ikke nu saameget om, som før, men mener dog at han vilde have hørt noget. Monsieur 

var den Aften forskrækkelig voldsom og vild, da de andre Cliftonhill’s Folk skammede ham ud, intet høre. Han 

var ellers ikke nogen meget voldsom Neger. 

Fremstilledes A. William Barnes, men Dep. kan ikke see, om det var ham der truede Ben. Smith. 

Derimod gjenkender han med Sikkerhed A. A. William Arnold og Mathias Benjamin der derefter fremstil-

ledes for ham. 

William Arnold indrømmer ogsaa, at han var blandt de Første der kom ind paa Cliftonhill og ”had the 

command there”, men Franskmanden /: Monsieur :/ var den Ivrigste. Han, – Arnold – var blandt de første 

paa Trappen og var med til at bryde Vinduet saa de kunde faae Døren op. 
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Derimod fastholder A. Mathias Benjamin som Tidligere, at han hjemme paa Barrenspot saae Ilden, derpaa 

gik over og fandt Paraplyen i Gaarden; medens Dep. bestemt fastholder, at han kom med Banden, havde 

hvad A. ogsaa benægteret Stykke Sabel med sig og var med til at slaa løs inde i Huset. 

A. A. afførtes og Dep. demitteredes. 

Fremstod Eleonorah Martin af Cliftonhill; født i Antigua. Hun blev formanet som foregaaende Dep. Hun 

forklarer, at hun rigtignok om Formiddagen da hun efter Branden i Frederiksted vilde gaae derned var paa 

Landeveien nede ved Mt Pleasant faldt ind med en Bande, der tog hende med til Grove Place og derfra til 

River og Fountain, hvorfra hun vil være gaaet lige hjem til Cliftonhill, hvor hun altsaa var da Banden, ud paa 

Natten, kom derind. Hun var i Negerbyen og fulgte, som de andre af Clifton Hill Folk, med op til Huset, hvor 

hun altsaa var da det blev opbrudt. Hun var siden med ind i Huset og saa hvorledes Monsieur tændte Ild; om 

det først var i Salen eller i Spisestuen veed hun ikke saa nøie, men hun saae at Monsieur slog nogle Gyngestole 

istykker og satte Ild paa dem. Han benyttede Petroelum som han havde fundet i Spisekammeret. Hun var 

fremdeles inde i Hr. Svitzers Værelse da Skabet blev slaaet istykker og saae Scenen med Ben. Smith. Det var 

Wm Barnes, hvem hun godt kjendte, der hældede Møggreben imod ham. Hun klappede selv, idet hun gjentog 

flere Gange Ordren our side, Barnes paa Skulderen for at berolige ham, og Ben Smith slog væk. Det er hende, 

der har fortalt Ben. Smith og andre, at det er Barnes. Hun saae Malone i Huset; Mathias Benjamin saae hun 

derimod kun udenfor Huset med en Paraply i Haanden. Rositta George var oppe paa Trappen eller 

Platformen, og det var hende, der, da Monsieur forlangte en Svovlstik for at tænde Lys /: ikke: sætte Ild :/ 

med, rakte ham Svovlstikker. Om hun senere var i Salen eller Spisestuen veed Dep. ikke, men hun var ikke 

med til at sætte Ild paa Klæderne fra Hr. Svitzers Skab. Richard Sealy saae hun kun i Negerbyen men ikke 

oppe i Huset eller ved nogen af Kjelderne. Joshua Collingmoore saae hun ikke. Banden kom ganske rolig ind 

paa Plantagen, saa at Clifton Hill Folk, der havde hørt hvad Spectakel den havde gjort paa Slob, endog troede, 

at den var gaaet eller vilde gaa forbi, da pludselig [Folio 26ab-27a, opslag 70] Monsieur og nogle af de 

forreste, blandt hvilke hun ogsaa vil have kjendt William Barnes stode i Negerbyen. Dep. gik ikke med ned til 

Værkerne, da Banden gik derned. 

Fremstilledes A. William Barnes der nægter, at han var i Cliftonhill’s Vaaningshuus og gjentager, at han 

først kom til Cliftonhills Værker, da Banden var gaaet. 

Dep. fastholder aldeles bestemt at det var William Barnes, hvem hun har kjendt i mange Aar. Hun har 

levet sammen med hans Broder og vil ikke paa nogen Maade kunne tage feil. Hun angiver, at Barnes havde 

en Hat paa, om han havde et Tørklæde under Hatten tør hun ikke sige. 

Fremstilledes A. William Arnold der angiver, at han først saae Barnes ved Castle Coakly altsaa ikke saae 

ham paa Clifton Hill. 

Hvorved bemærkes at han altsaa heller ikke har seet Barnes paa Strawberry Hill, hvor denne dog, efter 

sin egen Vedgaaelse, var. 

A. A. afførtes. 

Dep., der forøvrigt er et Fruentimmer som ofte har været anholdt og straffet for sit omflakkende Liv, 

forsikkrer at hendes Forklarig betræffende Wm Barnes, er sandt og at hun aldrig pleier at lyve. Hun ratihaberer 

sin forklaring i det Hele og blev demitteret. 

Retten hævedes Kl: 4 Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen den 4de July om Formiddagen Kl: 9 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og administreret 

af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Med Hensyn til at den i Gaar afhørte Eleonorah Martin skal have været den eneste der har kjendt A. 

William Barnes paa Cliftonhill og at A. Barnes ellers siden han begyndte at bekjende nogenlunde rigtig syntes 

at have opgivet de Steder hvor han har været om han end ikke har villet komme frem med alt hvad han der 

har gjort. 
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Fremstilledes A. G. Simmons der, som vedgaaet, var med hele Veien fra Allandale til Diamond & Ruby. 

Han angiver, at han slet ikke paa sin Vei er truffet sammen med Barnes og at han altsaa ikke veed om Barnes 

var paa Cliftonhill. A. vil ikke have været oppe i Vaaningshuset men holdt sig nede ved Dammen saa han ikke 

har seet Scenen med Ben Smith og Møggreben. Monsieur havde en Møggreb. Foreholdt, at Monsieur paa 

Cliftonhill fik fat i en Bøsse og en lang Forskærerkniv saa han uden Møggreben havde Hænderne fulde kan A. 

ikke angive hvem der fik Greben efter Monsieur. Under nærmere Forhør vedgaaer A. der i det Hele vil have 

holdt sig til Monsieur, Bradshaw, Newton og Peter Andrew, at han allerede paa Veien fra Cliftonhill til 

Barrenspot tudede i en Skal som han fik af Newton. Da de kom til Barrenspot Negerby gav han Skallen tilbage 

til Newton medens han løb ind og slog Allarm hos Driveren som tidligere forklaret men han fik sig atter Skallen 

tilbage [Folio 27b-28a, opslag 71] fra Newton og blæste paa den saavel paa Barrenspot som paa Veien over 

til Strewberry Hill. Afført. 

Fremstilledes A. Joshua Collingmoore om hvem det er opgivet at han ogsaa har været med paa Cliftonhill. 

Han nægter det bestemt og fastholder, at han den Aften ikke var videre end paa Monbijou, hvorfra han bragte 

Forvalter Fjeld’s Hest, som Parris havde taget paa Jealousy, og efterlod paa Monbijou, hjem til Jealousy, hvor 

han saa blev Resten af Natten. A. afført. 

Fremstilledes paany A. William Barnes, der paa det bestemteste fastholder under et længere Forhør at 

han ikke var i Cliftonhill Vaaningshuus. Han gik som tidligere forklaret, da han saae Cliftonhill Huus i fuld 

Brand og hørte Stemmer ved Værkerne derind. Der var nogle faa Folk og han fik en Drik Rom. Han gik ud igjen 

og var bestandig i Tvivl med sig selv om han skulde gaae med i Spectaklerne eller fornuftig holde sig borte. 

Han satte sig ved Veien til La Reine bestandig vaklende og sad der saa længe at han endog fald halvt isøvn. 

Da han imidlertid hørte fremdeles Skallen lyde fra Barrenspot modstod han ikke længere Fristelsen men gik 

videre ad Landeveien og stødte til Banden da den fra Barrenspot gik ind til Strawberryhill. Han vil ikke kunne 

see, at det, der lægges ham til Last fra Cliftonhill, er saa slemt, at han skulde skjule det, naar han ellers har 

vedgaaet sin Deelagtighed andre Steder. Under en nærmere Examination om hans Virksomhed i det Hele, 

kommer det frem at han, da han Fredag Morgen havde skilt sig fra Parris’s Bande og var bleven paa Jealousy 

ikke vidste at Parris var gaaet ned ad River til. Han troede at han var gaaet ”up the country” hvilket havde 

været Meningen da det var bleven bemærket at Bonne Esperance’s Mølle gik, hvilket Parris og hans Bande 

dog fandt var for galt og maatte forpurres. Han vidste ikke at Banden var paa River førend han, sammen med 

de af River Folk, han, som tidligere forklaret, mødte og som heller ikke vidste at Parris over Hermitage var 

gaaet til River, naaede ned til River. Som tidligere sagt vilde Parris, der den Dag var meget determineret have 

gaaet fra Pl. og til Pl. og samlet Folk for tilsidst med en stor Masse at naae Byen. A. afført. 

Ligeledes fremstilledes A. Mathias Benjamin af Barrenspot, der vedbliver at han ikke var længere end paa 

Platformen uden for Salen, /: Spisestuen :/ hvorfra han lænede sig ind over Vindueskarmen. Han havde 

dengang allerede fundet Paraplyen ved Foden af Trappen. Da han kom derop, skal der allerede have været 

Ild i Huset. 

A. afført. 

Da Dommeren agtede at foretage Undersøgelser paa Landet blev Retten hævet Kl: 12. 

 Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdag den 5te Julij om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og administreret 

af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmæg- [Folio 28b-29a, opslag 72] tig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod efter Tilsigelse Robert Nicholas af Pl. Enfjeldgreen, født paa Barbados. Det blev ham betydet, at 

han har at afgive Forklaring som Vidne og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derefter, at han 

rigtignok var hjemme paa Enfjeldgreen da Banden kom derind og ogsaa gik fra Negerbyen op i Gaarden men 

dog har seet meget lidt. Han er, siger han, af Naturen en ”Coward” og bliver let afficeret. Da han derfor kom 

op til Vaaningshuset og saae den vilde Sværm og hørte, hvorledes den tumlede inde i Huset, og da han paa 
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samme Tid hørte en Lyd, som han antog var et Romfad der exploderede, faldt han, saagodt som, i Afmagt, 

og han maatte lægge sig under Træet ved Tømmerbænken, Han opskræmmedes ved, at der kom en Mand 

og holdt en Stok over hans Hoved, idet han sagde, at han maatte strax op og gaae hen til Kjelderen, ellers 

vilde han – Manden – hugge Hovedet af Dep. Dep. forsikkrede, at han var ikke istand til at staae op, og 

Manden, i hvem Dep. gjenkjendte John Christian forlod ham. Dep. var dog bleven saa bange, at han, saa godt 

han kunde, krøb hen i et Sukkerstykke. Ellers kjendte han i Flokken kun Henry Walcott fra Cane Valley, der 

gjorde endeel Spectakler. Dep. saae ikke, hvem der satte Ild, enten i Romkjelderen eller i Magasstakken. Dep. 

ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Det bemærkes at i følge de paa Enfjeldgreen anstillede Undersøgelser og navnlig ogsaa Pl: Wilson’s Op-

givende syntes der i Værkerne kun at have været antændt Ild etsteds, nemlig i Romkjelderen, hvorfra Vær-

kerne totalt nedbrændte, ligesom Vaaningshuset, hvis Facade kun er nogle Alen fra Værkerne, derfra an-

tændtes, men Ilden blev igjen slukket. Desuden var der særlig sat Ild paa endeel Magasstakke øst for Vær-

kerne, medens Magashuset og de større Magasstakke mod Vest ikke brændte. 

Fremstod efter Tilspørgelse William O’Niels af Pl. Enfjeldgreen født paa Barbados. Han blev formanet som 

foregaaende Dep. Han forklarer derefter, at han var nede i Negerbyen, da Banden kom ind. Da han havde 

forskjelligt af Pl. Wilson’s Bohave gjemt i sit Huus, var han seen til at komme op i Gaarden, hvor da Værker 

og Magas vare i fuld Brand, da han kom. Han har altsaa ikke seet, hvem der satte Ild paa. Han har hørt, at der 

er nævnt en Betzy som den, der satte Ild paa Værkerne, men han kan ikke sige, hvad det er for en Betzy. Da 

Værkerne vare brændte, og Banden spredte omkring, vendte endeel sig mod de længere nede i Gaarden 

mod Syd liggende Bygninger, af hvilke den ene blandt andet beboedes af Underforvalter Foss, og John 

William førte en Flok op ad Trappen paa den ene af dem og vilde i lav med at have den brændt, men da 

Folkene fortalte ham, at det var ”black people”, der boede i begge Husene, afstode han derfra. Da Banden 

var færdige paa Enfjeldgreen, var John William ogsaa meget ivrig for at faae Folk med videre, og Dep. maatte 

selv gaa med ad Good Hope til. Nogle af Banden gik derhen, andre til Diamond og atter andre til Bettys Hope. 

Hele Formiddagen [Folio 29b-30a, opslag 73] var hele Egnen dernede oversværmet med Negere, der gik frem 

og tilbage imellem de mange Plantager, der den Formiddag brændte. Der var, saavidt Dep. veed, ingen Meel 

i Kjelderen, hvorimod der var bragt et Fad i Sikkerhed i Negerbyen, hvilket imidlertid Negerne fandt og deelte 

Melet imellem sig. Hvem der viste dem det, veed Dep. ikke. Dep. blev ved den Leilighed, da han stod ved sit 

Huus og forholdt sig rolig, truet med Slag af en Mand, de andre kaldte Quashy fra St Georges. Forinden 

Banden saae han Isaac Samuel, der tidligere har tjent paa Enfjeldgreen, gaa om i Negerbyen og spørge om 

Driveren: ”han vilde ham ikke andet end have hans Hoved”. Gamle Fosses Hoved hørte han ikke noget om. 

Dep. er ikke tilbøielig til at opfatte Isaac Samuel’s Yttring som Spøg eller Praleri, men troer, at han, hvis han 

havde truffet Driveren, virkelig vilde have tragtet ham efter Livet. Negerne vare i de Dage saa ustyrlige, at de 

vare fuldkomne istand til, at slaae den ihjel, der bød dem Modstand. A. Mary Hunt saae han ikke medens 

Banden var derinde. Derimod saae han hende Onsdag Eftermiddag. Hun var, saavidt han veed, kommen ud 

fra Hospitalet i Frederiksted. Hun kom ind paa Pl. med en Hat paa Hovedet og svingende et Tørklæde over sit 

Hoved, idet hun raabte: ”Hurra we have got the freedom”. Dep. talte til hende, men hun blev ved med sit 

Raab, uden at ville give nogen Forklaring, indtil hun endelig fortalte Dep., at man i Vestend havde været nødt 

til at lukke alle Folk ud af Hospitalet, og at alle vare fri. Hvad der derefter blev af hende, veed Dep. ikke. Han 

hørte ikke, at hun, efter at Banden havde været der, gjorde Spectakler og truede med at bringe den tilbage. 

Dep’s Forklaring blev ham foreholdt, og han ratihaberede den med Tilføiende, at, saavidt han veed, var Henry 

fra Høgensborg /: A. Henry Wm v. Brackle :/ med ved Meelfadet. 

Fremstod efter Tilspørgelse William Richard af Pl. Enfjeldgreen, født paa Pl. Carlton. Han blev formanet 

som foregaaende Dep. Denne Dep. vil imidlertid ogsaa være bleven i Negerbyen. Han var, strax efter, at 

Banden var kommen over Guttet op i Gaarden, ved at gaae derop, men hans ”heart failed him”, og han gik 

tilbage til Negerbyen, saa at han ikke saae, enten hvem der satte Ild paa, eller hvad der overhovedet passe-

rede i Gaarden. Han var nede i Negerbyen, da, efter at der var sat Ild paa Værkerne, Banden kom derned og 

fandt et Fad Meel, men han vil ikke have seet, hvorledes de fik fat i det, eller hvem der slog det istykker. Han 
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har ikke seet Betzy, hvem han mener at kjende. John William og Isaac Samuel saae han nok, men ikke at de 

gjorde noget. Det var efter at Banden var gaaet, at han kom op i Gaarden og var med til at slukke den Ild der 

var begyndt at brænde i Vaaningshuset. Tilspurgt med Hensyn til A. Mary Hunt angiver han, at han har seet 

og hørt hende oppe i Gaarden ”keeping a noise swearing, bandling our side & locking with a stick” og angiver 

nærmere forhørt, at det var dengang da Banden var der; men forholdt, at han da var i Negerbyen, forklarer 

han, at det var bag efter og synes i det Hele i høi Grad usikker, ligesom hans Forklaring i det Hele, vaklende 

som den er, gjør Indtrykket af at være tilbageholden. Dep. aftraadte. 

Fremstod Sally Williams af Frederiksted, arbeider som Porter paa Enfjeldgreen, født [Folio 30b-31a, opslag 

74] paa Pl. Coopers Bay. Hun blev formanet som foregaaende Dep. Hun forklarer derefter, at hun opholdt sig 

paa Enfjeldgreen i Oprørsdagene ifjor. Folkene havde allerede om Onsdagen flyttet noget af Pl. Wilson’s 

Bohave, men standsede dermed, da de troede alting ovre paa den Kant af Landet. Da de Torsdag Formiddag 

saae Wmsdelight brænde, fortsatte de Flytningen, og Dep. var ved at bringe nogle Sager ned i Negerbyen, da 

Banden kom ind. Da hun igjen kom ud af Negerbyen, saae hun, at Værkerne vare ibrand, og hun holdt sig da 

nede i Nærheden af det Huus, hvor Vagtmanden Gittens, med hvem hun lever, boer, det gamle Sygehuus. 

Hun saae derfra Magasstakkene mod øst blive stukne ibrand. Det var navnlig Fruentimmer, der vare ifærd 

med det, men hvem det var, der stod for det, saae hun ikke. Hun saae Rebecca komme derfra. Eleonorah fra 

Wmsdelight saae hun ikke. Da, efter at Værker og Magas vare i Brand, Banden spredte sig paa Veien ind til 

Negerbyen, og Dep. stod ved Trappen op til det omtalte Huus, kom John William og Joe Briggs for at brænde 

Huset og Dep. sagde at det var Sorte, der boede der. Da Joe Briggs havde været op ad Trappen og overbeviist 

sig derom, afstod de derfra og vilde hen til det andet Huus; da Dep. og andre raabte til dem, at det ogsaa var 

Sorte, der boede der. Mary Hunt var med dem og vilde have Huset brændt, selv om det var Sorte, der boede 

der. Hun forklarer fremdeles med Hensyn til Mary Hunt, at denne om Onsdag Eftermiddag, da hun var 

kommen ud fra Frederiksted, gjorde Spectakkel paa Plantagen, idet hun, svingende et Tørklæde over 

Hovedet, raabte paa, at de nu vare fri. Hun brugte forresten ikke dengang Trudsler, men ligesom hun om 

Torsdagen var med Banden oppe i Gaarden og, som bemærket, sammen med John William og Joe Briggs, 

saaledes begyndte hun Fredag Formiddag i Negerbyen at tale om, at hun maatte skaffe Banden tilbage for at 

brænde de tre Huse, hvoraf intet var bleven brændt. Hun gjorde ikke ved den Leilighed synderlig Spectakkel; 

og hun fik ingen Chance til at gjøre alvor af den Trudsel, da der snart efter kom en Patrouille ind paa 

Plantagen, og hun fortrak sig og flygtede. Hun hørte Isaac Samuel gaa om og raabe paa Underforvalterens, 

Driverens, og Huusholderskens Hoveder, og han saa vild nok ud, til at han virkelig kunde have gjort Fortred. 

Hvem det var, der fandt og aabnede Meelfadet, veed hun ikke, men hun saae Quashy fra St. Georges anfalde 

O’Niels, fordi han ikke gik hen og tog Meel. Henry v. Brackle fra Høgensborg, kjender hun ikke. Dep. 

ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod efter Tilsigelse Sarah Woods af Plantagen Enfjeldgreen, født paa Barbados. Det blev ham bety-

det, at hun har at afgive Forklaring som Vidne, og hun blev formanet til Sandhed. Den af hende i Frederiksted 

Politiret den 11te Novbr afgivne Forklaring blev hende foreholdt, navnlig med Hensyn til A. John William. Hun 

gjentager da, at John William var den første, eller ialfald en af de første, der sprang over Guttet nedenfor 

Enfjeldgreen Magasgaard. Banden gik lige igjennem Magasgaarden op til Værkerne og Vaanigshuus, og John 

William var en af de første oppe paa Trappen. Derfra raabte han om at aabne Kjeldrene, og da de andre stode 

og filtede med Laasen, sprang han selv til, og [Folio 31b-32a, opslag 75] huggede med et Stykke Sabel, han 

havde, Laasene fra. Allerede forinden vare andre, blandt hvilke Dep. med Sikkerhed har lagt Mærke til Joe 

Briggs og Betzy trængt ind i Romkjelderen, Betzy og Briggs begge to med Trash i Haanden, hvilket Dep. med 

sine egne Øine vil have seet dem samle op i Magasgaarden. De gik fra Romkjelderen op i Huset, der som sagt 

er lige over for, og kort efter slog Ilden ud af Romkjelderen, idet endnu et Par Andre kom løbende ud derfra. 

Hvem der satte Ild paa Magassen veed hun ikke. Eleonorah saae hun ikke. Dep., der ikke var bange for at 

færdes i Gaarden, var, efter at Banden var færdig med Værkerne og spredte sig ned ad Negerbyen til, ogsaa 

paa Veien derfra, da John William og Joe Briggs vilde i Lav med det gamle Sygehuus, da hun og Sally – der 

forresten løb sin Vei – fortalte dem, at der kun var Sorte og hvad der tilhørte Sorte, i Huset. Mary Hunt, der 
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var paafærde hele Tiden oppe i Gaarden, uden at Dep. kan sige noget bestemt hvad hun gjorde, var med John 

Wm og Joe Briggs. Dep. hørte Mary Hunt om Onsdagen tage paa Vei med at raabe ”free for ever” som af de 

andre forklaret, og hun hørte hende fremdeles, da Folkene flyttede Wilson’s Bohave, spotte dem og true 

med, at hun nok skulde vise Banden hvor de gjemte Tingene, og hun hørte hende endelig om Torsdagen 

raabe efter Banden, der havde Hastværk med at komme afsted, at den skulde skynde sig med at komme 

tilbage fra Diamond, saa skulde hun vise dem, hvor Wilson’s Sager vare gjemte. Derimod hørte hun hende 

ikke om Fredagen, da hun løb sin Vei, da en en Patrouille kom til Plantagen. Da Banden gik igjennem 

Negerbyen bort fra Pl. fik Henry v. Brackle Øie paa Melet og standsede Banden for at faae det uddeelt. Dep. 

vil ikke have seet Francis Richard og har ikke kunnet fortælle Hr. Wilson, at han har brændt hans Seletøi, eller 

at han havde været med til at ødelægge oppe i Huset. Paa Anledning forklarer Dep., at den Betzy, hun har 

omtalt, har sin Fader paa Carlton og har været paa Høgensborg. Dep. ratihaberede sin Forklaring. 

Dep. Sally Williams fremkaldtes igjen, og da det foreholdtes hende, at det af Pl. Wilson er angivet, at han 

vil indgive Forklaring med Hensyn til Eleonorah og Betzy, gjentager hun, at hun ikke veed noget om dem og 

ikke har gjort nogle Angivelser om dem til Pl. Wilson. 

Begge Dep. aftraadte. 

Fremstod efter Tilsigelse Willy Williams af Pl. Enfjeldgreen, født paa Williamsdelight. Han blev formanet 

som foregaaende Dep. Den af ham i Frederiksted Politiret den 11te Novbr. afgivne Forklaring blev ham fore-

holdt og gjentager han med Hensyn til John William, at han saae ham udenfor Allowancekjelderen slaa nogle 

Spande eller deslige istykker. John Wm kom ned fra Vaaningshuset. Dep. saae ikke, at han opbrød Allow-

ancekjelderen. Fra det Sted ved Tømmerbænken, hvor Dep. stod, kunde han see Romkjelderdøren. Der var 

en heel Deel Folk rundt om Døren. Imellem den saae han Joe Briggs, men ikke Betzy. Han saae Eleonorah i 

Flokken ved Magasstakken, da der bleve sat Ild paa den, men saae han ikke, at hun særlig satte Ild paa den. 

Rebecca Simmons var ogsaa der. Han saae, at Wilson’s Seletøi saavelsom en Sprøiteslange blev taget ud af 

Stalden [Folio 32b-33a, opslag 76] og smidt ind i de brændende Værker. Francis Richard var i den Flok, der 

gjorde det, men Dep. kan ikke sige, at det var ham, der særlig fik dem til det, og han vil heller ikke have sagt 

saadant til Hr. Wilson. Dep. hørte Marys Hunts Spectakler om Onsdagen, og om Torsdagen, da Banden var 

der, hørte han igjen hendes ”Rebellion”, idet hun raabte paa og gjorde hvad hun kunde, for at Banden skulde 

brænde de to Huse nede i Gaarden. Det var hende, siger han, der førte den Flok der hen, som afstod derfra, 

da den hørte, at det var Sorte der boede i Huset. Dep. vil mene, at John Christian, der var den som 

fornemmelig tog Enfjeldgreen Folk med ned til Good Hope, deriblandt Dep’s Broder Thomas Williams, først 

kom ind paa Pl., efterat Værkerne vare ibrand og den anden Bande var gaaet. 

Dep. Robert Nicholas, der paany fremkaldtes, fastholder, at John Christian var der fra først af, men gik og 

kom tilbage og tog Folk med til Good Hope, og aftraadte. 

Dep. Willy Williams angiver videre, at Henry v. Brackle var med i den Flok, der bemægtigede sig Meelfadet, 

men Dep. kan ikke sige, at det var ham, der førte dem an. Om William Spooner fastholder Dep., at han med 

en Bunke Trash tændte Ild i Sofaen inde i Huset, hvilket han derpaa var den Sidste, til at forlade. Dep., der 

gjennem et Vindue havde seet Manøvren, gik derpaa op i Huset og slukkede Ilden. Siden, da Huset havde 

fænget fra Værkerne, var det, at William Richard var oppe at slukke. Dep. saae nok Isaac Samuel, men han 

saae ikke at han gjorde noget, navnlig heller ikke at han slog Laasen fra Romkjelderen og han har ikke angivet 

saadant for Hr. Wilson. Dep. ratihaberede sin Forklaring. 

Af de øvrige Dep., der fremstode paany, har heller ingen seet Isaac Samuel opbryde Døren til Romkjelde-

ren. 

Fremstilledes A. John William og blev gjort bekjendt med de ham vedkommende Forklaringer, hvilke De-

ponenterne for ham gjentoge. Han fastholder, at han nok var paa Enfjeldgreen, men ikke i nogen Maade 

fremtrædende. Han havde ingen Sabel i Haanden, var ikke i Vaaningshuset, var heller ikke enten alene eller 

sammen med andre nede ved Sygehuset med onde Hensigter, eller gjort sig Umage for, at faae Folk med 

videre. Han gik endogsaa selv lige tilbage til Wmsdelight. 
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Fremstilledes A. Joseph Briggs, for hvem Deponenterne ligeledes gjentoge de ham vedkommende For-

klaringer; hvortil han kun bemærker, at han stod i Gaarden under et Træ og intetsomhelst foretog sig, navnlig 

vil han ikke have været enten ved Romkjelderen eller, sammen med John William, nede ved Sygehuset. 

Fremstilledes A. Mary Hunt der, da de af Deponenterne afgivne, hende vedkommende, Forklaringer fo-

reholdtes hende, angiver, at hun om Onsdag Eftermiddags, Da hun kom hjem, hun i al Stilfærdighed fortalte, 

at Negerne i Vestend raabte paa Frihed men uden at mene, at gjøre Raabet til sit. Om Torsdagen da En-

fjeldgreen brændte, vil hun have staaet rolig i Gaarden og intet gjort og navnlig ikke været med ved det gamle 

Sygehuus. Historien om Fredagen veed hun intet om. 

Fremstilledes A. Elizabeth Edward /: Betzy :/ [Folio 33b-34a, opslag 77] der vedbliver at paastaae, at hun 

ikke var paa Enfjeldgreen. 

A. Isaac Samuel har, da Dep. have Ret i at han gjorde Spectakel og raabte paa de omtalte Hoveder, medens 

de intet have vidnet om, at han slog Laasen af Romkjelderen, intet til deres Forklaringer at bemærke. Han 

tilføier, at han var med John William, da der var Tale om at brænde Sygehuset, men han saae ikke Joe Briggs 

der. Han fulgte med Banden fra Cane af, fra hvilket Sted Betzy, hvis hun havde været med, ogsaa maatte 

være kommen, men han saae hende ikke. 

Da det saaledes viste sig, da det kom til Stykket, at de fra Enfjeldgreen indstævnede Vidner, der vare 

ud…lagte, deels efter Planter Wilson’s Opgivende, deels som Følge af den paa Plantagen anstillede Under-

søgelse, ikkun at navnlig Sarah Wood’s har forklaret, at have seet Betzy, medens de andre, at hvilke dog flere 

godt kjende hende, da hun fremstilledes, fandtes det betænkeligt at lade den hende vedkommende For-

klaring beedige, hvorefter det fandtes raadeligt overhovedet for Øieblikket ikke at udfæste Dep. Sarah 

Woods, ihvorvel hun med Bestemthed fastholder sin forskjellige Forklaringer. 

Da Dep. William Richard’s Forklaring, forsaavidt den angaaer A. Mary Hunt, hvem den egentlig alene 

fremfører Sigtelse imod, som bemærket er vaklende og ubestemt, fandtes den heller ikke at burde beediges. 

Det blev derimod betydet Dep. William O’Niels, der er en midaldrende Mand og henhørende til den en-

gelske Kirke, Sally Williams, der skjønnes at være nogle og tredive Aar gammel og hører til engelske Kirke 

samt William Williams, at de ville have at beedige deres Forklaringer saaledes som de paany bleve dem fo-

reholdte og af dem ratihaberede. 

Efter at de dertil havde erklæret sig rede, bleve de lovligen formanede og Eedens Betydning dem forklaret, 

og bekræftede de derpaa med Lovens Eed deres Forklaringer, forsaavidt samme ved kommer A. A. John 

William, Joseph Briggs og Mary Hunt. 

Vidnerne bleve derpaa demitterede og A. A. afførte. 

Deponenterne Robert Nicholas, Sarah Woods og William Richards vare forinden blevne demitterede og 

A. A. Isaac Samuel og Betzy Edward vare blevne afførte. 

Retten hævedes Kl: 5½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Mandagen den 7de Juli om Formiddagen Kl: 9 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Poltitfuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Dommeren bemærkede, at det ved Undersøgelse paa Pl. Strawberry Hill var befundet at de meest Frem-

trædende i den [Folio 34b-35a, opslag 78] Bande der om Morgenen Kl: 4½ den 3die October var kommen ind 

paa Strawberry Hill havde været Christian Newton, Monsieur og Charles Bradshaw; altsaa de samme som 

paa Cliftonhill og Barrenspot havde været saavirksomme Førere og hvilke, som alt bemærket, have sat Livet 

til. 

Fremstod nu Abraham William fortiden af Byen, tidligere Driver paa Pl. Strawberry Hill, født samme Sted. 

Det blev ham betydet, at han har at afgive Forklaring som Vidne og han blev formanet til Sandhed. Han 

forklarer, at han var hjemme den paagjældende Morgen da Banden kom ind ad den Vei der løber ind ligefor 

La Reine’s Bakke. Dep. havde i Løbet af Natten talt med et Par af Folkene, deriblandt Peter Andrew, om hvem 
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han mener, at han ikke var paa Cliftonhill, samt Daniel, om de ikke kunde i Forening gaa Banden imøde og 

forsøge at faae dem til at lade være at brænde, men de havde sagt ham, at der ikke var til at tænke paa, da 

Banden vilde være for stærkt og for voldsomt. Peter og Daniel, der begge havde været med nede i Landet, 

havde desuden sagt ham, at der blev spurgt allevegne om Driveren og at Dep. gjorde bedst i at skjule sig. 

Dep. holdt sig derfor tilbage under et Træ, men kjendte dog, tildeels paa Stemmerne Christian Newton og 

George Simmons i Spidsen for Banden, der, efter hans Mening, ikke bestod af mere end to Dusin Negere. 

George Simmons tudede paa en Skal. Dep. hørte ogsaa gandske rigtig, at Newton og Bradshaw raabte hans 

Navn for at faa fat paa ham, og Bradshaw, der blev noget tilbage, efter at Banden var gaaet over til D. & Ruby 

sagde til Dep, da denne kom frem, at han havde villet have havt fat i ham og ret snart vilde bringe Banden 

tilbage saa Dep. blev bange og tog sin Hest og red ad en anden Vei til Byen. Banden demolerede og brændte 

først Vaaningshuset, derefter Værkerne. Det var navnlig Newton der kommanderede, ligesom Dep. ogsaa 

havde hørt hans Stemme uafbrudt, medens Banden endnu var paa Barrenspot. Med Hensyn til Strawbarryhill 

Folk, troer Dep., at de for størstedelen skjulte sig og ikke vare med; ligesom der heller ikke vare mange af 

dem der gik videre med Banden. De to Franskmænd John Joseph og Emanuel gik, saavidt han veed, med men 

han antager ikke efter deres Beskaffenhed, at de have gjort videre. Om John Simmons, der havde arbeidet 

som Porter paa Plantagen, veed han, at han var med i Banden, men han veed ikke om han har gjort noget og 

navnlig om han har slaaet Laasen af Kogehuusdøren. Om Aaron Martin veed han egentlig ikke noget men han 

troer han havde været ude det meste af Onsdagen men skal være kommen hjem igjen Onsdag Aften. Aaron 

gik i et hvert Fald fra Strawberry Hill videre med Banden. Christian Newton havde om Tirsdagen været i 

Christiansted hvorfra han kom hjem, efter at Dep. og Bradshaw, der kom hjem sammen omtrent Kl: 7, vare 

komne hjem. Baade Bradshaw og Newton vare desuden hjem Onsdag Morgen Kl: 6, saa det er ikke rimeligt 

at de i Løbet af Natten skulde have været i Frederiksted. Paa Strawberry Hill vidste man intet om 

Begivenhederne der, og Dep. har ikke hørt enten Bradshaw eller [Folio 35b-36a, opslag 79] Newton, der 

begge havde indgaaet ny Aarscontract paa Strawberry Hill, tale om, at noget var igjære. Bradshaw vilde, hvis 

han havde vidst noget have fortalt Dep. det da de kjørte ud sammen, da han var noget fuld. Newton gik først 

ud Onsdag Formiddag, efter at Beretningerne hvad der var skeet var naaet derop. Senere vendte han tilbage 

og tog Peter Andrew med ud. Naar Deniel gik ud, veed Dep. ikke, men han sagde at han nede paa U. Love, 

hvor han har en Broder, var stødt paa en Bande, som han igjen havde forladt, Dep. veed ikke hvor eller naar. 

Dep. mener ikke, at der er nogen anden af Strawberryhill Folk, der kan giøre nogen Forklaring om 

Enkelthederne – hvilken Formening stemmer med hvad paa Stedet er erfaret. Dep. mener fremdeles, at en 

eller to Forvaltere, i Forening med Plantagens egne Folk, letteligen vilde have kunnet holde Banden borte. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Det bemærkes, at Grunden til at Dep. er bleven udførlig tilspurgt med Hensyn til Newton og Bradshaw’s 

Bevægelser om Tirsdag Aften, er den, at det er berettet Dommeren, at enten Newton eller Bradshaw om 

Tirsdag Eftermiddag inde i Christiansted havde raabt til en anden Neger, at han maatte huske, de skulde være 

i Frederiksted Kl: 6, hvilket var bleven udlagt som om der var en Forstaaelse, at der skulde gjøres Spectakler. 

Ved Undersøgelse paa Pl Fredensborg var det befundet, at der blandt Plantagens Folk, der ved October 

Tiden var meget faae, kun en 12 – 14 første Klasses Arbeidere, neppe var nogen, der kunde give paalidelig 

Forklaring. De faa Folk der var, havde, da Banden kom ned fra Monbijou og styrtede sig over Værkerne, for 

det meste staaet paa Bakken ved Vaaningshuset og derfra seet Værkernes Brand. Belysningen havde været 

for usikker til, at med Sikkerhed nogen kunde kjendes, saa at det væsentlig var paa Stemmen, at man maatte 

kjende, hvem der var dernede. Da derefter Banden kom op for at brænde Vaaningshuset, skjulte Folkene sig 

for størstedelen i Buskadset rundt om. Saavidt det vidstes, og navnlig hvad af den nuværende Driver Lashly 

angaaer, havde Driveren Marquest, der har gjort forskjellige Angivelser ogsaa staaet oppe paa Bakken og 

senere skjult sig. Marquest selv var fortiden, og havde i længere Tid været syg, saa at han ikke kunde afhøres. 

Det var – angiver Lashly – Marquest, der navnlig havde hørt Poor Boys Stemme. Om Johannes Sylvester havde 

været med, ansaaes for meget usikker. Efter at have brændt Fredensborg’s Vaaningshuus, gik Banden til Slob 

og der fra op ad Bakken til Landeveien, hvor der var en Disput om den skulde gaae til Kingshills Station eller 
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til Clifton Hill; Af Fredensborg Folk vare John Hodge og Joe Briggs allerede gaaet ud om Tirsdagen, og ikke 

komne tilbage. Paa Fredensborg var der ingen der sluttede sig til Banden. Den eneste Banden fik fat i, var 

Jonas David, der imidlertid strax slog fra den igjen. 

Efter Tilspørgelse fremstod Jonas David af Fredensborg, født paa Fredensborg. Han blev formanet til 

Sandhed og forklarer, at han, da Banden brændte Værkerne var oppe paa Bakken ved Vaaningshuset. Af-

standen var for stor til [Folio 36b-37a, opslag 80] at han kunde kjende nogen; og der var alt formegen Raaben 

og Skrigen til, at han kunde skjelne enkelte Stemmer. Da de kom fra Monbijou og naaede Værkerne, hørte 

han en Stemme raabe ”turn to your right” men han tør ikke sige, at han har kjendt Stemmen og navnlig ikke, 

at det var Poor Boy’s. Han saae ikke, at nede ved Værkerne nogen var tilhest hvorimod der, da de kom op til 

Vaaningshuset, var en der red paa en, Plantagen tilhørende, sort Hest. Hvem det var, veed han ikke. Det var 

ikke enten John Lewis eller Poor Boy eller Joshua Collingmoore. Den Sidstnævnte saae han slet ikke. Dep. 

havde tiligemed Marquest og Lashly trukket Forvalterens Vogn ud og skjult den i et Sukkerstykke, hvorefter 

Marquest holdt sig skjult medens Lashly og Dep. igjen kom op i Gaarden. De vare inde i et Udhuus for at 

redde nogle Ting, da endeel Negere, deriblandt Poor Boy kom efter dem derind. De fik fat i Dep. og toge ham 

uden for, idet en af dem sagde, at han vilde kalde ”the Captain”, og derpaa bragte John Lewis der spurgte 

Dep. om han var our side. Da Dep. svarede bekræftende, sagde John Lewis, at han saa maatte følge med ned 

og brænde Slob. Dep. maatte saaledes følge med et lille Stykke, men slog bort og var strax efter med 

Marquart nede og redde noget Sukker ud af de endnu brændende Værker. Der var ingen af Fredensborg Folk 

nede ved Værkerne, da de brændte, eller dem nærmere end Dep. var. Han veed ikke noget særlig om Poor 

Boy og hørte ham ikke commandere eller gerere sig som Anfører. Han gjorte ikke Dep. noget. Han har ikke 

hørt, at det skulde være Poor Boy der satte Ild paa Marquart’s Huus i Kingshill’s Negerby, Onsdag Aften da 

Lashly igjen slukkede Ilden. Han har derimod hørt Marquest sige, at det var Edward Michael, der om 

Torsdagen brændte Ketty’s Huus, hvori han havde gjemt sit Bohave og sine Penge. Dep. har nok hørt 

Marquest sige, at Johannes Sylvester var med, men han har ikke selv seet ham eller hørt at nogen har seet 

ham. Der var en stor Masse Mennesker i Banden, men Dep. har ikke lagt Mærke til andre end de to af ham 

nævnte. Dep., der ikke vil kunde give yderligere Oplysninger, ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Retten hævet Kl: 12½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Onsdagen den 9 Juli om Eftermiddagen Kl: 2 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Efter at Sagen for efternævnte Arrestanternes vedkommende var, efter Forhørsprotocollen og hvad der 

ellers igjennem de anstillede Undersøgelser foreligger, blevne gjennemgaaede fandtes de ialfald foreløbig at 

kunde sættes paa fri Fod og de blev altsaa indtil videre relaxerede, nemlig: 

Johannes Sylvester af Pl. Monbijou 

Daniel James af Strawberry Hill 

David James af Goldengrove Grove 

Johannes Benjamin af U. Love [Folio 37b-38a, opslag 81] 

Mary Elizabeth Petersen af Pl. Lebanonhill 

Eleonorah Jones af Williamsdelight 

Derefter fremstilledes A. Andrew Simmons af Pl. Canebay der nu var bleven saa rask at han kunde frem-

stilles /: jfr: 26de Juni :/ og forhørtes med Hensyn til Ødelæggelsen af Northstar og Prosperity. Han forklarer 

derefter, at det var Paul Daniel der sammen med Julius, der havde en Skal med sig, og Frederik Robert der 

Fredag Morgen kom ned til Canebay hvor A. boer og paa hvis Græsgange Petrus Michael vogtede Qvæg, og 

sagde, at A. maatte gaae med ned til Sarauw, da han maatte give noget at spise. Paul sagde ikke at de skulde 

brænde Sarauw ud. A. gjorde Indvendinger imod, at gaae med, da Sarauw ikke havde gjort dem noget, men 
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maatte dog gaae. Der blev imidlertid dengang ingen Ting gjort da der ingen Tilbøielighed var dertil, hvor paa 

Paul sagde at de skulde gaae tilbage efter Joe Patrick, der var en determineret Fyr. Imidlertid vendte de da 

forstærket med Joe Patrick – altsaa ialt 6 – tilbage og opbrød Kjelderen under Vaaningshuset, hvor der i en 

Tønde fandtes noget Meel. En af Hr. Sarauw’a egne Folk tog Melet frem og Paul lod Joe Patrick uddele det til 

Sarauw’s egne Folk, hvorpaa han sendte Charles William efter tørt Græs til at stikke Ild med og Joe Patrick 

antændte derpaa Ilden i en heel Deel Papier eller Bøger der vare i et Skab. A. søgte, at rage Ilden væk, men 

Joe Patrick vilde ikke give ham Lov dertil og Huset brændte. A. har ikke seet, at der blev brændt andet og han 

veed ikke hvad det er Paul eller Julius eller Hr: Sarauw’s egne Folk skulde have forhindret dem i at brænde. 

Sarauw egne Folk gjorte ingen Modstand og Charles William og Mushell King gik med ned og afbrændte det 

gamle Huus paa Prosperity. Paa Touren om Aften var A. ikke med de andre. Han kom lidt bag efter, netop 

itide til at rage den Ild, som Joe Patrick havde anlagt under Sengen i det andet Huus, bort og faa Vand slaaet 

derpaa. Paa Veien derned havde A. truffet sin Fader, der er Hr S. Fisker, Faderen bad ham om at holde sig 

borte fra Fortred. Næste Dag hørte A. at Paul Daniel talte om at han fortrød at han Dagen derpaa i forveien 

havde brændt Northstar. A. forklarer videre at han, da Banden kom ned fra Belvedere Bakken var nede ved 

La Vallee Skolehuus. Han gik op ad La Vallee til men holdt sig i nogen Afstand under et Træ da Banden kom 

ind i Negerbyen. Den begyndte her – saavidt vides det eneste Sted – med at sætte Ild paa nogle Huse i 

Negerbyen netop de Huse hvori en Deel af Planter Reynolds Bohave var bragt i Sikkerhed saa at A. mener at 

nogen maa have givet dem Anviisning derpaa. A. saae ikke, hvem dette var Mester for, at sætte Ild paa. Efter 

Husene i Negerbyen brændte Vaaningshuset og Værkerne. A. var fremdeles for langt borte og Forvirringen 

for stor til at han kunde see hvem der satte Ild paa. 

Fremstilledes A. Fritz Richardsen der bekræfter, at der blev sat Ild først paa det paagjeldende Huus i Ne-

gerbyen fordi det blev sagt at Planter Reynolds Bohave var gjemt der. Det var en Fyr med en daarlig Fod der 

gav Anviisningen. Det er ikke [Folio 38b-39a, opslag 82] mulig at sige hvem der derefter satte Ild paa da de 

alle kappedes om det. 

A. Andrew Simmons angiver, at Julius halter og at det var i Julius’s eget Huus, at Sagerne vare bleven 

gjemte. Julius havde selv hjulpet til at flytte. 

A. Fritz tilføier, at Julius mødte Banden strax da den kom ind i Gaarden og strax gav den Underretning. A. 

har ikke lagt Mærke til, enten Jacob Joseph eller Thomas Jacob. Han har ikke seet, at Scotty har villet banke 

nogen der vilde tage Pl. Reynolds Parti, hvilket der ingen af la Vallee’s Folk gjorde. 

A. Andrew Simmons angiver, at der ikke var andre Folk paa La Vallee end ham selv, Paul /: Driver :/ og 

Julius samt deres Fruentimmer. Driveren skjulte sig, A. holdt sig ogsaa tilbage, saa der kun var Julius. Derimod 

er det vel muligt, at adskjellige Folk, der nys havde forladt La Vallee, vare med. 

A. A. afførtes. 

Retten hævedes Kl: 5. Ph. Rosenstand 

 

Anno 1879 Tirsdagen den 15de July om Formiddagen Kl: 9½ blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Dommeren bemærkede, at i den sidste Uge hans Tid havde været i høi Grad optaget, ligesom den endnu 

var og i de nærmeste Dage tildeels vilde være optaget, enten med andre Forretninger eller med Undersø-

gelser denne Sag vedrørende udenfor Retten, saa at han kun sparsomt og uregelmæssig kunde holde Forhør. 

Det bemærkes, at ved Undersøgelser anstillede paa Pl. Slob, havde det viist sig, at Hovedmændene for, 

og i den Bande, der Natten mellem 2den og 3die October omtrent Kl: 12 nedbrændte Plantagens Værker, Vaa-

nigshuus m. m. navnlig maa antages, at være Bradshaw, Newton, Joseph Ross /: Monsieur :/ De Silva, Parris 

og John Lewis af hvilke de 3 Sidste ere skudte ifølge Standrettens Dom og de 3 andre, som oftere omtalt, ere 

opgivne paa anden Maade, at have sat Livet til. 
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Fremstod James Heyns Driver paa Pl: Slob. Det blev ham betydet, at han har at afgive Forklaring som Vidne 

og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derefter, at han sad, tilligemed Underforvalter Hoffmann, 

paa Kanten af Dammen ved Vaaningshuset da Banden brændte Fredensborg’s Værker og Vaaningshuus. Han 

havde hørt Spectaklet, Raaben og Skrigen, men kunde ikke kjende Stemmerne. Da Banden kom ned ad 

Markveien til Slob, gik han, tilligemed Underforvalteren, og hvad andre faae Folk der vare i Gaarden, deres 

Vei ind igjennem Negerbyen og holdt sig skjult i Græsstykket bag ved. Han hørte, at der kom Folk af Banden 

ind i Negerbyen, hvilken paa Slob er om givet af en Muur og raabte paa Vand og Svovlstikker. Der var, troer 

han, ikke mange [Folio 39b-40a, opslag 83] af Slob’s Folk der viste sig, da de i det hele vare meget bange. 

Dep. har hørt, han troer af Moses Michael, at det var De Silva, der var den værste og den første til at stikke 

Ild paa. Han har ikke hørt, at Poor Boy blev nævnt, førend bag efter, da Marquest fra Fredensborg talte om 

ham. Dep. veed ikke om der er nogen af Slob’s Folk, der har opholdt sig i Gaarden under Ødelæggelsen og 

kan ikke give Besked om hvorledes det gik til. Han har hørt, efterhaanden og bagefter, de ovennævnte Navne 

nævne, men han kan ikke opgive af hvem og veed heller ikke om Moses Michael selv har seet De Silva. Dep. 

aftraadte. 

Fremstilledes A. Edward England der, efter at det var ham betydet, at der vil blive rettet Spørgsmaal til 

ham som ikke vedrøre hans eget Forhold og at han derfor maa tale Sandhed, blev tilspurgt med Hensyn til 

hvad der forefaldt paa Mt Pleasant Onsdag Aften og Fredag Formiddag, da han ved begge Leiligheder havde 

været paa Pl. og det var bekjendt, at han der havde opført sig godt. Der fremkom imidlertid ikke noget Nyt 

og navnlig kunde Dep. ikke give nogen Oplysning med Hensyn til Joshua Collingmoore’s Forhold Onsdag Af-

ten, da Dep. ikke havde seet ham. Om Fredag Formiddag var Collingmoore med og var, hvad Dep. vilde kalde 

”a kind of Captain”, da han havde et Stykke Jern i Haanden. Om Bamberg, med Hensyn til hvem han blev 

dernæst særlig tilspurgt, veed han, at han var med i den Bande der Fredag Formiddag brændte Stalden og de 

andre Udbygningerne, deriblandt ogsaa det Huus Dep. boer i men han kan ikke sige, at han saae ham særlig 

sætte Ild paa. 

Fremstilledes A. Bamberg der, medens han tidligere har angivet, at han forlod Fredags Banden paa Veien 

nedenfor Mt Pleasant, nu indrømmer, at han var inde paa Plantagen med, men dog ikke vil have været oppe 

i den øvre Gaard hvor Stalden og de paagjældende Udbygninger ere og endvidere have været med til at sætte 

Ild paa dem. 

Fremstilledes A. Joshua Collingmoore der var med ved samme Leilighed, men heller ikke vil have seet 

Bamberg længere oppe end ved Dammen; altsaa ikke oppe i den øvre Gaard, hvor A. heller ikke selv vil have 

været. 

Fremstilledes A. William Henry der angiver, at Bamberg var med hele Veien fra Lower Love til River, men 

han kan ikke sige noget bestemt om, hvor langt Bamberg var fremme paa Mt Pleasant eller hvad han gjorde 

der. Parris stod udelukkende for Ildspaasættelsen og A. veed ikke hvem der hjalp ham. 

Arrestanterne afførte. 

Retten hævedes Kl: 12½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 den 18de Juli om Formiddagen Kl 9 blev Retten sat i Frederiksfort og administreret af Commis-

sionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede Commissionens 

Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent Anker. 

Justitsraad Sarauw havde anmeldt at han ved Forretninger var forhindret fra at være tilstede. [Folio 40b-

41a, opslag 84] 

Fremstilledes A. Robert Isaac af Pl. Mt Pleasant & Plessens og afhørtes med Hensyn til den af A. Laurence 

Frazer i Forhøret den 8de Marts afgivne Forklaring. Han angiver, at han rigtignok var i Byen den 1ste October, 

men han vil være gaaet hjem Kl: 4 og fulgtes ikke med Frazer. Han har ikke givet Frazer nogen Kniv, har engang 

givet ham en gammel Hat men det er længe siden. 

Fremstilledes A. Laurence Frazer der siger, at han fik Hatten som var en ny Hat, ved Wheel of Fortune Gut 

af Robert Isaac omtrent Kl: 8 om Aftenen da de gik ud sammen. A. standsede under et Tamarindetræ ved 
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Mountain, hvor han senere faldt i Søvn medens Isaac gik videre hjem ad. Om Kniven angiver han nu, at det 

var hans egen og at han havde havt den længe. 

A. Robert Issac forsikkrer, at alt hvad Frazer siger med Hensyn til ham er usandt. 

Efter Tilsigelse var mødt John James Standfort af Pl. Mt. Pleasant & Plessens, født paa Nevis. Det blev ham 

betydet at han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derefter, at han 

Onsdag Morgen, som han troer Kl.8 ved Indkørselen til Mt Pleasant stod sammen med Benjamin Hayns og 

Driveren og saa da A. Laurence Frazer kom hjem. Hverken Dep. eller de to andre talte med ham, men Dep. 

antog at han kom fra Byen. Han saae forsvedt og unset ud, havde en Bylt under Armen, en ny Filthat ovenpaa 

sin gamle, og en Kniv i Bæltet. Dep. saae ikke, at han havde enten en Øxe i Haanden eller en rød Klud om 

Halsen. Yderligere tilspurgt forklarer Dep., der har Bolig i Plessens Negerbye, at han holdt sig hjemme under 

alle Urolighederne. Han var i Plessens Negerby da Onsdag Aften George Marshall og Thomas Critchlow kom 

og samlede Folk sammen for at gaae ud ”walking”. De sagde ikke at de netop vilde brænde L. Love. Dep. 

maatte selv løbe sin Vei ned i et Sukkerstykke da Critchlow truede ham paa Livet. Han saae ikke hvem det 

lykkedes dem at faae med men han har hørt at Christian Frederik gik med. Dep. var oppe i Mt Pleasants Gaard 

da der om Torsdag Formiddag kom en Flok Folk nord fra der imidlertid efter noget Vrøvl gik videre. Han lagde 

egentlig kun Mærke til et Fruentimmer Harriet James der var opsat paa at faae Plantagen brændt og som 

ogsaa kom igjen om Eftermiddagen da Vaaningshuset virkelig blev brændt af en Bande i hvilken Dep. egentlig 

kun lagde Mærke til Bamberg der kom ind allerførst blæsende paa en Skal. Om Eftermiddagen var først 

Moore og derefter Allick Edward kommen ind paa Pl. og havde sagt til Folkene at Plantagen skulde brænde i 

Løbet af Eftermiddagen. Dep. løb, da Banden kom ind, ind i et Sukkerstykke, saa at han ikke saae hvorledes 

Ødelæggelsen gik for sig. Om Aftenen var Dep. gaaet til Roe i Plessens Negerby da han hørte at Romfadene 

explodere i Værkerne. Da han kom paa Benene, saae han Banden og traf Joseph James og William Scrawder 

i Negerbyen. Joseph James var dygtig fuld og vilde have nogle af Folkene gaae med ham til Mt Victory, i hvad 

Øiemed veed Dep. ikke, saalidt som han veed hvad der blev senere af ham. Han saae ikke noget til Gill [Folio 

41b-42a, opslag 85] og veed ikke hvad der bragte Joe James ind paa Plantagen. Joe Williams saae Dep. ikke 

enten i Banden om Torsdagen eller overhovedet under Urolighederne. Om Robert Isaac gik med den Flok der 

var inde om Formiddagen over til Bettys Hope, kan Dep. ikke sige. Han saae slet ikke Robert Isaac om 

Torsdagen. Laurence Frazer var hjemme om Onsdagen og var, sammen med andre Mt Pleasant’s Folk, med 

til at slukke Ilden i Mt Pleasants Sukkerstykker i Løbet af Dagen. 

Fremstilledes A. Laurence Frazer der intet har imod Dep.’s Angivende, men med Hensyn dertil fastholder, 

hvad han tidligere har forklaret. 

Dep’s Forklaring blev ham foreholdt og af ham i Et og Alt ratihaberet hvorpaa han demitteredes. 

A. Afført. 

Fruentimmeret Sarah Black der var tilsagt for ogsaa at afgive Forklaring betræffende L. Frazer, anmeldtes 

at være flyttet til Pl. La gr. Princesse. 

Fremstod efter Tilsigelse John Ryan Pedro af Pl. U. Love, født samme Sted. Dep. der er opgivet som Vidne, 

særlig med Hensyn til A. Wm. Grant, blev formanet som foregaaende Dep. Han forklarer, at han var i U. Love 

Negerby den paagjeldende Torsdag Morgen og saae og hørte A. Wm Grant gaae omkring med en Øxe i 

Haanden og raabe paa, at Folkene maatte komme ud og gaae med, da man ikke længere vilde arbeide for 10 

Cts. George Mace gjorde ligesaa, men Dep. saae ham ikke sammen med Grant. Han saae ikke da Mace gik 

ned og afbrændte Værkerne, saa han ikke veed om Grant var med. Hvad der derefter blev af Grant, veed han 

ikke, han troer ikke, at han fik nogen af U. Love’s Folk med sig, navnlig gik William Jones og George Cambridge 

vistnok senere. Under et yderligere Forhør viser det sig, at Dep. ikke kan give nogen Oplysning; enten om 

hvorledes Vaaningshuset brændte Onsdag Aften, eller samme Aften, den Ild, der senere slukkedes, blev 

antændt i Værkerne. Dep. aftraadte. 

Fremstod efter Tilsigelse Fritz Samuel af Pl. U. Love, født paa Jealousy. Han forklarer ligeledes, efter at 

være formanet til Sandhed, at han, med Hensyn til A. William Grant, intet andet veed end at han Torsdag 

Morgen gik om i U. Love Negerby med en Stok i Haanden og raabte paa, at Folkene maatte komme ud, og 
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finde en Bande, at slutte sig til. Han hørte ikke at Grant talte om 10 Cts, eller saae at han havde en Øxe i 

Haanden. Hvad der senere blev af Grant, veed han ikke. Han har hørt, at George Mace skal have brændt 

Værkerne, men har ikke hørt Grant’s Navn nævne i Forbindelse dermed. Om hvad der forresten er skeet paa 

U. Love vil Dep. ingen Oplysning kunne give. Alexander Griffeth, der ogsaa var tilsagt, er flyttet fra Plantagen. 

Dep. aftraadte. 

Fremstod paany Pedro som forklarer paa Tilspørgsel, at han saae A. John Charles i U. Love Negerby Onsdag 

Eftermiddag. Han vil være temmelig vis paa, at det var forinden den store Bande gik fra Grove Place til River. 

Derimod vil Dep. Fritz Samuel, der lige(le)des paa fremstilledes have seet John [Folio 42b-43a, opslag 86] 

Charles paa Tilbageveien fra River. Han kom igjennem Negerbyen og raadede U. Love Folk til at holde sig 

borte fra Spectaklerne da det var galt fat. Begge Dep. demitteredes. 

Fremstod efter Tilsigelse John Edward Driver paa Pl. Carlton. Han er Fader til Arrestantinden Elizabeth 

Edward af Pl. La Reine, som er sigtet for, at have sat Ild i Enfjeldgreen Romkjelder. Han forklarer, efter at 

være formanet til Sandhed, at han ingen Oplysning kan give i saa Henseende. Han havde ikke seet Betzy i 

flere Uger forinden Oprøret. Han veed, at hun holdt til med en Neger paa Enfjeldgreen og at hun af og til eller 

jevnlig kom derned fra La Reine. Driveren paa La Reine har sagt ham, at Betzy den Formiddag var hjemme, 

men han veed ikke om det er til at stole paa. Fra Enfjeldgreen selv har han ingenting hørt. Afhørt med Hensyn 

til Banden paa Carlton Torsdag Morgen kan Dep. egentlig kun bekræfte, at det ved Washington og Jimsy /: 

saavidt han veed Joe Spencer’s Søn :/ der opbrød Allowancekjelderen, at Sophia Mathewsen foer om og slog 

i stykker i Huset og med Møie var at drive derhen, samt at Barker blæste paa Skal. Med Hensyn til Affairen 

paa Carlton Onsdag Morgen kunde Dep. meddele forskjellige Oplysninger men den specielle Afhørelse i saa 

Henseende udfattes og Dep. demitteredes 

Fremstod efter Tilsigelse Elizabeth Messer af Byen Frederiksted, født paa Butlerbay, om hvem det er 

opgivet, at hun i Anguilla’s Gaard stod ved Siden af Margreth Heyns. Hun forklarer, at hun tilfældig paa sin 

Vei havde mødt den paagjeldende Bande allerede ved Goldengrove og at en Mand der blev kaldt Parris samt 

af Augustus George blev tvunget til at gaae med. Hun kjendte derfor saagodt som ingen og vil ikke have lagt 

Mærke til at hun i Anguilla Gaard stod ved Siden af noget Fruentimmer der gjorde sig særlig bemærket. Hun 

kjender ikke Margreth Heyns. Hun er sig ikke bevidst at have hørt noget Fruentimmer eller overhovedet 

nogen raabe paa at Plantagen skulde brændes. Der var saadan Raaben og Skrigen, at hun, der vil have været 

ængstlig, ikke skjelnede nogen. Paa Veien var der en Mand der blev kaldt Grant der vilde hugge Hovedet af 

hende, fordi hun vilde løbe sin Vei, men hvem Grant er veed hun ikke. Dep. demitteredes. 

Fremstod John Levis af Pl. Manningsbay. Han angiver, at han den 1ste October sad i Arrest i Frederiksfort 

da Pøbelhoben omringede Fortet. En Hob udenfor, i hvilken han gjenkjendte en af Brødrene Murphy, han 

troer John frabrød Jernstængerne fra Vinduet saa at Dep. og 3 Medfanger slap ud. Demitteret 

Retten hævedes Kl: 4 Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdagen den 19de Juli om Formiddagen Kl: 9 sammentraadre Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilsted. 

Fremstod efter Tilsigelse Robert Cummings Underforvalter paa Pl. Cane, født i Scotland. Han forklarer, at 

han var [Folio 43b-44a, opslag 87] hjemme paa Pl. Cane da Torsdag Morgen formeentlig Kl: 7 – 8 en Bande 

paa vel et halvhundrede Negere, mest Høgensborg Folk kom ind paa Plantagen. Han vil ansee John Wash-

ington for at være Fører for den, desuden lagde han Mærke til James Spencer og Henry v. Brackle. De sloge 

Jealousier og Døre istykker i Huset og ødelagde hvad lidt Bohave Dep. havde, opbrød desuden Allowance-

kjelderen hvori der dog næsten ingenting var men stak ikke Ild paa andet end paa et Sukkerstykke. Dep. kan 

ikke sige at han blev personlig forulempet hvorvel han nok har hørt bagefter at der var faldet Ord om at slaae 

ham ihjel. Henry v. Brackle var en af dem der gjorde mest Spectakel med at raabe ”our side” og med at 

rumstere i Huset men Dep. kan ellers ikke udpege nogen bestemt Handling. Banden var vel ikke mere end et 

Qvarteers Tid da den gik videre over til Williams Delight. Dep. var inde i sit Huus medens Banden rumsterede 

der men kunde selvfølgelig ikke tage sig paa, at gjøre Modstand. Dep. blev fremdeles under Urolighederne i 
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sit Huus saa at han ikke kan give nærmere Oplysning. Dep. saae ikke noget til Carlton Affairen Onsdag 

Morgen. Mathilda Mac Bean’s Fader, arbeider paa Cane, men efter hvad Mac Bean har sagt Dep., har 

Mathilda ikke betroet sig til ham. Dep. antager, at Carlton Affairen fandt Sted imellem Kl: 8 og 9. 

Derefter fremstilledes A. Henry v. Brackle af Pl. Høgensborg og fandtes det at han efter Omstændighe-

derne ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremdeles blev Nancy Laurence med Hensyn til hvem der vel ingen Tvivl kan være om at hun har været 

paa færde Ildebrandsnatten i Frederiksted men imod hvem det trods alle Undersøgelser har vist sig ugjørligt 

at tilveiebringe Beviis for at hun enten directe har deeltaget i Ildspaasættelsen eller i nogen paafaldende 

Grad har plyndret under Ildebranden, efter Omstændighederne indtil videre relaxeret. 

Fremdeles blev indtil videre relaxerede A. Thomas Renardus, Maxillian Fresco, Petrine Francis og Jane 

Williams efterat de dem vedkommende Sager paany vare gjennemgaaede. 

Fremstilledes A. Robert Richard af Pl. Mt Victory. Hun vedgaaer fremdeles som i Politiretsforhør den 20de 

Novbr., at han var ved Siden af Samuel Henry da Petroleumshuset i Fortsgaarden brændte, og at han brugte 

de omforklarede Ord dog at han vil have brugt Ordet ”Backside” isetdetfor ”Asses”. Men han vil have truffet 

Samuel Henry og ”Colonel Peter” for idet A. kom ude fra Landet af og saaledes ikke hørte med til Banden som 

de anførte og havde bragt med oppe fra Byen af. Han vil derhos af Samuel Henry være bleven tvungen til at 

blive sammen med de andre og af Frygt for S: Henry gjorde han sig rask paa det og brugte de paagjeldende 

Ord uden at have villet mene noget Ondt med dem. Til Beviis derpaa angiver han at han slet ikke bag efter 

kom op i Byen men da Petroleumshuset var i Brand og der blev fyret nogle Skud fra Fortet løb han sin Vei og 

gik tilbage til Mt Victory. [Folio 44b-45a, opslag 88] 

Fremstod Politibetjent F. Thomas der gjentager sin Forklaring fra Politiforhøret og yderligere forklarer i 

Overeensstemmelse med A. at han troer, at A. ikke enten før eller senere var paa Spil opp i Byen. Han har 

kjendt A. siden denne var et Barn og kunde strax kjende hans Stemme fordi han læsper. A. er en indskrænket 

Fyr der neppe har taget nogen ledende Deel i Optøierne. Dep. kjendte ikke andre Stemmer end S. Henry’s og 

Arrestantens. Fra Petroleumshuset sneg nogle af Banden sig frem udenom Fortsmuren, som om de ad denne 

Vei vilde see at komme ind men et Par Skud jog dem strax væk. 

Dep. blev demitteret. 

Med Hensyn til Kufferten forklarer A. at han kastede den i Ilden fordi Willy Duncan sagde det til ham. Han 

pleier altid at gjøre hvad man siger ham. A afført. 

Fremstod James Henry Baptist Vagtmand paa Pl. Two Brothers. Det blev betydet ham at han har at afgive 

Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derpaa at han da Pøblen var nede om Fortet 

stod i en Sidegade tæt ved saa han kunde see den hele Affaire. Der var iblandt Pøblen en heel Deel Folk fra 

Two Brothers af hvilke de fleste have været anholdte men igjen ere løsladte. Benjamin Ford var ogsaa blandt 

Pøblen og Dep. saae særlig, at han var blandt dem der efterat den ydre Tremmeport var reven ned slæbte 

den ned til Søen. Han – Dep. – hørte ogsaa at A. næste Dag ude paa Two Brothers truende eller pralende 

talte om at nu, da de vare færdige med Byen skulde de lade Irlænderne og deres Sukker springe eller lignende 

Ting. Dep.’s Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet med Tilføiende at B. Ford ikke var med til at 

rive Porten ned og at hans slette Tale paa Two Brothers ikke var rettet til Forv. Hewitt men var Snak han hørte 

i Negerbyen. I det Hele veed han ikke om Benjamin var værre end de andre Two Brothers Folk. Det var John 

Salomon og ikke Benjamin der rettede sin Steenkastning efter Klokken saa den næsten hver Gang ringede. 

Dep. demitteredes. 

Fremstilledes A. William James af Plantagen Enfjeldgreen /: jfr. Politiretsforhør af 13de November :/ Da 

der var Formodning for at A. havde været videre paa færde end paa Paradise og ved Mt Pleasant Sukker-

stykker blev han i det Hele nærmere forhørt. Han angiver da, at han fra Enfjeldgreen, hvor han var da Banden 

kom derind, er gaaet videre til Diamond, Bettys Hope, Manningsbay og Anguilla hvor han inden Banden 

rykkede op i Gaarden vil være gaaet sin Vei. Han vil ikke have taget nogen Deel i Bandens Ødelæggelser og 

navnlig er det heller ikke sandt naar han beskylder James Cox (Forhør 25de Novbr:) for at have drevet Folkene 

ud paa Diamond. Der var mange Diamond Folk med allerede paa Enfjeldgreen. Han faaer sin Mad kogt af en 
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Kone paa Paradise hvor han saaledes kom ned om Eftermiddagen, da Branden, hvorefter Forvalterhuset var 

bleven staaende, allere havde fundet Sted. Han vil ikke for egen Regning have brugt de truende Ord men kun 

fortalt om hvorledes Negerne bestandig raabte paa at de Store Folks Huse [Folio 45b-46a, opslag 89] maatte 

brændes af, saaledes som Mary Hunt om Formiddagen havde gjort paa Enfjeldgreen. 

A. afført. 

Mødet hævedes Kl: 4. Ph Rosenstand. 

 

Anno 1879 Mandag den 21de Juli om Formiddagen Kl: 9 blev Retten sat og administreret i St Croix Arrest-

huus af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var forhindret fra at være tilstede. 

Fremstilledes A. James Cox af Pl. Diamond, der blev forhørt med Hensyn til A. William James. Wm James 

maa være kommen med den Flok fra Williamsdelight og Enfjeldgreen, der Torsdag Formiddag brændte For-

valterboligen paa Diamond. A. saae ham først da han – A. – var med andre Folk fra Diamond inde i Allow-

ancekjelderen, der var bleven opbrudt for at faae Meel. Han har ingen Grund til at tro, at det var William 

James der opbrød Kjelderen, men kan ikke sige hvem det var. Efter at Forvalterhuset var i Brand og der var 

anlagt Ild i Romkjelderen, var Diamonds Folk igjen gaaede ned i Negerbyen, og medens den fremmede Flok 

forøvrigt stod uden for paa Veien, kom Wm. James, der havde en Sabel i Haanden, ind i Negerbyen. Han 

sagde til A., at han maatte faae Diamond’s Folk med ud da ellers Negerbyen vilde blive brændt af, hvorpaa 

ogsaa A. selv og en Deel andre Folk gik med over til Bettys Hope. A. gik ved Siden af William James, men vil 

ikke være gaaet i Spidsen for Banden. William James fulgte fremdeles med og A. saae ham hele Veien op til 

Anguilla men veed ikke om han just saae ham inde i Anguillas Gaard. Om forresten Wm James har været Fører 

for Enfjeldgreen Folkene, kan A. ikke sige. Ilden i Romkjelderen var, som A. saae, ikke blusset op, men ulmede 

i noget Tømmer der laae derinde og A. har hørt, at nogle af Diamonds Folk, efter at de andre vare gaaede ud 

Bettys Hope til, slukkede Ilden saa Værkerne frelstes. A, angiver, at der, da den Flok han var i kom til Bettys 

Hope, endnu ikke var sat Ild der. Flokken gik lige op til Vaaningshuset og var ikke nede ved Værkerne. Thomas 

Gasper var ikke i den Flok. A. vil ikke selv have været inde i Vaaningshuset og ikke have været med til at sætte 

Ild paa. A. afført. 

Fremstilledes A. William Henry, der pleier at kunne give nøie Besked, men han vil ikke kjende A. William 

James eller have lagt Mærke til en Person, som han, paa Bettys Hope. A. angiver, at da han og hans lille Flok 

kom fra Paradise, mødte, vel en nogle og tyve Stykker. Cox var i Flokken og altsaa med i den Bande der først 

var derinde og som Hr. Peebles talede tilrette, saa at der intet skete. Om Cox og hans Flok siden var den der 

brændte Huset veed A. ikke. A. blev tilspurgt i Anledning af Dep. Elizabeth Messer Angivende i Forhøret i 

Fredags om at en Mand der blev kaldt Grant havde truet hende med en Øxe og han [Folio 46b-47a, opslag 

90] angiver da at A. William Grant af Mt Pleas. & Plessens skal have været med hele Tiden i den Bande der 

huserede paa Sydsiden Torsdag Formiddag at han skal have været meget determineret i at faae L. Love Folk 

med og havde en ny Sukkerøxe i Haanden. Det var efterat A. var gaaet ud, at Grant var paa L. Love saa at det 

væsentlig kun var gamle Folk og nogle Fruentimmer Grant havde at husere imellem. A. afført. 

Der var derefter berammet til Foretagelse Vidneførsel betræffende Ødelæggelsen af Cliftonhill. Da imid-

lertid alle de fra Cliftonhill indkaldte Vidner vare udeblevne, blev Sagen udsat og Retten, efter at nogle andre 

Undersøgelser vare foretagne, hævet Kl: 1. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 22de Juli om Formiddagen Kl: 9 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod efter Tilsigelse Benjamin Heyns født paa Barbados men har opholdt sig i 17 Aar paa Pl. Mt 

Pleasant & Plessens. Det blev ham betydet at han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til 
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Sandhed. Han blev derefter da det er bekjendt at han havde været trolig hjemme paa Plantagen i Oprørsda-

gene forhørt om hvad der paa Mt Pleasant var passeret. Han forklarede da at han hele Onsdag, da det 

brændte rundt om nord paa, var med til at holde Vagt oppe ved Vaaningshuset. Der skete den Dag intet paa 

Mt Pleasant andet end at der blev sat Ild i nogle Sukkermarker, uden at Dep. har nogen Forestilling om hvem 

der gjorde det. Først Torsdag Formiddag kom der en Flok Folk fra Nordsidekanten ind paa Plantagen men 

den var ikke voldsom og det lykkedes Christian Yttendahl og Dep. og nogle flere at faae dem til at gaae igjen, 

Der var kun et Fruentimmer Harriet fra Mt Pellier der syntes opsat paa at gjøre Fortred; hun slog inde i Huset 

om sig med en Stok og raabte og gjorde Spectakel men havde ingen Indflydelse paa de andre. Flokken gik sin 

Vei ned igjennem Negerbyen men hvor fra veed Dep. ikke. Det var forinden Diamond og Bettys Hope 

brændte. Da den Bande der brændte Mt Pleasant kom Torsdag Eftermiddag Kl: 5 – 6 op ad Markveien 

nedenfor Adventure stod Dep. længere nede paa Centerlinien ved Indkjørselen til Plantagen. Han var bange 

for Banden saa at han ikke turde gaae op i Gaarden og fra det Sted han stod kunde han ikke skjelne de enkelte 

Personer. Han veed altsaa ikke hvem der førte Banden ind paa Mt Pleasant. Den Flok der havde været om 

Formiddagen og andre Negere der gik frem og tilbage, havde hele Tiden sagt at de ikke vilde brænde Hr. Mac 

Dermott ud og Folkene havde derfor standset med at tømme Huset ud saa at [Folio 47b-47aa, opslag 91] der 

navnlig blev tilbage en stor Mængde Sukkerøxer som Negerne toge. Dep. kan altsaa ikke sige om Bamberg 

var med i Banden eller blæste paa Skal eller kastede Sukkerøxerne i Grams blandt Negerne. Dep., der fra den 

Tid Vaaningshuset brændte holdt sig nogenlunde skjult, saae senere paa Aftenen Kl: henved 8 da der først 

blev sat Ild paa Magasstakken nede i Plessens Negerbye Bamberg der havde været med til at slukke ………….. 

Ilden. Han mener at Bamberg er bleven paa Pl: om Aftenen men veed ikke om han havde noget at gjøre med 

Afbrændingen af Værkerne og de andre Bygninger paa Pl. Plessens ved Midnatstid. Dep. opholdt sig dengang 

i et ”turn out piece” hvor han kunde see Ilden men ikke kjende de faa Personer der stode for denne Ildebrand. 

Han kjendte Henry Thomas i Stemmen der raabte paa at han nu vilde have sin Betaling fra Alle og Enhver for 

hvad han havde mistet /: han sagde ikke, hvad :/ og han hørte Gill’s Stemme men ikke truende Ord fra ham. 

Om Gill, som det er sagt, har sat Ild paa Underforvalter huset kan han ikke sige noget om andet end at det er 

almindelig troet og at Gill var ved Ilden. Han har ikke seet noget, enten til William Grant, hvem han knap 

kjender, eller til Joe William. Han vil heller ikke mindes at have seet Laurence Frazer komme hjem Onsdag 

Morgen. Der var en saadan Sværm af Negere paa Landeveien frem og tilbage den Morgen at Frazer godt kan 

have passeret uden at Dep. lagde Mærke til ham. Han har i ethvert Fald ikke talt enten med Frazer selv eller 

med andre om ham. Dep. blev ikke staaende ved Landeveien den Morgen. Han var bleven kaldt op fra 

Plessens og maae have været paa sin Vei op til Mt Pleasant. Han har hørt Joseph James nævne men han 

kjender ham ikke og han veed ikke hvem det er der har angivet de Folk der skulde have sat Ild paa Værkerne 

om Natten. En yderligere Examination bragte ingen videre Oplysninger for Dagen. Dep. ratihaberede sin 

Forklaring og blev demitteret. 

Efter Tilsigelse var mødt Sarah Blade af La gr. Princesse tidligere af Mt Pleasant, født paa Barbados. Hun 

blev formanet som foregaaende Dep. og derefter tilspurgt med Hensyn til A. Laurence Frazer efter den ved 

Samuel Boins i Forhøret af 8de Marts givne Anledning. Hun forklarer derefter at hun tilligemed nogle andre, 

deriblandt Samuel Boins stod ved Landeveien da Laurence Frazer Onsdag Morgen kom hjem. Han havde en 

ny sort Felthat overpaa sin egen Hat, en Sukkerøxe i Haanden og en Bylt under Armen. Dep. spurgte ham 

hvor han havde den nye Hat og han svarede at han havde faaet den i Byen ligesom han paa S. Boins Spørgs-

maal om hvorledes det stod i Byen svarede at alt stod vel og at han kun var kommen hjem ”to refresh himself” 

hvorpaa han maatte tilbage til Byen. Han sagde ligeledes at han havde faaet Øxen i Byen men gav ingen 

nærmere Forklaring om hvorledes eller hvad han selv havde gjort i Byen. Han var vaad af Sved. [Folio 47ab-

48a, opslag 92] Forøvrigt angiver Dep., at hun var hjemme da Banden Torsdag Eftermiddag kom ind og 

brændte Mt Pleasant, men hun kjendte ingen i den. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstod efter Tilsigelse Alexander Griffith af Pl. La gr. Princesse tidligere af Pl. U. Love, født paa Barbados. 

Han blev formanet som foregaaende Dep. Han forklarer derefter at han var Vagtmand paa U. Love da 

Octoberdagene kom men han kan ikke give nogen Forklaring om hvorledes U. Love brændte da han maatte 
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holde sig skjult. Da Onsdag Aften Banden kom derind og han hørte at de raabte paa ham og Driveren løb han 

tilligemed denne op i sit Huus i hvis Gulv der er et saakaldet ”Scuttle” hvorhen denne Aften og den paa-

følgende Dag af og til søgte Tilflugt naar der var Fare paafærde. Den eneste han kan angive noget om er A. 

William Grant der er en god Bekjendt, vel endog en Slægtning af ham. Han kom Onsdag Aften fra Mt Pleasant, 

saa han sagde fordi han, efter Branden paa Mt Pleasant var bange for Negerne. Han blev i Dep’s Huus om 

Natten og Dep. blev meget forbauset da han næste Morgen saae og hørte Grant gaae om i Negerbyen og i 

Forening med George Mace søge at faae U: Love Folk paa Benene idet han raabte paa, at de ikke mere skulde 

arbeides for 10 Cts og de maatte ”turn out” Dep. talte ham til for det, men Grant vilde ikke høre til ham, og 

da Mace idet samme kom og ogsaa vilde have Dep. med ud, løb Dep. ad en Omvei ind i sit Skjul. Han saae da 

ikke at Værkerne brændte og veed ikke om Grant havde noget dermed at gjøre. Han saae ikke Grant førend 

om Løverdagen og veed ikke hvad han tog sig for Torsdag og Fredag. Han veed ikke om William Jones og 

George Cambridge fulgte Grant eller gik alene. Dep. ratihaberede sin Forklaring som han erklærede sig rede 

til at beedige og blev demitteret. 

Da Dommeren havde Embedsforretninger i Byen blev Retten hævet Kl: 12. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Lørdagen den 26de Juli om Middagen Kl: 12 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og administreret 

af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod Benjamin Smith af Pl. Cliftonhill, født paa Barbados men har opholdt sig her paa Øen i henved 

25 Aar. Han er 42 Aar gammel. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring og han blev for-

manet til Sandhed. Han forklarer derefter, at han var hjemme i Pl. Cliftonhill’s Negerby da Natten mellem 2den 

og 3die October Banden kom derind. Dep. lagde særlig Mærke til Joseph Ross /: Monsieur :/ der gik i Spidsen. 

Banden spurgte først om Driveren der imidlertid var gaaet i Skjul, og forlangte dernæst, at nogen skulde 

komme og [Folio 48b-49a, opslag 93] blæse paa Skal, men der svaredes, at der var ingen der havde en Skal, 

hvorpaa Frederik Marshall blev sendt ned for at ringe Klokken. Dep. gik bag efter Banden op til Vaaningshuset 

og saae hvorledes Døren blev opbrudt, idet Monsieur, da Døren ikke vilde give efter, først gik ind gjennem et 

Vindue og opbrød Døren indenfra. Hvem der forresten var med til det veed Dep. ikke. Da Dep. en Tid udenfra 

havde seet hvorledes der blev huseret indenfra, gik han ind i Huset, hvor der da allerede var anlagt Ild i 

Spisestuen eller Entreen. Dep. kom ind i Hr. Switzers Sovekammer hvor en Deel af Banden var ifærd med at 

ødelægge hans Klædeskab og smide Klæder og Linnedt ud paa Gulvet for deraf at danne et Baal. Dep. kjendte 

ikke hvem der var derinde, men der var en af dem der vilde stikke ham et Stykke Lys i Haanden, idet han bød 

ham, dermed at antænde Klæderne. Dep. vægrede sig med den Bemærkning, at han hørte hjemme paa Pl. 

bestemt ved at gjøre noget saadant, hvorpaa der var en Neger, der hævede en Møggreb imod ham og med 

de Ord, at han vilde dræbe Dep. vilde til at støde til, da Fruentimmeret Eleonorah lagde sig imellem og idet 

hun raabte ”our side” stødte Greben tilside og fik Manden til at lade Dep. i Fred. Manden med Møggreben 

kjendte Dep. ikke men Eleonorah sagde, at det var William Barnes. Dep. vil ikke være istand til at kjende ham 

igjen naar han seer ham. James Bryan var inde i Værelset med, men han kjendte heller ikke Manden og 

saavidt Dep. veed er Eleonorah den eneste der har kjendt ham. Dep. klarede strax efter ud af Huset ligesom 

han senere, da Banden gik løs paa Værkerne og raabte paa at Clifton Hill Folk maatte komme og vise Veien 

sammen med James Bryan løb sin Vei. Banden gav sig ikke Tid til, at faae ordentlig sat Ild paa Værkerne og 

Dep., der havde søgt Skjul i Nærheden, hørte, at der blev sagt, at de ikke kunde vente for længe da de maatte 

skynde sig til Barrenspot, at der var meget Arbeide at gjøre inde de naaede til Byen. Det var ikke Monsieur, 

men en anden, hvis Stemme Dep. ikke kjendte, der talte saaledes. Dep. kjendte ikke Mathias Benjamin fra 

Barrenspot, men han saae inde i Huset en Neger med en Paraply. Rositta kjender Dep. meget godt, men han 

lagde ikke Mærke til hende. George Simmons kjender han ikke saalidt som Joshua Collingmoore. Richard 

Sealy saae han i Negerbyen men veed ikke noget Særligt om ham. 
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A. A. William Barnes og Mathias Benjamin fremstilledes hver for sig og Dep. finder vel, at de kunde see ud 

som de paagjeldende Personer men han tør ikke sige noget med Sikkerhed. A. A. afførtes. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Derefter fremstilledes Jacob Ventor Karremand paa Pl. Clifton Hill, født paa Pl. Grange. Dep. blev formanet 

som foregaaende Dep. Han forklarer, at han ligeledes var hjemme men holdt sig inde i sit Huus da Banden 

passerede igjennem Negerbyen. Da han kom ud var Banden allerede i gang oppe i Vaaningshuset, og han traf 

kun paa en eenlig Neger navnlig Richard Sealy fra Barrenspot der tog ham med hen til Kjelderdøren og 

befalede ham, at opbryde den. [Folio 49b-50a, opslag 94] Dep. nægtede at adlyde, saa Sealy, idet han 

snakkede noget om, at han vilde hente Capitainen, bukkede sig ned for at tage en Steen til selv at slaae Laasen 

istykker med. Dep. benyttede dette Øieblik til at smutte væk, tilbage i sit Huus, hvor han saa blev til Banden 

var gaaet og han blev kaldt ud af Driveren for at være med til at slukke Ilden ved og i Værkerne. Han saae 

ikke dernede nogen fremmed Neger og saaledes heller ikke William Barnes. Sealy er den eneste han har seet 

og med Bestemthed kan vidne imod. Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod William Simmons Driver paa Pl: Clifton Hill, født paa Pl. Glynn og blev formanet som foregaa-

ende Dep. Han forklarer, at han da Banden kom ind sprang ud igjennem Vinduet i sit Huus og medens Banden 

gik igjennem Negerbyen op til Vaaningshuset gik han bagom Negerbyen og stillede sig i Skjul under en Bue 

imellem Kjøkkenet og Vaaningshuset. Han saae saaledes tydelig hvorledes Monsieur med en Forhammer 

søgte at slaa Døren ind og da den ikke gav efter, slog Vinduet ind og gik derigjennem. Da Døren indenfra var 

aaben kaldte han Sværmen der myldrede paa Platformen op paa Trappen; blandt dem der gik ind kjendte 

Dep. med Bestemthed Mathias Benjamin ligesom han saae at Rositta George, da Monsieur forlangte 

Svovlstikker var den der havde og gav Svovlstikker hvormed saa et Lys blev tændt. Han saae og hørte udenfra 

hvorledes der blev slaaet istykker og efterhaanden blev tændt Ild men han kunde ikke see de enkelte 

Personer eller Handlinger. Han har saaledes heller ikke kundet see om Mathias var iblandt de Værste men 

han saae at Mathias, da Banden igjen styrtede ud af Huset havde en Paraply i Haanden, men kan forresten 

ikke sige om der blev plyndret og bortført noget Gods da han maatte trække sig tilbage for ikke at blive seet. 

Banden gik ned til Værkerne og først da den ogsaa var færdig der turde Dep. begynde at lade Ilden, som 

havde fænget i Negerbyen slukke. Da han havde faaet den Slukning i Gang gik han ned til Værkerne og fik 

sammen med en 5 – 6 andre af Folkene Ilden slukket ogsaa der, hvorimod Magassen, paa en Stak nær, 

brændte. Han saae ingen fremmede Negre der og navnlig heller ikke Wm. Barnes. Sammen med Ben. Smith 

oppe i Huset saae Dep. ikke men han har hørt om den og Eleonorah har sagt, at Manden var William Barnes. 

Dep. stod ikke langt fra Kjelderdøren og han saae saaledes ganske bestemt, at Sealy kom med Jacob Ventor 

foran sig til Kjelderdøren og vilde have ham til at aabne den. Da Sealy bukkede sig ned efter en Steen, idet 

han raabte efter ”the Captain” om Assistance, smuttede Ventor, der er en ældre Mand, bort og Sealy slog 

selv med Stenen Laasen istykker. Der blev imidlertid ikke Tid til nogen Plyndring af Kjelderen, da 

Vaaningshuset, hvorunder Kjelderen er, allerede var stærk i Brandt. Augustus Malone var først med Sealy 

ved Kjelderdøren men gik derfra hen til den anden Kjelderdør og hvad der derefter blev af ham veed Dep 

ikke. Dep. kjender baade Joshua Collingmoore og Poor Boy men saae ingen af dem paa Clifton Hill. 

Fremstilledes A. William Barnes [Folio 50b-51a, opslag 95] om hvem Dep. derpaa meener, uden dog at 

være ganske sikker i sin Sag, at han var med i Banden da den gik fra Vaaningshuset ned til Værkerne. Barnes 

gjentager sin Forklaring om hvorledes han fra Veien kom ind til Værkerne og traf nogle faae Folk der, samt 

fik en Drik Rom af en Spand, men han kan ikke opgive nogen eneste som der var tilstede navnlig veed han 

heller ikke om Driveren var der. Dep. derimod forklarer at der slet ingen Spand var med Rom i, at det Romfad 

der havde været opbrudt var aldeles spildt og at de to andre Fade hvilke Dep. lod rulle ud, havde Spundset i 

saa at han ikke kan sige hvorledes A. kan have faaet Rom med mindre at han sammen med Banden har været 

i Værkerne. Det var Benjamin Allen, der, da Banden var gaaet fra Værkerne sendte Bud til Driveren. A. afført. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring med Tilføiende at han ikke veed hvad Rositta havde i Flasken og af-

traadte. 
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Fremstod efter Tilspørgelse John Pell af Pl. Clifton Hill, født paa Antigua. Han blev formanet som fore-

gaaende Dep. Han forklarer at han stod ved Indgangen til Negerbyen da Banden kom derind. Da Dep. saae 

sin Bekjendt Christian Newton i den, var han, der ikke vidste at man ikke maatte nævne Navne saa uforsigtig 

at sige god Aften Newton, der derpaa strax fald ud imod ham med sin Møggreb. Newton sendte derpaa Dep. 

til at ledsage en lille Neger, der blev kaldt Junky, for at hjelpe ham med at opbryde Kjelderdøren. Dep. holdt 

sig imidlertid tilbage idet han stod og smøgede sine Buxer op, saaJunky selv begyndte at give sig ifærd med 

Døren og da Dep’s Fruentimmer paa samme Tid kom og talte til ham for at faae ham væk, luskede han af og 

gik tilbage til Negerbyen, derfra saae han at Huset kom i Brand og han vovede sig ikke frem igien før længe 

efter at Banden var gaaet. Han har saaledes ikke seet hvorledes det gik til; enten i Huset eller ved Værkerne. 

Fremstod paany William Simmons og forklarer, at han saae Dep. John Pell ved Kjelderdøren og opfattede 

det som om Sealy vilde have ham, hvem Newton nok havde taget med op i Gaarden til at aabne Kjelderdøren. 

Han troer, at det var efterat Ventor var sluppet væk at Sealy fik fat paa John Pell. 

Fremstod Dep. Jacob Ventor, der ikke kjender noget til Historien imellem Sealy og Pell. 

Fremstilledes A. Richard Gibbs /: Sealy, Junky :/ i hvem Deponenterne Wm. Simmons og Jacob Ventor med 

Sikkerhed gjenkjendte den af dem som Sealy omforklarede Person og de gjentage, ligeoverfor A. i alle 

Enkeltheder deres mod ham afgivne Vidnesbyrd. A. benægter fremdeles at have havt noget at gjøre med at 

opbryde Kjelderdøren paa Clifton Hill. Han vil være kommen ind bag efter Banden og saaledes have været i 

Clifton Hill Negerbye kun for at faae en Drik Vand. Han vil hverken have seet Jacob Ventor eller John Pell – 

hvilken Sidste forøvrigt ikke gjenkjender A. der er ham fremmed og hvem han kun saae om Natten. [Folio 

51b-52a, opslag 96] 

Fremstilledes A. Rositta George og Dep. William Simmons gjentager sin med Hensyn til hende afgivne 

Forklaring idet han yderligere forklarer at Rositta havde en Bylt paa Hovedet da han, inden Banden brød ind 

i Huset, saae hende sidde og hvile sig paa Trappen til Sygehuset. 

A. Rositta George angiver at den Bylt hun havde paa Hovedet var det ”Cornmeal” hun havde faaet paa 

Allandale og i Flasken var der, som tidligere sagt, Genever. Hun benægter bestemt Beskyldningen for at have 

rakt Monsieur Svovlstikker til at tænde Lyset med og vil ikke have været længere end ved Foden af Trappen. 

Dep. William Simmons fastholder sin Forklaring og tilføier, at han ikke kan sige om Rositta var længere 

end paa Trappen. 

Fremstilledes A. Mathias Benjamin og Dep. Wm. Simmons gjentager med Bestemthed sin Forklaring om 

at A. brød med ind i Huset, medens A fastholder at hun kun var ved Vinduet, hvortil Dep. gjentager, at han 

med sine egne Øine har seet A. bryde med Flokken ind i Huset og taget Paraplyen inde i Salen. 

A. A. Richard Gibb, Rosetta George og Mathias Benjamin vare samtlige fremstillede. 

Dep. William Simmons der hen hører til de mæhriske Brødre og er en Mand i moden Alder og Dep. Jacob 

Ventor der henhører til catholske Kirke og ligeledes er en Mand i moden Alder erklærede sig rede til at be-

kræfte deres Forklaringer med Eed og efter at de paa lovlig Maade vare formanede og indskjærpede Eedens 

Betydning bekræftede de med Lovens Eed deres Forklaringer. 

Hvorpaa A. A. afførtes. 

Dep. William Simmons, Jacob Ventor og Benjamin Smith angiver paa Anledning at Monsieur havde været 

i Christiansted om Tirsdagen og var paa Cliftonhill Onsdag Morgen. Han angav, og Dep. antager at det 

forholder sig saa, at han havde tilbragt Natten ”up the Country” ɔ: op ad Christiansted til”. De antager paa 

Sionfarm. Han sagde om Morgenen at han vilde ned til Mt Pleasant og hente Mary Ann i hvilken Anledning 

Ben. Smith advarede ham imod at komme i lav med nogen af Banderne. Samtlige Dep. demitteredes. 

Dommeren bemærkede at Smeden John Parris af Pl. Glynn, der ved en Misforstaaelse havde indfunden 

sig paa en Tid da der ikke holdtes Ret havde afgivet sin Forklarig hvis Hovedpunkter vare nedtegnede og gik 

ud paa følgende: for saavidt vedkommer de for Deeltagelser i Ødelæggelsen paa Clifton Hill sigtede Arre-

stanter. Dep. vil være gandske vis paa, at A. Mathias Benjamin var i den Sværm der var styrtet efter Monsieur 

op ad Trappen og at han ogsaa havde været inde i Huset. Han saae fremdeles Rositta George paa Trappen og 

at hun, da der blev raabt paa Lys bragte Svovlstikker. Hun havde en Bylt paa Hovedet om hun fulgte med ind 
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i Huset vidste Dep. ikke. Dep kjendte ikke Willam Barnes og vil ikke have seet ham enten ved Huset eller ved 

Værkerne. Han [Folio 52b-53a, opslag 97] har hørt Eleonorah’s Angivende. Dep. var ikke selv inde i Huset. 

Mathias Benjamin var med i Banden, da den kom op gjennem Negerbyen, men hvorlænge han havde været 

med den kunde Dep. ikke sige – hvortil Mathias Benjamin, der fremførtes angav at han, da han paa 

Barrenspot hørte Spektakel var gaaet over. Da John Parris, der er født paa Barbados men i en Række af Aar 

har opholdt sig her paa Øen, har været straffet for Tyverie og Betydningen af hans Vidnesbyrd i og for sig 

saaledes maatte blive tvivlsomt var han ikke paany bleven indvardslet hvorimod det fandtes nyttigt, da hans 

Forklaring i vigtige Puncter stemmer med de i Dag afgivne Vidnesbyrd og ikke i noget Punct modsige dem, at 

nedføre den. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Tirsdagen den 29 Juli om Formiddagen Kl: 10 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Dommeren bemærkede at A. John Thomas Sobers af Pl. Becksgrove, der saa bestemt er sigtet for at have 

været med Banden paa Allandale og væsentlig deeltaget i Exesserne der men bestandigt har nægtet saadant 

/: jfr Forhør 14 February d: A: :/ under en udenfor Protocollen den 24de dennes anstillet Undersøgelse, idet 

han fastholdt sin Benægtelse der for endelig havde opgivet, at han da Allandale brændte havde været paa 

Bakken imellem Becksgrove og Allandale sammen med nogle andre Folk fra Becksgrove og at den daværende 

Underforvalter Thomas Farrelly havde været tilstede hos dem. I den Anledning var Thomas Farrelly bleven 

tilsagt til at møde og fremstod nu. Det blev ham betydet at han har at afgive Vidneforklaring og han blev 

formanet til Sandhed. Han forklarer derefter, at han i Oprørsdagene ikke forlod Plantagen idet han dog for 

størstedelen holdt sig oppe paa Bakkerne tilhest men at han jevnlig var nede ved Bygningerne. Omtrent Kl: 

10 Onsdag Formiddag red Dep. op paa Bakken ved hvis Fod ligger paa den ene Side Becksgrove, paa den 

anden Side Allandale. Han blev til Kl: 5 – 6 om Eftermiddagen og saae hvorledes Allandale, St George og Grove 

Place brændte. Der var flere af Besksgrove Folk oppe paa Bakkerne, Dep. erindrer saaledes Driveren og 

meener at have set Richard Elcock og Joe Richard men John Thomas var der ikke. Da Dep. om Eftermiddagen 

kom ned traf han John Thomas i Negerbyen og John Thomas fortalte ham at han paa Veien mellem 

Waldberggaard og Cane Valley havde truffet en Bande der sagde den vilde til Becksgrove men at han havde 

fortalt dem at der behøvede de ikke at gaae da den var brændt allerede og baade Forvalteren og 

Underforvalteren flygtede. Efter den Tid var A., med mindre det har været om Natten, [Folio 53b-54a, opslag 

98] ikke ude, saalidt som andre Becksgrove’s Folk gik med i Banden. Medens Dep. saaledes vel kunde see 

Allandale brænde og tydelig saae Pøblen færdedes dernede, ogsaa at den lille Flemming blev slaaet til Jorden 

var Afstanden dog for stor til at han kunde skjelne enkelte Personer. Plantagens Driver, der senere er død, 

har sagt Dep., at John Thomas havde været paa Bakken da Allandale brændte. Dep. forklarer paa Tilspørgsel 

nærmere at den Bande som John Thomas vil have holdt borte fra Becksgrove var den senere som brændte 

Allandale og Dep. vil med Sikkerhed mene, at, hvis John Thomas har mødt den har han mødt den forinden 

den kom ind paa Mountain idet Dep. vil have seet den komme fra Waldberggaard Kanten /: og ikke fra 

Centerlinien :/ ind til Mountain hvorfra den da gik lige paa Allandale. Det bliver derefter ikke umuligt at John 

Thomas kom ad Gjenveie og naar han har skyndt sig være kommen op paa Bakken inden Banden har naaet 

Allandale, hvilket efter Dep.’s Mening, maa have taget een Time, fra den Tid af da den var imellem 

Waldberggaard og Cane Valley. Dep. var til stede. da Forvalter Wm Flemming sigtede John Thomas for at have 

været med, hvad denne strax benægtede. Med Undtagelse af Driveren – som ovenmeldt – har han ikke hørt 

nogen af Becks Grove’s Folk udtale sig enten for eller imod at John Thomas skulde have været med. John 

Thomas havde kun været paa Becks Grove en Maaneds-Tid forinden Urolighederne fandt Sted og var flyttet 

dertil fra St Georges. Der var under alle Urolighederne aldeles ingen Forstyrrelse paa Becksgrove, der ligger 

meget afsides. – Dep. ratihaberede sin Forklaring med Tilføiende at han selv ikke har kunnet danne sig nogen 
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Mening om hvorvidt John Thomas var paa Allandale eller ikke. Dep. kjender ikke Albert Beale af St Georges. 

Dep. demitteret. 

Fremstilledes A. Georges Michael der angiver at Banden gik fra Høgensborg lige ind til Mountain uden 

først at komme ned ad Waldbygaard til. Han har ikke været med til at træffe paa nogen der vilde hindre 

Banden fra at gaae til Becks Grove, hvilket Sted der slet ikke var Tale om at hjemsøge. Han kjender ikke John 

Thomas, heller ikke da denne fremstilledes for ham. 

A. John Thomas Sobers vedbliver, at Banden var nede ad den Vei der fører til Cane Valley og at det er der 

at han har mødt den. Han vil som sagt ingen have kjendt i Banden og kan altsaa heller ikke sige om det var 

den hvori A. G. Michael var. Om Banden dreiede ind til Mountain kan han ikke sige. 

A. A. afførte. 

Fremstilledes A. William Arnold der forklarer, at han nok i Løbet af Aften og Natten hørte Monsieur og 

andre tale om Allandale Affairen; navnlig hørte han Monsieur Torsdag Morgen oppe paa Peters Rest klage 

over den Bande der nu var tilbage ikke var noget imod den der havde været Dagen iforveien paa Allandale, 

men han hørte ingen tale om enten at der var bleven røvet Penge paa Allandale eller at Hr. Flemmings Søn 

[Folio 54b-55a, opslag 99] var bleven mishandlet saa at han – der ellers pleier at give hvad Beskeed han kan 

– intet kan sige om denne Affaire. Han veed nok at det paa Pl. har hedt sig at han har berømmet Rebecca for 

hendes Tapperhed paa Allandale men siger at det ikke er Tilfælde. 

Fremstilledes Rebecca Frederik af Pl. Upper Love om hvem det under Sagens Gang til forskjellige Tider er 

forklaret at hun, foruden at have været med til Overfaldet paa Miss Robuck, har været med paa Allandale. 

Under et længere Forhør vedgaaer hun, at hun har været med, men hun vil, lige som alle andre der have 

været med, have været saa langt tilbage i Banden at hun ikke har kunnet deeltage enten i Ødelæggelsen eller 

i Plyndringen ligesom hun heller ikke vil have seet noget til den unge Flemmings Mishandling. Hun angiver, 

at hun fugtes med et andet Fruentimmer der ogsaa hedder Rebecca, at de, da de hørte og saae Masser af 

Negere samles paa Centerlinien gik derover, bleve opfordrede til at raabe ”our side” og saaledes med det 

samme være indlemmede i Banden der førte dem med, først til Mountain og derfra til Allandale. Foreholdt, 

at der i U. Love Negerby har været en stor Mængde plyndret Gods og navnlig ogsaa Gods fra Allandale angiver 

A. at hun intet slæbte med sig hjem men at den anden Rebecca havde en Bylt med forskjellige Ting og 

deriblandt en Deel Glassager; men uagtet hun siger at de fleste af U. Love Folk var ude ”walking” den Dag vil 

hun ikke særlig kunne opgive andre end den nævnte Rebecca fra Allandale vil hun fremdeles sammen med 

den anden Rebecca have været med paa St Georges, derimod ikke paa Grove Place. Senere vil hun dog have 

været med paa River, derimod ikke paa Fountain. Om Torsdagen var hun ikke med. 

Fremstilledes A. William Jones der ikke vil have hørt enten den ene eller den anden Rebecca prale af sine 

Bedrifter og ikke vil have berømmet nogen af dem, eller vil vide om nogen af dem har været med paa Al-

landale. 

Arrestanterne vare efterhaanden afførte. 

Fremstilledes A. James Murphy. Han afhørtes med Hensyn til den af John Lewis i Forhøret den 17de dennes 

i Frederiksted gjorte Angivelse. Han gjentager at hverken han eller hans Broder vare i Frederiksted Tirsdag 

Eftermiddag eller Aften, men gjort bekjendt med John Lewis’s Angivelse angiver han at det maae have været 

John der var i Byen. Ham var det ikke. 

Afført. 

Retten hævedes Kl. 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Onsdagen den 30te Juli om Eftermiddagen Kl: 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles for hindret fra at være tilstede. [Folio 55b-56a, opslag 100] 

Som Følge af at der til forskjellige Tider til Forhøret var fremkommen Angivelser med Hensyn til en Person 

kaldet Joe William der hørte hjemme paa Mt Pleasant navnlig om at han om Torsdagen havde været med og 
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spillet en Rolle i den Bande der gik fra Diamond af op ad Sydsiden og over Kingshill tilbage ad Landeveien og 

endte med at afbrænde Mt Pleasant & Plessens, og at han var tilstede ved Brandens af Mt Pleasants Værker 

Torsdag Nat, var nævnte Joseph William, der nu hører hjemme paa Pl. Store Princesse, bleven afhentet. 

Fremstilledes altsaa nu Joseph William af Pl. Store Princesse, født paa Pl. La Grange. Han angiver strax at 

han om Torsdag Formiddag, da en Bande kom igjennem Mt Pleasant af denne blev ført med til Diamond, 

hvorfra han da strax igjen vil være gaaet tilbage til Mt Pleasant. Han indrømmer imidlertid snart med Be-

mærkning af at han havde glemt det, at han har været med paa hele den tit beskrevne Tour paa Sydsiden 

men vil kun være dreven med og ingenting have gjort men maae dog indrømme at han havde en Sabel i 

Haanden og en høi sort Hat der var ombunden med st Stykke rødt Tøi om hvilket han angiver, at han havde 

taget det fra Laurence Frazer der havde bragt det med ud fra Frederiksteds Onsdag Morgen. Han vedgaaer 

fremdeles, at han var med i den Afdeling af Banden der afbrændte L Bethlehems Værker, men han vil ingen 

activ Deel have taget deri. Han vil da Mt Pleasants Vaaningshuus brændte have været ved at faae noget 

”Cornmeal” der blev uddeelt til Folkene og vil ikke være kommen med Banden ind til Mt Pleasant. Foreholdt 

at han er seet sammen med Banden ved Castles Værker og at Banden gik lige fra Castle til Mt Pleasant, 

angiver han, at han skød Gjenvei ad Markveie og saaledes, uagtet han rigtignok var med Banden paa Castle, 

alligevel ikke kom med den ind paa Mt Pleasant. Med Hensyn til Branden af Mt Pleasants Vaaningshuus 

antager han, at det er Allik Edward der har staaet for den, eftersom allerede oppe ved Anguilla der efter hans 

Mening ogsaa fornemmelig blev brændt af Allick Edward i Forening med Henry Thomas og Richard Normann; 

Allick Edward havde sagt at nu maatte Mt Pleasant ogsaa brænde, hvilket foranledigede Dep til at sende et 

Bud derom ned til Mt Pleasant, men hvem der forøvrigt var med vil han ikke kunde sige og han er ikke sikker 

paa at det i Et og Alt er de samme Folk der havde været paa Castle. Da Mt Pleasant’s Værker brændte om 

Natten var Dep. hjemme i Plessens Negerby. Han vil have været i sit Huus da Bamberg og Joseph James kom 

og opfordrede ham til at komme ud med og brænde men istedetfor at følge med skjulte han sig bag ved sit 

Huus, hvorfra han da saae at desuden Gill, Henry Thomas og Richard Normann kom hen imod Værkerne, hvor 

Hr Thomas opbrød Kyringhuusdøren og stillede Laagen fra Faarefolden for Døraabningen og stak Ild paa 

Laagen. Gill satte, mener han Ild i Underforvalterhuset og Richard Normann [Folio 56b-57a, opslag 101] i 

Romkjelderen. Dep. kom derefter frem, han angiver, at han trak den brændende Laage bort fra Døren og 

vilde ind for at tage sig noget Sukker, da H. Thomas paany tændte Ilden, saa Dep. nær var bleven brændt. Da 

Ilden var forbi foreslog Bamberg Dep. at de skulde samle nogle Folk og gaae øster paa /: op ad Christiansted 

til :/ for at brænde men Dep. vilde ikke have med ham at gjøre. Om Bamberg, sammen med Barnes senere 

tilbragte noget af Natten i hans Huus vil han, da han ikke gik tilbage dertil, ikke vide, Da han om Morgenen 

kom tilbage til Huset var Bamberg der ikke. og hvad Wm Barnes siger om at han og Bamberg talte om om 

Morgenen er ikke Tilfælde. Det var om Natten han talte med Bamberg. 

Fremstilledes A. John William Gill der indrømmer, at Dep. kan have hørt hans Stemme nede ved Plessens 

Værker om Natten, men fremdeles benægter, at have været den der enten opbrød eller satte Ild paa 

Underforvalterhuset; saaledes som Dep. ligeover for ham gjentager. 

Fremstilledes A. Johannes Samuel kaldet Bamberg der angiver, at han var paa Mt Pleasant da Joe James 

og Schrader kom derind men at han ikke har været med til at tage Folk ud til at brænde Værkerne. Han havde 

jo tvertimod tidligere paa Aftenen været med til at slukke den Ild der var antændt i Magasstakkene. Det er 

gandske rigtig at han, som ogsaa tidligere forklaret færdedes i Gaarden da Værkerne brændte. Under et 

nærmere Forhør om hvor Joe William og A. først traf hinanden om Torsdagen holder A. ikke længere fast ved 

at han lige til om Eftermiddagen sad ved Good Hope Vindmølle, hvilket Sted han nu vil have forladt Kl: 10 for 

derefter at opholde sig i et Sukkerstykke paa Diamond, hvorfra han Klokken henved 5 vil være gaaet til Mt 

Pleasant. Men da Joe William paastaaer, at have seet A. ved Anguilla og William Barnes, der fremstilledes, 

paastaaer, at han var med paa Kingshill, har A. dertil intet at sige, men han nægter fremdeles, at han med 

Banden eller blæsende paa Skal for den kom ind paa Mt Pleasant. 

Under en yderligere Examination forklarer Dep. at han egentlig kom fra Mt Pleasant til Diamond fordi Hrr. 

Mac Dermotts Datter havde bedt ham om at gaae og møde Banden og see at bevæge den til ikke at komme 
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til Mt Pleasant. Det var for at kunde handle med mere Eftertryk ligeover de andre Negere at han havde laant 

en Sabel. Han havde ogsaa Brug for den da der var en Neger der, da han berømmede Mac Dermotts Godhed 

og Flothed som Arbeidsherre, fløi paa ham med en Øxe saa Dep. maatte forsvare sig. 

Arrestanterne vare blevne afførte. 

Efter Omstændighederne og da det uagtet Joe William har været pyntet paa den angivne Mark – han siger 

selv ”for beautys sake” – ikke foreligger hidtil at han har enten selv sat Ild paa eller været Anfører eller Leder 

af nogen Deel af Bevægelsen fandtes det ikke for- [Folio 57b-58a, opslag 102] nødent at arrestere ham og 

han blev igjen demitteret, efterat han endnu havde angivet at han ikke kjender James Cox og at han ikke paa 

Anguilla havde lagt Mærke enten til ham eller til at noget Fruentimmer havde gjort sig bemærket ved at 

raabe paa at Anguilla maatte brænde. 

Fremstilledes A. Margreth Heyns og blev Sagen for hendes Vedkommende gjennemgaaet hvorefter det 

fandtes at hun i alfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod og hun blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Thomas Jacob af Pl. Canaan der siden den 1ste Februar og indtil for faae Dage siden har 

henligget med en daarlig Fod paa Sygehuset hvorfra han nu og da paa given Anledning har været fremstillet 

i Retten. Sagen blev for hans Vedkommende ligeledes gjennemgaaet og han derefter indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes fremdeles A. Thomas William af Pl. Enfjeldgreen, der ligeledes en lang Tid har henligget paa 

Sygehuset med en syg Fod og efterat ogsaa for hans Vedkommende Sagen paany var gjennemgaaet blev han 

indtil videre relaxeret. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Torsdagen den 31te Juli om Eftermiddagen Kl: 1. blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Betjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

For at give Oplysning med Hensyn til forskjellige Puncter, der, da Dommeren gjennemgik forskjellige Deele 

af Sagen frembød sig, fremstilledes A. William Henry af Pl L. Love. 

1. Med Hensyn til den igaar fremstillede Adolph William angiver han, at han paa Touren om Torsdagen 

lagde Mærke til Joe William med det røde Tøi om Halsen men at han ikke saae at han noget Sted optraadte 

som Leder. Han troer heller ikke at Joe William, som Barnes har ment, har staaet for at have afbrændt L. 

Bethlehems Værker. A. sad sammen med Georg Cambridge og et Par andre ved Grøftekanten neden for 

Kingshills Bakke da Joe William sammen med andre passerede, men der var dengang allerede enten under 

Parris eller Party’s egen Ledelse gaaet en Bande ned til Værkerne. A., der var kjæd af at være med længere 

gik uden at berøre L Bethlehem hjem. Om Cambridge gjorde det samme veed han ikke men det er ikke rimelig 

at Cambridge, /: som af Edward Washington udsagt :/ har været med eller endog selv har sat Ild paa L 

Bethlem. Værker. 

2. De af Joe William omtalte Folk fra Mt Pleasant Allick Edward og Henry Thomas har A. seet paa Torsdags 

Touren med om de fortrinsviis have brændt Anguilla veed han ikke. James Cox [Folio 58b-59a, opslag 103] 

har han ligeledes seet men ikke at han var Anfører. Om han var særlig fremtrædende paa Anguilla veed han 

ikke. De eneste ”Captain’s” han paa Anguilla vil vide af ere Parris og Party. 

3. Med Hensyn til William Jones, der efter sin egen Mening kun har spillet en underordnet Rolle angiver 

han, at de Folk der fra U. Love kom hele Veien over til Bettys Hope sammen med William Jones og George 

Cambridge kaldtes Jones’s Trup og at det almindelig antages, at det var Jones, der har tjent paa Bettys Hope 

og havt Kjævlerie med Forvalter Peebles, havde ført Folkene derover. Det var først da Jones og hans Folk kom 

ind at det blev til Alvor med at brænde Bettys Hope. 

4. Om John Charles har han hørt, at han er bleven kaldet ”Captain”, men det eneste Sted, han har seet 

ham, er paa Landeveien uden for Manningsbay, og han har hørt, at John Charles paa Manningsbay reddede 

Driveren fra at blive slaaet ihjel eller mishandlet. Det er først under Forhørene her, at han har hørt at John 

Charles var Onsdag Eftermiddag paa River. Det forholder sig rigtig at L. Love Driver, der troede at det kun var 
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en enkelt Flok Negere, der gik om og brændte Plantage efter Plantage, da Banden var paa Grove Place, 

opfordrede de af L. Love’s Folk, der vare tilstede oppe i Gaarden, til at gaae over og prøve paa at holde Banden 

borte fra Lower Love, og det maa være derefter at John Charles er gaaet. 

5. Det er ikke A. bekjendt, at der er nogen Neger, der kan siges at have været Leder i Bevægelsen eller i 

nogen Bande, som endnu er paa fri Fod. 

6. Fra Ildebrandsnatten i Frederiksted hørte han strax om Onsdag Morgen, da Negerne kom fra Vestend 

op i Landet nævnes som Anstiftere Samuel Henry og Party samt som Ophavsmænd til Spectaklerne om Ef-

termiddagen Joe la Grange og Felitia James – alle 4 skudte eller døde som Følge af Saar tilføiede dem under 

selve Opstanden. Emanuel /: Many :/ af Mt Pleasant /: Colq :/ har han ikke hørt nævne som fremtrædende 

under Branden i Frederiksted men kun som en af de Værste ”Captains” paa Landet. 

7. Bambergs Pralerier paa Lower Love om Fredag Morgen gik maaskee mere ud paa at han i Frederiksteds 

havde søgt at hjælpe de Hvide end at han havde deeltaget i Exesserne. Ialfald husker A., at han klagede over 

at den næste Morgen en Mand der hed Nathan og et Par andre vilde skyde ham. Han talte om, at han, der 

havde smidt nogle Øxer ud et eller andet Sted fra, var kommen til at ramme en gammel Mand paa Foden, og 

at dette maatte være Grunden til, at han forfulgtes; ellers vilde han ikke være gaaet ud af Frederiksted. Han 

fortalte ikke, at han havde at gjøre med Banden paa Mt Pleasant, eller at han der havde uddeelt Øxer til 

Negerne; han havde kun, da Øxerne bleve kastede i Grams, selv faaet en med. Han fortalte, at han havde 

været tilstede da Mt Pleasant’s Værker /: Plessens :/ brændte, men sagde udtrykkelig, at han intet havde 

havt dermed at gjøre. Han havde paa L. Love en Skal med sig, men om han havde brugt den til at blæse paa, 

veed A. [Folio 59b-60a, opslag 104] ikke, ialfald lod han, da Parris vilde have ham til at blæse til Udrykning, 

som om han ikke kunde, saa Barnes blæste indtil John Charles standsede ham. 

8. A. veed og saae selv, at Parris om Søndag Morgen, efterat den sidste Bande om Fredagen var adsplittet, 

ved Daniel Nibbs lod skrive to Papirer af hvilke han sagde det ene indeholdt en Angivelse af de Folk, der havde 

været med til at ødelægge L. Love, og dette gav han til Forvalter Finegan, Det andet skulde, efter A.s Mening 

indeholde Navnene paa en Deel Personer om hvem Parris meente at de havde forbrudt sig ligesaa haardt 

som han og burde skydes ligesom ham. Hvad der er bleven af dette Papiir veed A. ikke. Parris var ganske paa 

det Rene med, at han maatte blive skudt. Allerede Torsdag Aften saae A. ham sidde under et Calabashtræ og 

græde, og da A. spurgte ham, hvad der var iveien, svarede han, at han vidste, at han inden næste Torsdag 

vilde være Død, men Fredag Morgen var han igjen ligesaa voldsom som nogensinde før. 

9. Sig selv vedkommende gjentager A. hvad muligviis allerede er indført som forklaret af ham selv, men 

ialfald er forklaret af A. Wren Gittens /: 7de April :/ at det ikke var A.s og de andre Lover Loves Folks Hensigt 

at forstyrre Adventure men de vilde, efter at John Codday havde truet dem til at samle sig, have været gaaet 

for at forene sig med Parris’s Bande, naar ikke Adventure’s egne Folk havde vinket dem ind, medens de endnu 

vare paa Centerlinien; da de efter den Opfordring var dreiede ind paa Adventure Veien kom flere af 

Adventure’s Folk dem imøde og gik i Spidsen for dem op til Adventure’s Gaard. Han vedbliver at han ikke har 

gjort den mindste Fortred. 

Det bemærkes med Hensyn til Parris’s Papiir, hvorom Dommeren tidligere havde hørt, at Forvalter Fine-

gan har angivet, at han har afgivet det af ham modtagne Papiir paa Christiansted Politikammer, hvor det 

under den Strøm af Anmeldelser, der i de første Dage indtraf, formentlig er forlagt, efter at Indholdet, der 

kun skal have angivet L. Love, var noteret. Om det andet Papiir vides intet. 

Med Hensyn til Bamberg bemærkes foreløbig at han selv tidligere har angivet, at der, da han kom ned fra 

Taget af Wood’s Huus, hvor han havde været oppe for at slukke Ilden, var nogen, der smed en Øxe efter ham 

hvilken han da igjen tog og kastede. Han kom derved til at ramme ”Old Bernard”, der er en gammel Fisker 

fra Byen. 

A. William Henry afført. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 
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Anno 1879 Løverdagen den 2den August om Formiddagen Kl: 10 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles for- [Folio 60b-61a, opslag 105] hindret fra at være tilstede. 

Fremstilledes A. Johannes Samuel kaldet Bamberg der først fastholdt sin tidligere Forklaring om, om 

Torsdagen at have holdt sig skjult ved Good Hope og Diamond. Men da A. John Charles, der blev fremstillet, 

bestemt paaviser hvor han ved Manningsbay saae ham, og hvorledes han og en deel andre paa L. Bethlehem 

var i Klammerie med en gammel Fisker, indrømmer A., at han paa Veien ved Manningsbay traf Banden og 

derefter er gaaet omkring med den til Anguilla, Kingshill og L. Bethlehem. Paa Kings Hill vil han, da han, der 

ikke vil være standset længe paa Anguilla, kom dertil før Banden, have hjulpet Skolelærerens Familie med at 

skjule endeel af deres Sager. Fra L. Bethlehem vil han være gaaet lige til Mt Pleasant, hvor han dog ikke vil 

være kommen ind sammen med Banden, langt mindre, som af John Standfort forklaret, have blæst paa Skal. 

Han vil overhovedet slet ikke kunne blæse paa Skal, skjøndt John Charlesan gav, at han blæste meget 

ordentlig paa Skal Fredag Morgen paa Lower Love. 

A. John Charles forklarer videre, at han ikke egentlig kan sige, at Bamberg inde paa L Love var ivrig for at 

faae en Bande samlet den Morgen. Det var Parris, der stod for det, men det kostede ingen videre Uleilighed 

at faa Resten af L Love Folk med. Bamberg førte endeel Passiar, da de sad og spiste Frokost i William Henry’s 

Huus, men A. lyttede ikke videre til ham, dog lagde han Mærke til, at han yttrede, at Mt Pleasant’s Folk, da 

det kom til Stykket, havde viist sig som meget flinke Folk, eftersom de meget villig vare komne ud, og ingen 

Vanskelighed havde gjort ved at være med til at brænde Mt Pleasant’s Værker af, og at de havde faaet dem 

godt brændt af; hvoraf A. sluttede, at Bamberg havde staaet for Afbrændingen. At han skal have talt om, at 

han vilde blive skudt, har A. ikke lagt mærke til. 

Begge A. A. afførte. 

Derefter skredes til Afhøringen af forskjellige Vidner betræffende Ødelæggelserne paa River Onsdag Ef-

termiddag og Fredag Formiddag. 

Fremstod Andreas Posset af Pl. River, født paa U. Love. Det blev ham betydet, at han har at afgive 

Vidneforklaring, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derefter, at han, der havde en Byld saa at 

han ikke var synderlig bevægelig, den paagjældende Onsdag Eftermiddag sad ved Stalden og huggede nogle 

Longtops da Banden naaede River. Han og Driveren talte netop om, at det saae ud til, at Banden vilde passere 

River, da den kom ind. George Callender, som var et Stykke forud for de andre, kom hen til Dep. og jog ham 

væk fra hans Arbeide. Dep. gik ned ad Negerbyen til og saae da den Deel af Banden der gik op ad For-

valterhuset til, passere ham. Han lagde Mærke til Robert Fayson samt Henry England, hvilken Sidste gik al-

lerbagest med en stor Steen, som han maatte have begge Hænder til at bære. Han hørte ikke, at Henry 

England sagde noget og han var ikke oppe ved Forvalterhuset for han har ikke seet hvorledes det gik [Folio 

61b-62a, opslag 106] med Ødelæggelsen der. Da Dep., som sagt, var syg gik han ned i Negerbyen og saae 

heller ikke hvad der passerede ved Værkerne. Han saae ikke Wm. Bastian. Med Hensyn til Thomas Allen 

forklarer han dernæst, at denne, der efter hvad han selv sagde, havde været med Banden paa Sydsiden hele 

Formiddagen, om Aftenen vilde samle nogle af River’s Folk ”to take a walk”. Der var ogsaa nogle der gik med 

ham, men de kom nok ikke længere end omtrent til Skjellet mod U. Love, Allen, der stod under et Træ, 

bemærkede da, at siden Folkene ikke vilde gaae ud var det bedst de samlede nogen Magas og afbrænde 

Forvalterhuset. Da der heller ingen Stemning var for det, og navnlig Dep. selv bemærkede, at Negerne dog 

ikke kunde spille Herrer længere end i 24 Timer, svarede Allen, ”never mind” han skulde saa nok den næste 

Dag bringe en Bande der kunde opføre det. Hvad der Resten af Natten blev af Allen, der gik sin Vei, veed Dep. 

ikke men næste Morgen var han igjen paa Plantagen – han hørte hjemme der – men gik ud igjen og kom først 

senere paa Dagen tilbage og denne Gang fulgt af Parris’s Bande, som nedbrændte de Bygninger, der vare 

levnede om Onsdagen. Allen havde, saavel Fredag Morgen som da han senere kom med Banden, et lille rød 

Flag paa en Stok i Haanden. Dep. kan saaledes ingen Tvivl have om, at det er paa Thomas Allen’s Anstiftelse, 

at Forvalterhuset og Sygehuset paa River om Fredagen bleve brændte. Men Hensyn til hvorvidt Henry Samuel 
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heri har været deelagtig med Thomas Allen forklarer Dep., at H. Samuel om Fredag Formiddag kom hjem paa 

Plantagen længe før Banden kom derind. Han sagde, at han kom fra Mt Pleasant og derfra havde seet en 

Bande der saae ud som den vilde komme til Mt Pleasant. H. Samuel, der saae ud som han allerede var noget 

fuld, forlangte mere at drikke og gik derpaa ned til sit Fruentimmers Huus, hvorefter Dep. ikke saae ham. Om 

Th. Allen selv tog Deel i Ødelæggelsen paa River, kan Dep. ikke sige. Dep. talte med Parris, der red paa en 

graa Hest og havde baade Sabel og Bøsse. Han vilde have Dep. til at skaffe River Folk frem, og red selv 

igjennem Negerbyen, men da Dep. svarede, at Folkene allerede vare ude, red han længere op mod 

Forvalterhuset. Joshua Collingmoore var ogsaa ved Negerbyen og raabte paa, at faae River Folk ud, saa han 

gererede sig som ”Captain” men han var endnu ved Negerbyen da Forvalterhuset var ibrand. Dep. saae og 

talte med gamle Edward England. Han stod ved ”the Gangway” og støttede sig til et Sukkerrør, og de talte 

om, at det var galt, at en ældre Mand – Boss /: Mester :/, kaldte Deponenten ham – var med til saadant 

noget, hvortil England svarede, at Th. Allen havde havt ham med. Han stod der medens Folk løb med Magas 

ind i Kogehuset og Dep. saae ikke, at han selv var inde i Kogehuset. Efter deres Samtale kan han neppe have 

været der, om han skulde have været der forinden, tør Dep. ikke med Sikkerhed sige noget om. Napoleon /: 

Francis William :/  var den, hvem Th. Allen Torsdag Aften [Folio 62b-63a, opslag 107] fik til at blæse paa Skal 

men efter at Dep. havde taget Skallen fra ham, blæste han ikke mere og Dep. har ikke ellers seet ham gjøre 

noget. Om han var i Forvalterens Huus Onsdag Aften kan Dep. ikke sige. Om Joshua Collingmoore var med 

Onsdag Eftermiddag veed Dep. heller ikke. William Barnes var med i River’s Negerby om Fredag Formiddag 

og Dep. saae, at han derfra kom trækkende med William Beale, der ikke vilde med. Dep. ratihaberede sin 

Forklaring og aftraadte. 

Fremstod Robert Francis Morris af River, født paa Barbados. Han blev formanet som foregaaende Dep. 

Han forklarer, at han var en af de Folk der, da Banden Onsdag Eftermiddag nærmede sig River, gik ud paa 

Veien for at see at faae dem til at gaae forbi. Han talte, idet han dog vægrede sig ved, at raabe ”our side”, 

med Anføreren, hvem han ikke kjendte, og han veed heller ikke om han vilde have lyttet til ham, da pludselig 

George Callender og Wm Bastian, hvem Dep. vilde kalde ”Sergeants” sprang ud af Gelederne og dansende løb 

ind ad River Veien, hvorpaa Banden fulgte disse tvende, der førte Banden rundt om Magasstakken, lige løs 

paa Vaaningshuset, i hvilket de først brød ned. Alting blev slaaet istykker men hvem der, medens ”the 

Captain”stod rolig ved Vinduet og saae til, særlig var virksom, kan Dep. ikke sige. Dep. saa H England i Banden 

men han hørte ham ikke enten true eller raabe. Han saae ud som han var fuld og gik og slæbte om paa en 

stor Steen der var saa tung, at han ikke kunde bruge den som Kastevaaben. Han gik med et snollet Griin som 

fulde Folk pleie.  Joshua Collingmoore saae Dep. ikke. Dep. havde faaet nok af det om Onsdagen, saa at han 

om Fredagen ikke kom frem. Om Torsdag Eftermiddag talte Th. Allen om, at faae en Flok samlet til at gaae 

ud med. Han angav, at hvis der var nogen Bande paafærde, var det bedst at gaae ud at møde den, da den 

eller kunde komme og brænde Negerbyen. Allen talte til Dep., der er hans Ven, om at gaae med, men Dep. 

vilde ikke og han troer ikke det blev til noget med at gaae ud. Napoelon blæste dengang paa Skal som 

Opbruds-Signal, men holdt strax op igjen. Hvad Andeel Allen kan have havt i, at Banden kom om Fredagen 

kan Dep. ikke sige. Han hørte ham ikke tale om at sætte Ild paa selve River og saae ham ikke Fredag Morgen 

eller senere Torsdag Aften. Dep. har ikke seet Napoleon om Onsdagen og kan altsaa ikke give noget 

Vidnesbyrd om hvorvidt han har været i Forvalterens Huus og gjort Ulykker Onsdag Aften. Dep.’s Forklaring 

blev ham foreholdt og af ham ratihaberet med Tilføiende, at George Callender, da han sprang ud af Geleddet, 

raabte ”Captain this house must burn we can’t pass”. Det var ogsaa kun Huset, ikke Værkerne, denne Deel af 

Banden var efter. Dep. aftraadt. 

Fremstod Abraham Allick Driver paa Pl. River og født samme Sted. Han blev formanet som foregaaende 

Dep. Han forklarer, at han stod i Magasgaarden da Banden Onsdag Eftermiddag kom ind og passerede [Folio 

63b-64a, opslag 108] op imellem Negerhusene og Magasstakkene. Om der var Mange i den som han kjendte, 

kan han ikke med Bestemthed sige, men han er sikker paa, at han har kjendt George Callender, William 

Bastian og Henry England, der alle er velkjendte paa River. Flokken styrede lige op mod Forvalterhuset som 

de brød ind i fra den Side der vender mod Stalden og Dep. vil være vis paa, at de alle tre brød ind i Huset, 
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ogsaa H. England, der ikke syntes over vættes fuld. Dep. iagtog ham ikke med en Steen i Haanden. Dep. hørte 

og saae, hvorledes der blev huseret og slaaet istykker inde i Huset, men han har ellers ikke lagt Mærke til 

nogen i Særdeleshed, navnlig heller ikke til Headly /: James Harewood :/ med Hensyn til hvem han er opgivet 

som Vidne. Joshua Collingmoore har Dep. ikke seet paa Plantagen den Aften, ligesom han ikke vil have seet, 

hvad der foregik ved Værkerne. Om Fredagen holdt Dep. sig skjult i et Sukkerstykke, saa at han intet saae. 

Om Thomas Allen’s Forsøg paa Torsdag Eftermiddag at lave en Bande sammen, veed Dep. intet, heller ikke 

om Napoleon, hverken at han har blæst paa Skal eller om han Onsdag Eftermiddag har været i Forvalterhuset. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring med Tilføiende at han, da han ikke var tilstede nede ved Veien, ikke har seet 

eller hørt, at det var Callender eller Bastian der insisterede paa, at Banden skulde gaae ind paa River men de 

vare de første i Flokken der gik op til Huset. Han saae ikke, at det var G. Callender der opbrød 

Allowancekjelderen som er under Sygehuset. Dep. blev derpaa demitteret. 

Fremstod Henry Patrick af Pl. River. Hans, den 26de February, afgivne Forklaring blev gjennemgaaet med 

ham, navnlig med Hensyn til hvad der fra forskjellige af de af ham omforklarede Arrestanter senere er udsagt. 

Han forklarer da nærmere, at Hovedbanden ganske rigtig var paa Pl. da han saae John Charles fra U. Love 

Kanten komme derind. Der var ogsaa hist og her Ild i Magasgaarden men efter Dep’s Mening var ingen af de 

store Magasstakke i Brand, saalidt som Værkerne, og han holder fast ved, at John Charles commanderede i 

Forening med Parris. Han fastholder fremdeles, at Joshua Collingmoore var med paa River Onsdag Aften da 

Banden kom tilbage fra Fountain, samt at G. Callender huggede Laasen fra Allowancekjelderen, i hvilken 

Henseende han nærmere forklarer, at nogle i Flokken, da Banden fra Forvalterhuset gik til Fountain 

passerede Sygehuset, spurgte hvad det var, hvortil Dep. svarede, at der levede ”10 Cts People” med G. Cal-

lender indvendte da, at det var Allowancekjelderen hvorpaa Flokken standsede og han slog Laasen fra. Han 

fastholder fremdeles sin Forklaring med Hensyn til Henry England der ikke, for han tog sig ud som fuld og vil 

ligeledes fremdeles paastaae, at Edward England ikke blot var udenfor men ogsaa inde i Kogehuset om Fre-

dagen. Derimod fremkommer det under en nærmere og indtrængende Examination, at han ikke har seet at 

Edward England, som han tidligere har sagt, lod Negerne sætte Ild under den lille Trappe, der fører op til 

”Coolerne” eller engang seet ham pege paa denne Trappe, men han vil have seet England gaae ind i Koge-

huset paa [Folio 64b-65a, opslag 109] samme Tid som en stor Mængde andre gik ind med Magas. 

Da A. Joshua Collingmoore fremstodes og fremdeles benægter, at han var paa River Onsdag Aften /: da 

Banden kom fra Fountain :/ forklarer Dep. yderligere, at han kom trækkende med en lille Karre som han vilde 

have sat tilside, da han mødte Flokken hvori Collingmoore var. Da der fra Banden blev spurgt om han var 

”our side” faldt Collingmoore ind med de Ord ”no he is not our side, but he is on the White side” og huggede 

efter Dep. med en gammel Cutlash han havde i Haanden, saa Dep. maatte parere med sin Vagtmands-Sabel. 

Men Collingmoore fastholder sin Benægtelse. 

A. Collingmoore afført. 

Derefter fremstilledes A. John Charles og Dep. forklarer da nærmere, at der, da han kom til River, vel 

saavidt var Ild i Værkerne som det lille Kyringshuus ud mod Veien var i Brand og der ogsaa af Regius var anlagt 

Ild i Rom Kjelderen, uden at den endnu havde fænget i Træværket foroven, samt at der i hele Gaarden var 

Ild i ”cush cush” Magas, saa at Magasstakkene maatte antændes, men han fastholder dog, at baade A. og 

Parris commanderede, hvilket han nærmere forklarer saaledes, at de lode mere Magas bringe til. Der er 

saaledes paa en Maade sandt, at Banden var omtrent færdig paa River da A. kom til, men han og Parris 

sørgede for, at der blev sat ordentlig Ild paa og at den ikke gik ud igjen. 

A. John Charles fastholder, at da han og de faae Folk fra L. Love, Cathrine James, Randal, Steven, og Polly 

kom til River, var Banden ved Broen paa Veien til Fountain og de Folk de traf paa River vare River’s egne Folk 

der hjalp sig selv til ”cornmeal”. 

Dep. fastholder, at der endnu var endeel af Banden ved Værkerne og at navnlig H. England var ved Mo-

laskjelderen og, som af Dep. tidligere forklaret, raabte paa, at der maatte mere Magas til. 

A. John Charles afført. 
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Fremstod A. William Barnes der igjen forklarer, at der, da han med de faae River Folk, han havde mødt 

paa Veien, kom ind til River, var Ilden allerede antændt der. Han kan, skjøndt han var noget fuld, godt huske, 

at han i eller ved Negerbyen tog en Mand i Nakken, men Dep. Henry Patrick fastholder, at det var A. der lod 

de ny Molasfade samle om Sygehuset og stikke i Brand. 

Dep. Andrew Fosset der paany fremstod, forklarer, at Sygehuset var i Brand da Barnes trak af med William 

Beale. 

Hviket Dep. H. Patrick dog ikke vil tro. 

Arrestanten William Barnes afført. 

Fremstilledes A. George Callender og Dep. Robert F. Morris og de andre Deponenter gjentage deres For-

klaringer. A. vedbliver, at han sammen med Robert Fayen og William Bastian var i Spidsen for Banden men 

nægter, at han har brugt de af Dep. Morris omforklarede Ord eller gjort noget særligt for at faae Banden ind. 

Han var med i den Trup der opbrød Allowancekjelderen, men han opbrød den ikke med egen Haand og gav 

heller ikke Anvisning derpaa. Deponenterne fastholder deres Forklaringer og A. afført. 

Fremstilledes A. Henry England der vedbliver, at han var fuld og ikke kan erindre [Folio 65b-66a, opslag 

110] andet end, at han ud paa Aftenen vaagnede gjennemblødt ved Siden af en Magasstak, hvor han vil have 

lagt sig til at sove. 

Deponenterne fastholder deres Forklaring og A. afført. 

Efter den Usikkerhed der idag har aabenbaret sig i Vagtmanden Henry Patricks Iagttagelse og Vidnesbyrd, 

fandtes det ikke raadeligt, at lade ham beedige sin Forklaring. 

Efter Indholdet af de øvrige Deponenters Forklaringer fandtes det ialfald for Øieblikket ikke fornødent, at 

lade den beedige.  

Samtlige Deponenter bleve derefter demitterede og Retten hævet Kl: 5½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Mandagen den 4de August om Formiddagen Kl: 10 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

I Fortsættelse af Undersøgelsen i Lørdags vedrørende Pl. River fremstod Samuel Burley af Pl. River, født 

paa Antigua. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. 

Han forklarer, at han var paa River da Banden kom dertil Onsdag Eftermiddag. Han var blandt dem der vare 

nede ved Veien og han saae saaledes at George Callender, da Banden ikke var langt fra at have passeret River, 

dandsede ud af Rækkerne, ind ved River’s Negerby og saaledes trak Banden med sig, derimod saae han ikke 

Wm. Bastian som han ellers godt kjender. Han har seet, at Callender slog Laasen fra Allowancekjelderen. 

Nede ved Værkerne har han kun lagt Mærke til Parris og Regius. Han saae nok John Charles med en 5 – 6 

andre gaae igjennem Plantagen, men han saae ham ikke under selve Branden. Om Fredagen saae det ud som 

om det var Thomas Allen der bragte Banden ind. Dep. forklarer med Hensyn til denne Arrestant, at han, efter 

at have været hjemme om Onsdagen var ”walking” Onsdag Nat med var hjemme igjen Torsdag Morgen og 

trakterede Dep. og andre med ”Fungy” og ”Mutton” til Frokost. Allen gik igjen, da han hen paa Formiddagen 

kom hjem, sagde han, at han havde forladt Banden ved Anguilla og maatte skynde sig tilbage for at træffe 

den ved Kingshill Station. Han kom derefter hjem langt ude paa Eftermiddagen og sagde at Kingshill var nu 

brændt af og at John Charles var ”the stronges Captain”, og at han havde ”exercised the people well”. Thomas 

Allen havde dengang et dansk Flag med sig. Han var meget ophidset og raabte paa, at alle River Folk maatte 

i en Flok følge ham, han vilde gaae ud til Centerlinien med dem og møde den Bande der havde brændt Mt 

Pleasant’s Vaaningshuus af. Der var imidlertid ingen Stemning for, at følge ham og kun nogle faae fulgte ham, 

saavidt Dep. veed, til Skjellet med U. Love. Dep. saae ikke Allen igjen før om Fredag Morgen. Dep. troer ikke, 

at det var ved den Leilighed Napoleon blæste paa Skal, men han blæste forøvrigt baade om Torsdag og Fredag 

Morgen, men de andre Folk forhindrede ham i at blive ved. Samme Aften vilde Thomas Allen have River’s 

Folk til at brænde Forvalterhuset og Sygehuset [Folio 66b-67a, opslag 111] da dog ellers en Bande vilde 
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komme og gjøre det men heller ikke det kunde han faae Folkene til, saalidt som til, hvad han dernæst vilde, 

at holde Gilde paa Forvalterens Sviin. Om Fredag Morgen begyndte Thomas Allen igjen med sin Tale om, at 

faa de tilbagestaaende Bygninger brændte og sagde, at han vilde gaae og hente John Charles med sin Bande. 

Han gik ogsaa, og senere op paa Dagen kom da, som omtalt, Parris’s Bande. 5 eller 10 Minutter forinden var 

Th. Allen ad en Gjenvei kommen hjem og meddeelt dem, at nu kom Banden. Thomas Allen havde saagodtsom 

hele Tiden Henry Samuel med sig men det var bestandig Allen der førte Ordet. Dep. saae William Barnes i 

Banden om Fredagen nede ved Negerbyen. Sygehuset var dengang i Brand saa Barnes kan ikke have antændt 

det. Med Hensyn til A. James Harewood /: Headly :/ forklarer Dep., at han var en af de allerførste inde i 

Forvalter Wilsons Huus og han begyndte at slaae istykker endnu inden ”The Captain” havde givet Ordre dertil. 

Han havde en amerikansk ”Woodax” i Haanden som han slog løs med og det var let at see bagefter hvor 

Headly havde hugget, da hans Øxehug gik ganske anderledes igjennem end en Sukkerøxe kunde. Headly 

begyndte med at slaae Forvalter Wilsons Skriverbord, der stod tæt ved et Vindue saa Dep. tydelig kunde see 

det, istykker. Derimod saae han ikke Napoleon oppe i Huset Onsdag Aften og veed overhovedet ikke andet 

imod ham, end at han, som forklaret, blæste paa Skal. Han var slet ikke i nogen Maade som Allen, der var 

meget ”severe”. 

Fremstilledes A Thomas Allen. Han fastholder sin Benægtelse af, at han, paa Mt Pleasant Fredag Morgen, 

har betroet sig for, at bringe Parris’s Bande med til River. Han vil være løbet over til Mt Pleasant snarere af 

Frygt for den Bande som han, efter hvad han havde hørt om Torsdagen, ventedes at ville komme til River om 

Fredagen. Om sit Forhold om Torsdagen forklarer han, at han Torsdag Formiddag Kl: omtrent 9 forlod River 

sammen med Sonny Dick. De gik igjennem Jealousy, hvor de opholdt sig nogen Tid og derfra videre syd paa 

indtil de i Manningsbay’s Gaard traf Parris’s Bande men han vil ikke have været paa Anguilla eller Kingshill. 

Ved Manningsbay spurgte Parris om River Folk ikke vare ”out walking” og da Sonny Dick svarede, at kun disse 

to vare ude, sagde Parris, at det var bedst, at han kom ned og ”routede” dem, hvorpaa John Charles sendte 

A. hjem til River for at advare Folkene der. Det er denne Beskeed som A. vil have bragt hjem. Han har ikke 

ville havt Folkene ud, men kun opfordret dem til at passe paa, for at de, for nødende Tilfælde, kunde være 

samlet. Det var ikke John Charles’s A. veed ikke af at John Charles havde nogen Bande – men Parris’s Bande 

A. talte om. Han har ikke sagt at han vilde bringe den, men at den vilde komme og han vil ikke med de Ord 

have opfordret Folkene til at brænde Bygningerne. Flaget, som han angiver var et Lommetørklæde, vil han 

have fundet paa Veien til U. Love, da han kom fra Manningsbay. Han vil have revet det istykker samme Aften, 

altsaa ikke have havt det med over paa Mt Pleasant. Om Faaret, han trakterede med til Frokost angiver han, 

at det var Andrew Fosset [Folio 67b-68a, opslag 112] der slagtede det. 

Dep. Samuel Burly vil ikke indrømme, at A.s Forhold kan udlægges paa denne Maade og han fastholder i 

Et og Alt sin Forklaring. Han troer nok, at Fosset var med paa Faaret. Da Dep. angiver nærmere Omstændig-

heder ved A.’s Væren med paa Kings Hill indrømmer A., at han var paa Landeveien ved Kingshill men ikke 

inde paa Stationen og tilføier, at Henry Samuel ogsaa var med der. 

Fremstilledes A. Henry Samuel der benægter, at han var i Nærheden af Kings Hill’s Station eller overho-

vedet om Torsdagen saae noget til nogen Bande. Da han hører Thomas Allen’s Sigtelse indrømmer han, at 

han var paa Landeveien paa samme Tid som der var en Bande inde paa Stationen og paa samme Maade vil 

han paa forskjellige andre Steder have staaet ude paa Landeveien medens der har været Bander i Gaarden 

og der er ingen nærmere Forklaring at faae ud af Arrestanten. 

Fremstilledes A. James Harewood kaldet Headly der fremdeles benægter, at han var paa River Onsdag 

Aften. Han vil, medens Banden var paa River, have været med til at flytte Forvalter Finegan’s Møbler ud af 

Huset. 

Dep. fastholder med Bestemthed sin Forklaring betræffende A. Harewood og erklærer, at det er umulig 

at han kunde tage Feil. 

Samtlige Arrestanter vare efterhaanden bleven afførte. 

Med Hensyn til A. William Bastian bemærkes at han endnu sidder i Frederiksfort. 
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Dep.’s Forklaring blev igjen gjennemgaaet med ham og han gjentager at den er sandt og giver den rette 

Opfattelse af Thomas Allen’s Adfærd. Dep. demitteredes. 

Da Dommeren havde Embedsforretninger i Byen blev Retten hævet Kl: 12½. Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Onsdagen den 6te August om Eftermiddagen Kl: 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

vare tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Med Hensyn til at det under de Undersøgelser der vedblivende ere blevne fortsatte betræffende Banden 

og Ødelæggelserne paa Work & Rest, fra hvilket Sted det har været og fremdeles viser sig at være særdeles 

vanskeligt at erholde Oplysninger og Vidnesbyrd, der endog blot nogenlunde have Præg af Paalidelighed – er 

kommen for Dagen at Joseph Arnold der var Huustyende hos Planter Hvid har afleveret en Sølv-Kageskee, 

der henhørte til et Etuii, og om hvilken det antages, at han var kommen i Besiddelse af den inde i selve Huset, 

saa at det kunde formodes, at han vidste mere Besked, end af ham i hans Forklaring af 18de April vedgaaet, 

var han paany bleven forhørt, uden at det dog fremgik eller blev sandsynligt, at han vidste mere, eller at han 

havde været inde i Huset under Plyndringen. Han angav, at han havde [Folio 68b-69a, opslag 113] fundet 

Skeen indslæbt i en fremmed Lærredspose paa Landeveien tæt udenfor Plantagen saa at han antog at den 

maatte være bleven tabt. Han tilføier at han i sin Forvirring slet ikke har lagt Mærke til, hvorledes det er gaaet 

til at det nordlige – Frue Andersens – Huus blev brændt. 

Ved samme Leilighed bemærkes at en Person ved Navn Robert Petersen om hvem det i sin Tid af for-

skjellige Folk paa Work & Rest var angivet at han havde været inde i det nordlige Vaaningshuus sammen med 

Banden og at han havde talt om, at A. Christian Gordon havde været derinde og taget nogle Haandklæder 

med den Bemærkning at de vare gode til at tænde Ild med – da han eftersøgtes for at blive afhørt, fandtes 

indlagt paa Hospitalet og var saa syg af Tæring, at han ikke kunde afhøres, hvorefter han senere er død. Det 

bemærkes forøvrigt, at Robert Petersen flere Gange havde været straffet for Tyverie og var en upaalidelig 

Person, hvis Angivelse af en Medskyldig under de foreliggende Omstændigheder kun kunde have ringe 

Betydning. 

Baade A. Richard Lewis og A. Christian Gordon bleve paany forhørte, hver for sig. Det foreholdtes dem, at 

den bedste Maade hvorpaa de vilde kunde sprede den Mistanke der var rettet imod dem for at have staaet 

for, eller i alfald at have været med til at afbrænde Bygningerne paa W & Rest vilde være at give en ordentlig 

Forklaring af hvorledes det Hele er tilgaaet, hvilket de, der begge ere godt begavede Negere, maatte kunde 

gjøre, men de fastholder deres almindelige Talemaader om at der var saamange Folk baade Work & Rest Folk 

og Fremmede og en saadan Forvirring at de ikke kunde opfatte Enkelthederne. De anføre begge ligeledes, at 

de ellers ingen Steder sluttede sig til Banderne og alene ved Tvang førtes fra Castle Coakley til Work & Rest. 

Fremstilledes A. Thomas Allen. Han blev i Forsættelse af Forhøret den 4de dennes nærmere forhørt. Han 

angiver da igjen at det ikke har været hans Hensigt at gjøre Pl. River Skade. Parris’s Trudsel om Torsdagen 

ved Manningsbay havde sat ham i stor Uroe – han gik dog ikke fra Manningsbay lige hjem men var med oppe 

ved Kingshill – og denne Uroe drev ham ud Fredag Morgen. Han vil have truffet Parris allerede ved Jealousy 

hvor Parris spurgte ham om Sygehuset og Vaaningshuset endnu stode, hvilket A. ikke turde andet end 

bekræfte. Han fulgte med Banden op til Mt Pleasant og løb saa forud ned til River. Han benægter at det var 

ham der Torsdag Aften fik Napoleon til at blæse paa Skal. Det var Sonny Dick, og Fosset standsede det. Baade 

Fosset og Sam. Bearley har udlagt hans Adfærd galt, Fosset formodentlig for at redde sig selv ud af Faa-

rehistorien. Hele Onsdagen var A. hjemme og vil have været saa ivrig som nogen for at Banden skulde passere 

forbi. Han forklarer, at medens Robert Tayson uden at sige om han vilde gaae ind eller gaae forbi gik videre, 

satte de, der kom bag efter Ild i Magasstakkene, der naaede heelt ude til Veien. Til Bekræftelse paa at William 

Bastian var med angiver han, at Bastian bemærkede, at siden alting var brændt ligefra Vestenden af kunde 

[Folio 69b-70a, opslag 114] man ikke gaa River forbi. Videre til føier han, at hvis Paul Petersen og hvem ellers 

Forvalteren havde givet Commandoen til havde rørt sig i Løbet af Eftermiddagen kunde alt Forvalterens 
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Bohave, Meelfadene og alt det Sukker, vistnok 40 Fade, som var i Kyringshuset, have været forstukket og 

saaledes reddet, da alle River’s Folk vare villige nok til at redde hvad de kunde. Henry Samuel var med A. 

Fredag Morgen da de mødte Parris’s Bande. Han har ikke hørt noget om, at Henry Samuel skulde have været 

utilfreds paa River og at han vilde gaae. Han havde Provisionsgrund oppe i Bakkene og dyrkede den. 

Fremstilledes A. Francis William /: Napoleon:/. Han angiver, at det var Sonney Dick og Thomas Allen der 

lod ham blæse paa Skal. Sam Burley og Andrew Fosset standsede ham. Meningen var, siger han, at sende 

Folkene for at de, om en Bande skulde komme kunde møde dem. Hvorfor de skulde møde dem veed han 

egentlig ikke men han antager, at det skulde være for at den ikke skulde komme ind og brænde Negerbyen. 

Han kan ikke erindre at han har blæst paa Skal Torsdag Morgen og hvad Ødelæggelsen Onsdag Aften angaaer 

angiver han, at han til Driveren Abraham Allick udtrykkelig sagde at han nok skulde vogte sig for at gaae med 

den oppe i Gaarden da han, efter som han Dagen iforveien havde ophørt at tjene paa River, vilde være vis 

paa at blive sigtet. Han saae ikke at Th Allen havde noget Flag. 

Fremstilledes A. Henry Samuel der indrømmer at han var med Thomas Allen da de mødte Parris’s Bande 

ved Jealousy. Parris spurgte om de to Bygninger endnu ikke var brændte men A. nægter fremdeles, at han og 

Th. Allen gjorde noget for at faae Banden ind paa River. Han var ikke om Torsdag Aften sammen med Thomas 

Allen. 

A. Joshua Collingmoore der fremstilledes vil ikke vide noget af at det skyldtes Th Allen og Samuel Henry 

at Banden gik til River om Fredagen. 

Fremstilledes A. John Charles der bekræfter Thomas Allens Forklaring om hvad der imellem dem passe-

rede ved Manningsbay. Sonny Dick var inde i Manningsbay’s Romkjelder og A. tog ham ud. Sonny Dick lod 

nogle Ord falde om, at River’s Folk, der havde været ivrige nok til at løbe til Vestenden Brandnatten, slet ikke 

vilde komme ud mere; nu Parris’s Bande ikke kunde gjøre en Tour rundt om River. Th Allen remonstrerede 

derimod og der opstod et Skjænderie hvorpaa A. sagde til Th. Allen at han skulde gaae hjem, men han 

tilføiede ikke, saavidt han husker, noget om, at han skulde udrive River’s Folk. Hemmeligheden ved det Hele, 

tilføier A. af egen Drift, er, at der rundt om blev truet med, at paa de Plantager, hvor Negerne holdt sig rolige 

og hjemme, vilde Negerbyerne blive brændt af. Derfor var der allevegne nogen, der trommede Folkene ud, 

og Thomas Allen har formodentlig, meget mulig af Frygt, gjort det samme paa River. 

Samtlige Arrestanter var efterhaanden afførte. 

Retten [Folio 70b-71a, opslag 115] hævet Kl: 5½. Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Torsdagen den 7de August om Eftermiddagen Kl: 1 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

til stede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

A. Elizabeth Edward /: Betzy :/ begjærede sig fremstillet for at gjentage at hun ikke havde været med til 

at afbrænde Værkerne paa Enfjeldgreen. Under en længere Examination gav hun en saadan Forklaring om 

enkelte Omstændighederne med hvad der i Løbet af Torsdag Formiddag var passeret paa La Reine at det i 

Forbindelse med hvad der tidligere er fremkommen fra La Reine’s Folk – skjøndt det under nærværende 

Undersøgelse er gandske almindelig at en Plantages Folkebesætning i sine Forklaringer søger at beskytte en 

af deres egne Folk – gjør det sandsynlig at A. ialfald endeel af Torsdag Formiddag har været hjemme. Det er 

derhos blevet ikke usandsynligt at Angivelsen om at hun har været med paa Enfjeldgreen oprindelig alene er 

udgaaet fra den i Forhøret den 5te Juli fremstillede Sarah Woods og at det derefter var bleven en Tro blandt 

de andre Folk paa Enfjeldgreen. Da derhos Forholdet paa Enfjeldgreen er den eneste alvorlige Sigtelse der 

foreligger for Arrestantinden fandtes det at hun ialfald foreløbig kunde sættes paa fri Fod og hun blev 

saaledes indtil videre relaxeret. 

Efterat endnu forskjellige Undersøgelser vare foretagne hvorunder navnlig mærkes at A. George Callender 

imod Sigtelsen for at have været med i Vestenden Tirsdag Nat og paa Vestende Plantager Onsdag Morgen 

havde angivet at han den paagjeldende Nat sov i Christian’s Huus paa La Reine hvilket Sted han først vil have 
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forladt langt oppe paa Onsdagen samt at han allerede fra Diamond Skolehuus var i Følge med William Bastian 

– lod Dommeren samtlige Arrestanter fremstille for han med den den 1ste October d: A: tilstundende 

Forandring med Arbeiderforholdene, for Øie, at give dem Leilighed til, da August Maaned er den almindelige 

Opsigelses-Maaned, at give Opsigelse til deres Arbeidsherrer for det Tilfælde, at i det kommende Aar nogen 

af dem maatte være paa fri Fod og altsaae Forandring. 

Retten hævedes Kl: 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdagen den 9de August om Formiddagen Kl: 11 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod efter Tilsigelse Daniel [Folio 71b-72a, opslag 116] Gibbs af Pl. Lower Love. Det blev ham betydet, 

at han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. Næst at gjentage, at det var en Mand 

ved Navn William Barnes af Pl. St. Georges der kom ind paa L Love med en Flok paa en Snes Mand eller mere 

og fik Dep. med, efter at Adventure allerede var brændt, saa at det først var Branden paa Paradise Dep. var 

Vidne til, angiver han, at Daniel Nibbs allerede var med paa Adventure og at Nibbs allerede vistnok har været 

Deeltager i Brandstiftelsen paa Paradise. Han skal endog Dagen efter være kommen og have bebreidet 

Vagtmanden Samuel Payne, at han havde slukket den Ild, der var antændt i Forvalterhuset. Om Daniel Nibbs 

gik med til Bettys Hope, kan Dep. ikke sige. Han saae baade gamle Phillipus og Lucas Richard fra Adventure 

paa Paradise, men de holdt sig uvirksomme, og Dep. veed ikke om de havde nogen Deel i, at Banden kom 

over til Paradise. Da Wm. Henry og Christian Martin, i hvis Flok Nibbs var, drog ud fra L. Love var der, som 

Dep. troer, saagodtsom ingen af Fruentimmerne med. Med Hensyn til Cathrine James vil han mene, at der 

var Ild paa Adventure da hun forlod L. Love. Han hørte nemlig Driveren kalde hende tilbage og hende svare, 

at der var Ild paa Adventure saa hun maatte derover. Om hun alligevel skulde være kommen tidsnok til at 

sætte Ild, som hun er betydet for, i en Kjelder, tør han ikke have nogen Mening om. Dep., der er en oprigtig 

og aabenhjertet Person, blev fremdeles afhørte om forskjellige Puncter, der kunde tjene til Ledelse under 

Undersøgelsen, hvoraf her alene mærkes, at han bekræfter, at Driveren paa L. Love Onsdag Aften nævnte 

for Folkene, om ikke nogen af dem kunde gaae ud og see at holde Banden paa den anden Kant, samt at han 

om John Charles angiver, at han er en Neger, der har stor Indflydelse paa de andre, men at Dep. aldrig har 

hørt ham enten før Oprøret eller i Oprørsdagene bruge ophidsende Tale. Han er en stor Mester i at synge en 

Sang ved et Gilde og kan stifte Fred og holde Orden imellem de andre, men han pleiede aldrig at føre Tale 

imod sin Arbeidsherre eller Planterne. Endnu under Oprøret Torsdag Aften bemærkede John Charles i en 

Samtale, han og Dep. havde, om, at det var galt, som Negerne bar sig ad, og at de nu vilde blive skudte i 

Flæng, at han – John Charles- kun havde været ”walking” og aldrig ”fighting” eller havde tilføiet nogen 

Eiendom nogen Skade. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstod Phillipus James Vagtmand paa Pl Adventure den samme der i Frederiksted Politiforhør af 12te 

November er kaldet James Phillip. Han blev formanet som foregaaende Dep. Han forklarer, at det ikke er 

sandt, at Adventure Folk kaldte eller vinkede L. Love Banden ind, eller, at de bag efter vare lige saa ivrige som 

L. Love’s Folk til at brænde. Da Banden kom ind vare Folkene væk saa godt som alle i Negerbyen, og det var 

først efter, at Banden var inde og nede ved Værkerne, at endeel af dem stode oppe paa Bakken netop for at 

holde sig borte. Han gjentager, at Christian Martin og Wren Gittens, ligemed hvem dog maae nævnes William 

Henry, der [Folio 72b-73a, opslag 117] var Anfører. Christian Martin blæste paa en Skal og William Henry 

havde en Sabel i Haanden. Forresten var saagodt som alle L. Love’s Folk med og hvis alle de Negere der paa 

Adventure havde været med til Ødelæggelsen, enten med at slaae istykker eller med til at bringe Magas til 

Ilden, skulde sættes fast, vilde L. Love ikke have en Neger paa Plantagen. Han mener, at det fra 

Forvalterhuset, som Banden først gik løs paa, var Henry Mascal – han skal nylig være død – der blev sendt 

ned i Magasgaarden efter Magas, men han handlede kun efter de 3 nævnte Føreres Ordre. Oppe ved 

Forvalterhuset forhidrede Christian Martin, at det lille Huus, hvori dengang Kokken boede, blev brændt men 
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det var kun fordi der boede Negere i det. Fra Forvalterhuset gik Banden til Værkerne og opbrød strax alle 

Dørene, uden at Dep. kan sige hvad denne eller hiin bestemte Person gjorde. Inde i Romkjelderen slog de 

saavidt han veed, strax Bunden ind paa Romfadene, et rullede de udenfor, som han antager for at drikke af 

det, men Wm. Henry forbød dem at drikke af det, hvorpaa det blev rullet ind igjen og der blev sat Ild paa 

Rommen. Om det er skeet ved at en Svovlstik er holdt umiddelbart til Rommen, veed han ikke, men saameget 

er vist, at der ogsaa blev smidt Magas ind i Kjelderen. Han antager at William Henry, Christian Martin og Wren 

Gittens have været lige gode om det enten det er saa den ene eller den anden der har stukket en Svovlstik 

til. Med Hensyn til Cathrine James angiver han at han ikke kan sige, at han har seet hende stikke Ild i den 

omhandlede Tømmerkjelder, der ligesaagodt kan være kommen i Brand fra Romkjelderen, da den er under 

samme Tag, men han saae, at hun slæbte Magas til og smed det ind i Kjelderen, hvor der dog allerede var Ild. 

Der var da, forøvrigt en heel Flok Fruentimmer, foruden hende, der gjorde. Han har mulig særlig nævnt 

hende, fordi han har kjendt hende bedre. Dep. saae ingen Paradis’s Folk oppe paa Adventure, medens der 

var adskillige af Adventure’s Folk der gik med til Paradise navnlig Fruentimmer, de kunde, mener han, ikke 

gjøre anderledes og han har ikke hørt, at de har gjort noget, ligesom han idet Hele troer, at Adventure’s Folk 

have opført sig temmelig godt. Han har ikke seet Lucas i Romkjelderen og han forsikkrer, at han, uagtig Lucas 

hører til Pl. og var Vagtmand, lige som ham, vilde uden Betænkelighed vidne imod ham, hvis han havde gjort 

noget. Han saae, at Wm Henry og en anden tog Lucas med sig over til Paradise. Han veed at Christian Martin 

havde faaet fat i Forvalterens Bøsse. Dep.’s Forklaring blev ham foreholdt, han ratihaberede den og aftraadte. 

Fremstod Lucas Richard af Pl. Adventure, født paa Manningsbay. Han blev formanet som foregaaende 

Dep. Den af ham i Politiforhøret den 12te Novbr afgivne Forklaring blev ham foreholdt, og han forklarer der-

efter nærmere, at han var i Negerbyen da Banden kom ind og vil først være kommen ud da ”the Captain” 

William Henry fra L. Love kom ned i Negerbyen for at faa Folkene ud og særlig antastede han Dep., til hvem 

han sagde, at han burde have været første Mand til at komme ud og være [Folio 73b-74a, opslag 118] ved 

Værkerne. Forvalterhuset var nemlig dengang allerede i Brand og Værkerne opbrudte. Dep. maatte derefter 

følge med i Gaarden men var ikke saa nær ved Romkjelderen, at han saae, hvorledes den blev antændt; 

derimod vil han med Sikkerhed have seet Cathrine James sætte Ild paa en Hob ny shingles, der laae i en 

Kjelder. Hun løb med Magas i Haanden og raabende ”our side” lige forbi Dep. og ind i Kjelderen, hvilken ikke 

støder lige op til Romkjelderen, og efter hvad Dep. vil være vis paa, ikke heller var antændt da hun løb derind 

og lige hen imod Shinglerne der vare opstablede i et Hjørne. Han angiver, at der ikke i det Øieblik vare andre 

ifølge med hende, medens forøvrigt baade Fruentimmer og Mandfolk løb om i Gaarden med Magas. Han 

saae ikke nogen særlig Ildspaasættelseshandling af Wren Gittens, der imidlertid ligesaavel som Wm. Henry, 

var Fører af Banden. Derimod saae han nok Christian Martin, men kan ikke sige om han ogsaa var Fører. Det 

var William Henry og Wren Gittens der tvang Dep. til at gaae med til Paradise, i hvis Negerby han dog vil være 

undsluppen. Han husker ikke om det var Christian Martin, hvem han fra tog Geværet, men han veed, at det 

var Christian Martin, der igjen fratog ham det, angivende, at det var hans. Han benægter paa det 

bestemteste, at Adventure’s Folk gjorde nogetsomhelst for, at faae Banden ind, de havde tvertimod ligefra 

om Onsdagen af været meget bange. Der var, medens Banden nede ved Indkjørselen til Adventure var 

standset for at holde Raad, rigtignok andre af ”the little people” der raabende og skrigende løb ned af Bakken 

imød den men det var alt. Driverens Søn Augustus, der er voxen, vil han intet vide om. Han saae Daniel Nibbs 

med en Møggreb, hvilken han skal have taget ud af Kjelderen paa Adventure. Dep. ratihaberede sin Forklaring 

og aftraadte. 

Fremstod William Henry af Pl Adventure, født samme Sted. Han blev formanet som de foregaaende De-

ponenter og forklarer derpaa, efter at hans i Politiforhøret den 12te November afgivne Forklaring var ham 

foreholdt, at han, der dog ikke vil have været med blandt ”the little people” der løb Banden imøde ned af 

Bakken, traf paa Banden strax da den naaede op til Forvalterboligen, hvilken den, med Wren Gittens i Spidsen 

og Wm Henry bag ved, strax brød ind i, rumsterede i og derpaa satte Ild paa, uden at han, da han ikke var inde 

i Huset saae hvem der udførte de enkelte Handlinger. Han fulgte efter Banden ned til Værkerne, hvor Banden 

saaledes stimlede sammen, at han ikke kunde see hvem der opbrød Dørene. Han saae, at der blev rullet et 
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Fad Rom ud og ind igjen og hørte og saae strax efter Explosionen i Romkjelderen som Ilden derpaa væltede 

ud af. Han vil være vis paa, at der ingen Ild var i Tømmerkjelderen da Cathrine James satte Ild i Shinglerne. 

Hun stak en Tot Magas ind under Shinglerne og antændte, med en Svovlstik, Magassen. Der var ingen der 

hjalp hende og han saae ikke andre paa samme Tid slæbe Magas ind i Kjelderen. Christian Martin blæste paa 

Skal. Daniel Nibbs var der ogsaa og havde en Møggreb i Haanden. Dep. veed at Lucas, af William Henry blev 

trukket ned i Gaar- [Folio 74b-75a, opslag 119] den. Dep. ratihaberede sin Forklaring. 

Dep. Phillippus James og Lucas Richard fremstilledes paany og angiver Lucas, at det, at han ikke har seet 

Christian Martin blæse paa Skal lettelig lade sig forklare af, at han kom op senere da Banden havde andet at 

gjøre end blæse paa Skal. Dep. Philippus kan intet indvende imod de to andres Dep’s Forklaring med Hensyn 

til Cathrine James. Han har formodentlig som første seet hende bag efter, da de allesammen vare med til at 

forøge den af hende antændte Ild. 

Fremstilledes A. William Henry der forsaavidt Dep.’s Forklaring angiver ham som Fører af Banden, gjen-

tager sine tidligere Udsagn om, at det var ham, Christian Martin og Wren Gittens der førte L. Love’s Folk ud 

og over til Adventure. Han vedbliver derhos sin Paastand om, at det var Adventure’s egne Folk der lokkede 

ham ind. Han benægter, at han gik op i Negerbyen og tvang Lucas til at komme frem. Lucas kom, tilligemed 

Bushby, ned i Gaarden og han angiver, at det var Lucas der opfordrede ham til at komme op i Negerhusene 

og tage Folkene med til Paradise og Lucas var med baade paa Paradise og til Bettyshope, hvor Phillippus 

ogsaa var med, uden at dog A. saae nogen af dem gjøre noget der. Han gjentager fremdeles, at Lucas var med 

i Romkjelderen paa Adventure, uden at han dog kan sige, at han var med til at sætte Ild paa, men han havde 

Trash i Haanden, ligesom de andre. 

Fremstilledes A. Wren Gittens der blev gjort bekjendt med de af Deponenterne afgivne Forklaringer. Han 

gjentager ligeledes, at det var Adventure’s Folk, der kaldte paa Banden, der ellers vilde være gaaet videre 

indtil den havde truffet den Bande, fra hvilken den længere syd paa hørte Skalleblæsen, og havde navnlig 

Dep. Wm Henry mødt dem halvveis i Alleen. Da Banden kom ind var, saa troer A. allerede Forvalterhuset og 

Allowancekjelderen brudt op, af Adventure egne Fruentimmere. Han saae Dep. Lucas Richard nede ved 

Værkerne og han og Lucas vare ved Siden af hinanden ”nearly tangling one another” i dette Øieblik, da der 

blev sat Ild inde i Romkjelderen og de Folk der stode i Døren, vel en 5 – 6 Stykker, de fleste med en Spand 

Rom i Haanden, flygtede for Ilden. Han indrømmer, at han havde en cutlash i Haanden, men vil ikke have 

givet, eller behøvet at give, nogen Ordre, da alting gik af sig selv. 

Fremstilledes A. Christian Martin, der igaar var bleven opsendt fra Frederiksted. Han indrømmer, at han 

blæste paa Skal, hvilket han dog kun gjorde meget daarlig men var nødt til at gjøre det. Saa saare de vare 

komne ud paa Landeveien angav William Henry, der var Fører, at de skulde gaae til Adventure og Banden, 

der bestod af saagodtsom alle L. Love’s Folk, Mandfolk og Fruentimmer, men ingen Fremmede, svingede 

altsaa ind paa Adventure. Han har ikke seet, at Adventure’s Folk kaldte dem ind eller mødte dem paa Halv-

veien, først ved Distillerhuset mødte de endeel af Adventure’s Folk, der hverken havde ringet paa med 

Klokken eller blæst paa Skal, eller gjort noget for at opmuntre [Folio 75b-76a, opslag 120] dem. Han angiver, 

at han ikke naaede at komme ind i Forvalterhuset, da der ikke var Plads og da han var paa Veien nede i 

Gaarden, var der allerede Ild i Romkjelderen, hvad han mener, at Lucas, hvem han vil have truffet dengang 

Forvalterens Photon blev slaaet istykker, vel kunne bevidne. 

Fremstilledes A. Cathrine James der, som hidtil benægter, at hun har sat Ild noget Sted paa Adventure, 

idet hun kun vil have været med i Flokken. 

Samtlige Deponenter, fastholder ligeoverfor Arrestanterne, hvem de alle personlig kjender, deres Vid-

nesbyrd, navnlig vilde Dep. Lucas og William Henry være aldeles sikker i deres Sag med Hensyn til Cathrine 

James. Dep. Lucas Richard afviser med Bestemthed Arrestanterne William Henry og Wren Gitten’s Forkla-

ringer ham vedkommende. De erklære sig alle rede til edelig at bekræfte deres Forklaringer. 

A. A. der vare afhørte hver for sig vare efterhaanden blevne afførte. 

Deponenterne demitteredes. 

Retten hævedes Kl: 5. Ph Rosenstand 



 

© 

346 

 

Anno 1879 Onsdagen den 13de August om Eftermiddagen Kl 1. blev Retten sat i St Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Der forsattes med Undersøgelsen betræffende Adventure og Paradise. 

Paa Pl. Paradise var der anstilt Undersøgelseder dog havde givet meget lidt Udbytte med Hensyn til 

Gjerningsmændene. Vagtmanden Samuel Payne angav vel at det var de tre L. Love’s Folk Wm. Henry, Wren 

Gittens og Christian Martin der førte Banden derind og han vil have seet at Christian Martin var inde i Vaa-

ningshuset, men vil ellers ikke have seet hvem der har foretaget Ildspaasættelse-Handlinger. Magasstakkene 

Værkerne og Møllevingerne vare blevne brændte, ligesom der havde været antændt Ild i Vaaningshuset, hvor 

Ilden dog igjen blev slukket af den nævnte Vagtmand i Forening med et Par andre Arbeidere. Heller ingen 

andre af Plantagens Folk antages det at ville kunne give paalidelige Oplysninger da Folkene, ialfald de bedre 

af dem, skulde have holdt sig skjulte for Banden. Forskjellige Arbeidere der bleve trufne paa Stedet bleve 

udspurgte, men uden noget synderlig Resultat. 

A. A. Christian Martin og Wren Gittens fremstilledes først hver for sig og benægte begge at de vare med 

paa Paradise, idet Christian Martin fastholder hvad han tidligere har sagt om at han kom fra Adventure til 

Bettyshope uden at han vare inde paa Paradise og Wren Gittens angiver, at han fra Adventure vendte til bage 

til L. Love. 

Derefter fremstilledes A. William Henry der paastaaer, at saa godtsom alle de L. Love’s Folk der var paa 

Adventure ogsaa vare [Folio 76b-77a, opslag 121] paa Paradise. Han vil være sikker paa at baade Wren Git-

tens og Christian Martin vare med navnlig er det ikke sandt at Wren Gittens gik hjem fra Adventure da han 

var ”walking” saagodt som nogen og ialfald var med baade paa Bettyshope og Anguilla. Flokken der gik til 

Paradise var ikke saa meget stor da det kun var L. Love’s Folk i Forening med endeel af Adventure’s Folk som 

de toge med men som forresten gik villige nok. Først medens de vare paa Paradise blev Banden stor idet 

endeel af den Sværm der havde været paa Negrobay da de vare færdige der kom over paa Paradise. A. var 

foran og traf strax i Gaarden paa Samuel Payne med hvem de saa gik hen til Allowancekjelderen der var i 

Værkerne. Han mener at S. Payne selv aabnede Døren og Banden gik ind og tog hvad der var. Det var et Fad 

Rom i Kjelderen hvilket blev trillet ud og senere da enhver havde hjulpet sig til hvad han vilde, blev antændt. 

Det var en halvnøgen ”yellow” Dreng, som A. ikke kjendte, der satte Ild paa Rommen. Hvem der forresten 

satte Ild paa veed A. ikke da han og de andre kom ud af Allowancekjelderen saae han Røg og Ild i 

Magasstakkene. Der behøvedes ingen Commando til at faa Ild sat paa og A. gav hverken der eller noget andet 

Sted nogen Ordre. Ved Vaaningshuset var A. ikke længere end paa Trappen hvorfra han saae at Huset var 

tomt saa at der intet var at slaae istykker. Han saae ikke at der blev sat Ild i Vaaningshuset men det kan gjerne 

være. Det sidste Sted der blev sat Ild paa, troer han nok var Møllevingerne /: der var Vindmølle :/ men han 

veed ikke om det særlig var Gittens. Det kan nok være at der var En der kaldte dem op paa Møllebakken, da 

der pludselig blev en Bevægelse i hele Flokken aldeles som i en Flok Høns der blive kaldte til at æde. Han saae 

Gittens tre Gange i Paradise Gaard han gik omkring og svingede sin Cutlash, ligesom A. svingede sin lange 

Sabel med A. kan ikke sige at han egentlig gav Ordre men han skraalede kun op ligesom de andre. A. kan ikke 

nævne nogen der har særlig gjort noget og navnlig veed han ikke at Cathrine James har gjort noget særlig 

paa Paradise. Det var, da der kom Ild i Kjelderen et Fruentimmer i hvis Klæder der gik Ild saa hun maatte 

kaste sig ned i Mudderet og hun maae altsaa have været enten ind i Kjælderen eller ganske tæt ved Romfadet 

da det antændtes. A. fastholder sin Forklaring om hvorledes Adventure’s Folk bar sig ad og vil ikke indrømme 

at Christian Martin, der confronteredes med ham, har Ret i at han – Wm Henry – strax da de forlode L. Love 

dirigerede Banden til Adventure. Han mener idet Hele at Christian Martin og Gittens havde mere Skyld i at 

Banden paa L. Love blev dannet og rykkede ud, end han A. vil endog, da atter om Torsdag Morgen Driveren 

talte om, om ikke Folkene vilde gaae ud ”to walk” for at forhindre at en fremmed Bande skulde komme ind 
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og molestere Negerbyen, have sagt at han ikke vilde ud og vil have været inde i John Charles’s Huus da efter 

John Codday’s Trudsler de andre begyndte at tromme Folkene ud. 

A. Christian Martin vedbliver at han ikke var med paa Paradise og tilføier at han, naar han kan indrømme, 

at han var paa Bettys Hope ligesaa gjerne kan sige at [Folio 77b-78a, opslag 122] han var paa Paradise. Han 

gik med fra Adventure for at gaae til Paradise men fik ondt i Maven saa han maatte ind i et Sukkerstykke og 

da derefter Banden var halvfærdig gik han ikke heelt op i Gaarden men holdt sig paa en Markvei bag ved 

Smedeværkstedet. 

A. William Henry søger at minde ham om forskjellige Ting der ere passeret men Christian Martin fasthol-

der sin Benægtelse. 

Det bemærkes at det af A. William Henry omtalte Fruentimmer som der gik Ild i ved Undersøgelsen paa 

Paradise viste sig at være Elizabeth Nathan af Adventure. 

Arrestanterne afførtes. 

Derefter blev fremstillet A. William Bastian der fra Frederiksfort var overført til Arresthuset. Han blev 

confronteret med A. A. George Callender, Henry Samuel og Thomas Allen hvilke Alle gjenkjende ham og med 

fuldkommen Bestemthed paastaae at han var med og en af de første i Banden som var paa River Onsdag 

Eftermiddag. A. fastholder sin Benægtelse og yderligere Forhør bragte intet Resultat og A. A. afførtes. 

Fremdeles fremstilledes A. James Harewood /: Headly :/ der gav en Forklaring om hvorledes han, efterat 

Banden havde forladt Grove Place, paa U. Love havde været behjælpelig med at flytte Forvalter Finegans 

Bohave og hvorefter det saaledes ikke skulde være muligt at han havde kunnet være paa River, i hvilken 

Henseende han paaberaabte sig A. William Jones der havde været med til t flytte. 

Hvorefter da fremstilledes A. William Jones der angiver, at A. Harewood var med til at flytte efterat Ban-

den var kommen ud fra Grove Place og gik ad River til men at de en god Stund forinden de saae River brænde 

havde hørt op med at flytte da George Mace havde forbudt det, saa at han ikke kan sige noget om hvorvidt 

Harewood alligevel har kunnet være med til Ødelæggelsen paa River; han kan kun sige at Harewood ikke 

fulgte med i Banden men om han har været der er kommen bag efter. Arrestanterne afførte. 

Retten hævedes Kl. 4½. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen den 15de August om Eftermdg. Kl: 1 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

I Commissionens ordinaire Skriver Politifuldmægtig Dendtlers Sygdoms Forfald, blev Protocollen ført af 

fung: Politiskriver Henderson. 

I Anledning af hvad der med H. til Ar: Bamberg, var fremkommet om, at Isaac Nathan og et Par Andre i 

Frederiksted havde været efter ham og vilde skyde ham. 

Fremstilledes Isaac Nathan af Frederiksted, der, efter at have været behørig formanet forklarer, at han 

ikke kjender Bamberg, men da Old Bernards Navn nævntes i For- [Folio 78b-79a, opslag 123] bindelse med 

Bamberg, udsiger Dept., at han Ildebrands-Natten, omt: Kl: 2, hørte en Mand gaae og sværge og bande, at 

der var bragt en heel Deel Gods ned til ”Buck Hole” (Stevensons Gaard) og at han vilde bringe et heelt Regi-

ment ned for at brænde det. Gl: Bernard, der kom forbi irettesatte Negeren, der derpaa kastede sin Øxe efter 

gl: Bernard og da Øxen ikke ramte, fløi ind paa Bernard og smed ham til Jorden; der kom fl: Folk til, reddede 

gl: Bernard, til hvem Fyren, hvem Dept: hørte kaldtes Bamberg, da gjorde en Undskyldning; dette var 

Grunden til, at Dept: samlede nogle Andre Dagen efter, søgte efter Bamberg for at anholde ham som Oprører. 

Dept: ved ellers ikke noget om Bamberg, og navnlig veed han ikke, om Bamberg meente, at det var Ty-

vekoster, som af Brandstifterne vare bragte ned i ”Buck Hole”, eller om det var Gods, som Folk, der maatte 

flygte fra deres Hjem, søgte at redde der. 

Deponenten demitteredes, efter at have ratihaberet sin Forklaring. 

Fremstod Martin Isaac Petrus, Murer, af Frederiksted, kaldet Linger Martin; han angiver, at han, efter 

Ildebranden og Oprøret var med til, at opspore og optage Forbrydere, men han erindrer ikke noget om Bam-

berg eller Johannes Samuel, hvem han ikke vil kjende, og erindrer ikke noget om en Historie om gl: Bernard. 
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Deponenten kan heller ikke med Sikkerhed opgive, hvem den Charles Frederik der efter Bambergs Opgi-

vende skal have været med til at forfølge ham, kan være. 

Deponenten demitteret. 

Fremstod Wm Bernard af Byen; han blev formanet til Sandhed som Vidne og forklarer derpaa, at Ar: 

Bamberg rigtignok Tirsdag Aften smed en Øxe efter ham, men han har ikke lagt Mærke til at der var faldet 

saadanne Ord, som af Isaac Nathan forklaret, og han vil ikke have hørt Bamberg true med at sætte Ild paa; 

Bamberg bad ham strax om Forladelse, da han kjendte ham, og det er meget rigtigt, at der først var Nogen, 

der havde kastet Øxen efter Bamberg. Bamberg syntes at være fuld, endogsaa meget fuld. 

Deponenten demitteret. 

Fremstilledes Ar: Wm Strong af Pl. Lv: Bethlehem, der i for: Uge var overført fra St Croix Arresthuus til 

Frederiksfort. 

Fremstod Felix James, Bøder f: T: af Frederiksted, opholdt sig i October Dagene paa Pl: Whim; det blev 

ham betydet, at han har at afgive Forklaring som Vidne og derfor maa tale Sandhed; og forklarer han, at han 

var paa Whim Onsdag Formdg: den 2den Octr: En Bande Negere kom igjennem Hoved Indkjørselen ned til 

Værkerne, hvor der blev stukket Ild paa Magasstakken af Parti og en lille Fyr, som Dept: ikke kjendte. Dept:, 

der fulgte efter Banden fra Gaarden op til Vaanings- [Folio 79b-80a, opslag 124] huset vil ikke have seet Ar: 

Wm Strong. John Ford kjender han ikke. 

Arrestn: John Ford fremførtes og Dept: vil i ham gjenkjende den af ham omtalte lille Fyr, der sammen med 

Parti stak Ild i Magasstakken, og han angiver nærmere, at Parti satte Ild paa den ene Magasstak, medens 

Arstn: satte Ild paa den anden. Dept: blev paa det meest Indtrængende formanet til, ikke at sige mere end 

hvad han er vis paa, og han paastaaer, at han vil sværge paa, at John Ford er den, han mener. 

Dept: Felix James ratihb: sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstod Andrew Michael af Pl: Whim. Dept: gjentager hvad af ham i Forhøret den 3die Mai er forklaret, 

at han saae A: Ford og Strong paa Whim Onsdag Formd: den 2den Octbr: Han kjender dem begge vel og gjen-

kjender dem ogsaa nu med Bestemthed. Han har ikke med sine egne Øie seet Ford sætte Ild paa Magas-

stakken, men han saae ham banke Studene. Da hele Banden gik fra Gaarden op til Huset, har han ingen Tvivl 

havt om, at ogsaa Ford var inde i Huset, men han er dog ikke sikker paa, at han har seet ham der; derimod er 

han aldeles sikker paa, at han har seet Ar: Strong komme ud af Huset, saa at Strong altsaa maa har været i 

Huset. 

Dept: ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod Peter Andrew af Pl: Whim, der Ord til andet gjentager hvad han betræffende Ar: Wm Strong 

har udsagt i Forhørene den 2den Mai, 3die Mai og 21de Juni d: Aar, og navnlig gjentager, at han saae Wm Strong 

Ildebrands-Natten i Frederiksted med en Crowbar i Haanden, dog har han ikke meent at sige, at det netop 

var ved John Moores Boutik, at han traf Arrst: han troer at det var ved Apotheket, han gjentager fremdeles, 

at Vm Strong i Whims Vaaningshuus huggede Benene af det Bord eller den Bufet, hvorpaa Glassene stod, i 

Stykker, samt beretter ganske som tidligere, hvorledes Wm Strong ude paa Whim pralede af hvad han havde 

gjort i Frederiksted, og hans Svar til Depts: Bemærkninger. 

Arrestn: Strong berettede sine Ord til ”a young man”, hvem Dept: ikke kjender. Dept: lagde ikke Mærke 

til Ar: John Ford. 

Dept: Andrew Michael fremstod igjen. 

Ar: Wm Strong fastholder paa det Bestemteste sin Benægtelse at have været enten i Frederiksted den 

paagjældende Nat eller paa Whim næste Formiddag. 

Dept: erklærede sig rede til at beedige deres Forklaringer og blev demitterede. 

Arrst: Wm Strong afførtes. 

Arrest: John Ford, der kun vil have været med i Affairen med Studende, hvilke han dog ikke vil have slaaet, 

men tvertimod løst, og nægter at have været med til at sætte Ild paa Magassen [Folio 80b-81a, opslag 125] 

blev ligeledes afført. 

Retten hævedes Kl: 5. 
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 Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Løverdagen den 16de August om Formiddagen Kl: 9, sammentraadte Commissionen i Frederiks-

fort. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

I Commissionens ordinaire Skriver Politifuldmægtig Dendtlers Sygdoms Forfald, blev Protocollen ført af 

fungd: Politiskriver Henderson. 

Efter Tilsigelse, fremstod Moses Petersen, Smed paa Pl: Whim; det blev betydet, at han har at afgive 

Forklaring som Vidne og maa tale Sandhed. Han forklarer derefter, at han om Onsdag Formd: den 2den Oct: 

da det ventedes at Banden vilde komme ind til Whim, af Pltr: Latimer blev sat til at passe paa nede i Gaarden. 

Da Banden imidlertid under Skalletuden, og anden Spectakkel kom op igjennem Indkjørselen, løb Dept: i 

Skjul, da han ikke turde møde Banden; han vil saaledes slet ikke have seet, hvem der var i den, end ikke Parti 

vil han have bemærket, uagtet han kjendte ham godt, han har saaledes ikke seet enten Ar: Ar: John Ford eller 

Wm Strong. Da Banden var vel ude af Whim, gik Dept: til Bethlehem hvor han har sine Forældre. Han blev der 

under Urolighederne, men saae ikke noget til Wm Strong, før al Ting var forbi, og veed saaledes ikke, naar han 

er kommen  hjem til Bethlehem. 

Dept: aftraadte. 

Fremstod efter Tilsigelse John Waites af Pl Whim, født paa Antigua, det blev ham betydet, at han har at 

afgive Forklaring som Vidne og maa tale Sandhed. Han forklarer derefter, at han Ildebrands-Natten, da han 

saae Ilden fra sit Huus paa Whim, gik med Peter Andrew ind til Frederiksted. Da de kom ind, var Wood’s 

Boutik i Brand, og Banden vendte sig snart efter til John Moores Boutik. Tilspurgt i Almindelighed, om han 

saae Nogen, der var særlig virksom til at opbryde Boutikken, angiver han strax, og med stor Sikkerhed en 

Neger der kaldtes ”Old Iron” og var fra Whim, samt Wm Strong, hvem han godt kjender fra Whim, og forklarer, 

at de i Foreening, med en Crowbar eller lignende Ting frabrøde Stangen fra Døren, hvorpaa Hoben trængte 

ind i Boutikken, plyndr: og smed Varerne ud paa Gaden, og stak dem i Brand. Dept: blev bange for at være 

med i det Compagni og gik strax efter hjem til Whim, hvor han var, da Banden næste Formdg: kom ind. Han 

var i N. Byen da Banden kom ind, og der var allerede Ild i Magasstakken, da han kom op i Gaarden, saa at han 

har ikke seet hvem der har sat Ild paa dem, men han lagde i Banden Mærke til A. Wm Strong og John Ford, 

hvem han ogsaa godt kjender, da han har tjent paa Whim sammen med Dept:. Dept: var ikke inde i 

Vaaningshuset hvorhen Banden, efterat [Folio 81b-82a, opslag 126] have sat Ild paa Magassen begav sig, saa 

at han ikke har seet hvem der særlig var paafærde derinde. Buddts, ved hvilket Navn Dept: betegner A. Edwd: 

Regan blæste paa Skallen for Banden. Parti var ogsaa med, men Dept: kan forøvrigt ikke sige om det var den 

samme Flok, der tidligere paa Morgenen havde været paa Carlton og myrdet Soldaterne. Forehold at han 

ved en tidligere Leilighed (Politi Forhør 15de Novr: 1878) med Hensyn til Jane Williams har forklaret, at hun 

var inde i Spisekammeret, hvilket tyder paa, at Dept: har været inde i Huset, forklarer han nærmere, at den 

største Deel af Banden, navnlig Mandfolkene var gaaet, da han udenfra lænede sig ud ad Kjøkken Vinduet og 

saa Jane i Spisekammeret. 

Depts Forklaring blev ham omhyggelig forholdt, hvorpaa han ratihb: den. 

Fremstilledes A: Wm Strong, der vedbliver haardnakket at benægte at han har været i Frederiksteds Ilde-

brands-Natten eller paa Pl: Whim den næste Formiddag. 

Dept: fastholder ubetinget og med fuldkommen Sikkerhed sin Forklaring, som han erklærer sig villig til at 

beedige. Dept:, der er 24 Aar gl: og har opholdt sig herpaa Øen i 11 Aar, samt bekjender sig til den episcopale 

Kirke, bekræftede derpaa, efter at han paa lovlig Maade var bleven formanet, og Edens Betydning blev ham 

alvorlig forholdt, med Lovens Ed sin Forklaring, forsaavidt angaaer Ar: Wm Strong. 

Arrest: Wm Strong afført. 

Fremstl: Ar: John Ford, der forsaavidt Intet kan indvende imod Depts: Forklg: som han ganske vist var med 

i Bander Onsdag Formdg: den 2den Octr: var paa Whim. Ar: afført. 

Dept: John Vaites blev derpaa demitteret. 
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Fremstod efter Tilsigelse John Wm Breweter, af Pl: Whim, født paa Barbados; det blev ham betydet, at han 

har at afgive Forklaring som Vidne, og maa tale Sandhed. Han forklr: derefter, at han var hjemme paa Whim 

den 2den Octr: da Banden kom ind paa Whim; han var i Gaarden og har med Bestemthed seet, at det var Parti, 

John Ford og en 3die Neger, som han ikke kjendte, der satte Ild paa Magasstakkene. Dept: søgte at bjerge 

hvad han kunde for Underfv: fra dennes Huus, og lod Banden skjøtte sig selv, saa at han først kom op til 

Vaaningshuset, da de vare ifærd med at slaae i Stykker og nesten færdige. Da Dept: saae, at han kunde ei 

gjøre nogen Nytte inde i Huset, gik han ikke derind. Han paastaaer med Bestemthed, at han har seet Emanuel 

(Antigouan Camie) med i Banden. Dept: kjender Manny, der har tjent paa Whim meget godt, og Manny var 

særlig kjendelig ved det røde Skjærf, han havde paa. Han saae ogsaa, hvorledes John Ford, da de vare færdige 

i Magasgaarden gav sig til at prygle løs paa de 3 Stude og derefter slap dem løse, derimod vil han ikke have 

seet enten Wm Strong, som han ogsaa kjender, eller Edward [Folio 82b-83a, opslag 127] Ryan. 

Fritz Vallentin bragtes tilstede og berettede som tidligere, hvorledes Manny kjørte med ham fra ”Harden 

Gut” til River Onsdg: Morgen den 2den Octr:. Dept: naaede efterat være gaaet fra River, Mt. Pleast: omk: Kl. 

9, saa at det er ikke umulig at Manny kan have været paa Whim igjen Kl: 10, hvis han virkelig skulde være 

gaaet lige tilbage den samme Vei som han nys var kjørt for at komme til River. Demitteret. 

Dept: John Wm Brewster fik sig sin Forklarg: forholdt, ratih: den og aftraadte. 

Fremstilledes Ar: John Ford, der blev nærmere forhørt og under Forhøret angiver, at det eneste Sted han 

har været med er Whim; han vil Onsdag Morgen være gaaet fra Grove Place, hvor til han om Tirsdagen var 

flyttet, og paa Landeveien ved Two Wm have truffet paa en stor Flok Negere. Han blev antastet med Raabet 

”Our Side”, og da han dér ikke vidste, hvad dette betydede ikke svarede, fløi et Par Stykker paa ham og gav  

ham nogle Slag, i det de paa sammeTid sagde, at han nu skulde gaae med til Whim hvori Arrestn: samtykkede, 

Han gik da med, som han troer omk: midt i Flokken, i hvis Spids Parti gik. Han kom saaledes med de Andre 

ned i Magas Gaarden, men han paastaaer med Bestemthed at han ikke var med til at stikke Ild paa Magassen. 

Da der var En der raabte til ham om at løse de 3 Stude, gjorde han det, men han slog dem ikke. Han vil ikke 

have været med oppe i Huset, men vil være sluppet ind i Sukkerstykket for at komme Hjem til Grove Place. 

Senere vil han ikke have været ude, og han var ikke i Byen under Ildebranden. 

Dept: John Wm Brewster fremstod paany og gjentager ligeoverfor Arrestanten med den største Bestemt-

hed sit Udsagn, at Ars: med egen Haand satte Ild paa den ene Magasstak, medens Parti og den 3die Neger 

hver satte Ild paa sin. Og han erklærer sig rede til, naar forlanges at beedige den. 

Ar: vedbliver ligesaa bestemt sin Benægtelse. 

Efter Omstændighederne fandt Commissionen dog at burde udsætte Edsfæstelsen saavel af Depten 

Brewster som af den igaar afhørte Felix James. 

Dept. Demitteret og Arrestanten afført. 

Ifølge den af John Lewis i Forhøret den 18de fr: Md: gjorte Angivelse m: H: til den indtil videre relaxedt: Ar: 

John Murphy af Manngs: Bay blev John Murphy afhentet, bragt tilstede og confronteret med John Lewis. 

John Lewis angiver nu, at det ikke er ham men Broderen, nemlig den af de 2 Brødre, som har et Hug i det 

høire Haandled. Han anfører til sin Undskyldning, at de ligner hinanden i høi Grad. [Folio 83b-84a, opslag 

128] 

John Murphy vedbliver sit tidligere, at han ikke var i Byen den paagjældende Eftermd: og at det, hos nogen 

af Brødrene har, gjort som af John Lewis udsagt maa, have været James. 

Det bemærkes, at de 2 Brødre Murphy ere Tvillinger og, naar man ikke har dem begge sammen, vanskelig 

at skjælne fra hinanden. 

John Murphy blev derfor atter sendt hjem og John Lewis demitteret. 

Arrest: Harriet James, der har været paa fri Fod for at gjøre Barsel, blev nu, efter at hendes Barn er 10 

Uger gl: afhentet fra Pl: Mt Pellier og fremstilledes; hun forhørtes om hvorledes det gik til, at der den paa-

gjældende Torsdag Formdg: kom en Bande fra Nordsiden heelt rundt paa Syd Siden til Mt Pleasant (see Po-

litirets Forhør 21de Novr: fr. Aar samt Coms: Forhør 17de Decbr:) og forklarede da, at det var efter at Mt Pellier 

var bleven brændt, at den Flok, hvori hun var, gik fra Mt Pellier videre forbi Two Friends igjennem Spring Field 
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og Grove Place til Mt Pleasant. Hun antager derefter, at N. Side Banden ved 2 Friends havde deelt sig i 2 Dele, 

af hvilke den ene har gaaet ind til Two Friends og har huseret videre paa Nordsiden, medens den Anden er 

gaaet som beskrevet. Om Coln: Peter selv var med fra Syd Siden tør hun ikke sige Noget bestemt om. Hun 

benægter, at hun paa Mt Pleasant har opført sig saa voldsomt som hende paasagt og vil derfra være gaaet 

hjem til Mt Pellier. Da Arrestn: ynkelig angiver, at hendes nyfødte Barn er sygt, blev hun fremdeles indtil 

videre sat paa fri Fod. – Aftraadt. 

Derefter fremstilledes hver for sig Arr: Wm James af Enfd: Green og Robt: Richard af Mt Victory, og blev 

Sagen for deres Vedkommende gjennemgaaet, hvorefter det fandtes at de ialfald foreløbig kunde sættes paa 

fri Fod, og de bleve saaledes indtil videre relaxerede. 

Mødet hævet Kl: 4. 

 Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Anno 1879 Tirsdag den 19de August om Eftermiddagen Kl: 1 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var forhindret fra at være tilstede. 

Dommeren bemærkede, at han Fredagen den 8de August d: A: om Eftermiddagen Kl: 3 havde indfunden 

sig paa Pl. Allandale og i Overværelse af Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent 

Fracis Henderson foretaget forskjellige Undersøgelser. 

Localiteterne toges i Øiesyn og det viste sig da, at Vaaningshuset, som Banden [Folio 84b-85a, opslag 129] 

var kommen til ad den almindelige Indkjørseldvei ligger temmelig fjernt fra det Sted hvor Charles Flemming 

blev overfaldet og mishandlet, og, at der desuden er en med en Muur omgivet Kreaturfold imellem, saa at 

man oppe fra det Sted, hvorpaa Huset ligger, ikke kunde see det Sted hvor Overfaldet var forøvet, hvorefter 

det da, for flere Arrestanters Vedkommende, kan være troeligt nok, at de, uagtet de, efter deres egen 

Indrømmelse, have været med paa Allandale, dog ikke have seet hvad er er foregaaet med den unge 

Flemming, der fra Husets Bagdør forsøgte at løbe udenom Mulefolden nede i Negerbyen. En Flok Negere der 

nedenfor Gaarden, hvori Vaaningshuset ligger, havde skilt sig fra de Andre og var løben neden om 

Smedeværkstedet, som imod Negerbyen, antraf saaledes det unge Menneske paa hans Flugt og drev ham, 

da han ved Synet af dem bar vendt om, først op imod et Sukkerstykke og derfor igien nedad, indtil han tæt 

ved Smedeværkstedet overvældet er faldet til Jorden og er bleven liggende indtil han, saaledes som tidligere 

under Forhørene er forklaret, af Albert Beale og Andrew blev bragt ind i Negerbyen. 

Der blev antruffen en Person, for Øieblikket Vagtmand paa Stedet, John Farris, om hvem det angaves af 

Planter Flemming, der var tilstede, at han – Farris havde da Miss Flemming – Hr. Flemmings Søster – ad 

samme Vei som Charles Flemming men noget bag efter, vilde flygte ned i Negerbyen havde standset hende 

og næsten med Magt havde trukket hende ind i et Sukkerstykke, for at hun kunde være i Skjul for Negerne, 

saa at han ogsaa maatte have seet hvorledes Charles F., da han flygtede ned af Skraaningen og saae Neger-

flokken der kom ham imøde, var vendt om og flygtet op ad Bakken. Han blev indhentet, som Parris vedbli-

vende paastod, af en gammel eller dog ældre Neger med graat Skjæg, der gav ham et Slag, hvorpaa han 

vendte om og løb ned af Bakken, men snart blev forfulgt og omringet, indtil han, overvældet med Slag, faldt 

om. Parris, der er en Barbadianer, og i 16 Aar vil have opholdt sig paa Two Friends, og derfor ikke vil kjende 

noget synderlig til Sydside-Folkene, paastod, at han ikke har kjendt nogen i den hele Flok og kun har lagt 

Mærke til den gamle Mand, der ogsaa var den der senere kom tilbage med en Kniv, som han, da han ikke 

fandt Charles F. længere, forbittret stødte i Jorden. 

Endvidere var bragt tilstede Huusdrengen Arnelius fra Mountain, der ligeledes var tilstede paa Pladsen 

mellem Negerbyen og Mulefolden da Overfaldet skete. Det Hele gik saa pludselig til, og han var selv saa 

bange, at han ikke, i den Klynge der omringede Charles F., fik skjelnet nogen. Da han kom med nogle Jam-

merraab over, hvad der var gjort ved ”Marta Charles”, var der en, eller maaske et Par Negere, der hævede 

deres Stokke imod ham og vilde slaa ham ned, men en lang Neger, der stod ved Siden af og som hed George, 
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lagde sig imellem og fik ham ind i et Huus, og han mener, at denne George ialfald maae vide, hvem det var, 

der vilde slaae [Folio 85b-86a, opslag 130] ham, men han turde ikke have nogen Mening om, hvorvidt George 

havde været selv med i Overfaldet. 

Endvidere fremstilledes en gammel Mand, Old Jacky, der antages, at kunde give Oplysninger, men det 

viste sig, at han kun havde været oppe ved Huset og saaledes intet seet til Overfaldet. Han kunde ikke blive 

færdig med at beskrive hvor slemt Johnny /: Arrest. John Thomas Sobers :/ havde været oppe i Huset, saa, at 

han ikke havde ladet sig nøie med, at true enhver, der vilde slukke, med at hugge Hovedet af ham, men 

efterat Banden var kommen ned i Huulveien, endog var kommen tilbage, for at forvisse sig om, at der intet 

blev slukket. Han meente, at Johnny havde været en af de allerførste, der var kommen op i Huset, saa at han, 

efter hvad Dep. senere har hørt om Overfaldet paa Charles F., neppe kunde have været med dertil. 

Christopher Samuel havde han ogsaa seet oppe i Huset men han veed ikke om han først kan have været med 

i Overfaldet. 

Et ganske lignende Resultat fremkom ved Afhøringen af Joe William. 

Endelig vare efter Tilsigelse mødte paa Allandale Vagtmanden Richard Alcok og Joseph Richard af Pl. 

Becksgrove, om hvem det af A. John Thomas Sobers var opgivet, at de havde været paa Becksgrove’s Bakke 

og seet Allandale brænde, sammen med ham. De angive imidlertid Begge, at Johnny ikke vare der paa den 

Tid, men først kom derop en god Stund senere. 

Fremstilledes A. George Michael der angiver, at han ikke kjendte den Person eller som han mener de tree 

Personer der vilde banke Cornelius. Da det foreholdtes ham, at det Sted hvor han har staaet, er tæt ved det 

Sted hvor Overfaldet skete og endog hvor Charles F. blev liggende, indrømmer A. dette, men han vil ikke 

destomindre ikke vide noget om hvem det var der forøvede Overfaldet. A. afført. 

Fremstilledes A. Christopher Samuel, der under et længere Forhør fastholder, at han ikke var paa den Kant 

hvor Overfaldet paa Charles Flemming skete, idet han, ad den heelt modsatte Kant vil være kommen ind paa 

Allandale, som tidligere forklaret, længe efter, at de første af Banden vare komne derind, og intet nærmere 

fremkom. Afført. 

A. Thomas Critchlow der havde begjært sig fremstillet under Angivende af, at han nu, efter at han i læn-

gere Tid havde ligget alvorlig syg, maatte ud med Sandheden forklarer, at han, hvor han hidtil havde be-

nægtet, havde været med paa Mountain og Allandale men han vil, ligesom de fleste andre have været den 

allersidste, saa at han ikke har været med i enten Overfaldet paa Charles F. eller Brandstiftelsen. 

Arrestanten afført. 

Retten hævedes Kl: 4.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdagen den 23de August om Eftermiddagen Kl: 1. blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. [Folio 86b-87a, opslag 

131] 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Dommeren bemærkede, at han de foregaaende Dage havde været saameget optagen af Forretninger der 

ikke taalte Opsættelse, at han ikke havde kunnet optage Forhør. 

A. William Grant, der i lang Tid har ligget syg paa Hospitalet blev fremstillet. Han indrømmer nu at det ikke 

er sandt naar han tidligere har sagt at han om Torsdagen kun gik en ganske lille Stykke bort fra U. Love og da 

han var bange for at komme i Fortred vendte tilbage til U. Love. Han gik om Torsdag Morgen, som han siger, 

alene ud fra U. Love og lige over mod Sydsiden, hvor han ved Negrobay stødte til den Bande som huserede 

der. Han fulgte med Banden til Manningsbay, hvor han, af en anden Neger, vil have faaet et Slag i Hovedet 

der fik ham til at gaae hjem igjen. Han vil have været noget fuld og vil ikke paa Negrobay have truet noget 

Fruentimmer med en Øxe. Han havde rigtignok om Morgenen paa Upper Love en Øxe men vil, da han, 

temmelig fuld som han var, faldt, have tabt Øxen og ikke havde den med igjen. Han nægter fremdeles paa 

det bestemteste, at han havde noget at gjøre med Ildspaasættelsen paa U. Love’s Værker. Han vil have været 
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i Negerbyen da Værkerne brændte. Derimod maae han fremdeles nu indrømme, at han, saaledes som af 

Dep. John Ryan Pedro og Alexander Griffith /: 18de og 22de f: Md :/ forklaret om Torsdag Morgen gik om i U. 

Love’s Negerby og opfordrede Folkene til at ”turn out” da ingen mere skulde arbeide for 10 Cts, men han 

paastaaer, at det var John Codday og George Mace der fik ham, der havde faaet et Glas Rom i Griffiths Huus, 

til at gjøre det, idet han ikke turde andet end lystre disse to voldsomme Mænd saameget mere som han var 

fremmed paa Plantagen. Han paastaaer desuden, at der var ingen, der brød sig om hans Opfordring, da de 

allerede havde deres egne Førere. Da Mt Pleasant’s Vaaningshuus brændte om Eftermiddagen, var han nede 

paa Plessens, saa han ikke saae hvem der var med. Han var med til at slukke Ilden i Magasgaarden, men da 

ud paa Natten Værkerne brændte, var han i Driverens Huus. Han var om Onsdag Aften bleven bragt til U. 

Love ved sit Fruentimmers Forestillinger, da han saae Grove Place brænde. A. angiver, at han nu har angivet 

alt hvori han har forbrudt sig og afførtes. 

Fremstilledes A. John Sealy af Pl. Grove Place. Han maa nu indrømme, at han ikke har holdt sig saa rolig 

som han hidtil har ville give det Udseende af. Dog vil han ikke have været videre med end at han om Tors-

dagen da en Bande, paa, som han mener, en 80 Negere kom fra Nordsiden ned gjennem G. Place gik med 

den over til Mt Pleasant, hvor den dog ikke gjorde nogen Fortred men kun lod sig beværte oppe i Hr Mac 

Dermotts Huus. Han fulgtes fremdeles med den fra Mt Pleasant over til Paradise, hvor han, medens Banden 

forøvrigt trak videre Syd paa, vil have forladt den; hvorledes denne Bande er opstaaet, eller hvem den bestod 

af, vil A., da han ikke kjender synderlig til Nordsidefolkene, ikke viide. Han antager, at hvis ”Colonel Peter” 

havde været med den, vilde han have hørt hans Navn nævne. Han mener, at Anføreren var en Mand med en 

sort [Folio 87b-88a, opslag 132] Hat, men som han forøvrigt ikke kjendte. Beskrivelsen tyder paa, at det kunde 

være Joe William fra Mt Pleasant. Paa Grove Place selv vil A. ikke i nogen Maade have hjulpet Banden. Han 

stod i Gaarden tæt ved Driveren og saae saaledes da George Callender, da Driveren ikke vilde raabe ”our 

side” og kaldte George en Dreng, rykkede ham i Skjæget. Han benægter fremdeles, at det var ham der 

paaviste Melet i Mulefolden hvorimod han ikke vil nægte, at han, da alle de andre Folk strømmede ind for at 

faae Meel ogsaa tog sin Portion. Det var en lille tienes Pige der først raabte om Melet og derved standsede 

Banden. Hun blev forøvrigt saaledes forbrændt at hun døde samme Nat. A. vil hermed have lettet sin 

Samvittighed og kan ikke angive nogen Grund til at han under hele Undersøgelsen saa haardnakket har holdt 

paa at han hele Tiden holdt sig rolig i G. Place Negerby. 

Fremstilledes A. John Charles. Han angiver, at han ikke kan sige paa hvilket Punct den af A. Sealey omtalte 

Bande er stødt til den store Bande paa Sydsiden. Det maa imidlertid formentlig have været ved Manningsbay 

Bro, da, medens de opholdt sig der flere Flokke kom op fra Bettys Hopes Kanten. Joe William vil han have 

seet ved Manningsbay eller Anguilla og han vil ogsaa der have hørt tale om Nordside Folk. Arrestanten Sealy 

har han ikke seet og A: Grant har han ikke seet senere end ved Manningsbay. 

Arrestanterne Sealy og John Charles afførtes. 

Fremstilledes A. Jacob James Ambroise der var opført fra Frederiksted. Han benægter, at han paa Anguilla, 

paa hvilken Plantage han har tjent et Par Aar indtil August f: A:, har været med til at sætte Ild paa i det han 

forøvrigt forklarer, at han kom op til Anguilla med den Hob, der fra G. Place Torsdag Formiddag drog igjennem 

Mt Pleasant saa at han altsaa ligesom A. Sealy først kom til det allerede afbrændte Paradise. Han vil fra 

Anguilla være gaaet hjem igjen. Ved Manningsbay saae han Joe William med den sorte Hat, men vil ikke 

tidligere have seet ham i Flokken, saa at han ikke kan forklare sig, at han skulde have bragt Banden over fra 

Nordsiden. Ved Manningsbay traf han desuden af Mt Pleasant’s Folk, Joe La Grange, Henry Thomas og Allick 

Edward og han mener, at de alle have været i Sydside Banden forinden den lille Nordside Flok kom igjennem 

Mt Pleasant. Ved Banden af Mt Pleasant vil A. have været hjem men og han vil ikke nægte at han ogsaa, da 

Allowancekjelderen var opbrudt, tog sig en Portion Meel. Da den af John James af Anguilla i Forhøret den 

22de Marts afgivne Forklaring blev A. foreholdt, angiver han at han rigtignok var oppe i Anguilla Gaard, og at 

han har revet Sivene af et lille Huus – efter hans Mening en Svinestie – samt at have med Sivene i Haanden 

har været inde i Badekammeret hvor der var en stor Mængde inde for at drikke Vand men at der ingen Ild 
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var i Sivene som han vil have bragt med sig ud igjen og deraf ladet gjøre en Hat som han endnu har. 

Arrestanten afførtes. 

Endelig fremstilledes A. Prince Huggins for forinden han i næste Uge afsendes til Frederiksted endnu at 

forhøres. Han angiver da, at han foruden at være med ved Wallace’s Boutik ogsaa var med i den Bande der 

opbrød William Moore’s Boutik i Strandgade. A. var med inde i Boutikken, der var pakfuld af Negere. A. saae, 

at der blev tumlet med Pengekassen men [Folio 88b-89a, opslag 133] han var ikke saa nær, at han enten selv 

var med eller saae hvem det var. A. tog selv en Skinke med maatte ligesom saa mange Andre kaste den igjen 

da Norway Charly kom ud og kastede Flasker rundt omkring i Mængden. Om det var, at Norway Charly ikke 

vilde have, at de maatte stjæle, eller kun Kaadhed, veed A. ikke. A. var ikke med ved Ødelæggelsen af 

Toldboden. Han hørte baade Bottom Belly og Many’s Navn nævne men veed ikke af at han har seet dem. Der 

var, efter hans Formening, flere der havde et rødt Klæde enten om Livet eller Halsen. Det var en med et rødt 

Klæde der bankede A. fordi han havde taget en Kjørepidsk. Om det var Many, tør han ikke sige. A. paastaaer, 

at han ikke med Bestemthed ville kunne opgive en eneste der har været med f.Ex. i Moore’s Boutik, skjøndt 

der maae have været mange Nordside Folk imellem dem. Han erindrer, at han har seet Thomas Dembo, uden 

dog at kunne sige noget nærmere om ham. Arrestanten afført. 

Retten hævet Kl: 4½.  Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Tirsdagen den 26de August om Eftermiddagen Kl 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles for hindret fra at være tilstede. 

A. Peter James af Pl Bettys Hope fremstilledes for paany at forhøres med Hensyn til hvorvidt han har været 

med ved Affairen paa Carlton Onsdag Morgen, idet det bemærkes at det er almindelig opgivet at baade A. 

og hans Broder John havde været med der. A. vedbliver, at benægte at han var med og angiver fremdeles at 

det eneste Sted hvor han var med var paa Anguilla. Der var baade han selv og John og deres Fader med og 

udsiger han med Hensyn til Faderen at han ikke kunde andet end følge med Banden fra Bettys Hope. A. vil 

ingen Ting have gjort paa Anguilla, hvorfra hans Fader tog ham med hjem, hvorimod John ikke vilde lystre 

men tvertimod skubbede til den Gamle. Under et nærmere Forhør kommer A. til at sige at det var Bettys 

Hope egne Folk der have voldet den største Fortred paa Bettys Hope og derefter kastet Skylden paa andre 

og angiver han saaledes navnlig William King, Joe Watts og James Clarke af hvilke de to Sidste allerede i 

Oprørsdagene løb bort i en Baad. Han vil selv have seet at William King satte Ild i Magashuset, der var fuld af 

Factorie-Magas og han troer ogsaa at Joseph Gibbs har været med til at sætte Ild i Kyringshuset og bag efter 

skyder Skylden paa andre; ialfald har han hørt at Cox skal have fortalt saadant til Forvalter Brady paa 

Diamond. Han troer ikke at det er sandt, at Cathrine James har været med til at sætte Ild paa Vaaningshuset, 

han har seet hende staae i Gaarden med en …….. Saltfisk i Haanden men han vil have hørt at hun, da 

Vaaningshuset kom i Brand jamrede over det fordi Hrr. Peebles var en god Mand. Han siger, at der er kun 

nogle faae Bettys Hope’s Folk hvem der kan stoles paa [Folio 89b-90a, opslag 134] de andre vare ligesaa gale 

som de Fremmede. Han vil ikke have lagt Mærke til at A. James Cox førte en egen Bande ind paa Bettyshope. 

Han saae Cox men han saae ikke at han deeltog i eller ledede nogen Deel af Ødelæggelsen. A. vil være fulgt 

sammen med Cox til Anguilla og vil ikke kunne forstaae, at Cox skulde have været i Spidsen for Banden paa 

denne Plantage. Om Cathrine James gik med til Anguilla veed han ikke. Han kjendte godt den Andrew Dalton 

der ved Tamarinthetræet vil være bleven tiltalt af Cox men han har ikke seet ham der eller hørt nogen 

Samtale imellem dem, hvorimod han har seet Dalton komme ud af Anguilla’s Kjelder med en Side nyt Læder. 

Fremstilledes A. Cathrine James af Pl. L. Love der, medens hun hidtil bestandig har nægtet at være fulgt 

med over til Bettys Hope, nu da Peter James ivrig paasiger hende det, indrømmer det, men nægter at have 

været med til at sætte Ild paa idet hun kun vil have staaet i Gaarden. Hun nægter, at hun gik med til Anguilla. 

Fremstilledes A. Jame Cox af Pl. Diamond der først nægter, at have talt til nogen om hvad der var skeet 

paa Bettys Hope men, da Peter James gjentager, at Cox har sagt, at han har fortalt Forv. Brady som anført, 
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indrømmer det og siger, at han har seet Joseph Gibbs sætte Ild i Kyringshuset men ikke desangaaende vil 

kunne afgive nærmere Forklaring. Sig selv betræffende har han, som sædvanligt intet at anføre, andet end 

at han var ”walking”. 

Fremstilledes A. George Cambridge af Pl. U. Love der angiver at der, da han satte Ild, som tidligere anført 

i en Pind ved Kyringshuusdøren allerede var Ild inde i Kyringshuset uden at han veed hvem der havde antændt 

det. 

Samtlige Arrestanterne vare afførte. 

Efterat endnu forskjellige Undersøgelser vare foretagne hvorefter det bestemtes at lade de hensiddende 

Arrestanter, som er sigtet for Deeltagelse i Mordet paa Carlton nedføre til Frederiksted for der at fortsætte 

Undersøgelsen i saa Henseende, blev Retten hævet Kl: 4. Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen den 29de August om Formiddagen Kl: 10 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlem vare tilstede. 

Fremstod Peter James Bødker paa Pl. Bettyshope, født paa Orange Grove. Han blev tilspurgt med Hen-syn 

til sine to Sønner John og Peter James og forklarer da at John kom hjem til Bettys Hope Onsdag Formiddag 

efter at have været paafærde i Byen hele Ildebrandsnatten. Han var i høi Grad ophidset og skubbede Dep. 

bort da han talte til ham om det Urigtige at han havde været ude. Han fortalte ikke Dep. noget om hvad de 

var hændet eller hvad han havde gjort, saa Dep. veed ikke om han var med paa Carlton men han antager det. 

John var igjen paafærde senere om Onsdagen og kom sammen med Banden ind paa Bettys Hope om 

Torsdagen. Han vilde slet ikke lytte til Dep. og da oppe paa Anguilla, hvorhen Dep. var bleven tvungen til at 

gaae med, Dep. vilde have ham til at gaae med hjem stødte han til ham med den Hakke hvormed han [Folio 

90b-91a, opslag 135] stod og stavlede Magas ind i Ilden. Peter derimod har, efter Dep.’s Overbevisning holdt 

sig rolig, han var navnlig ikke i Byen under Ildebranden og Dep. mener, at han var hjemme hele Onsdag 

Morgen saa at han altsaa ikke har været med paa Carlton. Dep. forestillede, da John kom hjem, begge 

Sønnerne, at de vilde ende med at blive skudte hvis de gik med og Peter, der i det Hele er en god Søn lyttede 

villig til ham. John endte da ogsaa med at blive skudt. John og Peter lignede hinanden saameget at de meget 

let kunde forvexles. Dep. vil aldrig have sagt til nogen at Peter havde været med paa Carlton. Han troer at 

der blev holdt Mandtal over Folkene saa tidlig Onsdag Formiddag at Peter ikke vilde kunne have været 

tilstede derved hvis han havde været paa Carlton. Paa Anguilla passede Dep. hele Tiden paa Peter og han 

gjorde ikke noget. 

Fremstilledes A. Peter James der var nedført til Frederiksfort og angiver, at han ikke troer, at det var saa 

tidligt, at der blev holdt Mandtal, men han fastholder ligegodt, at han var hjemme Onsdag Morgen. Værkerne 

skulde fremdeles i Gang Onsdag Morgen og A. var Fyrbøder saa han vidste, at han vilde savnes. Da der derfor 

en stor Deel af Bettys Hope Folk ved Daggry gik ind ad Byen til, gik han ikke med. Af de Folk der saaledes 

Onsdag Morgen gik med til Byen troer A. ikke, at der er nogen tilbage paa Bettys Hope da de fleste af dem 

løb deres Vei i en Baad, Torsdag Aften og et Par under Oprøret satte Livet til. 

Dep. demitteredes og Arrestanten afført. 

Fremstilledes A. Martin Richard af Pl. U. Love. Han har lige indtil de sidste Dage henligget paa Hospitalet i 

Frederiksted som Følge af et Skudsaar fra Fredagen den 4de October, da Parris’s sidste Bande adsplittedes 

paa River, erholdt i den høire Arm der her maattes amputeres. A. angiver, at han den paagjældende Dag, 

ifølge med nogle faae ander Negere, af hvilke han ingen vil have kjendt, kom ind paa River, hvor han, medens 

de andre Negere gik op i Gaarden, gik ind i Negerbyen. Da kort efter en Trup ”Volunteers” kom ind paa River 

og A. flygtede ud af Negerbyen blev han saaret af et Skud i Armen. Han vil ikke have været andre Steder end 

i Negerbyen og vil ikke, som han er sigtet for, have været virksom for at faae Folkene ud af Negerbyen. Under 

et nærmere Forhør vedgaaer A., at det var med Parris’s Bande, at han kom ind paa River og at han har kjendt 

flere Negere i den. Han vil have opholdt sig i U. Love Negerby da nogle af Banden og navnlig Parris og Wm 

Henry kom der igjennem for at faae Folk med. Paa den Maade kom A. med over til River, hvor han slet ikke 
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kom op i Gaarden, men, som sagt, gik strax ind i Negerbyen. Dette er den eneste Udflugt A. under 

Urolighederne vil have gjort. A., hvis Saar endnu ikke er fuldstændigt lægte, afførtes. 

Fremstilledes A. William Spooner af Pl Høgensborg. A. der hidtil bestandig har fastholdt deels at han slet 

ikke var med paa Enfjeldgreen om Torsdagen, deels at han ialtfald ikke var med nogen Bande inde i Vaa-

ningshuset, angiver nu, at han om Torsdag Morgen var med blandt de Folk, [Folio 91b-92a, opslag 136] som 

Washington og Francis Aaron samlede, og altsaa med deres Bande var paa Enfjeldgreen. Han maa fremdeles 

vedgaae, at han var oppe i Vaaningshuset, men han vil først være kommen derop, da Banden allerede var 

næsten færdig med at ødelægge. Han vil paa Gulvet have fundet Værket af et ituslaaet Stueuhr, hvilket han 

tog op og smed ud af Vinduet. Han kan saaledes vel forstaae, at han er beskyldt for, at have slaaet Uhret 

istykker, men han kan ikke forklare, hvad der kan have givet Anledning til, at han er sigtet for at have sat Ild 

i Sofaen. Han har ingen Sofa seet og vil ikke have seet, at der blev sat Ild noget Sted i Huset. Fra Enfjeldgreen 

fulgte han med den Flok der gik til Diamond, hvorfra han, uden at vente paa at see Diamond brænde, vil være 

gaaet hjem til Høgensborg. Under et fortsat Forhør angiver A., at han ikke ellers har været med noget Steds. 

Han troer ikke, at der var nogen synderlig Antal af Høgensborg Folk med paa Mountain og Allandale. Han 

veed, at Francis Aaron var med, da han om Onsdag Aften talte om det paa Plantagen. Han omtalte, at Hr. 

Flemmings Søn Charles var bleven overfaldet og pryglet, og A. er vis paa, at han nævnte baade Charles Brun 

og en John Thomas, der tidligere skulde have tjent paa St Georges, som Deeltager i Overfaldet. Derimod vil 

han ikke have hørt nævne David James. Paa Tilspørgsel angiver A., at han meget godt kjender Betzy, en Datter 

af Driveren paa Carlton, men, at han ikke saae hende paa Enfjeldgreen. A. kom her til Øen i 186? som en 11 

Aars Dreng og kom til Diamond & Ruby; i de sidste 11 aar har han tjent paa Høgensborg. A. afført. 

A. Joseph Bowell af Pl .Høgensborg fremstilledes for endnu at forhøres forinden der skredes til en endelig 

Vidneførsel betræffende Carlton Afaairen. Han benægter fremdeles som hidtil, at han Onsdag Morgen var 

ovre paa Carlton. Han vil først have lagt sig til Hvile henad Morgenstunden, eftersom han om Natten i 

Anledning af Ildebranden i Byen havde været taget i Brug af Forvalteren. Han vil være falden i Søvn, og da 

han langt ud paa Morgenen kom ud paa Landeveien ved Broen, hørte han, at to Soldater vare bleven slaaede 

ihjel paa Carlton. Han gik ned og saae dem ligge ved Siden af Veien blodige og med Hoevederne bedækkede 

med Prickly Pearblade, men han tilføiede ikke Ligene – thi de vare dengang ganske døde – nogensomhelst 

Overlast. Han var, hvad han ogsaa tidligere har benægtet med Washington’s Bande ovre paa Carlton om 

Torsdagen, men han vil ikke have været længere end i Gaarden ved Tamarintetræerne og benægter 

fremdeles, at der passerede noget imellem ham og Mrs. Crawford. han angiver, at Francis Aaron om Torsdag 

Morgen talte om, hvad Ildebrande han havde været med til, og at det var galt, at alle Høgensborg’s Folk 

sadde hjemme, medens alle andre ”were walking”, da de, hvis en Bande igjen skulle komme til Høgensborg, 

vilde faae noget andet at see. Det var derefter, at Høgensborg’s Folk med Washington i Spidsen, ogsaa satte 

sig[Folio 92b-93a, opslag 137]  i Bevægelse og gik over til Williams Delight hvor dog A. ikke vil have været 

med. 

A. afførtes. 

Fremstod Joseph Clarke af Pl. Carlton der har været opgivet som en af dem der har angivet at A. Peter 

James var med til Mordet paa Soldaterne. Behørig formanet til Sandhed som Vidne forklarer han, at han saae 

en af Peter Pullet’s Sønner fra Bettys Hope slaae den af Soldaterne der laae ved Foden af Trapperne med en 

Stok i Hovedet men han veed ikke rigtig om det var John eller Peter dog mener han at det var den, om hvem 

han senere har hørt at han var skudt. Tilspurgt mere i Almindelighed forklarer han at der var saa mange 

Negere og han – Dep. – var saa forfærdet at han ikke har havet lagt Mærke til, hvem der var med, dog vil 

have seet baade Agnes og Mathilde men kun, da de vare ifærd med at slaae Militairvognen istykker, ikke 

senere. Joseph Bowell saae han ikke ved den Leilighed paa Carlton men han saae ham næste Dag staae i 

Gaarden da Værkerne brændte. Han har ikke hørt, at Joseph Heyns skulde have været med til at bringe 

Banden ind efter Soldaterne, det var John Christian Flanders. 

Fremstilledes A. Peter James og Dep. erklærer at det ikke er ham som han saae paa Carlton. Dep. kjender 

egentlig ikke denne og er ganske paa det Rene med at det har været John.  
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Dep. demitteredes og Arrestanten afførtes. 

Retten hævedes Kl: 4½. 

 Ph Rosenstand C Sarauw 

 

Aar 1879 Lørdagen den 30de August om Formiddagen Kl. 9 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Fremstod Isaac Simmons af Pl. Carlton, født samme Sted. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vid-

neforklaring, og han blev formanet til Sandhed. Han blev der efter afhørt med Hensyn til Mordet paa de to 

Soldater paa Carlton Onsdag Morgen den 2den October f: A:. Han forklarer derefter, at han stod oppe paa 

Galleriet til Vaaningshuset, da en Mængde Negere vare samlede ude paa Landeveien. Tidligere om Morgen, 

før Kl. 5, var der kommen en Militairvogn forspændt med 4 Heste og ført af to Soldater ind paa Carlton. 

Hestene vare blevne fraspændte, og de to Soldater sadde, efter at have faaet en Kop Kaffe, i Fred, og uforstyr-

ret af Carlton’s Folk, paa Cisternen tæt ved Huset. Klokken var vel 8, da Dep. saae John Christian Flanders fra 

Negerbyen løbe ned af Alleen ud til Mængden paa Landeveien. Strax efter kom der en uhyre Hob under 

Raaben og Skrigen ind paa Plantagen, op igjennem Negerbyen. I Spidsen gik John Christian med A. Agnes 

under Armen. Sværmen naaede op i Baggaarden, hvor Vognen stod fraspændt; imidlertid havde Soldaterne, 

da Sværmen kom ind, søgt Tilflugt inde i Stalden. Dep. gik ned i Gaarden og saae, hvorledes John Christian og 

Agnes først toge fat i Vognstangen, hvorpaa Mængden gav sig til at hugge løs paa Vognen. Underforvalter 

Mac Kay havde fortalt Negerne, da de raabte paa Soldaterne, at der ingen var, men snart [Folio 93b-94a, 

opslag 138] efter bleve de opdagede inde i Stalden – som Dep. senere har hørt af Joe Harrison. Dep. saae 

dem løbe ud af Stalden, den ene mod Vest og rundt om Stalden og den anden mod Øst lige hen til Trappen 

ved Vaaningshuset og nu begyndte Hoben at forfølge dem med Steenkast og Slag. Det lykkedes den ene – 

den lille, mener Dep. – at komme op ad Trappen til Galleriet, medens den anden, der løb rundt om Stalden, 

mange Gange blev ramt af Steenkast og Slag, inden han ogsaa naaede hen til Foden af Trappen, hvor han 

faldt om og fremdeles blev overvældet med Slag idet navnlig Joe Harrison huggede eller stak ham med hans 

egen Sabel. Dep., der af Frygt for Steenkastningen, var flygtet op ovenpaa Cisternen, kan ikke sige, hvem der 

slog Soldaten ned eller engang ramte ham, men han saae Agnes kaste Steen; hvorimod han ikke saae 

Mathilda Mac Bean hugge løs paa nogen, men han hørte, at Mathilda, bag efter, raabte paa, at der var flere 

Soldater, som maatte udleveres. Den Soldat, der var sluppen op i Galleriet, var imidlertid af John Charles 

bleven kastet ud over Galleriet, men kom op igjen og flygtede hen over Gaarden, indtil ogsaa han, i nogen 

Afstand fra Huset, blev slaaet ned. Dep. traf ham under Thibettræet næsten død, saa at han tilligemed den 

anden, der var død ved Foden af Trappen, blev lagt paa en Karre og kjørt bort, da Negerne vedbleve at raabe 

paa, at de, hvis de ikke fik udleveret Soldaterne, vilde brænde Plantagen. Hvem der særlig slog den lille Soldat 

ned, kan Dep. heller ikke sige. Dep. har ikke den Morgen lagt Mærke enten til Sophia Matherson eller Joe 

Spencer, der derimod begge vare ved Ildebranden den næste Dag. Han kjender ikke Joseph Bowell eller Peter 

James – Han har ikke nogen Grund til at tro, at Joseph Heyns har været med til at bringe Flokken ind. Han har 

slet ikke seet ham. Dep.’s Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet, hvor efter han aftraadte. 

Fremstod Joseph Reynolds af Pl. Carlton. Han blev formanet som foregaaenden Dep. Den af ham i Frede-

riksteds Politirets Forhør den 9de October f. A. afgivne Forklaring blev ham foreholdt, og vedstaaer han, hvad 

han med Hensyn til Arrestantinderne Agnes og Mathilda Mac Bean har forklaret. Han forklarer derefter 

nærmere, at han stod bag Locumet, saa han kunde iagttage den Soldat der løb rundt om Stalden, men ikke 

den anden. Han kjender Mathilda Mac Bean saa godt, at han ikke kunde tage Feil af hende, og det var hende, 

der slog Soldaten med Køllen, og han mener, at dette var det første Slag, Soldaten fik. Han faldt ikke derved 

til Jorden, men fortsatte sin Flugt, indtil han fik det af Dep. angivne Steenkast, hvilket han med Sikkerhed vil 

mene kom fra Agnes, skjøndt der var mange, der kastede med Steen. Ved dette Slag faldt Soldaten, men Dep. 

saae ikke, at han kom paa Benene igjen, hvilket han dog nok imidlertid gjorde. Da Dep. forblev skjult i 

Baggaarden, kunde han ikke see den videre Forfølgning, eller hvad der passerede ved Trappen eller Galleriet. 

Dep. lagde hele Tiden mærke til Agnes, der havde sit Hoved [Folio 94b-95a, opslag 139] ombundet som et 



 

© 

358 

Mandfolk og var i høi Grad ophidset, men han kan ikke sige, at han saae hende i det Øieblik, hun kom ind paa 

Plantagen, eller om hun var den der førte an. Dep. har ikke seet enten Sophia Mathersen eller Joseph Heyns. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Det bemærkes, at ved den af Overdommer Rosenstand paa Carlton foretagne Undersøgelse /: jfr. Forhør 

20 Juni :/ befandtes Localiteterne saaledes, at den ene Soldat, efter at være løbet ud af den mod Syd ven-

dende Stalddør og derefter vesten rundt om Stalden, er passeret imellem det Locum, der af Dep. Reynolds 

paavistes som det Sted, hvor han befandt sig, og Stalden eller den uden for samme værende Mødding og 

maa, da han er kommen om paa den nordøstlige Side af Stalden være bleven usynlig for Reynolds, der derhos 

paaviste de Steder hvor, fuldstændigt indenfor hans Synskreds, Agnes og Mathilda havde været. Uover-

eensstemmelsen eller Forvirringen med Hensyn til, hvilken Soldat det var Reynolds havde iagttaget lod sig 

derhos let forklare af at han kun havde seet den ene Soldat saa at den af de andre brugte Betegnelse den 

store og den lille for ham blev uanvendelig. Han vilde end ikke i det korte Moment han havde til Iagttagelsen 

have faaet noget bestemt Indtryk af om Soldaten var stor eller lille, medens han nok troer at have seet at han 

havde Skjæg. 

Fremstod John Brathwaith af Pl. Carlton, født paa Barbados. Han blev formanet som de foregaaende Dep. 

Han forklarede derefter, at han var ved Indgangen til Carlton Negerby tæt op ved Gaarden da Onsdag Morgen 

Negersværmen kom ind paa Plantagen; den passerede tæt forbi ham, og han kan med fuldkommen 

bestemthed sige, at Agnes Arm i Arm med John Christian var i Spidsen for den. Hun havde sit Hoved 

ombundet som et Mandfolk og havde en grønmalet Kurv enten i Haanden eller bunden om Livet og desuden 

en Stok i Haanden. Han lagde desuden i Sværmen Mærke til Sophia Matherson og Mathilda Mac Bean. Disse 

kjendte han saa godt, at han ikke kunde undlade at bemærke dem, men forøvrigt var Sværmen saa stor og 

Spectaklet saa stærkt, at han ikke fik skjelnet enkelte Personer, idet de gik forbi. Han gik ikke efter Sværmen 

op i Gaarden og har saaledes ikke seet selve Mishandlingen af Soldaterne. Først da det Hele var ved at være 

forbi og Sværmen var ved at trække ud, kom han op, og da var det, han saae, hvad han i Frederiksted 

Politiforhør af 13de Novbr. f. A. har forklaret med Hensyn til A. Joseph Bowell, og han gjentager nu, at han 

saae Bowell slaa den Soldat, der laa ved Foden af Trappen op til Vaaningshuset døende, med en Steen i 

Hovedet, idet han udbrød ”this damn’d old soldier is not yet dead”. Efterat Soldaterne vare lagt i en Karre, 

saa han en af Peter James’s Sønner hugge løs paa dem men han er ikke aldeles sikker paa om det er John 

eller Peter. 

A. Peter James fremstilledes og Dep. erklærer, at det ikke er ham. A. afførtes. [Folio 95b-96a, opslag 140] 

Dep. har ikke seet enten Joseph Heyns eller Richard Watson og veed ikke noget om, at de sammen med 

John Christian skulde have bragt Banden derind. Joseph Spencer saae han heller ikke. Dep’s Forklaring blev 

ham foreholdt og af ham ratihaberet, hvorefter han aftraadte. 

Fremstod James Evans kaldt Cook af Carlton. Han blev formanet som foregaaende Dep. Den af ham i 

Frederiksted Politiretsforhør af 18 Novb. f. A. afgivne Forklaring blev ham foreholdt, og vedstaaer han den i 

Et og Alt og forklarer nærmere, at han fra den tidlige Morgenstund var paa Landeveien passende Kreaturerne, 

der græssede ved Siden af, og saae saaledes, hvorledes Folk flokkedes paa Landeveiene deels kommende fra 

Frederiksted, deels oppe fra Landet. Hovedmassen var oppe ved Høgensborg Bro, saa at Dep. ikke var 

gandske tæt ved dem eller hørte deres Samtaler. Han lagde allerede en Stund forinden Banden gik ind paa 

Carlton Mærke til Agnes, der havde sit Hoved ombundet som et Mandfolk, en Kurv bunden om Livet og en 

af de almindelige røde Krudtflasker i Haanden. Han hørte hende raabe paa, at hvis hun traf nogen hvid Mands 

Barn idag paa Veien, skulde det blive slaaet ihjel, og hun var i det Hele forstrækkelig ophidset, saa at hun 

endog tog Krudt og hældte i Munden, hvorefter hun vilde have Rom at drikke. Dep. var vistnok en halv Times 

Tid i Dissput med Mængden, der efterhaanden var trukket nærmere ned mod Carlton, idet han fortalte dem, 

at der ingen Soldater var indtil John Christian og Ben /: Watson :/ kom ud og fortalte, at Soldaterne virkelig 

vare derinde. Strax efter dreiede Mængden ind paa Carlton med John Christian og Agnes Arm i Arm 

dandsende i Spidsen. Dep., der, da det opdagedes, at han havde villet narre dem, maatte løbe sin Vei op 

igennem Negergrundene, holdt sig skjult i noget Buskads oppe bag Locumet, altsaa ikke langt fra Stalden og 
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han saae herfra ganske tydeligt hvorledes den ene Soldat flygtede rundt om Stalden og at Mathilda Mac 

Bean, hvem han godt kjender, gav ham et Slag i Nakken med en Kølle /: Mallet :/. Soldaten faldt ikke men 

vaklede kun og blev derefter videre forfulgt med Steen Kast, ogsaa af Joe Harrison, der havde faaet fat i 

Soldatens egen Sabel. Hvorledes Soldaten, efter at han var ude af Dep. Synskreds, kom rundt til Trappen veed 

Dep. ikke men han saae ham siden liggende død eller døende ved Foden af Trappen. Han saae ogsaa her, at 

en Person, hvem han ikke kjendte, optog en Steen og huggede ned i Ryggen eller Nakken paa Soldaten der 

laae med Ansigtet ned ad. Dep. saae ikke da Agnes kastede sin Steen, han saae heller ikke Sophia Matherson, 

men hørte, at hun var med. Han troer gandske sikkert ikke, at Joseph Heyns var med ude paa Landeveien, 

eller, at han var tilstede paa Carlton, da Mordet skete. Dep. var bag ved Cisternen, da den anden Soldat af 

John Charles blev kastet ud over Galleriet og han saae hvorledes han blev forfulgt over Gaarden op imod 

Thebettræet men han kunde i Mængden ikke skjelne hvem det var der forfulgte ham, eller saae, hvem der 

slog ham ned. Dep. blev baade Onsdag og Torsdag truet af Watson [Folio 96b-97a, opslag 141] fordi han 

havde fortalt Underforvalter Crowford, at Watson havde været med til at kalde Banden ind. Watson blev 

forresten, mens Banden var paa Carlton, hele Tiden staaende rolig, og Dep. saae ikke, at han deeltog i 

Mishandlingen, men det er sikkert nok, at Watson og John Christian kom sammen ud paa Landeveien og at 

det var Watson der fortalte Mængden, at det ikke var sand hvad Dep. sagde og Soldaterne endnu vare der. 

Dep.’s Forklaring blev ham foreholdt og ratihaberede han der med tilføiende, at Agnes decideret var den 

Værste og at han aldrig har seet et Fruentimmer der var saa ”brave and severe”. Aftraadte. 

Fremstod Richard Samuel af Pl. Carlton. Han blev formanet som foregaaende Dep. Han gjentager med 

Hensyn til hvorledes Soldaterne bleve fundne sin, for Standretten den 12 October f: A:, afgivne Forklaring. 

Han angiver nu videre, at han, da Soldaterne flygtede ud af Stalden, selv gik hen til Cisternen, der ligger 

imellem Vaaningshuset og Stalden. Han saae saaledes, at den ene Soldat strax kom op ad Trappen til Galle-

riet, medens han ikke fra det Sted har kunnet see den anden Soldats Bevægelser og altsaa heller ikke har 

kunnet seet, hvad Agnes og Mathilda gjorde ved ham. Han saae, at Soldaten faldt om ved Foden af Trappen 

og at han blev omringet og pryglet, men han kunde ikke i Hoben skjelne hvem der var med. Da Hoben kom 

ind lagde han strax Mærke til John Christian og Agnes at de vare blandt de første til at tage fat paa Vognen, 

men ellers har han ikke særlig lagt Mærke til nogen. John Christian hørte hjemme paa Plantagen og Dep har 

en Tid levet med Agnes saa han kunde ikke undgaae at lægge Mærke til dem. Dep. ratihaberede sin Forklaring 

og aftraadte. 

Fremstod Prince Albert Wiltshire af Pl. Carlton der angiver, at han var paa den Side af Cisternen der vender 

henimod Vaaningshuset og derfor kun saae hvad der foregik ved Trappen og paa Galleriet, og saaledes heller 

ikke har seet hvem det ene var der slog den Soldat, som flygtede over Gaarden henimod Thibettræet, ihjel. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod Underforvalter France Du Bois Ma Kay af Pl Carlton, 34 Aar gammel og bekjendte sig til den 

episc. Kirke, Den af ham, for Commissionen den 25 Januar d: A:, afgivne Forklaring blev ham foreholdt og 

vedstaaer han den i det Hele, idet han dog bemærker med Hensyn til A. Sophia Matterson, at han har meent 

at sige, at hun ogsaa var blandt dem der kastede Steen, men at han ikke saae, at hun slog nogen bestemt 

Soldat til Jorden. 

Arrestantinderne Axeline Salomon kaldet Agnes, Mathilda Mac Bean og Sophia Matherson vare fremstil-

lede. 

A. Sophia Matherson, der paa Grund af Sygdom ikke havde kunnet fremstilles, da Dep. Mac Kay afgav sin 

forrige Forklaring, benægter fremdeles, at hun Onsdag Morgen var paa Carlton. 

Arrestantinderne Agnes og Mathilda fastholde deres tidligere Udsagn i det navnlig Mathilda fremdeles 

benægter, at hun har løftet enten Haand eller Steen imod nogen af Soldaterne. 

Dep. fastholder med Bestemthed sit Udsagn [Folio 97b-98a, opslag 142] navnlig ogsaa med Hensyn til 

Sophia Matherson og erklærer sig rede til med Eed at bekræfte sin Forklaring.  

Dep. der paa, efter at have været lovlig formanet, med Lovens Eed bekræftede sin Forklaring og blev 

demitteret. 
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Fremstod paany Dep. Isaac Simmons af Carlton der angiver, at han hører til den rom. cath. Kirke og anta-

ger, at han er 25 Aar gammel. Han gjentager ligesaa for Arrestantinderne Agnes og Mathilda sin idag afgivne 

Forklaring. 

Ligeledes Dep. John Braffith /: Brathwaith :/, der ligeledes gjentager sin Forklaring og navnlig ligeoverfor 

Sophia Mathersons Benægtelse fastholder, at han ogsaa har seet hende i Sværmen. 

Endvidere Dep. James Evans/: Cock :/ der, da A. Agnes angiver, at hun sagt, efter at en stor Deel af Negerne 

allerede vare dreiede ind paa Carlton, og tvunget af John Christian, gik med derind, endnu mere detailleret 

beskriver hvorledes hun teede sig paa Landeveien, og med Hensyn til Mathilda Mac Bean, da hun vedblivende 

benægter, at have slaaet Soldaten, angiver, at han raabte til hende at han saae hende, hvortil hun kun 

svarede at han og Hr. Skeorch burde miste deres Hoveder med, fordi de havde villet skjule Soldaterne. 

Forøvrigt fastholde Arrestantinderne deres tidligere Anbringender og Benægtelser, idet Agnes endvidere 

tilføier, at hun ikke kom ind Arm i Arm med John Christian. 

Fremstilledes A. Joseph Bowell. Dep. John Braffith gjentager sin Forklaring ham vedkommende og Dep. 

James Evans erklærer, at han i A. gjenkender den Person, om hvem han har forklaret, at han nedenfor Trap-

pen huggede Soldaten med en Steen i Ryggen eller Nakken. 

A. Joseph Bowell benægter saavidt som hidtil, at han Onsdag Morgen, da Soldaterne bleve dræbte, var 

ovre paa Carlton. 

Deponenterne, af hvilke de tre Sidstnævnte findes nærmere betegnede paa vedkommende Steder i 

Politiforhørerne, erklærede sig, i Et og Alt, rede til, at beedige deres Forklaringer, hvorpaa de, efter paa lovlig 

Maade vare formanede, med Lovens Ed bekræftet samme;  

Hvorefter samtlige Deponenterne demitteredes og Arrestanterne afførtes. 

Mødet hævedes Kl. 4½. 

Th  Rosenstand Sarauw 

 

Aar 1879 Løverdag den 6te September om Formiddagen Kl. 9 sammentraadte Commissionen i Frederiks-

fort. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Commissionens Formand bemærkede, at han, efter Beskaffenheden og Localiteterne i St Croix Arrest-

huus, da Arresthusets Inspecteur havde ligget farlig syg, ikke i de første Dage af Ugen der havde kunnet af-

holde Forhør, saaledes som ellers i Amindelighed er Tilfælde, samt, at han derefter de tvende foregaaende 

Dage havde været beskjæftiget med Undersøgelser paa Landet. [Folio 98b-99a, opslag 143] 

Fremstilledes A. Hans Christian af Pl. Wmsdelight. 

Derefter fremstod William Thompson af Pl. Wheel of Fortune. Den af ham i Frederiksted Politiretsforhør 

den 9de Novb. f: A: afgivne Forklaring blev ham foreholdt og han gjentager, at A., hvem han godt kjender, 

satte Ild paa Magashuset, idet han med en Svovlstik stak Ild i en Haandfuld Trash, som han derpaa satte ind 

i Magassen, hvormed Magashuset var opfyldt; og forklarer Dep. nærmere, at han var i Gaarden, da den 

paagjældende Onsdag Morgen en Bande kom ind paa Plantagen, ad den sædvanlig Vei. Da Banden var 

kommen ind i Gaarden, spredtes den, idet en Flok, hvori A. var, samlede sig om Magashuset, og en anden gik 

af Romkjelderen til. Dep. lagde strax Mærke til Arrestanten, der yttrede, da han naaede Magsahuset, at dette 

Magashuus var for godt til at staae her og maatte brændes og umiddelbart derpaa satte Ild paa det, som 

nævnt. Da A. havde faaet sat Ild paa Magassen gik han hen mod Kogehuset, hvor et Fruentimmer, hvem Dep. 

ikke kjender, stod og lærkede ved Laasen ved den Dør der fører ind til Maskinen, A. skubbede Fruentimmeret 

tilside og opbrød nu selv, med en af de to Øxer han havde i Haanden, Laasen. Der blev derpaa sat Ild i 

Kogehuset, dog ikke ved den Dør men ved den anden der førte ind til Kyringsrummet. Dep. saae ikke, at A. 

her satte Ild. Da strax efter en af Plantagens Folk, der talte om, at det var en Skam paa den Maade at brænde, 

blev overfaldet af en af de fremmede Negere blev Dep. bange og løb sin Vei men saae dog at Flokken, da den 

havde faaet sat Ild i Værkerne, styrede op imod Vaaningshuset der dog ikke blev brændt, men hvor alt Bohave 

blev slaaet istykker. Dep. mener ikke, at A. var i Spidsen for Banden; han havde to ny Øxer i Haanden. 
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Arrestanten efter at have paahørt Vidneforklaringen angiver, at det forholder sig rigtig, at han satte Ild i 

Magashuset men han angiver derhos, at han blev tvunget dertil af Joe la Grange og Charles /: Norway Charles 

:/. Han havde rigtignok en Haandfuld Trash i Haanden men det var Charles der afstrøg Svovlstikken og tændte 

Trashen i A.’s Haand hvorpaa A. stak den brændende Trash ind i Magassen og Huset brændte. Det var 

fremdeles Charles og ikke A. der brugte Yttringen om, at Magashuset maatte brændes. A. vil derefter 

rigtignok være kommen til den omhandlede Dør i Kogehuset, hvor der stod Nogle og prøvede paa, at faae 

Laasen op – dog mindes han ikke noget Fruentimmer – men han vil ikke have opbrudt Laasen og han vil 

overhovedet ikke have havt noget at gjøre med at opbryde eller antænde Værkerne. Han vil være fulgt med 

Floken op til Vaaningshuset, men ikke været derinde. Han vil om Morgenen være kommen oppefra Landet 

og paa Landeveien have truffet den Flok Negere med hvilken han kom ind til Wheel of Fortune. Han vil ikke 

have været med paa Carlton. Den ny Øxe fratog han en Neger ude paa Landeveien og behæftede den paa en 

Stang. Den anden Øxe, der var gammel, fandt han tæt ved Wheel of Fortune. A. vil have været forud paa 

Veien ind til Byen, da Concordia brændte og blev indhentet af Joe [Folio 99b-100a, opslag 144] la Grange og 

Charles’s Bande, som han blev stukket ind i. A. vil igjennem Wheel of F.’s Negerby have havt isinde, at gaae 

ind til Byen men maatte bøie af igjen og blev paa Veien saaret i Laaret ved et Skud af en Patrouillle. 

Dep. fastholder sin Forklaring og gjentager navnlig, at det var A. der brugte den omhandlede Yttring og at 

han opbrød den paagjældende Dør. Dep. ratihaberede forøvrigt sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod Jacob Robert af Pl. Wheel of Fortune. Han i Politiretten den 9de Novbr f: A: og for Commissionen 

den 4de April d: A: afgivne Forklaringer blev ham foreholdte og ratihaberede han dem i Et og Alt. 

A. angiver, at det ikke var i Spidsen for nogen Flok han var i Negerbyen. Banden var dengang endnu oppe 

i Gaarden og der var kun nogle faa med ham nede i Negerbyen. Han vil ikke i nogen Maade have truet med 

at sætte Ild paa Huset og end ikke have bedet Dep. om noget at drikke. Han vil tvertimod, da der var nogen 

der havde sat Ild i nogle Magasstakke tæt ved Negerbyen, have slukket den Ild hvorfor han af en eller anden 

fik et Slag i Hovedet. Dette var ligeforinden han kom ned og traf Dep i Negerbyen som han skyndte sig ud af 

saa at han end ikke gav sig Tid til at spise den Mad som Johannes bød ham. 

Dep. fastholder sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod Joseph Frankin af Pl. Wheel of Fortune, født paa Mt. Steward. Det blev ham betydet at han har 

at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derefter, at han, der Ilde-

brandsnatten havde været her inde i Byen, hvor han har et Huus, da han saae, der var Ild paa Wheel of F., 

vilde gaae hjem. Han blev paa Landeveien vaer en stor Flok Negere, der kom ned fra Wheel of F. Negerby; 

for at undgaae dem gik han ind til Siden ved Guttet, hvor han traf den anden Vagtmand, og Forvalter Hewitt 

strax efter stødte til dem. Banden maae have seet dem, da den snart efter styrede ned mod Guttet, hvor 

Dep., da Hr. Hewitt red sin Vei, og den anden Vagtmand krøb ind i et Sukkerstykke, blev alene tilbage. Endeel 

af Banden faldt over Dep., uagtet han besvarede deres ”our side”, og han blev saaledes gjennempryglet, at 

han i lang Tid var syg, og han høire Arm endnu til deels er stiv. Joe la Grange lod til at være den Fornemste i 

Banden idet han forhindrede, at Dep. blev slaaet reent tildøde. A. Hans Christian var med i denne Flok og han 

hævede sin Øxe over Dep. uden dog at hugge til. Muligviis var det Joe la Grange der forbød det. 

Arrestanten indrømmer, at han var blandt den Flok, der traf paa Dep. men det var for at forhindre, at de 

andre Negere sloge ham mere fordærvet. Foreholdt, at han tidligere idag har sagt, at han igjennem Wheel of 

Fortune Negerby vilde søge at slippe ind til Byen bort fra de andre, kan han kun angive, at det var den Vei 

han gik, og at han ikke gik alene [Folio 100b-101a, opslag 145] men at hele Flokken var med. Efter Affairen 

med Joe Franklin gik han derfor for Alvor alene for at komme bort, og snart efter var det, at han blev saaret 

i Laaret. 

Dep. udsiger, at A.s Bevægelser paa ingen Maader kunde opfattes paa anden Maade end truende mod 

Dep. Den eneste, der lagde et godt Ord ind for ham, var George Petersen, der forresten syntes at være med 

i Flokken. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstod paany Dep. William Thompson, der har opholdt sig i 16 Aar her paa Øen, deraf de sidste 14 Aar 

paa Wh. of F. Hans Forklaring blev ham paany omhyggelig foreholdt, han vedstaaer den og erklærer han sig 
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rede til, at beedige den. hvorefter Dep., efter paa lovlig Maade at være formanet, med Lovens Eed 

bekræftede sin Forklaring og demitterede. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes A. Alexander Johannes af Pl. Diamond. 

Fremstod David Ford af Pl. Wheel of Fortune. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring 

og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derefter, at han, da Banden kom ind paa Wh. of F. havde 

været med til at flytte nogle Sager for den gamle Driver, og derfor af Frygt krøb op i Tamarintetræet, der stod 

tæt ved Magashuset, saa han kunde see den Flok der var der. Han vil ikke have kjendt andre end A., med 

Hensyn til hvem, han gjentager gandske hvad han i Politiretten den 15de Novbr f. A: har forklaret med 

Tilføiende at A. ikke selv satte Ild paa Magassen. 

A. maa nu indrømme, at han stod og gned noget Trash i Haanden hvilket et Fruentimmer, hvem han ikke 

kjendte, snappede fra ham. Han havde ingen Svovlstikker og tænkte ikke paa, at sætte Ild paa Trashet, men 

han var nødt til at gjøre noget, da han ellers vilde faae Prygl. Han vil samme Morgen være kommen fra Dia-

mond og paa Landeveien være kommen ind i den Flok, der tog ham med til Wheel of F. Cutlashen vil han 

have faaet fat i ude paa Landeveien. Han kjendte ikke Førerne for Banden. 

Fremstod Mary Ann Bastian af Pl. Wheel of Fortune, der, efter at være lovlig formanet, gjentager sin i 

Politiretsforhøret den 13de Novbr. f: A: afgivne Forklaring med Tilføiende at hun ikke kjendte andre end Ar-

restanten hvem hun godt kjender da han tjente paa Barrenspot medens hun levede paa Hope. 

Arrestanten afførtes og Deponenten demitteredes. 

Fremstod William Henry Samuel Driver paa Pl. Concordia. Det blev ham betydet, at han har at afgive 

Vidneforklaring og at han maae tale Sandhed. Han forklarer, at han var hjemme paa Pl: Concordia da Onsdag 

Morgen den 2den October Banden kom derover fra Pl. Whim. Det var en stor Sværm Mennesker og Dep. var 

bange, men han blev dog i Gaarden og holdt sig tæt ved Værkerne. Party, der tidligere har tjent paa 

Concordia, og Joseph Spencer, hvem Dep. ogsaa godt kjender, vare i Spidsen for Flokken [Folio 101b-102a, 

opslag 146] der strax gav sig ifærd med at afbrænde, de tæt ved Indkjørselen liggende, Magasstakke. Hvem 

der satte Ild paa Magassen, veed Dep. ikke. Banden gik derefter op til Vaaningshuset og rumsterede der, dog 

uden at brænde det og kom saa først til Værkerne. Party opbrød Allowancekjelderen og slog Maalene 

istykker, medens Spencer slog Laasen fra Romkjelderen og satte Ild der. Strax efter at Værkerne, der aldeles 

nedbrændte, vare antændte, styrtede Banden ad Wheel of F. til. Dep. veed ikke om den var naaet derud, da 

Samuel Henry kaldte dem tilbage og slog Allarm om, at Underforvalteren var gjemt i Dep.’s Huus. Dep., som 

hørte det, fik Underforvalteren puffet ud igjennem et Vindue og løb selv bagefter ind i et Sukkerstykke saa 

Banden ingen fandt, men maatte nøies med at slaae hans Vinduer og Døre istykker. Dep. kan, under et 

nærmere Forhør, ikke opgive andre, hvem han særlig har lagt Mærke til; men gjentager paa det Bestemteste 

sin Sigtelse mod Spencer, med Tilføiende, at han ikke directe antændte Rommen men anlagde brændende 

Trash indenfor Døren som han skjød til igjen. 

Fremstod David Henry Mallow af Pl. Concordia født paa Barbados som har opholdt sig her paa Øen i 13 

Aar. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. Han blev 

derefter tilspurgt i Almindelighed med Hensyn til hvad der paa Concordia passerede Onsdag Formiddag den 

2den Oct. f. A: forklarer da, at han var i Gaarden da Banden kom ind fra Whim og strax, efterhaanden som den 

passerede igjennem Magasgaarden, satte Ild paa Stakkene. Dep. deels kjendte ikke mange Folk oppe fra 

Landet da han altid har boet paa Concordia, deels var han for fortumlet til, at see alting eller at turde blande 

sig ind i Banden. Han prøvede paa, sammen med et Par Andre, at tale til dem, der toge fat paa Forvalterens 

Photon, for at brænde den, men han fik saa eftertrykkelig Ordre til, at holde sin Mund, at han ikke turde tale 

igjen. Han kjendte i Banden baade Norway Charly, og Party og Spencer. Han saae ikke at Charles gjorde noget, 

hvorimod Party opbrød Allownacekjelderen og Spencer huggede Laasen fra Romkjelderen som han derpaa 

gik ind i. Dep. troer ikke, at han opslog Romfadene, men der blev strax af Forskjellige bragt Trash ind i 

Kjelderen, som derpaa blev stukken i Brand. Det var en stor Laas, der var for Romkjelderen, saa Spencer 

maatte give den adskillige Slag førend den gav efter. Dep. er af den bestemte Formening, at det var Spencer 
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og Party der bragte Banden ind paa Concordia. Spencer maae have været med, baade paa Whim og Wheel 

of Fortune. Spencer var meget voldsom og det var ogsaa ham, der stod for, at slaae Driverens Huus istykker, 

da Underforvalteren ikke fandtes der. Det var ogsaa Joe Spencer, der slog Rebecca i Hovedet, da hun raabte 

til ham, at hun kjendte ham og at han ikke skulde brænde Concordia. Dep. ratihaberede sin Forklaring og 

aftraadte. 

Fremstod Elizabeth Ann Ford af Pl. Concordia, født paa Barbados, men har opholdt sig i 16 aar her paa 

Øen. Hun blev formanet som foregaaende Deponenter og afgiver derpaa sin lignende Forklaring om Sagen i 

Al- [Folio 102b-103a, opslag 147] mindelighed hvor hos hun paa staaer, at hun, med sine egne øine har seet 

Joe Spencer, hvem hun godt kjender, slaae Laasen fra Romkjelderen og gaae ind i Kjelderen, som snart efter 

var i Brand. Banden blev ikke længe ved Værkerne, men Plantagens Folk, kunde dog ikke komme til at slukke 

Ilden, da en Deel af Banden blev nede ved Indgangen og Samuel Henry desuden, strax efter kaldte Banden 

tilbage, men Spencer’s Flok var dengang endnu ikke gaaet. det var Spencer som var ”the Boss”- Dep. 

ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod Cathrine Jane Mapp, kaldet Rebecca Dam, af Concordia, født paa Barbados men har opholdt sig 

her paa Øen i 10 Aar. Hun blev formanet som de foregaaende Deponenter. Hun forklarer derefter, at det var 

i Concordia Negerby, at Spencer slog hende i Hovedet med et Stykke Jern han havde i Haanden. Da Samuel 

Henry vilde kalde den bortgaaede Bande tilbage, for at den kunde faa fat i Underforvalteren, der var skjult i 

Driverens Huus, bemærkede Dep., at der ingen Grund var til at slaae Underforvalterene ihjel, og Spencer kom 

da til og med de Ord, at hvis han ikke fik Underforvalterens Hoved, vilde han have Dep.’s, drev han hende det 

ommeldte Slag i Hovedet. Spencer var kommen ud paa Landeveien da S. Henry, inde fra Negerbyen, kaldte 

ham tilbage. Forinden dette skete, havde Dep. været nede i Gaarden, da Banden var der og hun paastaaer 

med samme Sikkerhed som de foregaaende Dep., at det var Spencer, der slog Laasen fra Romkjelderen, 

efterat Party havde opbrudt Allowancekjelderen. Dep. forklarer yderligere, at hun allerede tidligere paa 

Morgenen havde seet Spencer og Party sammen, efter at Banden havde været ude paa Carlton, og dræbt 

Soldaterne. Dep. var, sammen med nogle Andre af Concordia Folk, sat ud paa Landeveien, for at see, at holde 

Ilden borte fra Sukkerstykkerne op ad Two William til. Forv. Mac Cabe var ogsaa paa Landeveien sammen 

med Pl. Latimer. Da Dep. havde hørt Spencer og Party, der med deres Bander drog ned ad Whim til, tale om, 

at slaae Mac Cabe ihjel, løb Dep. ned og advarede Mac Cabe saa han og Hr Latimer red ind af en Sidevei. Kort 

efter var det, at Banden kom ind paa Whim og da Dep nu kunde forudsee at den ogsaa vilde komme ind paa 

Concordia løb hun hjem for sammen med andre af Concordias Folk, at prøve paa, at faa lidt af Forvalterens 

Bohave skjult. Dep.’s Forklaring blev hende foreholdt og af hende ratihaberet. 

Fremstilledes A. Joseph Spencer af Pl. Høgensborg, der var bleven nedført til Frederiksfort fra St Croix 

Arresthuus. Han vedbliver, efter at samtlige Forklaringer vare ham foreholdte og af Arrest der alle paany vare 

fremstillede, gjentagne som tidligere at paastaa, at han først seent paa Dagen om Onsdagen forlod Hø-

gensborg. Der var, da han naaede Concordia, allerede Ild i Bygningerne der og en Deel Folk vare udenfor. A. 

Passerede begge Indgange og gik videre lige til Kreaturfolden. Paa Kirkegaarden stod der er Par Folk, af hvilke 

den ene var Rebecca Dam, og, efter hvad han tidligere har antaget, den anden var John Peter som kaldte de 

Forbigaaende ind, raabende til dem, at der var Militair inde paa Plantagen. A. løb da ind paa Pl. og han gav 

Rebecca [Folio 103b-104a, opslag 148] Dam et Slag i Hovedet med sin Stok, vred over, at hun kunde være saa 

skammelig, at kalde Negerne ind og faa dem til at opbryde Driverens Huus. Arrest. vendte derefter tilbage til 

Høgensborg og var saaledes ikke paa Wheel of Fortune.  

Samtlige Deponenter fastholde og gjentage udførligen deres Forklaring og erklære, at det er umuligt for 

dem at tage Feil. Dep. David Henry Mathew forklarer derhos yderligere, at det netop var Joseph Spencer, der 

med det Jern, han havde i Haanden, opbrød Driverens Huus. 

Deponenterne Driveren Wm Henry Samuel, David Mathew, Elizabeth Ann Ford og Cathrine Jane Mapp, at 

hvilke den førstnævnte hører til de mæhriske Brødres Kirke, de øvrige til den episc. Kirke og som alle ere 

komne til Skjelsaar og Alder, bekræfte derpaa, efter at være lovlig formanet, deres Forklaringer med Lovens 

Eed. Depterne bleve demitteret og A. afført. 
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Derefter fremstod Edward Francis, kaldet Mike, af Pl. Wheel og Fortune der ikke havde kunnet møde 

tidligere paa Dagen. 

Fremstilledes paany A. Hans Christian af Pl. Williamsdelight. 

Dep.s, den 9de Novbr f. A: for Politiretten og den 4de April d: A: for Commissionen afgivne Forklaringer 

bleve ham foreholdte og han gjentager dem, saavidt H. Christian betræffende. Han angiver fremdeles, at det 

ikke er sandt, naar A. siger, at det var Norway Charles, der tændte Trashen og han fastholder, ligeoverfor A.s 

Benægtelse, at A. opbrød Døren ind til Maskinrummet med sin Øxe. 

Dep. gjør Indtrykket af at tale Sandhed, men viser sig, under en nærmere Tilspørgsel, saa slet religiøst 

foreberedt, at han ingen Forestilling har om Eeden eller sammes Betydning, hvorefter det ikke fandtes 

tilraadeligt at eedfæste ham og han demitteredes. 

Arrestanten afført. 

Mødet hævedes Kl: 4½ 

 Ph Rosenstand  C Sarauw 

 

Aar 1879 Lørdagen den 13de September om Middagen Kl 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidne vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod John Parris Vagtmand paa Pl Allendale, født paa Barbados. Har opholdt sig her paa Øen i 16 Aar, 

tilhører den engl. Kirke. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til 

Sandhed. Han vedstaaer sin, under Undersøgelsen paa Allendale, afgivne Forklaring, saaledes som den, under 

19de August, er nedført og gjentager navnlig, at det var en gammel eller en ældre Mand, hvem han ikke 

kjendte og heller ikke endnu har udfundet, der først anfaldt Charles Flemming. Han mener ikke at ville kunne 

gjenkjende [Folio 104b-105a, opslag 149] nogen anden som var med i Flokken. Han forklarer derpaa 

nærmere, at han, efter at Charles Flemming var taget op og bragt bort, gik op i Vaaningshuset, hvor Banden 

var i Færd med at slaae alting istykker. Huset var fuldt af rasende Negere, men Dep. blev der saa kort, at han 

ikke gav sig Tid til at lægge Mærke til Nogen. Han gik tilbage hen i Nærheden af det Sted hvor han havde 

skjult Miss Flemming. Dog vil han have mærket sig, med fuldstændig Sikkerhed, en Neger ved Navn Johnny, 

hvem han særlig kjendte, fordi han, sammen med Dep., har tjent paa Two Friends. Saavidt han husker, var 

det det eneste bekjendte Ansigt han saae, de andre forekom ham som Fremmede, formodentlig var det 

Sydside Folk. Da Banden forlod Stedet, havde Ilden for megen Magt til, at de Folk der vare paa Allendale, 

kunde tænke paa at slukke, men han vil intet have hørt til, at det under Trudsler var forbudt at slukke. Han 

var rigtignok ikke heller oppe ved Huset, da Banden gik. Han opholdt sig Resten af Eftermiddagen i 

Negerbyen, indtil han, heniomod Aftenen, gik op i Sukkerstykket og fik Miss Flemming bragt ud i et 

Negerhuus, til Resten af Familien. 

Fremstilledes A. John Thomas Sobers af Becksgrove. 

Dep. gjenkjender i ham med Bestemthed den af ham omforklarede Johnny i det han tilføier, at han ikke, i 

det Øieblik han var i Huset, saae ham gjøre noget. Han saae ikke A. i den Flok der anfaldt Ch. Flemming, og 

mener, at han, hvis A. havde været der, vilde han have lagt Mærke til ham. 

A. gjentager blot sin Paastand om, at han ikke var paa Allendale. 

Dep. fastholder, at A. var med og er rede til derpaa at aflægge sin Eed. 

Fremstilledes A. A. Thomas Critchlow, Christopher Samuel, George Michael og Rebecca Frederik, men 

Dep. kjender ingen af den og har ikke lagt Mærke til nogen af dem paa Allendale. Hvorefter de igen afførtes. 

Dep. aftraadte. 

Fremstod Jacob Cornelius af Pl. Allendale, født i Frederiksted. Han angiver, at han er 80 Aar gammel og 

har fra Barn af opholdt sig paa Allendale, hvor han, efter at han blev gammel, har passet Haven. Han er 

fuldkommen aandsfrisk og baade seer og hører godt. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vidnefor-
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klaring betræffende hvad der Onsdagen den 2den October f: A: blev forøvet paa Allendale af Negerbanden; 

og han blev formanet til at tale Sandhed. 

Da Arrestanten John Thomas fremstilledes for ham, erklærer han, at han har kjendt ham siden han, som 

Dreng, kom fra Barbados. Han udsiger derpaa med Bestemthed, at han saae A. i den Bande der den 2den 

October f: A: ødelagte Allendale og forklarer derefter nærmere, at han stod i Gaarden og holdt Forv. Flem-

mings /: Wmsdelight :/ og Underforvalterens Heste, da Banden kom op ad Veien ind i Gaarden. Flemming og 

Underforvalteren kom i en Fart paa Hestene, medens Familien, der var inde i Huset, gik ud af Bagdøren for 

at flygte. Dep. kjendte med Bestemthed i Banden A., samt A. A. Christopher Samuel og Henry England, tilli-

gemed en Neger fra Annally, Manuel, der er bleven skudt. Dep. saae Banden vælte op ad Trappen [Folio 105b-

106a, opslag 150] ind i Huset men derpaa krøb han i Skjul inde paa Locumet, saa at han kun kunde høre men 

ikke see, hvorledes der blev huseret og ødelagt inde i Huset. Først da Banden var gaaet ud af Gaarden, kom 

Dep. frem, og han saae da, halvt skjult bag en Muur, at A. Johnny, sammen med en anden Mand, kom tilbage. 

Johnny, der er keithaandet, holdt sin Sabel opløftet i sin venstre Haand, og idet han gik rundt om Huset, 

raabte han, at hvis nogen vovede at slukke denne Ild – Huset var nemlig i fuld Brand – skulde de blive dræbte. 

Derefter var der ingen, der turde række Haand til at slukke Ilden. Dep. kan ikke sige, om nogen af de af ham 

nævnte 4 Negere har først været med til Overfaldet paa Charles Flemming, men han er meget tilbøielig til at 

troe, at den Flok, som de vare i, er lige kommen op til Vaaningshuset, og det har været en anden Flok, der 

nede ved Guttet har skilt sig fra de andre, der har været efter det unge Menneske. Dep. har saaledes ikke 

seet nogen af de Fire directe sætte Ild paa, men de vare og navnlig var da Johnny Hovedmand i den Bande 

der plyndrede og brændte Allendale. 

A. gjentager kun sin Benægtelse af, at have været paa Allendale. 

Fremstilledes A. A. Christopher Samuel og Henry England i hvem Dep. gjenkjender de af ham ovenfor 

nævnte Personer. 

Christopher Samuel vedbliver, hvad han tidligere har sagt om, at han kom bag efter og ikke naaede ind i 

Huset, da han paa Trappen fik et Stykke Glas i Foden. 

A. Henry England indrømmer nu, at han ogsaa var med paa Allendale, men, ligesom alle de andre, bag ved 

Banden, saa han endogsaa først naaede ind i Allendale Gaard til Cisternen, da Banden igjen kom ud af Huset, 

uden at der dog endnu var sat Ild paa det. Han havde ved Diamonds Skolehuus truffet paa nogle Folk og 

navnlig en Pige fra Grove Place med hvem han fulgtes ind til Mountain. 

Dep. fastholder med fuldkommen Bestemthed, at A. A. Christopher og H. England tilligemed Johnny vare 

blandt de første, der gik ind i Huset, og han tilføier, at Christopher var komplet ”creasy” med Voldsomhed. 

Arrestanterne Critchlow, G. Michael, William James og Rebecca fremstilledes for Dep., men han kjender 

ingen af dem, hvorpaa de igjen afførtes. 

Dep. erklærede, efterat hans Forklaring var ham nøiagtig foreholdt, at han er rede til at beedige den og 

aftraadte. 

Fremstod Cornelius George Huustyende hos Pl. Flemming, født paa Marysfancy, angiver, at han er 19 Aar 

gammel. Det blev ham betydet, at han, som foregaaende Dep., har at afgive Vidneforklaring og han blev 

formanet til at tale Sandhed. Han kjender A. Johnny, der fremdeles var fremstillet, saa godt, at han ikke kan 

tage Feil af ham. Han forklarer derpaa, at han var oppe i Nærheden af Huset, da Banden kom ind. Hr. 

Flemming og hans Brødre fik netop Tid til at flygte bag ud af Huset, da Banden kom op i Gaarden. Hans Kone 

og Datter vare allerede forinden komne ned i Negerbyen, og hvorledes det er gaaet til, at Charles Flemming 

[Folio 106b-107a, opslag 151] endnu var inde i Huset, veed Dep ikke. Dep. løb selv, af Frygt for Banden, hen 

til den lille Trappe, der fører ned til Hestestalden og Smedeværkstedets østlige Dør. Han kunde saaledes see, 

at Ch. Flemming blev forfulgt op imod et Sykkerstykke, og efterat han var vendt tilbage igjen blev slaaet til 

Jorden, men han er i øvrigt ikke istand til, at give nogen ordentlig Forklaring om, hvorledes det Hele er gaaet 

til; som det synes han har været saa bange og forvirret, at han intet rigtig har kunnet skjelne. Han vil ikke 

have lagt Mærke til nogen gammel Mand. Han vil, medens han stod paa Trappen, være bleven passeret af 

Johnny og en heel Deel Andre der kom neden fra op mod Huset, men om de have været med til, at banke 
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Charles F. kan han ikke sige. Det var ogsaa her Dep. stod, da der undslap ham Udraabet om, at det var Synd 

at de to Mænd vilde prygle ham, hvorfra A. G. Michael feiede ham. 

A. George Michael blev fremstillet og forklarer, at han kom med Banden ind ad den øvre Vei og derfra hen 

til det Sted, hvor Dep. stod, saa at han ikke passerede det Sted, hvor Charles F. blev overfaldet, hvilket han 

altsaa ikke saae noget til. Afført. 

Dep. veed ikke, om der af Allandale Folk blev giort noget Forsøg paa, at slukke Ilden i Huset. Han gik ikke 

derop, efterat Banden var gaaet. Dep., hvis Forklaring heelt igjennem røbede, at han havde været saa bange, 

at hans Iagttagelser vare usikkre turde dog, da Arrestanten John Thomas atter lige overfor ham benægtede, 

at have været paa Allandale, med Bestemthed paastaae, at han havde seet ham der. Han blev derpaa 

demitteret. 

Dep. Jacob Cornelius og John Parris fremstode paany. 

A. A. John Thomas og Christopher Samuel og Henry England vare fremdeles tilstede.  

Deponenterne, der begge tilhøre den eng. episc. Kirke og Begge ere paa det Rene med Eedens Betydning, 

bleve derpaa paa lovlig Maade formanede, og bekræftede med Lovens Eed deres idag afgivne Forklaringer. 

Hvorpaa de demitteredes. 

Arrestanterne afførtes. 

Derefter fremstod William Small af Pl St. Georges, født paa Barbados. Han har opholdt sig herpaa Øen i 

18 Aar. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. Han 

forklarer derefter, at han, der tjener paa St Georges, ikke var ovre paa Allandale, derimod var han hjemme 

paa St. Georges da Banden kom der den 2den Oct. f. A. Han saae fra Landeveien tæt ved Vandmøllen, Banden 

der gik fra Mountain over til Allandale, og i den Bande saae han baade Johnny og Christopher, saa der er 

ingen Tvivl om, at Johnny var paa Allandale og det er heller ikke sandt, at Christopher sakkede bag ud. Da 

Christopher kom fra Allandale til St Georges, havde han en ny Frakke, som han havde røvet paa Allandale. 

Dep. var i St Georges Gaard hele Tiden, medens Banden var der. Johnny var ogsaa der med i den, men han 

kan ikke sige han var slem. Som Hovedmand for Ødelæggelsen af St Georges, maa han bestemt betegne 

foruden Charles Brown og Wm Edward, der begge [Folio 107b-108a, opslag 152] have sat Livet til, G. Michael, 

Thomas Critchlow og Christopher Samuel. De antændte ikke selv nogen Ild, men G. Michael og Critchlow 

havde hele Commandoen. Det var saaledes Critchlow, der lod Romkjelderen opbryde og Rommen der an-

tænde. Det var endogsaa der en af St. Georges Folk, hvem Critchlow vilde have kastet i Ilden, fordi han ikke 

vilde være med til, at rulle et Fad Rom ud. Critchlow var ogsaa med blandt dem der truede Christian James /: 

jfr. Forhør 21de November f: A: :/ desuden Charles Brown /: den af Christian James nævnte Poormann :/ da 

han var uvillig til, at aabne Allowancekjelderen. Christian James burde have løbet sin Vei, da han blev kjendt 

som Vagtmand. Dep. var selv udsat for Overlast idet han, efterat Værkerne vare brændte og kom ud af et 

Sukkerstykke, blev antruffen af Critchlow og G. Marshall, med hvem James Conradt og en anden gik, og 

Critchlow beskyldte ham for, at han ikke var paa ”our side” og Conradt bad for ham under angivende af, at 

Dep. nylig havde været syg, og saavidt gik det, at Dep. maatte knappe sine Buxer ned, for at vise, at han 

virkelig havde havt en Byld over Lænden. Det var de samme allerede nævnte Personer, der satte Ild paa 

Magassen, maaskee ved andres Hjælp, idet Førerne gjerne brugte andre ubekjendte Personer til selve Ilds-

paasættelserne, for bag efter at kunne sige, at de selv ingen Steder satte Ild paa. Dep. ratihaberede sin For-

klaring med Tilføiende, at Massen af Banden allerede vare gaaet over til Grove Place da han, som ovenmeldt, 

blev antruffen af Critchlow og George Michael, og aftraadte. 

Fremstod James Conradt af Pl. Becksgrove, født paa Profit. Han blev formanet som foregaaende Dep. og 

forklarer derpaa, at han ved October Tid f: A: tjente paa St. Georges og var paa Plantagen, da Banden den 

2den October kom derind fra Allandale. Dep. var i Negerbyen og gik ikke op i Gaarden, da Værkerne bleve 

brændte, saa at han intet derom kan sige. Han gik urolig om og og søgte efter Driveren, hvem han vilde 

advare, da han havde hørt Banden, i det den kom igjennem Negerbyen, raabe, at de vilde have fat i ham. I 

Negerbyen talte han med John Thomas, der altsaa, gandske sikker, var med i Banden. Dep., der kjender ham 

godt, spurgte ham endda hvad han vilde i det Lag og Johnny svarede ham, at han, da han havde ……….. Banden 
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fra at gaae ind paa Becksgrove havde været været nødt til, at følge med til Mountain og Allandale. Senere, 

efter at Værkerne vare brændte, kom Thomas Critchlow, hvem Dep. kjender, tilligemed to andre, ned i 

Negerbyen, hvor de traf Dep. og tvang ham til, at gaae med dem. En lang Fyr, der var med, holdt ham en 

Pistol for Brystet og en lille undersætsig Knægt gav Dep. nogle Stokkeslag over Ryggen. Han var saaledes nødt 

til, at gaae med dem heelt hen igjennem Plessens Negerby og op til Indkjørselen til Lower Love, hvor han løb 

fra dem. Det var, da han med dem kom ud fra Negerbyen, at de traf Dep. William Smalls, hvem Critchlow, 

fordi Smalls ikke syntes at være paa deres Parti, pryglede og truede [Folio 108b-109a, opslag 153] med en 

Barbeerkniv. Smalls maatte knappe sine Buxer ned, for at vise, at han var syg men han maatte alligevel gaae 

med dem, ligesom Dep., heelt op imod Lower Love. Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Da de, af de trende sidstnævnte Dep., afgivne Forklaringer, vil give Anledning til længere Forhør og det 

var seent paa Eftermiddagen, blev Forhøret udsat. Deponenterne demitterede og Retten hævet Kl: 5. 

 Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Mandagen den 15de September om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod Joseph William af Pl. Allandale, født paa Two Friends, en ældre Mand, der tilhører cath. Kirke. 

Det blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring betræffende, hvad der tildrog sig paa Pl. Allandale 

den 2den October f: A: Han forklarer derpaa, at han var hjemme paa Allandale og oppe ved Vaaningshuset, 

hvori Planter Flemmings hele Familie og hans to Brødre vare samlede, da Driveren fra Georges kom gal-

lopperende ind og meldte, at Negerne i en stor Sværm droge ned mod Allandale. Flemmings Familie forlod 

Huset, og da Dep. tilsidst havde seet Hrr. Flemming selv flygte op igjennem Marken, sprang han selv ind i et 

Sukkerstykke, hvor han holdt sig skjult medens Negerne rumsterede i Huset. Han kunde saaledes ikke see 

hvad der passerede, eller hvem der var med til Ødelæggelsen, ligesom han fra det Sted, hvor han var, ikke 

kunde see, pvad der passerede med Charles Flemming; først da Banden var ved at gaa sin Vei igjen, kom han 

frem af sit Skjul, og han antog, at Allandale Folk nu kunde prøve paa, at slukke Ilden. Strax efter kom imidlertid 

Johnny, hvem Dep. meget godt kjender, da han har tjent sammen med ham baade paa Mt Pellier og St 

Georges, tilbage, og spurgte høirøstet, om der var nogen, der vilde prøve paa at slukke Ilden, idet han truende 

raabte, at hvis nogen vovede at slukke Ilden her, vilde han vise dem, hvad han vilde gjøre ved dem, eller 

lignende Ord. Dep. tør ikke sige, at Johnny sagde, at han vilde slaae dem ihjel. Han havde en Sabel i den 

venstre Haand, men Dep. kan ikke sige, om han gik heelt op til Huset, eftersom han, da han saae og hørte, 

hvor voldsom Johnny var den Dag, igjen løb ind i Sukkermarken, hvor han, der nu var meget bange, holdt sig 

skjult til henimod Aften. Der var derefter ingen der turde indlade sig paa at slukke Ilden, der desuden nu 

ogsaa havde taget fuldstændig overhaand. 

A. John Thomas Sobers var fremstillet og gjentager ligeover for Dep.’s Forklaring [Folio 109b-110a, opslag 

154] som han paahørte, at han ikke var med Banden paa Allandale. 

Dep. ratihaberede i enhver Henseende sin Forklaring og at han, der er en almindelig Mand og Confirmeret, 

erklærede sig rede til; at beedige den. Dep. derpaa, efter at være paa lovlig Maade formanet bekræftede 

med Lovens Eed sin Forklaring og blev demitteret. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstod paany James Conradt og blev, efter paany at være formanet, videre afhørt. Han forklarer der-

paa, at Th. Critchlow og den lange Fyr med Pistolen, samt en leede Neger, da Resten af Banden forlod St 

Georges kom ind i Negerbyen for at lede efter Driveren, der imidlertid havde skjult sig. Dep. har ingen Tvivl 

om, at de vilde have mishandlet ham, naar de havde truffet ham. De bleve en Stund i Negerbyen, den lange 

Fyr var inde i Driverens Huus og randsagede det, men Dep. saae ikke at han tog noget. Han har hørt, at 

Driveren skal have mistet Penge. I Plessens Negerby toge de endeel Folk med, hvem, eller hvormange, kan 
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Dep. ikke sige og gik ad Hovedlandeveien, som nævnt, op til Lower Love. Dep. ratihaberede iøvrigt sin i Lø-

verdags afgivne Forklaring. 

Fremstod ligeledes paany William Smalls. Der efter, paany at være formanet, blev videre afhørt. Han føier 

derefter til sin tidligere Forklaring, at han nok saae, at der blev sat Ild i Romkjelderen, idet en Mand holdt en 

brændende Svovlstik til et Romfad, men han kan ikke sige, hvem Manden var, og han mener, at Manden kun 

gjorde saa, efter Th. Christopher’s og de andres Ordre. Hvad han tidligere har sagt om, at Førerne ikke selv 

satte Ild paa, maa han dog rette derhen, at han vil være temmelig sikker paa, at det var, Christopher Samuel 

og Charles Brown der selv satte Ild paa Magasstakkene. Dep. saae da Banden, efter at have sat Ild paa Alting, 

forlod Plantagen, at Critchlow og George Michael blev estaaende i Gaarden. Han hørte dem fremdeles tale 

om, at de vilde have fat paa Driveren. Da han kom ned i Negerbyen, traf han der Driveren, der just kom fra 

Allandale Kanten, og han advarede ham, saa Driveren skjulte sig i Sukkerstykket. Dep. gik selv ind i et andet 

Sukkerstykke og pillede noget Græs, saa han saae ikke hvad der passerede i Negerbyen, men han har hørt, 

at Driveren har mistet Penge. Derefter gik det til, som tidligere forklaret. Dep. saae ikke, at enten Critchlow 

eller George Michael i Plessens Negerby anvendte nogen Vold, men kun befalede hvad Folk de traf paa, at 

følge med dem /: they would make them go :/ Dep. kan ikke sige, hvormange Folk der gik med fra Plessens. 

han antager en 8 – 10 Stykker. Dep. og Conradt vare de eneste fra St Georges. 

Fremstilledes A. John Thomas Sobers, for hvem Dep. William Small gjentager hvad han, med Hensyn til 

ham, har forklaret navnlig ogsaa hvorledes han saae, at han gik med fra Mountain til Allandale, samt, at han 

saae A. staae ved St Georges Romkjelderdør og der vexlede et par Ord med ham, idet A., efter at han gjorde 

en Bemærkning om, – hentydende til Dep.’s Sygdom – at Dep. var død allerede, sagde til Dep., at han skulde 

gaae og faa Allowance. 

Ligeledes gjentager Dep. James Conradt hvad han med Hensyn til A., har forklaret og anfører paany fra 

Samtale med ham. [Folio 110b-111a, opslag 155] 

A. fastholder desuagtet at han ikke har været længere en ved ”Cane Vally Gab” og altsaa ligesaalidt har 

været paa St Georges som paa Allandale. A. sfførtes. 

Fremstilledes A. George Michael hvem Dep, William Smalls gjenkjender og i hvem Dep. Dep. James Con-

radt ligeledes gjenkjender den lange Fyr med Pistolen. 

Dep. Smaals gjentager hvad han har udsagt om, at A. paa St Georges var en af Førerne og at han var en af 

dem, der vilde kaste Peter Hugh ind i Ilden, da han ikke vilde rulle Romfadet ud og var med til at sætte Ild paa 

Magasstakkene. Han tilføier til sin Forklaring, som han i det Hele, ligeoverfor A. vedstaaer, at da A. og 

Critchlow oppe i Gaarden lod falde truende Ord mod Driveren, var det nok egentlig Critchlow der førte Ordet. 

A. brugte ikke sin Pistol paa St Georges, men Dep. veed, at den var ladt, thi oppe ved L. Love skjød han den 

af. 

Dep. James Conradt gjentager og vedstaaer ligeledes sin Forklaring med Tilføiende, at han ikke just hørte, 

at A., eller nogen af de to andre, brugte Trudsler mod Driveren men det kunde ikke være andet end, at de 

havde Ondt isinde imod ham, siden de ledte efter ham. 

A. angiver, at han blev noget tilbage paa Allandale, efter at Banden var gaaet, og at der, da han kom til St 

Georges, var Ild i Værkerne. Han benægter, at han førte nogensomhelst Commando. Under en nærmere 

Examination maa han dog indrømme, at der ikke var Ild i Romkjelderen da han naaede derop og at han stod 

ved Døren da Rommen blev antændt, og foreholdt, at Romkjelderen var det første Sted i Værkerne hvor der 

var Ild, og, at Alt tyder paa, at det ogsaa er derefter, at Magassen blev antændt, kan A. kun svare, at der var 

”smoke some where about”. Han vil ikke vide noget om Historien med Peter Hugh, eller vide, hvem det var 

der stak Ild paa Rommen, heller ikke vil han have tvunget eller befalet nogen til, at gjøre det. Han vil ikke 

have været med til, at sætte Ild paa Magasstakkene og med Hensyn til, hvad der passerede ved Driverens 

Huus angiver han, at han kun var inde for at faae en Drik Vand. A. mindes nok, at der han, Critchlow og en 

lille Fyr, hvem han ikke kjendte, kom ud fra Negerbyen, mødte de en Mand, der fulgte med dem, men hvem 

han ikke gjenkjender i Dep. Smalls, som han ellers godt kjender; han vil ikke have seet, at Critchlow slog ham 
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eller anvendte nogensomhelst Vold imod ham, skjøndt han hørte nogle Ord om hvorvidt Manden var ”our 

side”. Han indrømmer, at han ved Lower Love affyrede Pistolen, der dog ikke var ladet med Kugle. 

Dep. Smalls fastholder, at der ikke kunde være Tvivl om, at A. var en af Lederne og han kom ikke bag efter 

de andre ind paa Plantagen. Dep. har ikke meent at sige, at A. var med til at true Peter Hugh, det var, som 

tidligere sagt, Critchlow, og Dep. maa have misforstaaet, et Spørgsmaal, da A. Michael fremstilledes, særlig 

galt ham alene. 

Arrestanten afførtes. 

Derefter fremstilledes A. Thomas Critchlow hvem begge Deponenter gjenkjender. De gjentage, hver for 

sig, deres Forklaringer ham vedkommende. A. angiver, at der allerede var Ild for oven i Værkerne, da han, 

bag efter Massen af Banden, kom ind paa Plantagen. [Folio 111b-112a, opslag 156] Han var rigtignok oppe 

ved Romkjelderen og vilde have en Mand til at rulle et Fad Rom ud, men han brugte hverken Vold eller 

Trudsler imod ham. Han saae ikke hvorledes Romkjelderen blev antændt. Han var ikke med til at sætte Ild 

paa Magassen men han var nede ved Driverens Huus, men kun for at besøge ham og han var alene. Han vil 

ikke have seet noget til Dep. Smalls, hvem han ellers godt kjender, og har altsaa ikke, enten truet ham, eller 

slaaet ham eller ladet ham knappe sine Buxer ned. Ingen af Deponenterne gik med over til Plessens. Han 

benægter, at han havde nogen Barberkniv med sig, heller ingen Stokke, men kun en Sabel. A. vil ikke have 

været noget der ligner Fører. 

Begge Deponenter fastholder med Bestemthed deres Forklaringer. 

Fremstilledes A. Christopher Samuel. 

Dep. William Smalls gjentager sin Forklaring ham vedkommende. 

A. angiver som tidligere, at han rigtignok gik med over til St Georges, men han sad ved Maskinrumsdøren 

og skar et Stk Glas han havde faaet i Foden, ud, da Magassen blev stukken i Brand. Bygningerne saae han slet 

ikke brænde. Frakken han havde paa sin Arm, havde han funden i Allandale Gaard. 

Dep. Smalls angiver, at lige som han havde seet A. passere en Magasstak blussede der Ild op i den, saa at 

altsaa A. var i den Flok, der løb op og satte Ild paa Magassen, hvorefter han har meent, at kunde sige, at A. 

var med til, at sætte Ild paa Magassen, men han har ikke seet A. foretage selve Ildspaasættelseshandlingen 

eller som han udtrykker det, seet ham med Trash eller Svovlstikker i Haanden. 

Arrestanterne George Michael, Thomas Critchlow, og John Thomas bleve paany fremstillede tilligemed 

Christopher Samuel. 

Deponenterne’s Forklaringer bleve dem paany foreholdte og erklære, saavel Wm. Smalls som James 

Conradt, der begge tilhøre den engelske Kirke og ere Mænd i moden Alder, at de ere rede til, at beedige 

samme, hvorpaa de begge efter paa lovlig Maade at være formanede, med Lovens Eed bekræftede deres 

Forklaringer, hvorpaa de demitteredes. 

Samtlige Arrestanter afførtes. 

Retten hævedes Kl. 1½.  Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Løverdagen den 20deSeptember om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i Frede-

riksfort. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

Commissionens Formand bemærkede at der i de mellemliggende Dage havde været foretaget forskjellige 

Undersøgelser deels ved Reiser paa Landet, deels paa anden Maade udenfor Protocollen. 

Fremstod Forvalter Archibald Rutledge af Pl. Høgensborg. Han blev nærmere forhørt – efter at det var 

ham betydet at han har at afgive Vidneforklaring – med Hensyn til, hvad der Onsdag den 2den October f: A: 

passerede paa Høgensborg, men, der fremkommer i saa Henseende ikke mere af Betydning, end hvad han i 

Forhøret den 30 Novbr f: A: har forklaret. Særlig tilspurgt med [Folio 112b-113a, opslag 157] Hensyn til, at A. 

Joe Spencer havde opgivet, at Dep. vilde kunde bevidne, at A. havde været hjemme paa Høgensborg Onsdag 

Morgen og om Formiddagen og saaledes ikke været i nogen Bande, udsiger Dep., at han intet i saa Henseende 

kan forklare. Han er sig ikke bevidst, at han nogen Tid Onsdag Morgen eller Formiddag har seet A. Dep. lod 

ikke Folkene samle eller tælle, saa at han ikke kan sige om nogen Enkelte, om denne var hiemme eller ikke. 
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De fleste af Folkene vare hjemme, da Banden kom ind og satte Ild paa Magassen, og de hjalp til at slukke. Det 

eneste, han bestemt erindrer eller veed om Spencer er, at denne efter at han paa Carlton havde faaet et Skud 

i Fingeren, kom hjem til Høgensborg, hvor han traf Dep. i Driverens Huus, og lod falde Ord som: nu brød han 

sig Fanden om det Hr. Flemming havde paa Carlton sagt, at Soldaterne maatte komme over paa Høgensborg, 

saa nu var det bedst at faae Værkerne, der ikke vare brændte endnu, brændte. Han trak med dette samme 

Svovlstikker op af Lommen, men gjorte forresten intet Skridt til at brænde Værkerne. Dep. gav ham nogle 

Opiumsdraaber paa Fingeren. Dep. saae ham igjen Fredag Morgen og forbandt hans Finger, men har ikke 

seet ham siden. Dep. red om Torsdag Morgen over til Allandale, og da vare Høgensborgs Folk alle hjemme. 

Da han op ad Formiddagen kom hjem igjen, havde Folkene været ude at brænde Williamsdelight og 

Enfieldgreen. 

A. Mathilde Mac Bean blev fremstillet. 

Dep. tilspurgtes, om han kjender hende, hvilket han besvarer bekræftende, hvorpaa han med Hensyn til 

hende forklarer, at han, da han Onsdag Morgen kom ridende fra Wmsdelight saae A. ved Indkjørselen til Pl. 

Cane, hvor der var en stor Mængde Negere forsamlet. Hun stod og huggede med en Kølle eller stor Hammer 

paa et Kocusnødtræ, idet hun, ligesom til sig selv eller ud i Luften gjentog ”this is the way I Knock’d the 

Military”. Dep., der i flere Aar har kjendt hende, red op til hende og advarede hende mod at føre et saadant 

Sprog, Meningen blev ham forresten først strax efter Var, da han paa Landeveien mødte Høgensborg Driver, 

der fortalte ham om Mordet og raadede ham fra at ride længere ned ad Veien, da han selv vilde kunnet blive 

slaaet ihjel. 

A. angiver, at hun ikke Onsdag Morgen var paa det angivne Sted. Hun vil være gaaet fra Cane til Carlton 

ad en Markvei, og hun har ikke foretaget sig noget saadant, som af Dep. forklaret. 

Dep. gjentager med Sikkerhed sin Forklaring, som han er rede til at beedige. 

Fremstilledes A. Joseph Spencer, der angiver, at han havde antaget, at Dep. havde seet ham Onsdag For-

middag, og med Hensyn til, hvad Dep. har forklaret om A.s Adfærd Torsdag Eftermiddag, kun kan angive, at 

han, hvis han har sagt noget saadant, maa have været fuld. 

Dep. der er 25 Aar gammel, født i Irland og tilhøre den engelske Kirke, derpaa, efter at være lovlig for-

manet, med Lovens Eed bekræftede sin Forklaring og blev demitteret.  

A. Mathilda Mac Bean afførtes. [Folio 113b-114a, opslag 158] 

A. Joseph Spencer forblev fremstillet. 

Fremstod Joseph Spencer Distillermand paa Pl. Høgensborg, født paa Barbados. Han forklarer, efter at 

være behørig formanet til Sandhed, at han Onsdag Morgen – Klokkeslettet kan han ikke angive – spiste Fro-

kost sammen med A. i sit Huus. De var vel kun et Qvarteers tid sammen, og han kan ikke give nogen Oplysning 

om, hvorledes A. ellers tilbragte Morgenen og Formiddagen, og veed ikke det Mindste om Arrestanten var 

ude eller hjemme. Dep vil end ikke vide noget om, hvad Tid Concordia brændte. Om Torsdag Eftermiddag 

saae han A., da denne, efter at have faaet et Skud i Fingeren, kom tilbage fra Carlton. A. gik ned til Driverens 

Huus, hvor Forvalteren var, han viste sin Finger frem sigende, at han ikke brød sig ikke om det. Dep. saae, at 

han trak Svovlstikker ud af Lommen, og hørte, han sagde nogle Ord, men han vil ikke have lagt Mærke til, 

hvad det var. 

A. angiver, at han ogsaa endeel af Tirsdag Aften, efter at der var Ild i Byen, var sammen med Dep. nede 

ved Guttet, hvilket Dep. bekræfter, men ingen af dem vil, endog blot nogenlunde, kunne opgive Tiden, da de 

skiltes og ikke mere den Nat traf sammen. 

Dep. demitteredes og Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes A. James Emanuel Benjamin der med Hensyn til, at han er sigtet for ogsaa at have været 

med i Spectaklerne i Frederiksted By den 1ste October f: A:, var bleven nedført fra St Croix Arresthuus til 

Frederiksfort. 

Fremstod Politibetjent Francis Williams født paa Pl. Becks Grove. 34 Aar gammel tilhører de mæhriske 

Brødres Kirke. Det blev ham betydet at han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. 

Han forklarer, at han har kjendt A. i mange Aar, lige siden denne var kommen til Øen, – Han forklarer derpaa, 
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at han om Eftermiddagen den 1ste October f: A:, nogen Tid efter at Pøblen, med Joe la Grange i Spidsen havde 

revet den drukne Frothmann bort fra Politiets Betjente, af hvilken Dep, var den ene, antraf A. i en Klynge paa 

en halv Snees Negere uden for Stevens Rombod i Dronningensgade, de gjorde alle sammen Spectakel, men 

A. ikke mere end de andre. Dep. gik, da han kjendte A. saa godt hen til ham og raadede ham til at gaae ud af 

Byen. A. erklærede sig villig dertil men der var en Mand hvem han først maatte have slaaet ihjel og da 

Politibetjent Larsen i det Samme kom op ad Gaden betegnede A. ”denne langbenede Politibetjent” som 

Manden. Dep. raadede ham til alligevel at gaae og A. gik virkelig sin Vei med den Bemærkning at han kunde 

slaae Larsen ihjel en anden Dag. Senere saae Dep., der stod ved Fortsporten med andre Betjente, ham i den 

Hob der ad Strandgade rykkede mod Fortet. Han saae flere med sin Stok i et Sukkerfad. Den Tid da Dep., som 

angivet traf A. i Dronningensgade, var forinden Politimesteren havde kjørt op igjennem Gaden og forinden 

Pøbelen havde befriet Joe la Grange fra Betjentene. I den Hob som gjorte det saae Dep. ikke A. [Folio 114b-

115a, opslag 159] 

A. angiver, at Betjent Williams maa have misforstaaet ham. A vil have sagt, at han vilde gaae fordi det 

saae ud til at disse Folk /: Negerne :/ vilde slaae nogen ihjel. A. nægter fremdeles, at han var nede ved Fortet. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Derefter fremstod Politibetjent Henrik Larsen, født i Nestved, 30 Aar gammel, luthersk, – Han blev for-

manet som foregaaende Dep. og forklarer, at han kjender A. godt. Den paagjældende Tirsdag Eftermiddag 

den 1ste October kom Dep. sammen med Politibetjent Sehested ind i Junghans’s Rombod hvor der var Spec-

takel med en Neger fra Mt Pleasant. Han blev af Dep. og Sehested sat udenfor men de bleve af den udenfor 

samlede Pøbelhob atter trængt ind i Boden, hvor strax efter Joe la Grange kom stormende ind og raabte at 

de skulde give ham Frothmann, med hvem han og Pøblen der paa trak af op ad Gaden. Endeel af Pøblen blev 

tilbage nede ved Romboden, deriblandt A., der, i det han trak sin Trøie af, paa en truende Maade kom op til 

Dep. og raabte til Mængden, at de skulde slaae den lange Politibetjent fra St Thomas ihjel. Betjent Sehested 

var dengang tilstede. Det foregik i Tvergaden, hvortil Romboden har en Dør, tæt hen mod Dronningsgade, op 

ad hvilken omtrent paa samme Tid Betjent Williams kom gaaende. Pøblen gjorte dog intet efter A.s 

Opfordring og A. selv drev af hen i Dronningsgade. Der kom imidlertid bag efter flere og advarede Dep. mod 

A., som om han virkelig havde Ondt i sinde. Dep. saae ikke siden noget til Arrestanten. Dep. var paa Gaden, 

da tidlig paa Aftenen Junghans’s og Wallace’s Boder bleve opbrudte. Joe la Grange var Hovedmanden der og 

Dep. lagde ikke Mærke til Arrestanten. Pøbelhoben var vel dengang 100 Mennesker stærkt Dep. ansaae det 

ikke for muligt, at gjøre noget. Forsøg at tale til Hoben, der var rasende og hvori der allerede dengang – Kl: 

7½ – lød Raab om at brænde, tilrette. Dep. ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod Politibetjent Caspar Sehested, født paa St Croix, 30 Aar gammel, luthersk. Han blev formanet 

som foregaaende Dep. Han kjender A. godt. Han forklarer derpaa, at han, sammen med Betjent Larsen, ved 

den paagjeldende Leilighed var i Junghans’s Rombod. Da de havde faaet Negeren /: Frothmann :/ vel ud af 

Døren bleve de af Pøbelhoben hvori A. var, skubbede tilbage ind i Boden igjen. A. var meget voldsom, og hans 

Raab gik hele Tiden ud paa at de – Negerne – skulde slaae Betjentene ihjel men Joe la Grange raabte ”nei” 

de skulde lade ham faae Frothmann hvem han derpaa virkelig fik revet fra Betjentene og sammen med Pøblen 

trak af med ham. Dep. gik, da den største Deel af Pøblen var trukken af, op til A. og talte til ham om hvad han 

havde sagt men A. bad ham gaae sin Vei i det han yttrede at han – A. – ”was looking for his right” /: eller 

satisfaction :/. A. gik derpaa, idet han ombandt sit Hoved med sit Tørklæde, med endeel Negere hen ad 

Dronningsgade. Senere, efter at Pøblen ogsaa havde revet Joe la Grange fra Politiets Betjente, saae Dep. A. 

oppe ved [Folio 115b-116a, opslag 160] Apotheket, derefter saae han ikke mere til ham. 

A. angiver ved denne Dep’s Forklaring ligesom ved Politibetjent Larsen’s, at han ikke har meent at true 

med at dræbe Betjentene men vil kun have sagt, at det syntes at være deres – de andre Negeres – Mening, 

at slaae Betjentene ihjel. 

Dep. Sehested saavel som Dep. Larsen, der paany fremstod, gjentage deres Forklaringer og paastaae, at 

A.s Ord og Færd paa ingen Maade kunde tydes, som han vil. Han raabte flere Gange gandske distinct ”kill 

them” eller særligt om Larsen ”kill that long police from St. Thomas”. Dep. Larsen tilføier, at A., da Dep. 
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spurgte ham hvorfor han saaledes vilde ham tillivs, svarede, at det var fordi han – Larsen – havde banket 

Manden inde i Romboden. Deponenterne forklare videre, at de begge samtidig hørte A.s Ord og har saaledes 

Dep. Sehested ogsaa hørt Raabet ”kill that long police from St. Thomas”. Begge Deponenter ratihaberede 

deres Forklaringer, der nøie foreholdtes dem, idet dog Dep. Sehested bemærker, at det ikke var med sit 

Tørklæde men med sin Trøie, at A. ombandt sit Hoved. De bleve derpaa demitterede. 

A. blev derefter nærmere forhørt med Hensyn til hans Færd Resten af Eftermiddagen og angiver han, at 

han, uagtet han ikke vil have været med, nede ved Fortet den første Gang dog var i den Hob som Politime-

steren og Præsten Du Bois ved Udkanten af Byen søgte at tale tilrette. Han vil ikke have været med til at gaae 

ned til Hospitalet og derfra til Angrebet paa Fortet, under hvilken han vil have opholdt sig i den øvre Deel af 

Byen saa at han først traf Banden igjen da den anfaldt Politibetjent Jackson’s Huus. Han vil have staaet paa 

Gaden og fortalt de andre, at det var en Skam, at ødelægge Mandens Huus. Han vil derpaa have staaet en 

Stund ved den cath. Præst’s Hjørne og erindrer, efter lang Betænkning, at han der saae og hørte Byfoged 

Sarauw tale til Negerne. Derfra vil han være kommen ned i Byen og have staaet paa Gaden, da forskjellige 

Boutikker bleve opbrudte navnlig Junghans’s og Wallace’s uden at der blev sat Ild. Han vil dernæst ogsaa 

have været tilstede forskjellige Steder, hvor dr blev sat Ild paa, uden nærmere at kunne betegne Gangen i 

Begivenhederne og han angiver nu, at det var oppe ved Kjærullf Boutik, at han fik sit røde Klæde og Hatten 

af George Mace der røvede det fra denne Boutik – A. vil ikke selv have røvet, eller været inde noget Sted 

under Plyndringen. Han vedbliver at paastaae, at han ikke har været med i nogen Hob der opbrød Junghans’s 

Bod, inden han var med ved Jackson’s Huus, saa at han heller ikke har været med til at føre Banden op til 

Jackson’s Huus og han vedbliver denne Paastand uagtet A. A. Emanuel Jacob og John G. Robert /: Bordeaux 

:/ der begge fremstilledes, paastaa at han var med der, idet Emanuel har seet ham i Banden udenfor 

Junghans’s Boutik og Bordeaux, der mødte Banden ved Reuter’s Hjørne, saae ham komme op ad Gaden 

sammen med Banden. Det sidste Sted hvor A. vil [Folio 116b-117a, opslag 161] have overværet nogen 

Ildebrand, var ved John Moore’s Boutik. Han følte sig da tung i Hovedet og gik op paa Bakken og lagde sig til 

at sove under Tamarintetræet ved cath. Kirkegaard. A. tilligemed de to andre, under Afhøringen, fremstillede 

Arrestanter, afførtes. 

Mødet hævedes Kl. 4½.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Mandagen den 22de September om Formiddagen Kl: 10 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var forhindret fra at være tilstede. 

Dommeren bemærkede, at han i Torsdags i f: Uge havde foretaget en Undersøgelse paa Pl. St Georges 

hvor den 2den October f: A: om Eftermiddagen Værkerne med en stor Mængde deriværende Rom og Sukker 

tilligemed Magasoplaget vare blevne afbrændte. Den nuværende Forvalter, der dengang var Underforvalter 

paa Plantagen var, ligesom den daværende Forvalter redet bort forinden Negerbanden kom derind, saa han 

ikke har personlig Erfaring. Paa Plantagen blev truffet Joseph Gittens der i mange Aar har været paa St Ge-

orges og ansees for en paalidelig Mand. Han var, da Banden kom til Mountain redet over til Allandale for at 

advare Eierne og var der bleven overrasket af Banden saa at han istedetfor at vende tilbage til St. Georges 

havde maattet holse sig skjult paa Allandale, uden at have kunnet seet hvad der foregik. Han kom tilbage til 

St. Georges Negerby da Værkerne vare i fuld Brand men maatte atter der skjule sig, da det blev ham sagt, at 

Banden ivrigt spurgte efter ham. Efter hvad han bag efter har erfaret havde en stor Deel af Plantagens Folk 

af Frygt skjult sig, andre havde vel været i Gaarden, men efter hvad han havde hørt ikke været villige til at 

deeltage i Ødelæggelsen. Et Par af dem havde været udsat for alvorlig Mishandling og Fare, fordi de ikke 

havde været villige til at lystre Bandens eller dens Føreres Ordre. Thomas Critchlow og en lang Neger der 

kaldtes George nævntes almindelig som Fører. De havde, i hans Fraværelse været nede i hans Huus i Neger-

byen hvor hans Kone var og ransaget det og røvet $ 49. 50 Cts. Joe Gittens meente i det Hele at St Georges 

Folk ikke havde været synderlig med. Han havde allerede Onsdag Morgen, da han havde været ude paa 
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Landeveien og seet hvorledes Negerne tumultarisk flokkede sig, da han kom tilbage til Pl. advaret Folkene og 

forsikkret dem om, at de, hvis de gik med i Spectaklerne, bag efter vilde blive kaldte til Regnskab. Han troede 

nok at Francis Buffert havde været med nede paa Concordia men han havde bag efter, paa Allandale vist, at 

han ikke var tilbøielig til i det Hele at gaae med Negerne. Han var en løs letsindig Person. Hvad angik den fra 

Enfjeldgreen Banden nævnte saakaldte Quashy hvis rette Navn er Johannes David [Folio 117b-118a, opslag 

162] troede han nok at han fra Cane, hvor han har sit Fruentimmer, var gaaet med til Enfjeldgreen men han 

– Driveren – troede ikke, at han havde gjort andet end maaskee taget noget Meel, hvilket Johannes David, 

der tilkaldtes bekræftede med det Tilføiende, at han egentlig gik over til Enfjeldgreen hvor han har en Broder, 

for at advare denne mod at geraade i Fortred. Han, der vil være en fredsommelig Mand, vil ikke enten have 

truet eller banket nogen. 

Derefter fremstod Elizabeth Gittens af Pl. St. Georges, født paa Barbados, gift med den ovennævnte Driver 

paa St Georges Joseph Gittens. Hun har sammen med sin Mand i 16 Aar, ligesiden hun kom her til Øen opholdt 

sig paa St Georges og tilhører den engelske Kirke. Det blev hende betydet, at hun har at afgive Vidneforklaring 

med Hensyn til hvad der paa Pl. St. Georges den 2den October f: A: passerede og hun blev formanet til 

Sandhed. Hun forklarer derfeter, at hun var inde i sit Huus da Banden igjennem Negerbyen kom ind paa 

Plantagen, da den havde passeret, gik hun ud af Huset og saae fra Negerbyen Banden oppe i Gaarden, men 

derom kan hun ingen Besked give. Medens hun saaledes var i Negerbyen hørte hun, at der flere Gange blev 

raabet paa Driveren. Hun løste i en Fart hans Hest, som stod bunden ved Døren og gik ind i Huset og smed 

en Kuffert og noget andet Tøi ud af Vinduet for at det ikke skulde findes af Røverne naar de, som hun ventede, 

kom til Huset. Hun var ind i det inderste Værelse da en lang Neger med en Pistol i Haanden kom ind og 

spurgte hvad hun gjorde der. Han bemærkede derpaa, at Driveren, naar de ikke havde gode Sager i Huset, 

maatte have Penge og begyndte derpaa at ransage Værelset idet han bød Dep. at gaae udenfor. Da hun kom 

ud traf hun ved Døren to andre Negere af hvilke den ene var Thomas Critchlow, som hun godt kjender, og 

den anden var en lille Fyr hvem hun ikke kjendte. Den lille Ubekjendte spurgte strax om hendes Mand og da 

hun svarede at hun ikke vidste hvor han var erklærede han, at han vilde dræbe hende istedet, idet han løftede 

en Sabel imod hende. Thomas Critchlow lagde sig der imellem og bød den anden vente lidt, idet han prøvede, 

uden Vold, at faae Dep. til at sige hvor Manden var. Den Lille vedblev at true sigende, at hvis han ikke fik fat 

i Dep.’s Mand og Forvalteren skulde deres Hoveder komme til at ligge paa den samme Pude da de vare lige 

gode; fik han ikke Manden og hans Liv vilde han haves hendes. Dep. bad ynkelig for sig og forsikkrede at hun 

ikke vidste hvor enten Forvalteren eller hendes Mand var og hun fortalte Th. Critchlow at hun var ”a tru 

Barbadian”. James Conradt, der var eller kom tilstede bekræftede dette, men fik derfor nogle Slag af den 

Lille. Endelig sagde Thomas Critchlow at hun kunde gaae og hun løb sin Vei. Imidlertid var den Lange med 

Pistolen kommen ud fra Sovekammeret og stod og lænede Armene mod Dørkarmen uden at blande sig i 

Disputet. Da Dep. igjen kom ind i Huset fandt hun en Lædervadsæk, der havde staaet i et Hjørne, stuvet og 

nogle Penge omtrent $ 50 der [Folio 118b-119a, opslag 163] havde været i den vare forsvunden, saa at hun 

ingen Tvivl har om at den Lange har røvet dem. Hun saae at de toge James Conradt med sig. 

A. George Michael var fremstillet. 

Dep. gjenkjender i ham med Sikkerhed den Person der kom ind i Huset og ransagede det saaledes som af 

hende forklaret og hun gjentager sin Forklaring ligeoverfor A. 

Arrestanten gjentager at han kun var inde i Driverens Huus for at faa en Drik Vand og angiver, at naar 

Dep., hvem han ikke gjenkjender, er Driverend Kone, der er det hende han bad om den Drik Vand. Han angiver 

videre at han ved Dep.s Dør traf Th. Critchlow og to Andre og at de bleve udenfor medens han gik ind i Huset. 

Dep. stod ved Døren. Han vil ikke have hørt nogen Samtale eller Ordvexling imellem Dep. og Th. Critchlow 

eller de Andre der vare udenfor. Han benægter, at han ransagede Huset og angiver nu, da han nærmere 

examineres om hans Samtale med hende at han ikke sagde et Ord til hende end ikke bad hende om Vandet 

men gik lige forbi hende ind i Huset og tog Vandet. 

Dep. fastholder med fuldkommen Bestemthed sin Forklaring og er sikker paa at A. er den paagjeldende 

Person. 
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Fremstilledes A. Thomas Critchlow hvem Dep. gjenkjender som den af hende idag omforklarede Person. 

Arrestanten angiver, at han ikke veed noget om at Huset er bleven ransaget og Penge stjaalen. Han har, efter 

at Værkerne vare stukne i Brand, været nede ved Driverens Huus og talt med Dep. Hun var sammen med en 

lille undersætsig Neger og James Conradt. Der forefaldt en Ordvexling omtrent saaledes som af Dep. angivet 

idet den lille Neger ville true Dep., omtrent med de Ord som hun har angivet til at opgive hvor Manden var. 

Han kjendte ikke den lille Neger og veed endnu ikke hvem det var. Han fulgtes ikke med A. G. Michael ned til 

Negerbyen og vil ikke have seet at G. Michael gik ind i Huset eller at han stod lænet til Døren da A. vil have 

vendt Ryggen til Døren. 

Dep. angiver at det nok kan tænkes at A. Critchlow ikke har seet A. Michael, der kom først, gaae ind i 

Huset og maaskee heller ikke har lagt Mærke til ham da han gandske stille, stod inden for Døren som han, 

efterat Dep. selv var gaaet udenfor Døren, vendte Ryggen til. 

A. G. Michael angiver, at han heller ikke veed hvem den lille Neger var eller hvor han er bleven af. Han har 

ikke seet ham iblandt de Anholdte. 

Dep. Elizabeth Gitten ratihaberede i Et og Alt sin Forklaring som hun erklærede sig rede til med Eed at 

bekræfte, hvorpaa Dep., efter at være paa lovlig Maade at være formanet, med Lovens Eed bekræftede sin 

Forklaring og blev demitteret. 

Fremstod Bona Thomas af Pl. St Georges, født paa Becksgrove. Det blev ham betydet, at han har at afgive 

Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. [Folio 119b-120a, opslag 164] Den af ham under Forhøret 

den 10de December f: A: afgivne Forklaring blev ham foreholdt og vedstaaer han samme. Han forklarer derpaa 

nærmere, at han, da han fra Negerbyen var kommen over ”the bridge” op til Værkerne saae han ved 

Romkjelderdøren Peter Hugh famle med et Fad Rom og A. Thomas Critchlow stod ved Siden af. Da Dep. kom 

til, befalede Critchlow ham, at hjælpe med at rulle Fadet ud. Dep. der da han nærmede sig havde hørt A. true 

Peter Hugh med at kaste ham i Ilden turde ikke andet end adlyde og gav sig til sammen med Hugh, at rulle 

Fadet henimod Smedeværkstedet og alt som de rullede bankede A. løs paa dem. Hvorfor Critchlow vilde have 

Fadet ud veed Dep. ikke, da han ikke saae ham aabne Fadet. Paa samme Tid mener Dep. at Ilden fra den ovre 

Deel af Værkerne naaede ned til Romkjelderen og han bør ikke med nogen Bestemthed paastaae, at 

Critchlow directe satte Ild i Romkjelderen. Der var dengang ikke mange Negere ved Romkjelderen, foruden 

Critchlow lagde han Mærke til en høi Neger i en mørk Frakke men han kjendte ham ikke. Dep. der har meget 

Ondt ved at forklare sig ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod Peter Hugh af Pl. St. Georges, født paa Grove Place, en gammel Mand, der saa længe han kan 

erindre har været paa St Georges og synes fuldkommen aandsfrisk. Han blev formanet som foregaaende Dep. 

Han forklarer, at han var nede i Negerbyen da Banden den 2den October f: A: kom ind paa St Georges. Da han 

saae, at der var Brand oppe i Gaarden kastede han sig frem hen over ”the bridge”. Der var nogle, men dog 

ikke mange Negere udenfor Romkjelderen, der gik frem og tilbage. En af dem, om hvem Dep. hørte, at han 

hed Thomas Critchlow, fik Øie paa Dep. og kaldte ham op og spurgte ham hvad han Anstilte og om han havde 

Penge. Dep. svarede, at han var en fattig Mand, men Negeren undersøgte ligegodt hans Lommer og forlangte 

derpaa, at han skulde gaae ind og rulle et Fad ud. Ilden nærmede sig dengang Romkjelderen. Dep. svarede, 

at han var for svag, men Negeren truede ham med at lukke ham ind i Kjelderen, saa han kunde brænde, hvis 

han ikke tog fat. Dep. tog da fat paa Fadet, men kunde ingen Vegne komme med det, da Bona Thomas i det 

samme kom gaaende, og Negeren tvang ham til at rulle med, saa de fik Fadet, der ikke var fuldt, ud. Negeren 

gav ham med en tyk Stok et slemt Slag over det høire Been. Bona Thomas fik ogsaa nogle Slag. Dep. slog strax 

efter bort og han saae ikke om Thomas Critchlow antændte Ild inde i Romkjelderen. Han saae overhovedet 

ikke mere og han kan ikke sige, at han kjendte nogen af Negerne i Banden, da han var meget bange. 

Dep. vil ikke kunne angive med Sikkerhed, om det var nogen af A. A. Thomas Critchlow og George Michael, 

hvilke fremdeles begge vare fremstillede og havde hørt paa Forklaringerne, der var den der behandlede ham 

saa ilde, men han veed, at der blev sagt, at det var Thomas Critchlow. Dep.s Syn er svækket og han var for 

bange til nøie at mærke sig Personen. 
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A. Critchlow angiver, at han godt kjender Peter Hugh. Han saae ham ved den paa- [Folio 120b-121a, opslag 

165] gjeldende Leilighed komme op mod St Georges Romkjelder. Han spurgte ham ogsaa, hvad han bestilte, 

og bad ham om en Drik Rom, og da Dep. ikke kunde give ham den, sagde han til ham om at rulle Fadet ud. 

Da Dep. var for svag til det, og Bona Thomas i det samme kom gaaende, fik A. Bona til at hjælpe ham, men 

det gik alt sammen ganske fredeligt til, og A. hverken slog ham eller truede ham med at indebrænde ham. 

Der var dengang endnu ingen Ild i Romkjelderen, men kun i den øvrige Deel af Værkerne. 

Dep. fastholder med Bestemthed sin Forklaring og viser den høieste Grad af Forbitrelse over A.s Frem-

stilling af Sagen. 

Legeledes fastholder Bona Thomas, der paany fremstod, at det ingenlunde var med det Gode, at Critchlow 

fik dem til Fadet. Han bankede Dep. til at tage fat. Deponenterne aftraadt. 

Fremstod James Sergent /: Soldier :/ af St Georges, født paa Barbados og har opholdt sig her paa Øen i 16 

Aar. Han blev formanet som foregaaende Dep. Han forklarer derefter, at han, da Banden den 2den October f: 

A: ødelagte St Georges, kom gaaende ind fra Negerbyen for at gaae op i Gaarden, hvor den øvre Deel af 

Værkerne var i Brand. Da han, efter at være kommen over ”the bridge”, naaede hen mod Romkjelderen, blev 

han standset af A. Thomas Critchlow, der, da Dep. nævnede hans Navn, slog ham med en tyk Stok mange 

Gange over den høire Haand, der i 3 Uger efter var ubrugelig, hvorpaa A. skubbede ham ind i Romkjelderen, 

sigende, at nu kunde han brænde op der. Der var dog endnu ikke Ild i Romkjelderen og A. lukkede heller ikke 

Døren til Romkjelderen efter ham, saa Dep. løb ud igjen. Han løb lige ind i et Sukkerstykke og holdt sig derefter 

skjult i 3 Dage. Dep kom saaledes slet ikke, som hans Hensigt var, op i den øvre Gaard, hvor Massen af Banden 

var, saa han ikke har lagt Mærke til andre end A. Critchlow og en høi Neger, der havde en Pistol i sin Haand 

og en gammel Soldaterfrakke paa. Han var sammen med A. Critchlow og Dep. gjenkjender ham nu med 

Sikkerhed i A. George Michael. 

A. Thomas Critchlow angiver, at han godt kjender Dep. men han vil slet ikke have seet ham den omhand-

lede Dag paa St Georges end mindre slaaet ham. 

Dep. fastholder med Bestemthed sin Forklaring. Han tilføier, at han, da han nærmede sig Romkjelderen, 

saae Peter Hugh og Bona Thomas rulle et Romfad hen til Smedeværkstedet, og det forekom ham, at A. 

Critchlow bankede dem, men hvorledes han fik dem til at rulle Fadet, og hvad Tvang han derfor har anvendt 

mod dem, veed Dep. intet om. 

Da det var bleven anbragt, at Dep. skulde have seet, hvad der paa Allandale var passeret, blev han forhørt 

i saa Henseende, men han forklarer, at han havde fulgt en syg Stud over i et Græsstykke ved Allandale og 

opholdt sig der da Banden kom ind paa Allandale. Han hørte Spectaklet og saae Huset brænde men han var 

ikke nær nok til at kunde skjelne nogen Ting. 

Dep. Peter Hugh blev paany fremstillet. Saavel med ham som med Dep. James Sergent blev Forklaringerne 

paany gjennemgaaede og af dem ratihaberede. 

Samtlige 3 Deponenter, af hvilke Peter Hugh til- [Folio 121b-122a, opslag 166] hører den cath. Kirke og 

James Sergent den engelske Kirke, derpaa, efter paa lovlig Maade at være formanede, med Lovens Eed 

bekræftede deres Forklaringer og bleve demitterede. 

Arrestanterne afførtes. 

Retten hævedes Kl 2.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdagen den 27de September om Formiddagen Kl. 10 blev Retten sat i  Frederiksfort og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede fung. Politiskriver A. Henderson, der i den ordinaire Skriver Politifuldmægtig Dendtlers Forfald var 

antaget som Skriver, samt Politibetjent Otto Anker. 

Commissionens Medlem Justitsraad Sarauw havde anmeldt Sygdomsforfald. 

Fremstilledes Ar. John Hodge, der angiver, at han vil afgive en sandfærdig Forklaring. Han angiver derefter, 

at han den 1ste Octr: fr: Aar gik i lovlig Ærinde til Frederiksted og ikke havde fjerneste Idea, at der tænktes 

paa, eller vilde skee Spectakkel. Han havde gjort nogle faa Indkjøb og havde isinde at gaae hjem igjen, da han 



 

© 

376 

i Kongensgade traf paa en stor Hob Negere, der anførtes af Joe La Grange. Han blev nødt til at følge med, da 

Joe La Grange kjendte ham, tog fat paa ham og ikke vilde lade ham slippe. Han kom saaledes i Pøbelhoben, 

der fulgte efter Politimesterens Vogn ned ad Dronningens Gade til Fortet og derfra igjen op til Udkanten af 

Byen og atter ind i Byen. Han var saaledes med inde i Hospitalet, da Pøbelen stormede derind, og fulgte 

fremdeles med ned til Fortet, hvor han rigtignok vil have kastet 2 Steen mod Fortsmuren, men han vil ikke 

enten have ført Hoben an eller opmuntret den til at angribe Fortet. Forhenværende Politibetjent Bogens talte 

her til ham og Arrestanten vilde ogsaa gjerne have lyttet til ham, men han var nu en Gang inde i Hoben og 

maatte følge den. Han vil ikke være trængt ind i Fortsgaarden; fra Fortet af vil han ikke have fulgt Pøbelen, 

men gik op i Nærheden af Two Brothers, hvor han vil have opholdt sig et Par Timers Tid, indtil han saae Ild i 

Byen. Strax efter angiver han at han var nede i Byen, ligesom han ogsaa derefter angiver, at han var tilstede 

ved det første Sted, hvor der blev antændt Ild; han vil der, saavelsom senere i Løbet af Aftenen, kun have 

været Tilskuer ved forskjellige Ildebrande. Ved Branden af John Moore’s Boutik vil han slet ikke har været 

tilstede. Han vil have været tilstede oppe ved Apotheket, da den Flok, der havde brændt Kierulff’s Boutik, 

ligeoverfor Dr: Holms Huus, ogsaa vilde sætte Ild paa Apotheket, saa at endeel allerede var oppe i Galleriet. 

– Arresttn [Folio 122b-123a, opslag 167] vil her have bedt Negerne ikke at brænde Apotheket og virkelig 

sammen med en lille Murer John Simmons have faaet dem til at gaae bort. Da det blev ud paa Natten eller 

henad Morgenstunden, gik Arresttn atter ud ad Two Brothers til, hvor han blev det meeste af Dagen til hen 

ad Eftermdgn: i et Sukkerstykke, hvor han ad Markveie gik tilbage til Friedensborg, hvor han saaledes var, da 

Onsdag Aften denne Plantage blev ødelagt. Han deeltog ikke i Ødelæggelsen og vil overhovedet ikke have 

været med i nogen Negerbande omkring paa Landet. Særlig tilspurgt med Hensyn til Ødelæggelsen af 

Toldbodbygningen i Frederiksted, angiver Arresttn, at han derved ikke var tilstede, og han gjentager at han, 

naar han i Løbet af Natten har været omkring paa forskjellige Steder i Gaderne, har det alene været som 

Tilskuer. Arrestanten vil i Løbet af Natten ikke have seet noget til Emanuel, hvem han godt kjender, men har 

bagefter hørt, at Emanuel havde en rød Skærf om Livet og optraadte som Fører. 

Fremstod Richard Tolderlund af Frederiksted, det blev ham betydet at han har at afgive Vidneforklaring 

og blev formanet til Sandhed. Han vedstaaer den af ham i Politiretten den 18de Octr: for: Aar afgivne Forkla-

ring og forklarer og tilføier at Pøbelhoben kom ned ad Strandgaden og at Arrestn, hvem han har kjendt i lang 

Tid var i Spidsen for Hoben og den Første der kastede Steen imod de ved Porten opstillede Betjente. Da 

Betjentene, blandt hvilke Dept: var, havde affyret deres Bøsser imod den angribende Pøbelhob, uden at 

nogen var bleven ramt, raabte Arresttn: at der var kun Skudt med løst Krudt, og at Pøbelen maatte rykke 

frem idet han brugte Ordene”march Boys, it is only blank shots”. Umiddelbart efter trak Betjentene og med 

dem Dept: sig inden for Porten og han saae ikke mere til Arrestanten. 

Arrestn:, der har paahørt Vidneforklaringen, angiver, at han hørte at en i Flokken raabte de paagjældende 

Ord. Det var ikke ham, ligesom det heller ikke var ham der var i Spidsen. Han kastede som meldt 2 Steen imod 

Fortet, men det var efter at Betjentene havde trukket sig indenfor Porten. 

Deponenten fastholder med Bestemthed at det var Arrestn: og ingen Anden, der raabte de paagjældende 

Ord. Han tilføier paa Anledning, at han ikke i Pøbelhoben kjendte nogen anden end Arrestn:. Han ratiha-

berede i det Hele sin Forklaring og blev demitteret. 

Fremstod Sygevogter B. C. Bogens, det blev ham betydet at han har at afgive Forklaring som Vidne og blev 

formanet til Sandhed. Den af ham i Politiretten den 18de Octr: for: Aar afgivne Forkl: blev ham foreholdt. Han 

forklarer nærmere, at han ude paa Fortspladsen [Folio 123b-124a, opslag 168] talte til flere af Negerne i 

Hoben og raadede dem til at holde sig fra at angribe Fortet, da de kunde begribe at der vilde blive skudt paa 

dem. Dept. talte særlig med Arrestn:, hvem han godt kjender, men Arrestn: gjorde ingen Bemærkning, med 

forlod heller ikke Hoben. Dept. var ikke bevæbnet, men gik som privat Mand og af egen Drift om mellem 

Negerne, af hvilke han, da han tidligere har været Politibetjent, var godt kjendt. Da Hoben uden at vilde lytte 

til Deptn: trængte frem og begyndte at kaste med Steen, holdt Dept: sig tilbage, men var dog tilstede, da 

Betjentene affyrede deres Bøsser. Dept: mener, at der første Gang blev skudt med løst Krudt eller ialfald blev 

skudt i Luften, men han hørte ikke den af foregd. Dept: omforklarede Yttring. Han er ikke under Indtrykket at 
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Arrestn: var den der ledede Banden eller var værre end de Andre eller den, der slog den første Steen. Dept: 

mener endogsaa, at der blev kastet Steen, medens Dept: endnu talte med Arresttn: Dept: bekræfter 

fremdeles, at han i Løbet af Aftenen, ikke Natten, fl: Gange saae Arrestn: i Pøbelhoben. Dept: var paa Gaden 

inden Kl: 10, ved hvilken Tid han blev advaret om, at Negerne søgte efter ham, hvorfor han gik op til den 

mæhriske Præst. Han saae ikke, at Arresttn gjorde Noget særligt, det maa være en Feiltagelse eller 

Misforstaaelse naar det i Politiets Forhøret hedder, at Deptn: saae Arresttn: ved John Moores Boutik. Dept: 

er tigtignok under det Indtryk, at John Moore’s Boutik blev opbrudt længe forinden der blev sat Ild paa, men 

han var ikke tilstede ved nogen af Leilighederne. Dept: havde selv en Shop i Kongs: Gade, hvilken var den 

Første der blev opbrudt, nemlig umiddelbart forinden Junghans’s Boutik blev opbrudt, lidt efter Kl: 7. Dept: 

saae ikke Arrestn: der, han vil mene, at det var Saml: Henry og Ths Graydon, der var i Spidsen. Han saae ikke 

Emanuel. Dept: og Junghans’ Boder blev opbrudte forinden Banden ødelagde Betj: Jackson’s Huus. 

Arrestn: har Intet at bemærke til hvad af Dept: er Anført, da han indrømmer, at han var med i den Hob, 

der angreb Fortet. 

Dept: blev nærmere tilspurgt med Hensyn til hvad han ellers maatte have iagttaget, men kan ikke give 

nærmere Oplysninger. Han har naturligviis kjendt en stor Mængde af de Negere der var i Hoben uden for 

Fortet, men kan ikke udhæve Nogen i Serdeleshed. Arresttn: kom han særligt til at tale med og har derfor 

lagt Mærke til ham. Deptn: ratihaberede sin Forklaring og blev dimitteret. [Folio 124b-125a, opslag 169] 

Fremstod John Simmons, Arbeidsmand ved Toldboden. Han blev formanet som de foregaaende Deptr: 

Den af ham i Politiretten den 18de Octr: for: Aar afgivne Forklaring blev ham foreholdt og vedtaaer han den i 

Et og Alt; han kjender Arrestn: saa godt at han ikke kunde tage Feil. Dept: stod paa Gaden da Hoben efterat 

have sat Ild paa og plyndret Wood’s Boutik samlede sig uden for J. Moore’s Boutik. Arresttn: var den Første 

som Dept: Saae. Dept: sagde ”god Aften Hodge”, hvortil Arresttn: forbitret svarede, at Dept. ikke maatte 

nævne hans Navn og han saae saa vild ud, at Dept: fandt det raadeligt at gaae sin Vei. Boutikken var paa et 

Hjørne, og Arresttn: søgte først at opbryde den nordlige Dør, da det ikke lykkedes prøvede han paa den 

vestlige. Han stak den Knippel eller Jernstang, hav havde i Haanden ind imellem den Jernstang, der var for 

Døren og Døren selv, og brækkede saaledes Stangen fra. Om Arresttn: gik ind i Boutikken eller ikke, kan Dept: 

ikke sige, da han ikke blev paa Stedet. Foruden Arrst: Hodge lagde Dept: Mærke til Emanuel, der som Dept: 

udtrykker sig, ”was giving commands”. Dept: kan ikke sige, hvad Ord Emanuel brugte, men han havde en rød 

Schærf om Livet, i den ene Haand en lang Kjørepidsk og i den Anden en Slagtekniv eller Kjøkkenkniv bunden 

paa en Stok. Depts: Bolig var i det samme Huus som John Moore’s Boutik, saa at hans Leilighed brændte paa 

samme Tid. Dept: søgte resten af Natten Tilflugt paa den Kaths: Kirkegaard saa at han Intet videre saae. Heller 

ikke tidligere paa Aftenen har han været synderlig paa Gaden. 

Arrestn: Hodge, der indrømmer, at Dept maa kjende hans Udseende godt, nægter, at han var tilstede, da 

J. Moore’s Boutik blev opbrudt. Dept: har ikke talt til ham enten der eller andetsteds i Løbet af den paa-

gjældende Nat. 

Fremstilledes Arrst: Emanuel (James Emanuel Benjamin). Han indrømmer, at han, hvem Dept: med Sik-

kerhed gjenkjender, var ved J. Moore’s Boutik, da den blev opbrudt. Han havde det røde Tøi om Livet og en 

Pidsk i Haanden, men ingen Kniv paa en Stok. Den Kniv, han fik i Byen, havde han endnu ikke faaet dengang, 

og han befæstede den ikke paa en Stok, men bar den i Beltet. Han vil ikke have givet nogen Commando. Der 

var Ingen der dengang der commanderede, men Enhver gjorde, som han havde Lyst til. Han veed ikke, hvem 

der opbrød Boutikken og saae ikke Arrest: Hodge. 

Dept: der er 23 Aar Gl: og tilhører den Kathske: Kirke derpaa, efter paa lovlig Maade at være formanet, 

med Lovens Ed bekræftede sin Forklaring og blev demitteret. [Folio 125b-126a, opslag 170] 

Arresttn Emanuel afført. 

Fremstod Thomas James, Murer af Frederiksted, han blev formanet som de foregaaende Deptr: og ved-

staaer sin den 18de Octr: for: Aar i Politiretten afgivne Forklaring, der foreholdtes ham. 

Arrestn: Hodge angiver, at han ved den paagjældende Leilighed ingen Knippel havde i Haanden, det var 

en Steen, hvormed han slog paa Stakittet udenfor Døren. Da et Fruentimmer indenfra skjældte ham ud smed 
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han Stenen ind imod Huset, men da Fruentimmeret derover jamrede sig, kastede han ikke flere Steen. Han 

var alene og kom dengang nede fra hvad han kalder ”Møllers Bay” ved Two Brothers og gik ned ad Byen til. 

Han handlede kun af Kaadhed.  

Dept: forklarer paa Anledning videre, at han ikke turde færdes nede i Byen den paagjældende Nat og 

derfor ikke har truffet paa Andre af Urostifterne. Dept: demitteret. 

Fremstod John James Jacobs af Frederiksted, der efterat være behørig formanet til Sandhed, gjentager 

sin i Politiretten den 18de Oct: for: Aar afgivne Forklaring. Dept: saae Arresttn: kom gaaende opad Dron: Gade, 

han var alene. Deptn: spurgte ham om han havde været ved Ilden, hvor til Arrestn: svarede ”Nei” og derpaa 

faldt de af Dept: i Politiretten omforklarede Ord. 

Arresttn: angiver, at han som tidligere forklaret kom fra Møllers Bay og saaledes kan have passeret det af 

Dept: omforklarede Sted, men han vil ikke være truffet paa Deptn: eller have havt nogen Samtale med ham 

endmindre brugt saadanne Ord som at han siden vilde faae Noget andet at see. Han kjender Deptn: godt. 

Deptn: fastholder med Bestemthed sin Forklaring, der paany nøie foreholdtes ham, hvorpaa Deptn: der 

er 21 Aar gl:, og tilhører den engelske Kirke, efter paa lovlig Maade at være formanet, med Lovens Ed be-

kræftede sin Forklarings Rigtighed og blev demitteret. 

Fremstod Robert Christian, Murer og Bødker af Frederiksted, 26 Aar gl:, tilhører Kath: Kirke. Arresttn: 

gjenkjender i ham den af ham i Dag under Navnet John Simmons omforklarede Person, hvem han vil have 

truffet ved Apotheket. 

Deptn: blev behørig formanet til Sandhed og forklarer derpaa, at han saae Arrettn: udenfor Apotheket, 

da der i Pøbelen var Tale om at brænde det. Der var oppe paa Galleriet en heel Deel Negere og de begyndte 

at slaae Rækværket i Stykker. Dept: gik op ad Trappen og søgte at snakke dem fra at ødelægge Apotheket, 

men mærkede ikke til, at Arrestn: Hodge, hvem han slet ikke talte med, hjalp ham med at faae Negerne bort. 

Han hørte ikke Arresttn: sige ondt eller godt. [Folio 126b-127a, opslag 171] 

Arresttn: fastholder, at Deptn: bad ham om, at hjælpe med til at faae Negerne bort fra Apotheket. 

Deptn: fastholder sin Forklaring og tilføier paa Anledning, at han ikke kan give yderligere Oplysninger 

vedkommende Arrestten: eller nogen Anden, hvorpaa han blev demitteret. 

Arresttn: fastholder idet Hele ligeoverfor de forskjellige Forklaringer, at hans Fremstilling af hvad han har 

gjort er den Rigtige. Han tilføier, at han, hvis han havde været stemt for at anrette Ødelæggelser, rimeligviis, 

efterat han havde været med i Byen vilde saaledes som de fleste Andre have sluttet sig til en Bande paa 

Landet og ikke holdt sig roligt hjemme paa Friedensborg. 

Dommeren bemærkede, at Arrest: Hodge ikke hidtil vides, at have været med ved nogen Ildspaasættelse 

eller Ødelæggelse ude paa Landet. 

Arresttn: afført. 

Retten hævedes Kl: 4.  Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Onsdag den 15de October om Eftermiddagen Kl 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og ad-

ministreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidne vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var forhindret fra at være tilstede. 

Dommeren bemærkede, at han for nærværende Tid, siden den 1ste October kun vanskeligt, og med stor 

Varsomhed havde kunne fremme Undersøgelsen, der nu væsentligt skal afsluttes ved en endelig Afhøring af 

saadanne Vidner, der ved de, rundt om, underhaanden anstillede Undersøgelser ere fundne tjenlige. Det er 

navnlig m. H. til Frederiksted og Districtet deromkring, at Vidneforhør skulde optages, men navnlig der er det 

befundet, at der som Følge af de den 1ste October indtraadte Forandringer og den fuldstændige Standsning 

af alt Plantagearbeide, der siden har fundet Sted, er en saadan Mangel paa Ro i Sindene, at det bliver endnu 

vanskeligere end ellers at udsondre paalidelige Vidner. 

Som det af Forhørerne fremgaaer blev Pl. La Vallee, dens Vaaningshuus, Værkerne, Magashuus og en Deel 

af Negerbyen, afbrændt om Torsdagen den 3die October af den Bande der om Formiddagen var udgaaet fra 
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Mt Pleasant og efterhaanden paa sin Vei var bleven forøget med Negere fra de mellemliggende Plantager, 

saa at altsaa Førerne vare de titnævnte Arrestanter Fritz Richardsen, Emanuel og Edward Lewis. I Negerbyen 

var der formentlig bleven sat Ild fordi det vidstes, at endeel af Pl: Reynolds Bohave var skjult i nogle 

Negerhuse. Om Enkelthederne af hvad der var hændet havde det ikke været let at faae paalidelige Oplys-

ninger. Deels var der kun faae Folk paa Plantagen og af Folkene vare saagodtsom ingen ved nogen [Folio 

127b-128a, opslag 172] Interesse særlig knyttet dertil, men vare meest Fremmede; deels havde det vist sig, 

eller der var ialfald sikker Formodning om, at Pls. Folk havde enten deeltaget i Ødelæggelsen af La Vallee selv, 

eller ialfald paa Naboeiendommene forbrudt sig og om de Faa endelig m. H: t. hvem saadant ikke havde vist 

sig, hed det sig, at de havde skjult sig, saa at de intet havde seet. 

Fremstod efter Tilsigelse Julius Johnson af Pl. La Vallee, født paa Canebay. Han vedgaaer, at han var med 

blandt de Folk fra La Vallee der gik med og brændte Northstar. Han vil imidlertid snarere have sat sig imod 

Foretagendet end hjulpet til det, og han angiver, at han paa La Vallee selv ikke har forseet sig – hvilket heller 

ikke paa anden Maade foreligger – men han vil derimod, da Banden nærmede sig, sammen med Driveren 

have flyttet endeel af Hr. Raynold’s Bohave ned i Negerbyen, dels ind i sit eget Huus, deels ind i et andet 

Huus; hvorpaa han var gaaet op paa Bakken bag ved Negerbyen, hvor han altsaa var da Banden fra Belvedere 

Kanten trak ind paa La Vallee. Han kunne ikke see hvem der var de egentlige Førere i Banden, da de alle gik i 

en Klump. Han saae heller ikke hvem der satte Ild i Værkerne eller paa Vaaningshuset, hvorimod han saae, at 

Joe Patrick, der fra Belvedere Bakken havde seet hvor Dep. og Driveren skjulte Reynold’s Sager, opbrød Huset 

og kaldte Folk fra Banden til, hvorpaa Bohavet blev ødelagt og derpaa Huset stukket i Brand. Tilligemed dette 

Huus brændte de endeel andre Huse i Negerbyen. Efterat Banden allerede havde ladet Dep’s Huus 

undersøge, uden at de deri skjulte Sager vare bleven bemærket, var der nogle Fruentimmer der raabte paa, 

at de havde fundet Hr. Reynolds Sager i Huset, som de derpaa satte Ild paa. Han vil være sikker paa, at det 

var Anny /: Ann Eliza :/ fra Rust up Twist der stak Ild i Huset, men Penny fra Canaan var med. Dep. lagde ikke 

under Ildspaasættelsen Mærke til Thomas Collingmoore, hvorimod han om Aftenen saae ham slæbe et 

Gevær og et Bylt Tøi over til Rust op Twist. Jacob Joseph af River lagde han heller ikke Mærke til men han 

kunde som sagt, ikke see hvad der foregik ved Værkerne. 

Dep. der, da han begyndte at afgive Forklaring om andres Forhold, var bleven formanet til at tale Sandhed, 

paastaaer, da hans Forklaring foreholdtes ham, at hvad han har sagt er sand, og at man, uagtet han har været 

med paa Northstar, kan tro ham. 

Med Hensyn til dette Foretagende angiver han nærmere, at det var Paul Daniel der foreslog ”to take a 

walk”, det hed sig, at de skulde ud og plukke Kocusnødder, men da de naaede Northstar gik de op i Gaarden 

og Joe Patrick forlangte Nøglen til Kjelderen af en gammel Mand, hvem han pryglede da han ikke fik Nøglen. 

Det var derpaa Frederik Robert og Joe Patrik der opbrøde Døren og satte Ild paa. Der blev uddeelt en Tønde 

Meel, men Dep. fik selv intet og baade han og tildeels ogsaa Paul Daniel søgte at forhindre de andre fra at 

gjøre Ulykker. Andrew Simmons havde en Harpun i Haanden, men Dep. saae ikke, at han gjorde videre. Petrus 

Michael, der er en underlig gammel Fyr, var nok med til at dele Melet, men [Folio 128b-129a, opslag 173] var 

forresten imod det hele Foretagende og den Første der naaede til, at anmelde Sagen for Politimesteren. Dep. 

var fremdeles med videre til Prosperity, hvorhen ogsaa et Par af Hr. Sarauw’s Folk fulgte med, men som han 

siger kun for at passe paa hvad der skete. Dep. var ikke med over paa Rust up Twist. Dep. aftraadte. 

Fremstod James Elieser White af La Vallee, født paa Mt Pleasant, tilhører den lutherske Kirke, en Dreng 

paa en 16 – 17 Aar. Han blev alvorlig formanet til Sandhed og forklarer derpaa, at han var i ”the parterre” 

med Mulerne da Banden kom ned til La Vallee. Han havde nylig faaet en ny Hat og løb derfor til sin Moders 

Huus i Negerbyen for at faa den forvaret. Han kom saaledes til at see, at Anny, hvem han kjender saa godt, 

at han ikke kan feile sammen med nogle faae andre, kommen hen til Julius’s Huus. De raabte paa, at her var 

Reynolds’s Sager, idet desuden Anny brølede ”our side for ever”. Hun løb efter Trash, som hun bragte til 

Huset, der strax efter blev antændt. Han hørte hende derpaa raabe, at det ”work” de gjorde her med Hr. 

Reynolds’s Sager var mere værd end 10 Cts o. d. Ting. Han kjendte ikke andre end Anny men der var, saavidt 

han saae, flere Fruentimmer sammen med hende. Han saae ogsaa at Joe Patrik, da Banden var ved at gaa, 
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holdt endeel af den tilbage, som han førte hen til et Huus i Negerbyen, hvor ogsaa nogle af Hr. Reynolds Sager 

vare gjemte. De brøde ind i Huset, som det derefter blev sat Ild paa. Han kjendte ingen af dem, der vare 

sammen med Joe Patrick. Hvad der skete ved Værkerne og Vaaningshuset saae han ikke. Da Dep.s Forklaring 

foreholdtes ham angav han, at han, efter i Moderens Huus at have taget Hatten, for at komme i Sikkerhed 

gik op ad Bakken. Hvor han derefter stod sammen med Julius, saae at det var derfra og i Forening med Julius 

at han saae hvad der skete i Negerbyen. 

Ann Eliza Richard, der den 16de Mai d: A:, da hun var høi frugtsommelig var indtil videre bleven sat paa fri 

Fod, var bleven afhentet og fremstilledes. 

Dep. White gjentager den hende vedkommende Deel af sin Forklaring. 

Fremstod paany Julius Johnson der ligeledes gjentager sin Forklaring. Han angiver nærmere, at Anny, 

hvem han gjenkjender i den fremstillede Ann Eliza Richard, raabte og skreg ”our side for ever” og pralede af, 

at hun havde gjort en god Dags Arbeide der var værd mere end 10 Cts, ja 47 Cts o. d. l. Efter at hun og Penny 

udenfor Døren havde sønderslaaet hvad de havde truffet paa, var det, at Anny fra det nærliggende 

Sukkerstykke hentede Trash, som hun bragte ind i Huset, hun lukkede derpaa Døren, men aabnede Vinduet 

og strax efter, at hun igjen var gaaet ud, væltede Røg og Ild ud af Vinduet. 

Ann Eliza Richard vedblev som hidtil at benægte, at have sat Ild paa det paagjeldende Huus og gjentager 

omstændelig dette af hende tidligere givne Forklaring. 

Deponenterne fastholde med Bestemthed deres Forklaringer, som de erklære sig rede til at beedige. Dep. 

White gjenkjender ogsaa, den fremstillede Ann Eliza Richard, den af [Folio 129b-130a, opslag 174] ham 

omforklarede Anny. 

Ann Eliza Richard afførtes. 

Fremstilledes A. William Holder /: Poor Boy :/ Han benægter, at han var i La Vallee Negerby, skjøndt han 

ganske vist var med Banden over paa La Vallee. Han stod i Nærheden af ”the Gangway” og foretog sig intet. 

Dep. Julius Johnson fastholder sin Angivelse men Dep. James E. White, der ikke kjender Poor Boy, kan ikke 

sige om A. var med Joe Patrik. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes A. Thomas Collingmoore der benægter, at han, som af Julius angivet, havde nogen Bylt Tøi. 

Geværet, var et gammelt Gevær, som en eller anden, han veed ikke hvem, gav ham. 

Dep: Julius Johnson fastholder sin Forklaring og A. afførtes. 

Deponenterne demitteredes. 

Ann Eliza Richard blev efter Omstændighederne og da hun angav, at hendes Barn var syg, paany, indtil 

videre, hjemsendt. 

Tilføjet i margen: Dommeren bemærkede, at A. Joe Patrik er afgaaet ved Døden og at den i Forhøret 

omhandlede Paul Daniel, hvem der ikke havde været fundet tilstrækkelig Anledning til at anholde, havde 

forladt Øen. (Ph Rosenstand). 

Retten hævedes Kl: 4½.  Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Torsdagen den 16de October om Eftermiddagen Kl 1 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Ovedommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver, Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstilledes A. Fritz Richardson. Han angiver, at Banden allerede da den gik ned af Belvedere Bakken, 

mødte Julius Johnson, hvem A. kjender, tilligemed La Vallee øvrige Folk som A. ikke ellers kjender meget til. 

Det var Julius selv der fortalte A. og Banden at Hr. Reynolds’s Bohave var gjemt i hans Huus; hvorpaa hele 

Banden styrtede ned over Huset, der blev revet op. Medens nogle sloge istykker hentede andre Thrash fra 

Sukkerstykket og der blev sat Ild paa Huset. A. satte ikke selv Ild paa det og gav heller ikke nogen udtrykkelig 

Ordre til at at skulde brændes men stod med sin Sabel i Haanden og saae til at det gik ordentlig til. Han var 

ialfald fuldstændig enig med de andre i, at Huset skulde brændes. Julius var selv med nede ved Huset, 
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derimod har A. ikke lagt Mærke til Ann Eliza eller hørt hende raabe. Han angiver at saaledes som paa den 

hele paagjældende Route vare baade Emanuel og Edward Lewis med ham og i Reglen ved Siden af ham. 

Fremstilledes A. Edward Lewis. Han angiver, at, da han, der paa Veien fra Canaan til La Vallee var bleven 

noget tilbage, kom ind paa La Vallee, var Plantagen allerede i Brand, saa at han ikke vil vide hvad der skete 

ved Julius’s Huus. Fritz sad dengang nede ved Møllen med et Sukkerrør i Haanden. 

A. Fritz R. mener, at Edw. Lewis ogsaa var med ved Julius’s Huus. Julius gik desuden med Banden op til 

Rust up Twist. 

Fremstilledes A. William Holder /: Poor Boy :/ der ikke vil have lagt Mærke til Affairen ved Julius’s Huus. 

Han vil [Folio 130b-131a, opslag 175] være kommen langsomt ned af Bakken saa at Banden, da han kom ud 

paa Plantagen, allerede var nede ved Værkerne. 

Samtlige Arrestanter afførtes. 

Fremstilledes A. James Griffith af Pl. Anguilla. Han angiver nu, at det ikke er sandt, naar han, og de to 

andre, Thomas James og John Samuel, tidligere have fastholdt, at der var tre fremmede Negere, der fik dem 

med til at gaae ned til Blessing. Han og de to andre, med hvem han altid er sammen, bleve indbyrdes, uden 

at han kan sige, hvem der først udtalte Tanken, enige om, efterat nu alting var brændt paa Anguilla, at gaa 

ned til Blessing for at see, om der var noget Meel. De gik til Kjelderen, der var under Et med Værkerne og 

fandt, som han troer, Døren aaben. Der var ingenting i Kjelderen, hvorpaa de alle tre gik hjem igjen, og A. vil 

fremdeles ikke vide, hvorledes der blev tændt Ild. A. afførtes. 

Fremstilledes A. John Samuel af Pl. Anguilla. Han forklarer nu, at der om Eftermiddagen, efter at Banden 

havde forladt Anguilla, var en heel Deel af Folkene samlede. Uden at der egentlig var nogen Aftale, gik nogle 

af dem – A. kan ikke sige hvor mange – ned ad Blessing til, idet de talte om, at de vilde see, om der var noget 

Meel. Paa Veien vendte endeel om, saa at kun de tre Arrestanter og en Fjerde, der hed John – men ikke 

Elizabeths Søn – naaede ned til Blessing’s Negerby. En af dem – A. mener James Griffith – talte med et 

Fruentimmer der. Da de havde staaet lidt, nævnte A., at de ”might as well give a light”, og han tog fra et 

Ildsted under aaben Himmel ”a firestick”, hvormed de saa begav sig til Magasstakkene, og A. antændte en af 

Stakkene, der derpaa alle nedbrændte. Han veed ikke, om James Griffith og Thomas James hjalp til at sprede 

Ilden i Magassen, men de vare ialfald med. De gik derpaa hen og opbrød Kogehuusdøren for at see, om der 

var noget Meel gjemt i Værkerne. De bragte ingen Ild med sig derned og han veed ikke, om de havde isinde 

at sætte Ild paa der. En lille Dreng fra Blessing selv bragte imidlertid en 3 – 4 Magasbrande med sig, som han 

smed i en Kasse tæt ved en af ”Coolerne”. En Chineser vilde vise dem, hvor Romkjelderen var, men de brøde 

sig ikke om mere. Da de saae, hvorledes Ilden lyste, bleve de bange og løb hjem igjen. Da de vare i Kogehuset, 

saae A., at der ved Døren stod en Mand og kikkede efter dem. Da de gik tilbage gik de igjennem ”the bush”, 

saa A. saae ikke Wm. Greathead. A. angiver, at det Hele var Drengestreger, og at han bagefter inderlig har 

fortrudt det, da han aldrig har tænkt paa at gjøre noget Ondt. Han har tit havt stor Lyst til at vedgaae, at 

Historien om de 3 Fremmede var usandt. Han og hans to Kammerater havde, inden de bleve anholdte, aftalt 

at fortælle den, da de troede, at den vilde hjælpe dem. 

Fremstilledes A. Thomas James af Anguilla. Han vedgaaer nu ligeledes, at der ikke var nogen Fremmed, 

der førte dem eller fik dem til at gaae ned til Blessing. Han vil heller [Folio 131b-132a, opslag 176] ikke have 

seet, at der var andre Anguilla Folk, der fulgte med dem ned ad Veien. John Adam kom bag efter. A. var med 

ved Magasstakkene, men han veed ikke, om det var John Samuel eller James Griffith, der satte Ild paa dem, 

som han troer med en lille Brand, der blev taget fra et Ildsted i Negerbyen. A. hjalp ikke til at sprede Ilden. 

Han var fremdeles med til at opbryde Kogehuusdøren og var inde i Kogehuset, hvor han saae, at der var sat 

Ild i en ”Cooler”, men han saae ikke, hvem der anlagde denne Ild, og har ikke seet nogen lille Dreng bringe 

brændende Magas til Kogehuset. Han saa ”a yellow man”, der gjerne kan have været en Chineser, men han 

hørte ikke, at denne Mand sagde noget. Han saae desuden, at en Mand havde stillet sig op ved 

Kogehuusdøren som for at iagttage dem, men Manden sagde intet. A. talte ikke med nogen enten i Blessings 

Negerby eller andet Steds. Han saae ikke Wm. Greathead. John Adam var rigtignok ogsaa med, men da han, 

som sagt, kom bag efter og intet gjorde, mener A., at de tre Sigtede ere de egentlig Skyldige. A. har aldrig før 
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været sigtet for nogen Forseelse og havde, efter Aftale med de andre, fastholdt Historien om de tre 

Fremmede. 

Fremstilledes paany, A. James Griffith der, da han confronteredes med de foregaaende Arrestanter, 

vedgaaer, at det paa Blessing er tilgaaet som af dem forklaret. Han vil saaledes have været med ved Magas-

stakkene, da de bleve antændte, men vil ikke have hjulpet til at sprede Ilden. Han vil ligeledes have været i 

Kogehuset og der seet Ild i en ”Cooler”. Han har ikke seet nogen lille Dreng og har troet, at det var John 

Hallout, der bragte en Magasbrand ned til Værkerne. Derimod har han seet en Chineser eller Coolee, der 

tibød at vise dem, hvor der var Meel – maaskee var det Rom – men de havde da faaet nok af det. Han angiver 

fremdeles, at John Adam ikke fulgte med dem, men kom til Blessing bag efter dem. 

A. John Samuel forsikkrer paany, at der var en lille Dreng, der bragte Magas til Kogehuset. 

Samtlige Arrestanter afførtes. 

Efter Omstændighederne blev A. Edward England, der i længere Tid har været ledende af Stricters af og 

til, og derfor nydt megen Lempelse under sin Arrest, indtil videre relaxeret. 

Retten hævedes Kl: 4½  Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Mandagen den 20de October om Eftermiddagen Kl. 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Efter at det igjennem Forhørerne er fremgaaet at de allerfleste af Plantagen Mt Pleasant /: Colq. :/ Folk 

havde været ivrige Deeltagere i Urolighederne, navnlig om Torsdagen og om Fredagen, saa at der, ihvorvel 

det ikke foreligger, at ialfald noget [Folio 132b-133a, opslag 177] større Antal af dem ogsaa have været med 

til Ødelæggelsen af selve Pt. Pleasant Onsdag Aften, dog ikke vil kunne tillægges deres Udsagn om, hvorledes 

og ved hvem Ødelæggelsen der er gaaet for sig synderlig Vægt, idet de navnlig ere for ivrige i at vælte Skylden 

over paa andre – har der ude paa Pl. Mt Pleasant været anstillet Undersøgelse, hvorved det har vist sig at 

saagodtsom alle de faa Folk paa Pl., der have holdt sig fri for Deeltagelse baade Onsdag Aften og Fredag 

Formiddag, have holdt sig skjulte, saa at de ikke efter egen Iagttagelse kunde udsige noget om Enkelthederne 

ved Ødelæggelsen af Mt Pleasant. Dette gjaldt saaledes navnlig en sort Opsynsmand, der erklærede, at han 

deels havde været saa godt skjult, deels saa forsvækket og saa confus, at han nu intetsomhelst kunde vidne, 

og flere andre. 

Fremstod nu Timothy Adam af Pl. Mt Pleasant, der af de ikke i Sagen implicerede syntes at være den 

eneste fornuftige Mand paa Pl., hvis Forklaring kunde blive af nogen Betydning. Han er født paa Pl: Peters 

Rest og henved 40 Aar gammel, Plougmand paa Pl. Mt Pleasant. Det blev ham betydet, at han har at afgive 

Vidneforklaring, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer der efter, at han var hjemme om Onsdagen, 

da Mt Pleasant’s Folk i det Hele taget forholdt sig rolig. Han saae et Glimt af Emanuel tidlig paa Formiddagen, 

men hvad der derefter blev af ham, veed han ikke. Heller ikke med sin Besked om Edward Lewis. Frits var 

neppe endnu flyttet til Plantagen. Baade Emanuel og Edward Lewis vare hjemme om Aftenen kort forinden 

Banden kom, de sidste med de andre Folk ved Dammen, og om de gjorde noget for at kalde Banden ind eller 

være dem behjælpelig, kan Dep. ikke sige. Dep. var, da Banden nærmede sig, sammen med Driveren og den 

sorte Underforvalter, ifærd medat redde noget af Pl. Holms Bohave. Da han derefter kom ned i Gaarden, var 

Banden lige kommen ind, og da han hørte, at den spurgte efter Driveren, der allerede var krøben i Skjul, fik 

Dep., der var bange for, at den ogsaa skulde søge efter ham, Thom. Charles med og de skjulte sig. Han kan 

saaledes ikke af egen Erfaring sige noget. Han har hørt, at det var De Silva, der viste Banden op til 

Vaaningshuset, men om Emanuel og Edward Lewis ere gaaede med ham, tør han ikke have nogen Mening 

om. Han vil være temmelig sikker paa, at der ingen var af Mt Pleasant’s Folk, som den Aften gik med til 

Monbijou, og Charles Smiths Angivelse er urigtig. Først næste Dag, Torsdag den 3die October, fandt Mt 

Pleasants Folk paa at gaae ud ”to fight”, og angiver Dep., at det, efter hans Mening, decideret var Fritz 

Richardsen, der var Hovedmand. Han truede med, at han vilde bringe en Bande, der skulde brænde 
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Negerbyen af, hvis Folkene ikke rykkede ud. Folkene vare allerede ophidsede, deels fra Branden den fore-

gaaende Aften, deels fra Rom, som Emanuel havde tracteret med om Morgenen. Fritz vilde ogsaa have Dep. 

med ud, men han nægtede at gaa, men fandt det dog, da Fritz havde forladt ham, sikkerste igjen at skjule sig. 

Noget efter hørte han Folkene under et stort Spectakel drage ad Hermitage til. Om Aftenen, da de vare komne 

hjem fra deres Røvertog, [Folio 133b-134a, opslag 178] vare de stille og rolige, men næste Morgen, Fredag, 

begyndte Fritz igjen. Han begyndte at snakke om, at Dep. og andre havde meget skjult af Hr. Holm’s Bohave; 

hvis de ikke udleverede det, vilde han bringe en Bande, der skulde brænde baade det og deres Negerhuse. 

Efter at han en Stund havde gaaet om og hørt saadan Tale, gik han virkelig ogsaa ud paa Veien, hvor han da 

rimeligviis har truffet Parris og dennes Flok. Da den nærmede sig Plantagen, flygtede Dep., der nu af Fritz’s 

Trudsler for Alvor var bange op i Bakkerne saa han heller ikke saae, hvorledes det denne Gang gik til med 

Branden. Mt Pleasants Folk vare den Morgen for Alvor bange for, at deres Negerby skulde blive brændt af. – 

Da Dep. kom tilbage igjen, hørte han, at Parris havde været ved hans Huus, og at det havde kostet hans Kone 

og de ander Folk stor Møie at faae ham til at afstaae fra at brænde Huset. Banden var gaaet over Hermitage 

til River. Dep kom ikke frem igjen, førend han fra Bakken havde seet en Trup bevæbnede Forvaltere komme 

ind Mt Pleasant. En Times Tid, eller længere efter, kom baade Martin og Fritz Richardson saarede hjem til Pl. 

Dep. kunde ikke lade være at glæde sig over, at de vare blevne ramte og fortalte dem ligefrem, at det havde 

de godt af. Dep. saae ikkeFredag Morgen Folk fra River paa Plantagen og veed ikke noget om, at Thomas 

Allen og Henry Samuel skulde være dem, der bragte Banden ind for at brænde Sygehuset og Forvalterhuset 

paa River. 

Fremstilledes efter den i Dep’s Forklaring givne Anledning A. Fritz Richardsen. Han indrømmer, som hidtil, 

at han var med til Torsdag Morgen at faae Mt Pleasant’s Folk ud, men nægter at det skyldes ham alene. Han 

vil ikke sige, at Edw. Lewis var lige saa slem som ham, men Emanuel var det. Han indrømmer, at han vilde 

haveTimothy med ud, men han havde ikke tænkt paa at anvende Vold imod ham. Han benægter, at han 

Fredag Morgen truede med, at Negerbyen skulde brændes af, og han vil ikke have vidst, at Hr. Holm’s Bohave 

var gjemt i Negerbyen. Han bragte ikke Banden ind paa Mt Pleasant, idet han ikke gik dem længere imøde 

end til Klokkegalgen, hvorfra han rigtignok fulgte med den op i Gaarden og derfra, efter at alting var brændt 

– hand dog A. ingen Deel vil have havt i – videre over Hermitage ti River. Han vil ikke have lagt Mærke til 

Thomas Allen og Henry Samuel, hvem han dengang ikke kjendte. 

Dep. Timothy Adam, fik sig sin Forklaring paa det nøiagtigste foreholdt og fastholdt den, alene med den 

Bemærkning, at han, naar A. siger, at han ikke naaede længere ned end til Klokketaarnet, ikke vil paastaae, 

at han gik heelt ned til Veien for at møde Parris’s Bande. Han erklærede sig rede til at bekræfte sin Forklaring 

med sin Eed. 

A. fastholder derefter, at han ikke har sagt noget med Hensyn til Hr. Holms Bohave, men han vil ikke 

nægte, at han er gaaet op og ned i Negerbyen og har truet med, at han vilde bringe en Bande, hvis Folkene 

ikke kom ud. A. var meget Fuld, saa han var meget ”boosting” [Folio 134b-135a, opslag 179] /pralende/. 

Det fandtes derefter ikke fornødent at eedfæste Dep., der demitteredes. A. afført. 

Derefter fremstod John Berent om hvem det særlig var angivet, at han skulde have hørt Thomas Allen 

indbyde Parris’s Bande til at komme ned paa River Fredag Formiddag. Dep., der er født paa Antigua, blev 

ulovlig formanet til Sandhed som Vidne og forklarer derefter, at han Fredag Formiddag saae Thomas Allen 

og en anden Person, en Mulat – i Mt Pleasant’s Negerby. En stor Mængde af Mt Pleasant’s Folk vare tilstede. 

Thomas Allen sagde, at han gjerne vilde have nogle Folk at gaae med hen til River, uden at han sagde noget 

om hvad han vilde med dem paa River. Parris’s Bande var allerede dengang i Gaarden, og Dep., der var bange 

for at møde dem, gik uden at høre, hvad Svar Thomas Allen fik, hen til sit Huus og samlede sine faa Sager 

sammen hvormed han krøb op i et Mangotræ i den langt fortliggende Deel af Negerbyen. Han saae saaledes 

ikke, hvorledes Banden huserede paa Plantagen, og han gik ikke med den til River. Han saae baade Fritz og 

Emanuel og Edward Lewis Fredag Morgen gaae om og føre Tale i Negerbyen, men han kan ikke sige, at de 

den Morgen egentlig truede. Dep. var med paa Røvertoget om Torsdagen, det var Emanuel der tvang ham til 

at gaae med. Edward Lewis var ikke saa voldsom som Fritz og Emanuel. 
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A: Thomas Allen var fremstillet. Han benægter, at have været oppe i Mt Pleasant’s Negerby, end sige der 

udtalt sig som angivet. Han traf, som sagt, Banden paa Jealousy-Veien og gik med den ind paa Mt Pleasant, 

saa at han ikke forud for den kan have været i Negerbyen. 

Ligeledes var fremstillet A: Henry Samuel i hvem Dep: gjenkjender den omforklarede Mulat, der ingen 

Ting sagde. Han angiver, at han nede paa Veien havde skilt sig fra Thomas Allen og var gaaet op i Mt Pleasant’s 

Negerby for ar faae noget at drikke. Han veed ikke hvor det er Th. Allen skal have udtalt sig som angivet og 

han vil ikke have hørt det. 

Dep. fastholder sin Forklaring, efter at den nøie var foreholdt ham. Dep. gjør Indtrykket af, at være, og er 

efter Timothy Adams Angivende, en Drukkenbold, men hans Forklaring syntes at være oprigtig. Han blev 

demitteret. 

Arrestanterne afførtes. 

Fremstod Richard Adam af Pl. Mt Pleasant, født paa Slob. Han blev omhyggelig formanet til Sandhed som 

Vidne. Han angiver, at han, i de første Dage af October, passede Hestene paa Mt Pleasant. Onsdag Aften var 

han saa bange, at han holdt sig skjult i et Huus i Negerbyen saa at han ikke saae noget. Om Torsdag Morgen, 

da han var ved Stalden, blev han af Fritz der sammen med Emanuel – Edward Lewis var ikke saa slem – tvang 

Mt Pleasants Folk til at rykke ud, tvunget til at gaae med, men allerede ved Lebanonhill smuttede han væk. 

Fredag Morgen var han ikke i Negerbyen, men ude i et Græsstykke, hvorhen han havde bjerget Hestene, saa 

han ikke saae eller hørte noget til Fritz. Om der var nogen, der særlig bragte Banden ind paa Pl. den 

Formiddag, veed [Folio 135b-136a, opslag 180] han ikke, men han var i Stalden da Banden kom op i Gaarden. 

Han havde netop faaet den store Hingst løst og fik endnu Tid til at snappe et Par Bidsler, hvorved han løb sin 

Vei ned i Negerbyen, da det idet samme blev sat Ild paa Stalden. Dep. var saa forskrækket, og der var saa stor 

en Bande Negere, der trængte sig om Stalden, at han ikke fik lagt Mærke til, hvem der var med eller antændte 

Ilden. Han er kun vis paa, at han saae Bamberg, hvem han kjender meget godt, da han pleiede at komme til 

Plantagen og sælge chonks. Han har ikke hørt eller seet noget til, at der fremtidig med eller kort forinden 

Banden var kommen Folk fra River ind paa Plantagen og han kjender ikke enten Th. Allen eller Henry Samuel. 

A. Johannes Samuel – /: Bamberg :/  var fremstillet og Dep. gjenkjender med Sikkerhed den af ham om-

forklarede Person der var med i Hoben oppe ved Mt Pleasant’s Stald den 4de October f: A: A. angiver som 

hidtil, at han kun var i den nedre Gaard sammen med Banden, men ikke var med oppe i den øvre Gaard hvor 

Stabelen og de andre Bygninger brændtes. 

Dep. fastholder sit Udsagn med Hensyn til A. med Tilføiende, at han ikke saae A. gjøre noget. 

Arrestanten afførtes. 

Dep. ratihaberede, i det Hele, sin Forklaring, der nøie foreholdtes ham med Tilføiende, at Fritz om Torsdag 

Formiddag, da han drev Mt Pleasant’s Folk sammen, gav Dep. et Hug i den høire Arm med sin Cutlash, fordi 

Dep. undskyldte sig med, at han skulde passe Hestene. 

I den Anledning blev ogsaa A. Fritz Richardsen fremstillet og Dep. gjentager sin Sigtelse. 

A. benægter dets Rigtighed og angiver, at han slet ikke har lagt Mærke til Dep. Han vil overhovedet ikke 

have brugt sin Gutlash imod nogen af Plantagens Folk. 

Dep. fastholder med Bestemthed sit Udsagn; han blev derefter demitteret og Arrestanten afførtes. 

Dommeren bemærkede, at han fremdeles havde anstillet Undersøgelse paa Pl. Lebanonhill. Folkene der 

ville, om end nogle af dem ere gaaede videre med Banden over til Canaan, i det Hele have holdt sig rolige og 

navnlig have afholdt sig fra alt Deeltagelse i selve Lebanonhill’s Ødelæggelse. De ville, for størstedelen, have 

forstukket sig, da Banden nærmede sig, hvilket navnlig ogsaa Driveren, Vagtmanden og Staldkarlen havde 

gjort. Der var derfor ingen der kunde opgive nogen helst Enkelthed, men der nævnedes kun gandske i 

Almindelighed, at det var Mt Pleasant’s Folk, der havde afbrændt Plantagen, under de bekjendte Førere. 

Retten hævedes Kl: 4½.  Ph Rosenstand 
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Anno 1879 Tirsdagen den 21de October om Eftermiddagen Kl. 2 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. [Folio 136b-

137a, opslag 181] 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstilledes A. Robert Isaac af Pl. Mt Pleasant. Han angiver nu at han sammen med nogle andre af Mt 

Pleasants Folk kom over til Paradise som var bleven stukken i Brand af Wm. Henry’s Bande og det var med 

den han kom over til Bettys Hope. Han benægter, imidlerid fremdeles, at have truet Hr. Peebles med Møg-

grebet hvilken han nu angiver at have funden i Bettys Hope Gaard. Han angiver, at Hrr Peebles har kjendt 

ham fra Dreng af. Han nægter ligeledes forøvrigt at have gjort noget paa Bettys Hope, derfra gik han med 

Banden videre forbi Manningsbay op til Anguilla og videre til Kingshill. Ved L Bethlehems Gut blev han kjed 

af det og gik hjem. Han vil hverken paa Anguilla eller ved Kingshill have forbrudt sig videre end forsaavidt 

som han var med i Banden. Han lagde paa Bettys Hope og paa Veien til Anguilla Mærke til James Cox der var 

blandt de forreste i Banden uden at A. dog tør sige at han var en af Anførerne for den. Han saae ikke at Cox 

enten paa Bettys Hope eller paa Anguilla satte Ild paa eller forøvrigt gjorde sig særlig bemærket. A. var 

hjemme paa Mt Pleasant da denne Plantage blev afbrændt, men kan intet nærmere forklare derom. Tilspurgt 

med Hensyn til Bamberg angiver han at han ikke lagde Mærke til denne ved Branden. Bamberg havde 

derimod været paa Mt Pleasant om Onsdagen, men Dep. hørte ikke, at han enten førte Oprørstale eller 

forøvrigt forvoldte Forstyrrelse paa Plantagen. Arrestanten afført. 

Under den yderligere Undersøgelse der derpaa anstilledes ved Afhøringen af forskjellige Arrestanter, der 

havde været med i den store Sydside Bande om Torsdagen betræffende Cox men hvorved det ikke fremkom 

at han havde været særlig fremtrædende. 

Fremstilledes ogsaa A. William Jones, der af et af Vidnerne fra Anguilla John James William /: Forhør 22 

Marts d: A: :/ er sigtet for at have været sammen med Cox paa Anguilla. Han paastod fremdeles, at han ikke 

havde været med paa Anguilla og at Vedkommende har taget Feil og han vedbliver at han alene har været 

paa Bettys Hope hvor han fremdeles ingen Ting vil have gjort. Han angiver, at William King der har vidnet 

imod ham ingen Ting er værd som Vidne da han selv, saagodt som nogen var med til at stikke Ild paa Bettys 

Hope og Joe Gibbs var formeentlig ikke stort bedre – Angivender der ved hvad der under Forhørene er 

fremkommen og tilført, er bestyrket. Foreholdt at den Bande hvormed han kom ind paa Bettys Hope dog 

almindelig kaldes Wm Jones’s Bande, forsikkrer han, at han ikke havde nogen Commando over Banden og 

gjentager hvad baade af ham og af A. Cambridge idelig er anført, at U. Love’s Folk den Morgen, paa Grund af 

George Mace’s Trudsler, vare nødte til at gaae ud. Der var paa U. Love og i Nærheden deraf endeel Frem-

mede, deriblandt ogsaa nogle River Folk, der gik med saa at det vel var en 20 – 30 Negere der droge Syd paa. 

Naar Banden har været kaldt William Jones’s Bande maa det være fordi han nu Eengang har ”a bad name 

and af bad head” – A. har, saavidt Dommeren bekjendt, været straffet for Voldtægt. [Folio 137b-138a, opslag 

182] 

Fremdeles blev fremstillet James Jacob Ambroise der ikke paa Anguilla vil have lagt Mærke til Cox hvem 

han ikke dengang kjendte, hvorhos han m H. til sig selv angiver, at han godt kan forstaae at Anguilla Folkene 

særlig haver angivet ham da han har tjent paa Anguilla og Folkene altsaa kjende ham, hvorimod de formo-

dentlig ikke have kjendt de Folk der virkelig have staaet for at afbrænde Anguilla. A vil mene at det Sæt hvortil 

”Joe Romus” /: Joseph William :/ hørte har havt med det at gjøre uden at han dog kan opgive noget særlig 

om Joe William /: fra Joseph Williams Forklaring og hvad med Hensyn til ham er tilført i Forhøret den 30 Juli 

d. A. :/ 

A John Charles der ogsaa var fremstillet vedbliver sit sædvanlige at da Banden først havde sat sig igang 

Torsdag Formiddag behøvedes der ingen særlig Leder og han vil ikke have lagt Mærke til at paa Anguilla Cox 

optraadte som Leder. Han gjentage derhos hvad han tidligere har omtalt at der var Folk fra Anguilla der kom 

ud og mødte dem paa Veien og viste dem ind paa Anguilla. 

Hvilken Omstændighed dog ingen af de andre navnlig hverken Cox eller Wm Henry eller Bamberg eller 

Robert Isaac vil have lagt Mærke til. 
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A. Wren Gittens der ogsaa fremstilledes vedbliver at han ikke var med længere end paa Bettys Hope og 

fastholder dette uagtet alle de andre og navnlig John Charles og Wm Henry bestemt paasige ham at han var 

med paa hele Runden. 

Samtlige Arrestanter vare afførte. 

Retten hævedes Kl: 5.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen den 24de October om Eftermiddagen Kl: 1, sammentraadte Commissionen i Frede-

riksfort. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

I Commiss: ordinaire Skrivers Politifuldmægtig Dendtlers Forfald, blev Protocollen ført af fung. Politiskriver 

A. Henderson. 

Fremstod Cornelius Simmons alias, ”Buddy Mean” af Frederiksted. Han har tidligere været arresteret for 

Deeltageri i en Bande, men var igjen efter Omstændighederne bleven relaxeret. Det blev ham betydet, at 

han vil komme til at afgive Forklaring om andre Personer og blev derfor alvorlig formanet til Sandhed. Han 

forklarer derefter, at er var nogle af Mt Pelliers Folk, hvoriblandt Harriet James og Edvard James, der om 

Torsdag Formiddag kom ind paa T. Friends og tog Dept: og nogle andre T. Friends Folk med ned i Landet over 

Spr: Field og til Grove Place. Anthony Frederik af Mt Pellier blæste paa en Skalle og var den, der 

commanderede T. Friends Folk ud. Paa Veien traf de sammen med en Deel andre Negere der sluttede sig til 

dem, saa at de ikke var saa faae, men ikke over et halvt Hundrede da de naaede Pleasant, hvor de imidlertid 

intet Andet gjorde. Igjennem Paradise, der allerede var brændt kom de videre ned paa Syd Siden indtil de, 

imellem Manningsbay og Anguilla traf paa den store Syd Side Bande. Dept: vil mene at det var James Cox Wm 

Jones og George Cambridge, [Folio 138b-139a, opslag 183] der gik i Spidsen for denne Bande ialfald vil han 

være vis paa, at Wm James, hvem han kjender saa godt, at han ikke kan tage Feil var med. Baade Cox og Jones 

saavelsom Cambridge gik desuden videre fra Anguilla til Kingshill og til Bethlehem. Fra Grove Place gik der, 

saavidt Dept: har lagt mærke til ikke andre med end en Mand hvem han kalder ”Broombush”, men hvis rigtige 

Navn han ikke veed. Da Dept: om Eftermdg: kom tilbage til T: Friends, var Vaaningshuset og Magashuset, der 

brændte. Om Onsdagen var dept: paa T. Friends. Han saae derfra Allandale brænde, der var saavidt han veed 

ingen af T. Friends eller Mt Pellier Folk, der gik ned til Branden paa Allandale, og der var i Løbet af Onsdag 

ingen Syd-Side Bande, der kom op paa Nord Side og Nordside Folkene havde ikke endnu den Dag dannet 

nogen Bande. Dept: angiver paa Anledning, at han ikke har seet Folk fra Anguilla kom ned paa Veien og bød 

Banden ind, navnlig vil han være vis paa, at Andrew Dahlton hvem han kjender ikke gjorde det. Dept: ratih: 

sin Forklaring, særlig m: H: til Cox og Wm Jones, og blev demitteret. 

Fremstillede A: Joseph Solomon al: Chicken Foakes der som anført gik med i Sydside Banden fra Deamd: 

til Bys: Hope og videre til Anguilla. Han kalder uden Betænkning Banden for ”Cox’s Fleet” og angiver paa 

Tilspørgsel om hvorfor han kalder Cox Capitain, at Cox, der ikke selv satte Ild paa commanderede og hele 

Veien deregerede hvor og hvorledes Banden skulde gaae. Arstn: hørte paa Veien, nævne ”Wm Jones Fleet” 

og ”Cambridge’s Fleet”, men han kjendte ikke disse to Negere, saaat han ikke kan sige hvor langt Wm Jones 

gik med. Arrestn: afført. 

Fremstilledes Ar: Thos: Gasper. Han, angiver nu nærmere m: H: til hans Vedgaaelse (18de Novr: fr: Aar) af, 

at have sat Ild paa Magassen (”the Copperhole”) paa Betty’s Hope, at han, da de 2 Vidner optraadte imod 

ham, var for overvældet til at benægte Gjerningen, men paastaaer, at han ikke har gjorde det. Han har hørt, 

at Joe Gibbs selv har været med til at sætte Ild paa By’s: Hope, og hvad Evelina Knudsen angaaer, har hun i 

lang Tid været Uvenner med ham. Han angiver nærmere, at han, da han stod i By’s: Hope’s Gaard, hørte 

hvorledes Joe La Grange og Evelina talte sammen. Joe La Grange fortalte hende hvorledes han i Nattens Løb 

havde faaet den Bedste Deel af West Ende By brændt ned af Negerne, da han ved Daggry forlod dem skulde 

ifærd med Fortet. Evelina svarede ham, at det var godt gjort og at hans Onkel i 1848 havde gjort Negerne fri, 

men han havde ikke gjort det godt nok, saa det var godt at han, Joe La Grange nu gjorde Resten. Joe La Grange 

[Folio 139b-140a, opslag 184] svarede, med Trudsler, om hvad han videre vilde gjøre, men da de derpaa 
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mærkede, at Ar: lyttede til det, begyndte at tale ”Dutch” (Creolsk). Det bemærkes, at Joe La Grange var en 

Søstersøn af den fra 1848 bekjendte ”Buddo”. Bordeaux. 

Arrestanten afført. 

Et Par Folk Julius Edward og Wilfred James, der havde været i Tjeneste hos Planter Fontaine og om hver 

det var opgivet, at de formeentlig havde været tilstede paa Mt Stewart da Banden ødelagde denne Plantage, 

eftersom de havde udtalt at de havde reddet endeel Sager for Fru Fontaine var indkaldte og fremstode. De 

forklarede imidlertid hver for sig, at de sammen med David Cameron havde været sendte om Torsdag 

Formidg: op til Mt Stewart for at bringe nogle Sager ind til Byen, men de havde forladt Mt Stewart inden 

Banden kom derind. Paa Veien op til Mt Stewart, havde de ved La Grange mødt Nordside Banden i hvilke 

ingen af dem vil have kjendt nogen anden end Colonel Peter. De blev derefter demitterede. 

Fremstilledes Ar: Johannes James, der angiver, at han, der som anført tilfældig vil have været paa Mt 

Stewart, da Banden kom derind, saae, at, det var Col: Peter, Danl: Phillip og Emanuel Jacob, der var i Spidsen 

for Banden. 

Arresttn: afførtes. 

Efterat endnu forskjellige Undersøgelser blandt Arresttrne: blev optaget blev Mødet hævet Kl. 4½. 

 Ph Rosenstand  C Sarauw 

 

Anno 1879 Tirsdagen den 4de November om Eftermiddagen Kl: 1 blev Retten sat i St. Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Dommeren bemærkede at han i forrige Uge ved Ildebefindende havde været forhindret i at fortsætte 

Forhørerne der efter Bestemmelsen skulde have været fortsat i Frederiksted. 

Som Følge af A. Rebecca Frederiks Angivende m. H. t. en anden Rebecca fra Pl. U. Love Rebecca Manuel 

navnlig at hun havde været med paa Allandale var i sin Tid bemeldte Rebecca bleven eftersøgt men var be-

funden at ligge syg paa Bonne Esperance. Da Rebecca Frederik igjen for nylig under en udenrets Afhørelse m. 

H. t. Allandale Affairen havde nævnt Rebecca Manuels Navn og anført at det var denne der saavel som A., 

som ellers paa U. Love havde fortalt at hun havde seet at Charles Flemming blev overfaldet og pryglet medens 

A. vedbliver at gjentage at hun intet har seet dertil var Rebecca Manuel igjen bleven eftersøgt og tilsagt og 

havde nu indfundet sig. 

Fremstilledes altsaa Rebecca Manuel [Folio 140b-141a, opslag 185] af Pl. U. Love født paa Bonne Espe-

rance. Hun angiver at hun rigtignok var ovre paa Allandale og der vil have truffet Rebecca Frederik. Hun vil af 

en Flok Negere der traf hende ved Guttet være bleven tvunget til at gaae med og hun vil have været saa 

forskrækket over den Mængde af støiende Negere hun saae paa Allandale at hun fik Rebecca til strax at gaae 

med hjem uden at hun engang ventede paa at see Bygningerne i Brand. Hun vil saaledes ikke have seet noget 

til at Charles Flemming blev mishandlet. Hun vil være gaaet lige hjem til U. Love hvorhen hun først var flyttet 

Dagen iforveien. Om Torsdagen vil hun, saaledes som af Clara Thomas angivet have været med oppe ved 

Factorie-Stationen ved Peters Rest, ligesom ogsaa ved Annas Hope. Hun angiver, at hun af en Bande Negere 

der kom til U. Love blev tvunget til at gaae med. Foreholdt at hun i saa Fald ogsaa maae have været med paa 

alle de mellemliggende Plantager som den Bande der hjemsøgte U. Love Onsdag Aften tog over, benægter 

hun dette, hvorhos hun paastaaer at hun ingen af Stederne har gjort det Allermindste. 

Fremstilledes A. Rebecca Frederiks der vedbliver at hun og Rebecca Manuel gik heelt ud til Centerlinien 

og der sluttede sig til Banden med hvilken de da gik til Allandale. Hun paastaae, at R. Manuel blev paa Allan-

dale hele Tiden og at hun maa have seet, at Hr. Flemmings Søn blev mishandlet efter som hun talte om at 

hun var bange for, at hendes Fætter Cornelius havde seet hende, ligesom hun fastholder at R. Emanuel bragte 

Glas og andre Sager hjem med sig fra Allandale. 

Fremstilledes A. Wm. Arnold. Han kan ikke sige noget om hvorvidt Rebecca Manuel var med Banden 

Natten mellem Onsdag og Torsdag. 
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Rebecca Manuel vedgaaer derpaa at hun sammen med Rebecca Frederik fulgte med Banden over til Al-

landale, hvor hun var inde i Huset og hvor hun for saavidt deeltog i Plyndringen som hun bemægtigede sig 

nogle Glas og nogle faae andre Smaating hvilke hun imidlertid siden har udleveret til Forvalteren. Forinden 

hun var i Huset var hun ogsaa i den Flok der nede ved Negerbyen anfaldt og mishandlede Charles Flemmings. 

Hun saae saaledes hvorledes han blev jaget op ad og igjen ned af Bakken og derpaa blev slaaet til Jorden. 

Hun vil ikke selv have løftet Haand eller Steen imod ham og angiver at hun ikke har kjendt nogen eneste 

Mand blandt dem der forøvede Overfaldet. Hun indrømmer endeligt at hun fulgte med Banden fra U. Love 

Onsdag Aften og altsaa var med paa alle de Plantager hvor Banden Natten imellem Onsdag og Torsdag 

huserede men hun paastaaer, at hun intet har gjort. 

Arrestanterne Rebecca Frederik og Wm. Arnold vare blevne afførte. 

Da Rebecca Manuel har vedgaaet, baade at hun var Deeltager i den Bande der hærgede Landet Natten 

mellem 2den og 3die October f: A:, og i Særdeleshed at hun var Deeltager i den Bande der den 2den October 

ødelagde Allandale og mishandlede Charles Flemming; og da Allandale Affairen derhos endnu ikke er til-

strækkelig oplyst, fandtes [Folio 141b-142a, opslag 186] det nødvendigt indtil videre at holde hende i Vare-

tægt. Dommeren saaledes decreterede Arrest paa hendes Person. 

Kjendelsen blev hende betydet hvorefter hun afførtes. 

Commissionens Formand bemærkede at Commissionen under den Spænding og Ophidselse der i den 

nærmeste Tid forinden October og i October Maaneden herskede i Arbeiderbefolkningen, havde maatte 

være meget forsigtig med, saaledes som det hidtil under Undersøgelsens Gang var skeet at sætte Arrestanter 

om hvem det var godtgjort at de havde været Deeltagere i Spectaklerne, midlertidig paa fri Fod, af Hensyn 

til at der derved vilde kastes urolige Elementer ud i Befolkningen. Efter at imidlertid nu for en stor Deel, ialfald 

i en Deel af Landet, Arbeidet er begyndt at gjenoptages, og der ikke viser sig Tendenser til Exesser blandt 

Befolkningen, er det antaget, at Løsladelsen igjen efterhaanden kunne gjentages. I Mellemtiden har Sagen 

for en stor Deel Arrestanters Vedkommende været gjennemgaaet. 

Hvorefter den 28de f: Md: var indtil videre bleven relaxeret A. Petrus Michael af Pl. La Vallee. 

Arrestanten William Riis af Pl. Two Friends, der fremdeles henligger paa Hospitalet med en daarlig Fod, 

saa at han ikke kunde fremstilles, blev ligeledes relaxeret. 

Derefter fremstilledes A. William Watts, kaldet Scotti, i det Sagen for hans Vedkommende paany blev 

gjennemgaaet med ham, angiver han at han godt veed, at han er beskyldt for at have staaet paa Bakken ved 

Monbijou og raabet til Lebanonhill Folk, at de skulde vogte sig for at flytte Hr. Riis’s Ting ud af Huset, inden 

Banden kom, men han vedbliver at forsikkre, at det ikke var ham, men en anden Mand fra Monbijou, der 

aldrig har været sat fast. Han blev efter Omstændighederne indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes William Francis kaldet Napoleon af Pl. Jealousy. Efter Omstændighederne fandtes det at han 

foreløbig kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes indtil videre relaxeret. 

Fremdeles fremstilledes 1. John Francis af Pl. Upper Love 

2. Francis Richard af Williamsdelight. 

3. John Bobbs af Morningstar 

4. James Gumbs            ” 

5. Aaron Martin af Strawberry Hill 

6. Thomas Abraham /: Choker :/ af Windsor. 

7. William Grant af Mt Pleasant & Plessens 

8. Joseph Petersen af River 

9. John Sealy af Grove Place 

10. Jane Gwynn af Castle 

og bleve de alle efter Omstændighederne indtil videre relaxerede. 

Retten hævet Kl: 5.  Ph. Rosenstand 
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Aar 1879 Torsdagen den 6te November om Eftermiddagen Kl: 12, sammentraadte Commissionen i Frede-

riksfort. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

I Commissionens ordinaire Skriver Politifuldmægtig Dendtlers Forfald, blev Protocollen ført af fung. Poli-

tiskriver Henderson. 

Fremstilledes Arr. Peter James af By’s Hope. Han forklarer paa Anledning, at han ikke har seet [Folio 142b-

143a, opslag 187] noget til at Ar: Thos: Gasper har været med til at sætte Ild paa By’s Hope. Han saae Thos: 

Gasper i Flokken, men intet videre. Han hørte at Evelina Knudsen talte ”Creolsk” med Joe La Grange, men da 

han ikke forstaaer Sproget, vider han ikke hvad de talte om. Efterat derpaa Sagen for Arr: Vedkommende, 

med ham var bleven gjennemgaaet, blev han indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes Ar: Richd: Gitten af Pl: By’s Hope. 

Efter Tilsigelse fremstod Phillip Abbott af Frederiksted, 27 Aar gml:, Engelsk, Haandværker; det blev ham 

betydet, at han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derpaa, at han 

kjender Ar: om hvem han ogsaa tidligere vidste, at hans Navn er Gittens. Deptn: var den første Octr: f: A: om 

Eftermiddagen tilstede da ved Udkanten af Byen Politimesteren og Pastor Du Bois talte til Pøbelhoben for at 

faae dem til at gaae bort. Ar: kom løbende til og raabte i høi Grad exalteret til Pøbelen, at en Mand, der var 

bleven slaaet af Politiet var bragt død til Hospitalet; hvis det var Tilfælde vilde han ”make the Police shit”. En 

stor Deel af Pøbelen der blev ophidset herover fulgte derpaa med til Hospitalet, hvori som bekjendt Pøbelen 

trængte ind. Han saae ikke senere noget til Arrestanten. Deptn: ratihaberede sin Forklaring, der blev ham 

foreholdt. 

Arresttn: vedgaaer, at han var …. Pøbelen ved Udkanten af Byen, men han benægter, at han har tiltalt 

Pøbelen paa den af Deptn: angivne Maade, eller er fulgt med Pøbelen til Hospitalet. 

Deptn: gjentager sit Udsagn, hvilket han erklærer sig villig til at beedige. Deptn: demitterede. 

Arresttn: afførtes. 

Fremstilledes Ar: Charles Thomas af Pla G. Hope. Arresttn:, der stadig er lige forunderlig i sine Forklaringer 

og om hvem det er fremkommen, at han tidligere ikke al Tid havde været rigtig i Hovedet, blev efter 

Omstændighederne indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes Arr: Johannes John af Plgen: Butlers Bay. Efterat Sagen med ham var gjennemgaaet uden at 

noget nyt var fremkommet imod ham, blev han indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes Arrdn: Cathrine Henry af Byen. Hun har i længere Tid været indlagt paa Hospitalet som syg. 

Efter Omstændighederne blev hun indtil videre relaxeret og overgivet til sin Moder Jane Henry. 

Fremstilledes Ar: Joseph Solomon, al: Chicken Foakes af Plgn: Diamond; han blev ligeledes indtil videre 

relaxeret. 

Fremstilledes Ar: Martin Richard af Pl: Upper Love. Arresttn: Richard af Pl: Upper Love. Arresttn: fandtes, 

efter Omstændighederne, indtil videre at kunne sættes paa [Folio 143b-144a, opslag 188] fri Fod. Han blev 

saaledes relaxeret.  

(Ud for foranstående afsnit er i margen tilføjet:) ene Arm der har malet den 

Da Commissionens Formand agtede at foretage nogen Undersøgelse paa Landet, blev Retten hævet Kl: 

2½. 

Ph Rosenstand  C Sarauw 

 

Aar 1879 Fredagen den 7de November om Formiddagen Kl: 10, sammentraadte Commissionen i Frede-

riksfort. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

I Commissionens ordinaire Skriver Politifuldmægtig Dendtlers Forfald, blev Protocollen ført af fungd. Po-

litiskriver A. Henderson. 

Fremstod John Edward Driver paa Pl. Carlton, født paa Pl. La Reine, det blev ham betydet, at han har at 

afgive Vidneforklaring og han blev formaet til Sandhed. Han forklarer derefter, at han var tilstede i Pl Carlton’s 

Gaard, da Torsdag den 3die Octbr. fr: Aar Banden kom derind. Han var oppe i den øvre Gaard, saa at han ikke 

saae hvad der passerede ved Værkerne hvor endeel af Banden blev, medens den anden Deel kom op til 
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Vaaningshuset. Han lagde først og fremmest Mærke til John Wm Washington og James Spencer. Han saae 

fremdeles Joseph Spencer og saae endelig at han kom ud af Kjælderen med et Bylt paa Hovedet og en Flaske 

i Haanden. Dept. gik senere, da en Deel af Banden var trængt ind i Vaaningshuset derop og han saae der Ar. 

Sophia Mathisen, der var rasende og foer om og slog i Stykker hvad hun traf paa. Hun havde en lille Kurv med 

Svovlstykker hængende om Livet og var i høi Grad opsat paa at sætte Ild i Huset. Baade Deptn. og Mrs 

Crawford vilde tale hende tilrette, men hun vilde ikke lytte til dem og det var Ar. Joseph Heins der tilsidst 

med Magt fik hende ud af Huset. Hun var den Eneste, der var rigtig opsat paa at sætte Ild paa Huset, hvilket 

Banden saagodt som havde forladt, da Soldaterne kom til og adsprædte Mængden. Barker fra Høgensborg 

kom ind med Banden blæsende paa en Skal og gav sig derefter til at ringe med Plantagens Klokke. Med 

Hensyn til hvad der passerede med Soldaterne Onsdag Morgen den 2’ Oct, forklarer Deptn: at han stod 

imellem Stalden og Cisternen, da Sværmen var inde paa Plantagen. Han saae hvorledes at Soldaterne flygtede 

ud af Stalden op imod Huset og han saae, baade at Mathilda Mc Bean huggede den ene Soldat i Hovedet eller 

Nakken med en Kjølle (Mallet), uden at dog Soldaten derved faldt, og at Agnes med en Stok gav den anden 

Soldat et Slag over Nakken. Han lagde Mærke til at Agnes kom ind sammen med John Christian, men forøvrigt 

kjendte han ikke mange i Sværmen. Han saae ikke, da Soldaterne blev kjørte bort, saaat han ikke kan sige 

noget om, hvorvidt de under Transporten blev mishandlet. [Folio 144b-145a, opslag 189] 

Deptns. Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet, hvorpaa han aftraadte. 

Fremstod Isaac Simmons af Pl. Carlton, han blev formanet som foregaaende Deponent. Han forklarer 

derefter, at han ikke saae, hvorledes det gik til med Ildspaasættelsen paa Værkerne, da han var høiere oppe 

i Gaarden i Nærheden af Vaaningshuset, hvorhen, den Deel af Banden, der havde antændt Værkerne, først 

kom, da Værkerne var ordentlig i Brand. Han lagde særlig Mærke til J. Wm Washington, Joe Briggs og Joe 

Spencer, af hvilke Washington huggede Laasen fra Allowance Kjælderen, medens Briggs, der var godt kjendt 

med Localiteterne trak en anden Flok ind i Pltr. Skeoch’s private Kjælder, hvor de plyndrede Drikkevarer, som 

disse Folk først havde været nede ved Værkerne, lod Deptn. ikke sige noget om. Han hørte at en Neger ved 

Navn Vengsang talte om, at Carlton’s Huus maatte brænde lige saavel som Good Hope Forvalterboligen 

(Vengsang var fra G. Hope), var brændt, men Deptn. fik ham igjen bort fra Huset. Deptn. kjender ikke Sophia 

Mathisen saa at han ikke har lagt Mærke til hende, men har kun hørt at hun var meget voldsomt. Han lagde 

mærke til, at Barker ringede Klokken, men angiver forøvrigt, at det var meget vanskeligt at iagttage de enkelte 

Personer, med Undtagelse af dem hvem han kom meget nær, saaledes som Tilfældet var med dem han har 

forklaret om. Han saae baade Hester De Windt og Stephan Francis, men de vare ikke paa nogen Maade 

Hovedpersoner. Deptn.s Forklaring blev ham foreholdt. Han ratihaberede den og aftraadte. 

Fremstod Andrew Crawford Underfor: paa Pl. Carlton, 68 Aar gml.; han blev formanet som Vidne og for-

klarede, derefter, at han var hjemme paa Carlton baade Onsdag Morgen den 2den Oct: f: A: da Soldaterne blev 

dræbte og den paafølgende Torsdag Eftermd:, da Banden kom og afbrændte og plyndrede Carlton. Han 

forklarer imidlertid, at han ved begge Leiligheder var saa altereret at han ingen Enkeltheder kunde iagttage. 

Onsdag Morgen tog han strax sin Tilflugt op i Vaaningshuset, hvor han altsaa sammen med Pltr: Skeoch var 

indelukket, medens Pøbelen rasede ud i Gaarden. Om Torsdagen stod han i Nærheden af Kalkovnen ikke 

langt fra Vaaningshuset, da Banden kom ind. Han var ikke med ved Værkerne og saae ikke hvem der satte Ild 

paa dem. Han troer at der er Ingen som rigtig veed, hvem der satte Ild paa Værkerne. Han mener, at det blev 

gjort i et Øieblik, saaledes [Folio 145b-146a, opslag 190] at Romfadene bleve antændte. Da han saa Ilden 

bluse op, var der allerede en Deel Negere, der vare trængt ind i Forord-Kjælderne under Vaaningshuset, saa, 

at han ikke troer, at det er de samme Folk som have sat Ild paa Værkerne der have opbrudt Kjælderne. Han 

tør ikke paatage sig, at angive Nogen som særlig fremtrædende, men han har hørt baade Joe Brigg’s, og Joe 

Spencer’s Navne nævnet. Deptn: ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod Mrs Sarah Jane Crawford af Carlton, forrige Depnts: Hustrue. Hun blev formanet som foregaa-

ende Deptnt: og forklarer derpaa, at hun Onsdag Morgen var op i Huset sammen med Ptr: Skeoch, saa at hun 

Intet saae. Da Banden om Torsdag var kommen ind paa Carlton, var hun ind i sin Bolig nede i Gaarden, da 

hun saae endeel af Banden kom op til Vaaningshuset gik hun derop. Hun var altsaa op i Huset, da Kjælderen 
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nedenunder blev opbrudt og saae saa ledes ikke hvem, der gjorde det. Oppe i Huset var der en stor Mængde 

Negere, der romsterede og slog i Stykker. Deptnden: søgte sammen med Driveren og Driveren fra Cane, at 

holde styre paa dem, og det lykkedes dem ogsaa at bevæge dem til at lade være at sætte Ild paa Huset. Der 

var 2 Fruentimmer fra Høgensborg Elizab: King og Sophia Mathisen hvem Dept: lagde Mærke til og talte med. 

Elizab: King vilde slaae Vandbeholderen istykker og stjal nogle Haandklæder, saaledes som Deptdn: den 13de 

Nov: f: A: har forklaret. Sophia Mathisen var meget værre, idet hun med en Knippel, som hun havde i Haanden 

slog istykker rundt om sig, saaledes Lysekroner og et Speil foruden andre Ting, og hun var i høi Grad, opsat 

paa at sætte Ild paa Huset, idet hun vedblev, trods Depds: og Driverens Forestillinger at raabe paa at ”the 

House was too dark”. Hvorledes Sophia Mathisen tilsidst afstod fra at faae Huset i Brand, veed Deptndn: ikke. 

Der var forøvrigt mange andre der raabte paa Ild. Deptdn: saae ikke at Sophia førte Svovlstykker med. Baade 

Peter Andrew og Joseph Bowel truede hende, saaledes som af hende i Politiretten den 13de Novr for: Aar 

forklarede, med at slaae hende ihjel, men da Andre traadte imellem gjorde de ikke videre Alvor af deres 

Trudsler. Deptndns: Forklaring blev hende foreholdt. Hun ratihaberede den og aftraadte. 

Fremstod John Brathwait (Braffit), der tidligere har været fremstillet som Vidne. Han blev alvorlig forma-

net som de foregaaende Depts: og forklarer derefter, at [Folio 146b-147a, opslag 191] han, da Banden den 

3die Octr: f: A: kom ind paa Carlton stod ved Kalkovnen, hvorfra han, da den største Deel af Banden rykkede 

op mod Vaaningshuset fulgte med op til dette. Han saae John Washington enten alene eller sammen med 

Jac: Spencer opbryde Allowance Kjælderen ligesom at Joe Briggs tilligemed en hel Deel andre Negere trængte 

ind i Hr. Skeoch’s egen Kjælder uden at han kan sige, at han saae Joe Briggs opbryde Døren. Joe Spencer var 

med i denne Flok, men Deptn: kan ellers ikke sige Noget særlig om ham. Oppe i Huset lagde han særlig Mærke 

til Sophia Mathisen, der med en Knippel hun havde i Haanden slog i Stykker Alt hvad hun traf paa og Deptn: 

var blandt dem, der havde stor Møie med at faae hende til at være rolig. Han lagde ikke Mærke til at hun 

særlig raabte paa, at der skulde tændes Ild, der var mange, der raabte paa Ild, men det var navnlig et Hurra 

ned i N. Byen, om hvilket det hed sig at en stor Deel af Hr. Skeoch’s Bohave, der var opbevaret, som Man, 

saavidt Dptn: forstod vilde have Ild paa. Banden var omt: færdi paa Carlton og var ved at ville have Carltons 

Folk med over til Beck’s Grove, da Soldaterne idetsamme kom til og adsplittede Banden. Deptns: Forklaring 

blev ham foreholdt; han ratihaberede den og aftraadte. 

Fremstod Charles Edwin Holder af Pl. Carlton en fjortenaarig Dreng født paa Barbados; han forklarer at 

han var ned i Gaarden paa Carlton i Nærheden af Værkerne, da den 3die Octb: fr: A: Banden kom derind. Han 

skjulte sig bag et Træ og saae derfra at medens den store Mængde af Banden gik op mod Vaaningshuset, 

blev nogle saae tilbage nede ved Værkerne, 4 a 5 Mandfolk og et Fruentimmer; iblandt dem var Joe Briggs. 

Denne lille Flok huggede Laasen fra Romkjælderen fra hvilken Deptn: kort efter saae Ild vældte ud uden at 

han kunde have seet hvorledes Ilden blev antændt. Det Hele varede kun et Øieblik, hvorpaa den lille Flok gik 

op mod Huset efter de andre; hvem Fruentimmeret var, veed Deptn: ikke. Deptn’s Forklaring blev ham 

foreholdt og af ham ratihaberet. Aftraadt. 

Fremstod paany Deptnterne John Edward og Isaac Simmons. 

Ar. Joseph Spencer var fremstillet. 

Deptrne: gjendkjendt i ham den af dem omforklaret Joe Spencer. 

Arr: blev gjort bekjendt med de af dem ham vedkommende afgivne Forklaringer. Han indrømmer at han 

ved den paagjældende Leilighed var ind i Allow: Kjælderen paa Carlton og derfra bragte et Bundt Corn Meel 

ud, derimod [Folio 147b-148a, opslag 192] ingen Flasker. han angiver nu at han havde været med John 

Washington og de andre Høgensborg Folk paa Veien, over Carlton til Good Hope, men var bleven tilbage, saa 

at han endnu var i Carltons Negerbyen da Banden kom tilbage fra G. Hope. Han gik op til Vaaningshuset, hvor 

han stødte til Banden og kom saaledes med ind i Kjælderen, hvilken han dog ikke var med til at opbryde. Han 

saae derfra Værkerne i fuld Brand. Han maa saaledes, for sit Vedkommende i det Væsentlige indrømme 

Rigtigheden af Deponenternes Forklaringer. 

Arr: afførtes. 

Fremstod ligeles paany Deponenterne John Brathwaith og Deponentdn: Mrs: Sarah Jane Crawford. 
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Fremstilledes Arrestdene: Sophia Mathisen. De af Depontrne John Edward, John Brathwaith og Mrs: 

Crawford afgivne Forklaringer hende vedkommende blev hende foreholdte og af Depterne:, der alle med 

Sikkerhed gjenkender Arrestdn: gjentagne og bekræftede. 

Arrestdn:, der indrømmer, at hun var med Banden inde paa Carlton, benægter, at hun var inde i Carlton’s 

Huus ved den omforklarede Leilighed, ligesom hun benægter, at hun førte Svovlstykker med sig. Hun vil ikke 

have været kommen med Banden fra Good Hope, men havde truffet den paa Carlton og hun fastholder lige 

overfor Deponenternes bestemte Forklaring sin Benægtelse. 

Fremstilledes Ar: Joseph Briggs af Pl. Friedensborg. 

De af Deptrne: Isaac Simmons og John Brathwaith, der begge kjender Arrestn:, afgivne Forklaringer ham 

vedkommende blev ham foreholdte. Han indrømmer, at han, der var kommen med Banden fra Good Hope 

til Carlton, saa flere Negere og navnlig Sancho’s Forlangende viste dem, hvor Pltr: Skeoch’s private Kjælder 

var, hvor de kunde saae noget at drikke, og saaledes sammen med en Flok gik ind i Kjælderen, hvilken Sancho 

upbrød. Arresttn: vil have meent, at han derved kunde faae Flokken til at lade være at sætte Ild paa Huset; 

derimod benægter han at have været med nede ved Romkjælderen. 

Deptn: Isaac Simmons forklarer, at der, da Arrestanten og de andre gik ind i ”the Liquor-Cellar” endnu ikke 

var nogen Ild synlig i Værkerne. 

Arresttn: afførtes. 

Fremstilledes Arrestant Henry Barker af Pltgen: Høgensborg. Han indrømmer, at han, saaledes som af 

Deptntrne: John Edward og Isaac Simmons idag forklaret, ringede Klokken paa Carlton, hvorimod han ikke vil 

have blæst paa Skallen. Han angiver, at han mødte Banden nede ved Good Hope’s Grændseskjæl, saa at han 

ikke var kommet med hele Veien fra Good Hope. [Folio 148b-149a, opslag 193] 

Attesttn: afførtes. 

Fremstilledes Arrestantinderne Axelina E. Salomon (Agnes) og Mathilda Mc Bean; de blev gjort bekjendt 

med den af Deponenterne John Edward idag med Hensyn til dem afgivne Forklaring. 

Mathilda Mc Bean vedbliver stadig sin Nægtelse af at have slaaet nogen af Soldaterne, og Agnes henhol-

der sig til sin tidligere Forklaring og nægter, at hun havde en Stok. 

Deponenterne John Edward, Isaac Simmons, John Brathwaith og Mrs: Sarah J. Crawford, der alle ere 

Commissionen velbekjendte og tidligere under Forhørerne findes nærmere beskrevne, derpaa, efterat deres 

Forklaringer paany vare dem foreholdt og af dem bekræftede, og efterat de paa Lovens Maade var bleven 

formanede, med Lovens Ed bekræftede de af dem idag afgivne Forklaringer, forsaavidt de angik de trende 

fremdeles fremstillede Arrestantinder Sophia Mathisen, Axelina E. Salomon (Agnes) og Mathilda Mc Bean; 

Hvorpaa Deponenterne demiteredes og Arrestantne: afførtes. 

Deptn: Charles Edwin Holder havde ved en Misforstaaelse forladt Localen efterat han var aftraadt, saa at 

hans Forklaring ikke blev Arrest: Joseph Briggs forehold. 

Derefter fremstod Charles Isaac Driver paa Pl: Good Hope, født dersteds. Det blev ham betydet, at han vil 

have at afgive Vidneforklaring med Hensyn til hvad der paa Good Hope passerede, da Negrene den 3die Octr: 

for: Aar afbrændte Plantagen, og at han maae tale Sandhed. Han forklarer derpaa, at han opholdt sig i 

Gaarden, hvor han rigtignok holdt sig noget afsides, for ikke at blive anfaldet af Banden, men dog saae Ad-

skjelligt. Det var om Torsdag Formiddag, henved Middag egentlig 3 Neger-Hobe der kom ind paa Plantagen. 

Først kom en Flok, der førtes af John Christian, den kom fra Enfield Green-Kanten og der var endeel Enfd: 

Green Folk i den, saaledes John Foot, Thomas William, John Joseph og flere. Den gik strax løs paa Allowance 

Kjælderen, der var under den gl: ”Windmill”, Medens den endnu var der, ifærd med at dele Meel imellem 

sig, kom de 2 andre Flokker, en bestaaende forenemlig af Høgensborg Folk og anført af John Washington og 

Jimsey (James Spencer), og en Anden fra Vms Delights, i hvilken Deptn: især lagde Mærke til Thos: Daniel, der 

havde tjent paa Good Hope indtil kort før October, i den var ogsaa den enarmede Francis Aaron. Fra Allow: 

Kjælderen gik de samlede ned til Værkerne, hvor Romkjælderen blev opbrudt, men der blev ikke strax sat Ild 

paa. Magassen blev først antændt, saavidt Deptn har hørt, af John Foot / Ar. John [Folio 149b-150a, opslag 

194] Henriksen. Han saae ikke dette selv, derimod saae han John Foot bringe brændende Magas ind i Rom 



 

© 

393 

Kjælderen, de snart efter stod i Brand, saa at Deptn: mener, at han har Ret til at sige, at John Foot antændte 

Værkerne. Det var den fjollede David William, og ikke John Foot, der havde den store Øxe med, og med den 

slog han Laden af Allow: Kjælderen. Deptn: saae John Abraham, der gik op i Neger-Byen og vilde præsse Good 

Hope Folk til at gaa med til Carlton. Det samme gjorde Barker, men han blæste desuden paa Skal og var i det 

Hele ivrig for at fae Folkene afsted, saa saare de vare færdige paa Good Hope. Han nævner ogsaa Joe Spencer, 

uden dog at angive Noget særligt med Hensyn til ham, derimod kjender han ikke noget til Edw: Walcot. 

Adspurgt, hvem Sancho er, angiver han, at det er Vengsang Jacob, han veed, at han fulgte Med til Carlton. 

Deptns: Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet. 

John Stevens Vagtmand, som derpaa fremstod og blev formanet som Vidne, giver med Hensyn til det 

Almindelige en lignende Forklaring som foregaaende Deponent og gentager for øvrigt, hvad han i Forhøret 

den 3die Mai d: A: har forklaret. 

Fremstilledes Arr: John Hendriksen (John Foot). Han benægter fremdeles, at have sat Ild enten paa Ma-

gashuset eller i Rom Kjælderen. Han bragte efter John Christian’s Ordre noget Magas, men ikke brændende 

hen til Romkjælder-Døren, men kastede det, efter John Josephs Opfordring udenfor Døren, hvor Stevens 

pirrede det væk.  

Deptn: Chas. Isaacs vedbliver, at, hvis Stevens engang har pirret det væk, (jfr: 31te Mai), maa John Foot 

have hæntet Magas paany thi han vil være vis paa at John Foot bragte brændende Magas indenfor Rom-

kjælder-Døren. 

Deptn: John Stevens saae ikke, at John Foot paany hæntede Magas. Han mener dog, da hans Forklaring 

sammenholdtes med Chas: Isaac’s, at den Magas, John Foot kom med, var der Ild i, og vil ikke længere være 

sikker paa, at der allerede dengang var brændende Magas udenfor Døren. 

Ingen af Deptrne: vil have seet, men kun hørt, at John Foot har sat Ild paa Magashuset. 

Arr: John Henriksen afført. 

Fremstilledes Ar: Henry Barker, der fremdeles, ogsaa, da Deptn: John Stevens meget ivrigt paasagde ham, 

at han havde raabt paa, at man nu da Good Hopes Værker var vel i Brand, maatte afsted til Carlton, fastholder 

sin Benægtelse, og han vil endikke have været heelt inde [Folio 150b-151a, opslag 195] paa Plantagen. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstillede Ar: John Abraham. Han indrømmer, at han var inde i Good Hopes Romkjælder og drak næ-

sten en halv Calabash Rom, men han vil ikke vide af, at han har villet tvinge Good Hopes Folk til at gaae med 

til Carlton. Han var rigtignok nede i Negerbyen. 

Begge Deptnts: angiver, at saavidt de vider, brugte Arr: ikke enten Vold eller Trudsel om Vold, og de ind-

rømme, at der var Ingen, som brødsig synderlig om, hvad Arrestn: sagde. 

Arrestn: John Abraham afført. 

Fremstilledes Ar: Thomas Daniel. 

Det foreholdtes Deptrne: hver for sig, at Arr: fragaaer sin i Politirets Forhør den 9de Novr: f: Aar gjorte 

Vedgaaelse af, at, hvad der med Hensyn til ham er forklaret, er rigtigt, men de fastholde med stor Bestemthed 

deres Udsagn, som de erklære sig rede til at Beedige. 

Da det var bleven seent paa Eftermdgn, afbrødes Forhøret Good Hope betræffende. Deptrne: demitte-

redes og Ar: Thomas Daniel afførtes. 

Mødet hævet Kl. 5. 

Ph Rosenstand Sarauw 

 

Aar 1879 Løverdagen den 8de November om Formiddagen Kl: 10 sammentraadte Commissionen i Frede-

riksfort. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

I Commissionens ordinaire Skriv. Politifuldmgtg: Dendtlers Forfald, blev Protocollen ført af fung. Politiskr: 

Alexr Henderson. 

Commissionens Formand bemærkede, at han i Torsdags foretog en Undersøgelse paa Pl: Mt Victory, som 

Negerne havde afbrændt den 3die Octr: fr: Aar, om Aftenen, lidt efter Kl: 7. Banden var fra Pleast: Valley 



 

© 

394 

Kanten kommende op igjennem N. Byen og var først gaaet løs paa Forvalterhuset og derpaa sat Magashuset 

i Brand og var saa endelig kommen ned til Værkerne. De havde der opbrudt Døren til Allow: Kjælderen som 

var ned under Værkerne. Der var ingen Meal i Kjælderen, saa at der ingen Uddeeling fandt Sted, derimod 

blev antændt Ild i Kjælderen og det var fra den Ild der forplantede sig opad at Værkerne nedbrændte. Der 

fandtes nemlig, efterat Banden var gaaet og nogle af Pltgns: egen Folk kom til ingen af Dørerne ind til selve 

Værkerne eller Curinghuset aaben; Som det lod til var det kun meget ufuldstændige Iagttagelse Plantagens 

egne Folk, der ikke syntes at have sluttet sig til eller hjulpet Banden, havde gjort. 

Fremstod Charles Frederik Driver paa Pl: Mt Victory, født sammesteds. Han forklarer efterat han blev 

formanet som Vidne, at han, da Banden [Folio 151b-152a, opslag 196] som ovenmeldt kom ind, kom frem 

fra Negerbyen. Banden kom ind stille og rolig uden Raaben eller Skalleblæsen, som om den vilde med Forsæt 

komme bag paa Folkene. Deptn: fulgte i Afstand bag efter Banden efterhaanden som den gik frem, men han 

holdt sig, af Frygt for Overlast temmelig langt borte, og det var tilmed temmelig Mørkt saa at han ikke var 

istand til at skjelne enten hvem der bragte Banden ind eller hvem der anførte den eller hvad nogen enkelt 

foretog sig. Da Banden var gaaet sin Vei, vilde han søge at samle en Deel af Mt Victory’s Folk for muligt at 

redde Værkerne, hvori Ilden fra Kjælderen endnu ikke havde taget Overhaand, men Folkene vare bange for 

at komme frem, da Banden, efter hvad der sagdes, havde efterladt et Par Mand for at passe paa at Ilden ikke 

slukkedes. Deptn: har hørt, at Peter Felix fra Lt La Grange var en af dem, der var sat som Vagt. Deptn: kan 

navnlig heller Intet sige om Thomas Dembo, hvem han saae Fredag Morgen, men Thos: Dembo talte ikke, om 

at han havde været med i Banden. 

Deptn: ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod Abraham Isaac Crookdriver paa Plt Mt Victory, født dersteds. Efterat være formanet som Vidne, 

forklarer Deptntn: der dengang tillige var Vagtmand paa Plantagen, at han var i Negerbyen, der støde tæt op 

til Landeveien da Banden, der stille og rolig nærmede sig Mt Victory kom ind. Han saae Col: ”Peter” med den 

hvide Hat paa, i Spidsen, ligesom han siden, da han kom op i Gaarden saae Menckho Joombee (Daniel Phillip) 

og Jacob Pickering. Han saae ogsaa Thomas Dembo, men ikke, at han spillede nogen fremtrædende Rolle. 

Han saae overhovedet ikke nogen Enkelthed og kan ikke give nogen Forklaring om hvem der satte Ild, enten 

paa Forvalter-Huset eller Værkerne. Da under nærmere Examination ingen yderligere Oplysninger vare 

fremkommen, ratihaberede Deptn: son Forklaring og aftraadte. 

Fremstod Cornelius Isaac af Plgn: Mt. Victory, født sammesteds. Han blev formanet som Vidne og forklarer 

derpaa, at han om Aftenen den 3die Octr: fr: Aar, da Banden nærmede sig Mt Victory tillige med fl: Andre af 

Folkene af Driveren blev sendt ned for at prøve paa om de ikke kunde snakke Banden fra at komme ind paa 

Plantagen. Han kom saaledes tæt til Bandens Anfører, som var ”Coln. Peter”. Han saae ikke Thomas Dembo 

sammen med Colnl: Peter og saae ham overhovedet slet ikke paa Plantagen. Banden vilde ikke lytte til 

Deptns: og de andres Forestillinger, men styrede lige op til Forvalterhuset, idet de tog Deptn: og de andre 

med sig. De slog alting [Folio 152b-153a, opslag 197] istykker hvad de traf paa, og satte derpaa Ild i Huset, 

men det er Deptn: umulig at sige, hvem der antændt Ilden. Da, de, og navnlig Henry Daniel vilde kaste 

Plantagens Bøger i Ilden, skaffede Deptn: Bøgerne bort, hvorfor han fik nogle slemme Hugge i Hovedet, saavel 

af Henry Daniel som af Colnl: Peter og Daniel Phillip. Deptn: lagde Bøgerne bag Lokumet og gik derpaa 

blødende som han var, efter Banden ned i Gaarden hvor Banden ikke kunde finde Døren ind til Værkerne 

indtil Adolphus Larsen anviste dem Kjælderdøren hvilken derpaa Daniel Phillip opbrød; hvorledes og af hvem 

Ilden derpaa blev antændt i Kjælderen kan Deptn: ikke sige noget om. Mt Victory Folk hjalp ikke Banden der 

derimod tvang de af Folkene som de traf paa, til at gaae med op til Punch. Deptn:, der ikke kan give videre 

Oplysninger, ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod Matthias Civil af Plgn: Mt Victory, tidligere arresteret for at have været med Banden paa Punch. 

Han blev, efterat være formanet som Vidne forhørt med Hensyn til nogle Yttringer Meiley Duncan skulde 

have brugt og forklarer, at han, der havde været skjult i et Sukkerstykke, medens Banden brændte Mt Victory, 

da han kom tilbage til Negerbyen, hørte Miley Duncan sige, at en Mand i Banden havde sagt, at de naar de 

vare færdige paa Nicholas, vilde komme og brænde Mt Victory Negerby. Han opfattede Meiley Duncans Ord 
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som en simpel Beretning og ikke som en Trudsel fra hendes Side. Da Banden kom tilbage, afbrændte den Mt 

Victory’s Vaaningshuus, der ligger paa den anden Side af Veien, men kom ikke ind i Negerbyen. Deptn: 

aftraadt. 

Fremstod David Thomas af Plgen: Mt Victory, født paa Diamond & Ruby. Han forklarer, efter at være 

formanet som Vidne, at han var i Mt Victory Negerby, da Banden Torsdag Aften kom derind. Han fulgte den 

ikke op i Gaarden og kan ingen Oplysning give om hvem der var med den. Da det var opgivet at han skulde 

vide noget om Thomas Dembo, blev han tilspurgt med Hensyn til ham, men han kun forklarede, at han Ons-

dag, altsaa Dagen forinden Branden, saae Thomas Dembo sidde sammen med nogle andre inde i Driverens 

Huus og snakke og drikke, men han hørte ikke at der blev talt om Oprør eller Ødelæggelse. Han, Deptn: har 

bagefter hørt, at Thomas Dembo skulde have været virksom ved Branden, men saavidt han veed, er det 

noget, som Queen Mary skal have fortalt til Medfanger op i St Croix Arresthuus, der senere ere relaxeret. 

Deptn: ratihaberede sin Forklaring og aftraadte. 

Forhørs Dommeren [Folio 153b-154a, opslag 198] Commissionens Formand bemærkede, at det er Arre-

stdn: Mary Thomas (Queen Mary) bestemte Sigtelse mod Thomas Dembo, der har foranlediget den Specielt 

Undersøgelse med Hensyn til ham; samt at det har vist sig, at naar flere af Mt Victory’s Folk nævnede Thomas 

Dembo, som Ophavsmand til Ødelæggelsen af Mt Victory, have de gjort saa ifølge det nævnte Angivende af 

Mary Thomas. Det bemærkedes fremdeles, at naar Banden først havde været paa Annaly og vilde videre frem 

paa Nordsiden, laae Mt Victory saa ligefrem for Haanden og var en saa betydelig Plantage, at den, selvom 

Ingen tilskyndede Coln: Peter eller de andre Førere til at gaae ind og ødelægge den, næppe kunde undgaae 

Ødelæggelsen.  

Forhørsdommeren fremdeles bemærkede, at han ogsaa havde besøgt Annaly, men med meget lidet Re-

sultat. Forvalteren og Underforvalteren var allerede om Onsdagen den 2den Octr: fr: A. flygtede fra Plantagen. 

Driveren angav, at han, da Banden nærmede sig havde forstukket sig og saavidt han vidste havde de fleste af 

Annaly’s Folk ogsaa søgt Skjul. Vagtmd: Abraham James var saavidt han vidste nede i Gaarden og maatte 

have seet noget til Banden. 

Fremstod nu Abraham James Vagtmd: paa Plgn: Annaly, født paa Plgn: Punch. Formanet som Vidne for-

klarer han, at han, ganske rigtig var i Gaarden, da Banden kom, men da han hørte at der spurgtes efter 

Vagtmanden og Driveren trak han sig tilbage nede ved Vandmøllen. Annaly’s Folk kom ikke frem, men holdt 

sig skjulte rundt om i Buskene. Deptn: saae saaledes at alting brændte, men han fik ikke Leilighed til at kjende 

nogen i Banden. Han kjendte endikke 2 Mænd, der, efterat Værkerne vare brændte og Banden vilde videre 

til Mt Victory traf paa ham og opfordrede ham til at gaae med og da han nægtede det, pryglede ham. Der var 

ikke forinden Banden kom, kommen nogen Forløber, der meldte dens Ankomst, skjøndt Deptn: nok, da da 

han havde seet Mt Stewart brænde antog at den snart vilde komme. Den kom ad Markveien gjennem 

Sukkerstykkerne og gjorde ikke synderlig Spectakel men gik rolig og determineret tilværks. – Hvad Nordside 

Folkene tog sig for om Onsdagen, kan Deptn ikke sige. De allerfleste af Annaly’s Folk havde om Natten 

imellem Tirsdag og Onsdag været ved Ildebranden ind i Byen; 2 af Depts: egne Døttre var ogsa løbne med og 

kom først hjem henad Morgenstunden. Saavidt han veed, var der ogsaa Folk fra Annly med paa [Folio 154b-

155a, opslag 199] Allandale, men hvormange eller hvem veed han ikke. Han veed dog, at Mac: Fresco var der 

og mener, at have hørt at Isaac Anthony ogsaa var der. Da Deptns: Forklaring foreholdtes ham og gav 

Anledning til nogen nærmere Examination, forklarer han nu, at han saae Wm Grossmann bringe brændende 

Magas baade til Forvalterhuset og til Værkerne og, at han saae at Queen Mary, da nogen tog Trashen væk 

fra Grossmann stak Ild i et Romfad. Deptn: har hørt at Grossmann skulde have kjøbt baade Kerosine Olie og 

Svovlstikker i Negerbyen. Deptn: begyndte derpaa at fortælle, at, ogsaa Queen Mary slog ham, fordi han ikke 

vilde bruge Trash, og foreholdt at han altsaa maa have været oppe i Gaarden og ikke har holdt sig nede ved 

Vandmøllen angiver han, at Queen Mary kom heelt ned til Landeveien efter ham. Det kommer fremdeles 

frem, at Deptntn: da han som ovenfor angivet havde faaet Prygl af de 2 Mænd, gik med dem heelt ned til 

Pleasant Valley uden at han dog paa Veien vil have kjendt nogen af dem. Han øndskylder sig med at det var 
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Aften og mørkt, men hans Forklaring gjør, efterat han under et indtrængende Forhør er bleven nødt til at tale 

Enkeltheder, Indtrykket af fuldstændig Upaalidelighed. Deptntn: blev demitteret. 

Forvaltr: Ernst Heibroch af Plgn: Annaly, der ikke havde været hjemme, den Dag Formanden besøgte An-

naly, indfandt sig. Han forklarer, at han under de Undersøgelser han, da han efter Oprøret kom tilbage til 

Plantagen anstillede ikke har faaet Oplysninger som han anseer for paalidelige. Foruden de bekjendte Førere 

for Nordside Banden, har han, navnlig hørt nævnet Henry Daniel og Wm Grossmann, hvilken sidste der pleiede 

at have sin Gang paa Plantagen skal have sat Ild paa Forvalterhuset. Deptn: har hørt, at hans Hund gav 

Grossmann et slemt Bid i Benet. Det fortæles, at Grossmann en Stund inden Banden kom gik omkring paa 

Plantagen med en Flaske Kerosene i Haanden og brummede over ”that it looked very dark here”. Deptn: 

forklarer yderligere, at Ildebrands Natten var Annaly’s Folk trods alle Forestillinger ikke til at holde hjemme, 

men styrtede, saa godt som alle til Byen, hvor de ivrige deeltog ialfald i Plyndringen; og bragte en stor Masse 

Gods ud til Annaly Onsdag Morgen som Folkene imidlertid bag efter af Frygt har forstukket eller ødelagt. Han 

mener fremdeles, at der har været adskjellige af Annaly’s Folk med paa Allandale, Onsdag Eftermiddag kom 

der nemlig henimod Annaly en Flok Negere om hvilken Annaly’s Folk sagde at den kom fra Allandale [Folio 

155b-156a, opslag 200] og Deptn: har siden hørt, at det var Annaly’s egne Folk. Det var Nærmelsen af denne 

Flok, der fik Deptn: og hans Underfor: til, paa Folkenes Opfordring, at forlade Plantagen. Deptn:. antager, 

overhovedet at de aller fleste Annaly Folk, ligesom i det Hele Nordside Folkene, selv om de ikke have hjulpet 

med til, at, ødelægge deres egne Plantager, have deeltaget i Excesserne deels i Byen deels paa andre 

Plantager. Depontn: aftraadte.  

Adolphus Larsen, der tidligere havde været arresteret, var bleven afhæntet. Han gjentager, at han ikke 

viste Banden Veien til Allow: Kjælderen under Mt Victory’s Værker. Han forklarer derhos, at han ikke saae 

Thomas Dembo inde paa Plantagen Mt Victory, hvorimod han kjendte og vil have seet ham ved Mt Victory’s 

Vaaningshuus, da Thomas Graydon og Daniel Phillip, efterat Banden havde været paa Nicholas lode dette 

afbrænde. 

Fremstilledes Ar: Thomas Dembo. Han vil ikke være gaaet med Banden tilbage fra Nicholas til Mt Victory 

og vil saaledes ikke have været ved Skolehuset. 

Thomas Dembo afførtes. 

Adolphus Larsen blev, efter Omstændighederne atter hjemsendt.  

Mødet hævet Kl: 4¼. 

Ph Rosenstand  C Sarauw 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 11te November om Eftermiddagen Kl: 1 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Arresthuusinspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Efterhaanden fremstilledes hver for sig 

1. Arrestantinden Rebecca Frederik af U. Love 

2.               ”            Louisa Ann af Morningstar 

3. Arrestanten Henry Spring af Marys Fancy 

4. Arrestanten Lucas Isaac af Concordia 

5. Arrestanten James Martin af Concordia 

6. A. Theophilus Brown af P. Place 

og blev Sagen for deres Vedkommende med dem gjennemgaaet, hvorefter det fandtes at de indtil videre 

kunde sættes paa fri Fod og de bleve saaledes relaxerede. 

Retten atter hævet Kl: 4.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Torsdagen den 13de November om Formiddagen Kl: 10 sammentraadte Commissionen i Frede-

riksfort. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 
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I Commissionens ordinaire Skriver Arresthuusinspecteur etc. Dendtlers Forfald blev Protocollen ført af 

fung. Politiskriver Alexr Henderson. 

Fremstod Joshua Clarke af Pl. Wms Delight, født paa Barbados, 35 Aar gml:, har opholdt sig her paa Øen i 

17 Aar. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. [Folio 

156b-157a, opslag 201] Han forklarer derpaa, at han var i Wms Delight’s Gaard, da den 3die Octr: f: A: om 

Morgenen Kl: 8 a 9 en Negerbande fra Cane Kanten kom ind paa Plantagen. Under Skalleblæsen og andet 

Spectakkel kom den fra Negerbyen op igjennem hele Gaarden. Udstrækning op til den gl: ”Windmill”, der var 

indrettet til Allowance Kjælder, tæt ved Forvalterhuset. Det var Barker fra Høgensborg, der viste Veien til 

Kjælderen og huggede Laasen fra Døren, hvorpaa hele Flokken styrtede ind og opbrød et Meelfad. Inden de 

vare færdige i Kjælderen med at røve Meelet, trak Deptn:, der ikke holdt af at see det Spectakkel, sig ind i et 

Sukkerstykke, hvorfra han vel kunde see, at Banden derpaa styrtede op i Forvalterhuset og da den der var 

færdig, gik ned til Værkerne, men han kunde ikke iagttage hvem , der udførte, de enkelte, Handlinger. Han 

hørte at John William blev ved at bede dem om ikke at sætte Ild paa Værkerne under Angivende af, at derfra 

let Negerbyen kunde blive antændt. Ikke destomindre opbrød Banden Romkjælder Døren, men hvad, der 

videre er hændet dernede, kunde Depnt: ikke iagttage. Deptn: har ikke hørt, at der blev forsøgt antændt Ild 

i Negerbyen, men han hørte oppe i Gaarden Raaben om, at hvis Plantagens egne Folk ikke kom paa Benene 

og fulgte med, vilde Negerbyen blive brændt. Depnt: lagde Mærke baade til John Washington og Joe Spencer 

i Banden, men kan ikke sige noget særligt om dem. Han saae fremdeles Joe Briggs, hvem han godt kjender, 

det var Briggs, der fik Depntn: til at krybe i Skjul hurtigere, end han maaskee ellers vilde have gjort. Deptnt: 

stod ved Kjælderen med en gl: Øxe i Haanden, og da han var uvirksom, tog Joe Briggs Øxen fra ham og truede 

ham med, at hvis han ikke rørte sig, at hugge Hovedet af ham. Han vil fremdeles være vis paa, at have seet 

Sophia Matthisen. Deptn: tilføier, at Man, da det allerede var bleven Torsdag Morgen og Wms Delight ligger 

afsides, paa Plantagen troede, at Man skulde slippe, saa at baade Forvalteren og Underforvalteren vare paa 

Plantagen og i en Fart maatte skjule sig tillige med Driveren i et Sukkerstykke, Der var ligeoverfor 

Romkjælderen. Deptn: slap for at gaae med Banden til Enfd: Green, da han, som sagt, var skjult. Der var ellers 

en heel Deel af Wms Delight’s Folk, der maatte følge med til Enfield Green. John William, der gjorde Alt, hvad 

han kunde, for at Hindre Banden fra at ødelægge, maatte ogsaa følge med, som Deptn: troer efter Joe Brigg’s 

Trudsler. Edmd: Walcot kjender Deptn: ikke og veed ikke noget om ham. Deptn’s Forklaring blev ham 

foreholdt og af ham ratihaberet, idet han tilføier at han tdyelig skjælnede Joe Brigg’s Stemmen der raabte 

paa, at Folkene fra Wms Delight maatte følge med. 

Deptn. fraatraadt. [Folio 157b-158a, opslag 202] 

Fremstod Peter Petersen af Plgen Wms Delight, Driver. Efterat at være formanet som foregaaende Depo-

nent, forklarer han, at han, som tidligere forklaret, skjulte sig i et Sukkerstyk: saa at han, som ogsaa tidligere 

angivet, ikke idet Hele saae, hvad der foregik. Foreholdt, at han skal have sagt til Forvalteren, hvem det var, 

der opbrød Romkjælderen, forklarer han, at det er rigtigt, og at han fra det Sted, hvor han var skjult, saae, at 

Hoben samlede sig om Romkjælderen, og at Henry Barker og Edmond fra Høgensborg vare de første, der i 

Retningen fra Forvalterhuset kom løbende ned til Romkjælderen og Barker slog Laasen fra Døren, som derpaa 

var omringet af en saadan Mængde, at Deptn: ikke saae, hvad der videre foregik. Han har hørt, at der blev 

rullet et Rom ”Puncheon” ud, hvorpaa Bunden blev slaaet ind, og den udstrømmende Rom antændt, men at 

John William da Puncheonet selv fængede, rullede eller sparkede det ned i den umiddelbart ved Siden af 

Liggende ”Leespond”. Deptn: hørte fremdeles fra Sukkerstykket, at der blev raabt paa, at naar Wms Delight 

Folk ikke gik med videre, skulde Negerbyen blive brændt af, men han kan ikke nævne nogen Enkelt, der kom 

med denne Trudsel. Derimod hørte han John William sige til nogle af de andre Folk, at det saa var bedst, de 

gik et Stykke Vei med, de kunde nok slippe væk paa Veien. Deptn: mener, at John William ellers paa ingen 

Maade var gaaet med. Baade Deptn: og Forvaltn: maatte holde sig skjulte hele Formiddagen, da der, ogsaa 

efter at den første Bande var gaaet til Enfd: Green, idelig kom større eller mindre Negerflokke igjennem 

Plantagen. Først efter at Soldaterne vare komne ned og havde splittet Banden ved Carlton, kom de frem. 

Deptns: Forklaring blev ham forholdt og af ham ratihaberet. 
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Forhørsdommeren Overdommer Rosenstand bemærkede, at han igaar havde foretaget en Undersøgelse 

paa Wms Delight, og at han ved at besee Localiteterne havde befundet, at Driveren Peter Petersen fra det 

Sted, hvor han var skjult, tydelig kunde see Romkjælderdøren, og at han, forsaavidt han overhovedet kjendte 

de Negere der var ved Romkjælderen, ogsaa maatte kunne have skjælnet navnlig de Første der, inden de 

skjultes af Hoben, var ifærd med Døren. Ved Afhørelsen af Forv: J. J. Fleming, der ikke selv havde kjendt 

nogen af Negerne, viste det sig da ogsaa, at Driveren til ham havde angivet de ovennævnte Barker og Ed-

mond, som dem der først havde været ved Romkjælderen. Forøvrigt havde Forv: Fleming ikke modtaget 

Angivelser, som han ansaae for paalidelige. Det var den almindelige Meening, at Joe Briggs havde været ifærd 

med at gjøre Alvor af Trudslen om at sætte Ild i Neger-Byen, da Wms Delight Folk beqvemmede sig til at gaae 

med til [Folio 158b-159a, opslag 203] til Enfield Green. Der var, efter den 1ste Oct: f: Aar ikke mange Folk paa 

Wms Delight, og de fleste af dem vare fulgte med Banden over til Enfld: Green, hvorfor de vare til-

bageholdende og ængstelige i at gjøre Angivelser. 

Fremstilledes Arr: Henry Barker af Høgensborg. 

Deptn: Peter Petersen gjentog sin ham vedkommende afgivne Vidneforklaring. Han kjender Arr: saa godt, 

at han ikke kan tage Feil. 

Arresttn: Henry Barker indrømmer som hidtil, at han var med Banden i Wms Delight Gaard, men han vil 

have forholdt sig ganske rolig og ikke været nær Romkjælderen. 

Fremstod paany Deptn: Joshua Clarke, der ligeledes gjenkjender Arrestn:, hvem han kjender godt og 

gjentager sin med Hensyn til Arrst: afgivne Forklaring, hvilken han ligeoverfor Arrsts: Angivelse, at han ikke 

erindrer at han var nær ved Allowc: Kjælderen, med Bestemthed fastholder. 

Fremstilledes Arrestdn: Sophia Matthisen af Pl: Høgensborg, der indrømmer, at hun var med paa Wms 

Delight og at hun der tog noget Meel. Hun kan ikke sige, hvem der opbrød Allow: Kjælderen; den var aaben, 

da hun kom til den. 

Fremstilledes Edmond Walcot af Pl Høgensborg. 

Deptn: Peter Petersen gjentager sin Angivelse ham vedkommende. 

Arresttn: fastholder, at han rigtignok var med Banden i Wms Delight’s Gaard, men han benægter, at han 

har været i Nærheden af Romkjælderen. Han vil heller ikke have været oppe ved Forvalterhuset, saa at han 

ikke kan være kommen med eller foran Hoben derfra ned til Romkjælderen. 

Deptn: Peter Petersen tilføier, at Arr: Edmond Walcot, hvem han godt kjender, advarede imod at drikke 

Rom, medens Berker insisterede paa, at han vilde have Rom, at drikke. 

Fremstilledes Arr: Joseph Spencer af Pl: Høgensborg, der ikke vil have været tilstede, da enten Allow: 

Kjælderen eller Romkjælderen blev opbrudt, idet han vil have været naaet ind paa Wms Delight en Stund efter 

den øvrige Deel af Banden. 

Fremstilledes Arr: Joseph Briggs af Pl Friedensborg. Han indrømmer, at han tog Øxen væk fra Deptn: 

Clarke, men angiver, at det ikke var, fordi Clarke stod uvirksom, men fordi han var bange for, at Clarke skulde 

tilføie nogen Fortræd med Øxen. Han indrømmer fremdeles, at han har sagt, at Wms Delight’s Folk gjorde 

bedst i at komme ud af Negerbyen …….. med, men det var fordi de andre i Banden ellers vilde brænde Ne-

gerbyen af. Han ved ikke hvem det var der truede med at brænde Værker og Neger-Byen. 

Deptntn: Joshua Clarke paastaaer, at Arr: Brigg’s Ord og Adfærd [Folio 159b-160a, opslag 204] paa ingen 

Maade kan udlægges som af Arrtn. angivet. Han var voldsom imod Deptn:, fordi denne ikke vilde være med 

til at plyndre Kjælderen, og det var Arrst: selv, der især truede med at Negerbyen skulde brændes, hvis Fol-

kene ikke gik til Enfldt Green. 

Deponentne: Joshua Clarke og Peter Petersen, der begge bekjænder sig til den Eng Kirke fasholder paany 

ubetinget deres Forklaringer og erklære sig rede til at beedige dem. 

Arrn: Joe Spencer og Arrstdn: Sophia Matthisen vare afførte, medens Arrtrne: Barker, Walcot og Briggs 

vare fremdeles fremstillede. 
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Deponenterne Joshua Clarke og Peter Petersen, derpaa modtog Lovens Formaning og Forberedelse til 

Eden, hvorpaa de med Lovens Eed bekræftede deres Forklaringer, forsaavidt angaaer Arrstne: Barker, Walcot 

og Briggs. 

Deponenterne demitterede. 

Arrestanterne afførte. 

Fremstod Wm Farrell tidligere af Wms Delight. Behørig formanet forklr: han, at han var i Wms Delight’s 

Gaard, da Banden den 3die Oct: fr: Aar kom derind. Der var saamange Folk og en saadan Confusion, at han, 

saagodt som ikke fik lagt Mærke til nogen Enkelt i Banden. Han var tilfældigviis i Nærheden da en Deel af 

Flokken væltede ind paa Underfv. Boligen, hvor der blev sat Ild i Kjælderen. Han kjendte i den Flok, der var 

ind i Kjælderen David Ludvig, saa at han altsaa mener, at han var med til atsætte Ild i Kjælderen, ligesom han 

mener, at han ligesom alle de ander havde en Armfuld tørt Straa med ind i Kjælderen; og Deptht: har ved sin 

Forklaring i Politiretten, den 14de Novr: fr: Aar ikke meent at betegne David Ludvig som Hovedmand. Joe 

Briggs eller Barker vil han ikke have kjendte eller lagt Mærke til. Deptn: holdt sig tilbage og vil ikke være 

bleven tvungen til at følge med til Enfield Green. 

Fremstilledes Ar: David Ludvig af Pla Cane. Han indrømmer at han var i den paagjældende Flok, da der 

blev sat Ild paa Underfv. Huset eller i Kjælderen nedenunder, men han benægter fremdeles at han bragte 

Straa ind i Kjælderen eller end og at være ind i den. 

Deponenterne Wm Farrel demitteret. Arrst: David Ludvig blev efter Omstændighederne indtil videre 

relaxeret. 

Fremstilledes Arr: Alexr Johannes af Plgn: Diamond. Han vedgaaer, at han – foruden at have været med 

paa Whl og Fortune om Onsdagen – gik med den Bande, der om Torsdagen husserede paa Diamond, og med 

Diamond’s Folk over til Betty’s Hope. Han forklarer, at det var James Cox, der sagde, at de fremmede Negere 

truede med at brænde Negerbyen af, hvis Diamond’s Folk ikke gik ud og en stor Deel af Diamond Folk gik 

saaledes med Cox over til By’s: Hope. Arr: vil selv have [Folio 160b-161a, opslag 205] holdt sig stille og saae 

heller ikke hvad Cox foretog sig eller om han gik videre med. Han saae ikke Noget til Arr: Thos: Gaspar. 

Fremstilledes Arr: Joseph Hines, der som tidligere oplyst opholdt sig i lovligt Erende paa Betty’s Hope den 

paagjeldende Torsdags Formiddag. Han har ikke lagt Mærke til Alexr Johannes. Med Hensyn til Ar: Thos: 

Gaspar mener han at denne var gaaet bort fra Betty’s Hope inden der var Ild i Værkerne. Han lagde Mærke 

til Thos: Gaspar, fordi han stod lænet til sin Krykke, og han troer ikke at han satte Ild paa noget Sted. 

Fremstids: Arr: Thomas Gaspar, der videre forklarer, at han, Krøbling som han er ikke vilde tænke paa at 

gaae med nogen Bande, men han blev reent ud med Magt taget ud af sit Huus paa Enfd: Green, og kom 

saaledes til Diamond og derfra til Betty’s Hope. Der var en heel Mængde, der omringede hans Huus, men han 

kjendte kun en Person kaldt Wilhelm fra Constitution Hill. 

Efter Omstændighederne fandtes det at Arrestanterne: 

Alexr Johannes af Pl: Diamond, 

Joseph Hines,    ”   ”   Carlton og 

Thomas Gaspar indtil videre kunde sættes paa fri Fod, og de bleve saaledes relaxerede. 

Fremdeles fremstilledes Arrest:  

Benjamin Ford, af Two Brothers,  

John Peter af Plgn: Concordia og 

Richd: Watson af Sandy Point, og blev Sagen for deres vedkommende med dem gjennemgaaet, hvorefter 

de blev indtil videre relaxerede. 

Mødet hævet Kl: 4½. 

 Ph Rosenstand  C Sarauw 

 

Aar 1879 Fredagen den 14de November om Middagen Kl: 12, sammentraadte Commissionen i Frederiks-

fort. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 
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I Commissionens ordinaire Skriver Arresthuusinspecteur Dendtlers Forfald, blev Protocollen ført af fung: 

Politiskriver Alexr Henderson. 

Commissarius Overdommer Rosenstand bemærker, at der paa Plantgn: Mt Stewart blev foretaget en 

Undersøgelse af Forholdene der. Det havde vist sig at Opsynsmand Charles Samuel og den daværende Driver 

John David havde skjult sig forinden Banden kom ind til Plantagen. Af Plantagens øvrige Besætning var der 

ingen der med nogenlunde Paalidelighed kunde give Oplysning, navnlig med Hensyn til Emanuel Jacobs og 

Francis Harrison mod hvem, efter Arrdn: Mary Thomas’ Angivelse Undersøgelsen for W Stents Vedkom-

mende særlig var rettet. Det bekræfter sig igjen her, at det aldeles overvejende er de fire Førere, som maa 

bære alt Skylden og at det med Hensyn til andre end [Folio 161b-162a, opslag 206] dem er særdeles vanskelig 

at finde Nogen, der vil fremstaae som Angiver – formeentlig fordi, saa godt som den hele Nordside 

Befolkningen den paagjældende Dag mere eller mindre har været med til Ødelæggelsen. 

Med Hensyn til Ar: Johannes James synes det bekræftet, at han har været inde paa Plantagen forinden 

Banden kom der. 

Fremstod Sophia Anthony af Pl. Annaly. Det var bleven opgivet om hende, at hun ved October Tiden fr: 

Aar levede med Ar: Isaac Anthony paa Annaly, og at Anthony om Onsdagen den 2den Octr: havde bragt Penge 

til hendes Huus formodentlig fra Allandale. Hun forklarer, at hun ikke levede med Isaac Anthony, men med 

en Broder af ham, men at hun derimod under Tiden, da Anthony arbeidede som Porter paa Annaly kogte 

Mad for Anthony og hans Søster. Hun angiver derhos, at I. Anthhony den 1ste Octr: f: A: ved Middagstid var 

taget ind til Byen og var kommen hjem igjen Kl: 5 a 6. Han havde derefter om Natten sovet i hendes Huus, 

saa at hun var vis paa at han ikke havde været i Byen. Om Morgenen Kl: 5 a 6 forlod han hendes Huus og kom 

først igjen langt ud paa Eftermdgen, men hvor han havde været sagde han ikke og vil hun intet vide om. Hun 

benægter bestemt, at han gav hende Penge eller bragte Penge hjem til sit Huus. 

Fremstilledes Ar: Isaac Anthony. Han angiver, at han ifjor levede med Sophia Anthony paa Annaly, og han 

pleiede at sove i hendes Huus, hvor han ogsaa vil have tilbragt Natten imellem den 1ste og 2den October. Han 

angiver, at Klok: var 7 a 8 om Morgenen før han forlod hende med den Tanke, at gaae til Byen, men da han 

neden for Oxfords Bakke hørte Geværskud og traf paa en Mand, som havde faaet Fingerne skudt af ind i Byen 

opgav han Tanken. Han blev en Stund i dette Nabolag og vendte omtr: ved Middagstid tilbage til Annaly, hvor 

han vil have opholdt sig i Gaarden eller ialfald der i Nærheden uden at gaae ned i Negerbyen. Han vedbliver, 

saaledes, at paastaae, at han ikke var i Byen Onsdag Morgen, ei heller paa Allandale senere paa Dagen. Det 

var Tirsdag Eftermdg: og ikke Onsdag Morgen at hans Moder kaldte ham tilbage. Arresttn: vil ikke have seet 

at der Onsdag Eftermdg. var Annaly’s Folk som kom hjem fra Allandale. Ar: var hjemme om Torsdag Aften da 

Annaly brændte, men vil ikke have lagt Mærke til Andre end de bekjendte Førere. Thomas Graydon kaldte 

Annaly’s Folk frem i Gaarden, men var forøvrigt ikke saa opsat paa at brænde som et Fruentimmer der var 

med ham. 

Arresttn: Isaac Anthony afhørtes og Sophia Anthony aftraadt. [Folio 162b-163a, opslag 207] 

Derefter fremstilledes efterhden og hver for sig: 

Arresttn: Richard Gittens af Pl: Bettys Hope 

        “       Wm Thomas         “   ”  Nicholas 

        ”       John A. William  ”   ”  Høgensborg 

Sagen blev for deres Vedkommende gjennemgaaet, hvorefter det fandtes, at de indtil videre kunde sættes 

paa fri Fod og de bleve saaledes relaxerede. 

Efterat endnu forskjellige Undersøgelser blev foretagne blev Mødet hævet Kl: 4. 

 Ph Rosenstand  C Sarauw 

 

Aar 1879 Løverdagen den 15de November om Formiddagen Kl: 10, sammentraadte Commissionen i Fre-

deriksfort. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

I Commissionens ordinaire Skriver Arresthuusinspecteur Dendtlers Forfald blev Protocollen ført af fung: 

Politiskriver Alexr Henderson. 
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Fremstilledes Ar: Isaac Anthony. 

Fremstod Matilda Dyer, af Byen, et ældre Fruentimmer tilhørende den Katholske Kirke. Det blev hende 

betydet, at hun har at afgive Vidneforklg: og hun blev formanet til Sandhed. Hun forklarer derpaa, at hun 

Kjender Ar: og har kjendt ham siden han var Barn. Hun forklarer videre, at den 2den Octr: fr: Aar om Morgn: 

Kl: 8 a 9, ialfald en god Stund efter at Militairet havde fordreven Negerne fra den nedre Deel af Byen kom der 

en Flok Negere tilsyne ved Udkanten af Byen, det saakaldte ”Freegut”, hvor Deptn: boer i det første Huus. 

Deptnd. var ved at gaae ud for at hænte en Spand Vand, da hun saae Flokken sætte Ild paa en Mødding der 

var ligeud fra Byen. Der var navnlig et Fruentimmer med et Par smaae Flag i Hovedtørklædet, som sprang op 

paa Møddingen og antændte Ilden. Da Deptn: saae dette slog hun Alarm mod de andre Beboere, da det 

tegnede til, at nu den Deel af Byen skulde brændes af. Da Ar: saae at Deptn: kaldte Beboerne ud kastede han, 

idet han løb frem foran den øvrige Hob en stor Steen mod Deptn: der ramte hende paa Laaret. Da hun derpaa 

søgte Tilflugt ind i Huset begyndte han at kaste Steen paa Vinduskoddet til han fik det slaaet i Stykker. Da 

Deptn: kikkede ud saae hun at, der var sat Ild 2 Stæder i Plankeværket. Medens Ar: derpaa var ind i Gaarden 

og romsterede krøb fremad Deptn: i Skjul under sit Sengetøi og saae derfra at Arr: kom ind i Huset. Han 

antændte Ild i en Stol og gik strax igjen sin Vei, formodentlig i den Tanke at Ilden vilde blusse op. Imidlertid 

blev der Raab om at Soldaterne kom Negeren søgte Tilflugt i et Sukkerstykkerne som de satte Ild paa. En 

Mand ved Navn Martin Petrus, der boede i Gaarden tillige med flere andre slukke Ilden i Plankeværket. Arr: 

havde, som Dept: [Folio 163b-164a, opslag 208] bestemt troer en Kasket paa Hovedet. Hun lagde Mærke til 

det, fordi han, da han slog Steenen paa hende tabte den og derpaa smuttede den ind paa Brystet under 

Skjorten. I Flokken kjendte Deptn: foruden Arr: kun en Neger fra Whl of Fortune, hvem hun pleiede at kalde 

Clarles Brooms, uden dog at vide om det er hans rigtige Navn. Deptns: Forklaring blev hende foreholdt og 

hun ratihaberede den med Tilføiende, at Arr: tog en Tot af hendes ”Bedgrass” og dermed tændte Ild i Stolen. 

Arr: Isaac Anthony, der havde paahørt Deptnds: Forklaring vedbliver at han, paa den paagjældende Tid 

var paa Annaly og vil ikke vide Besked med Noget af det som af Deptntdn: er omforklaret. 

Deptn: erklærer sig rede til at beedige sin Forklaring. 

Depntden aftraadte. 

Fremstod Martin Isaac Petrus af Byen, Murer af Profession, angiver sin Alder til 35 Aar, bekjænder sig til 

den Mæhriske Brødre Kirke. Deptn: blev formanet som foregaaende Deptn:. Han forklarer derpaa, at han har 

kjendt Arr: i flere Aar. Han forklr:, at han, den 2den Octr: fr: A:, om Morgenen efter at Soldaterne havde jaget 

Negerne ud af Byen, saae en Flok Negere, der kom fra Veien uden for Byen samle sig ved Brønden ligeoverfor 

hvilken, paa den anden Side af Veien der var en stor Mødding. De satte Ild paa Møddingen fra hvilken, derpaa 

et Fruentimmer tog en Bunke Straa hvormed hun kom hen imod Husene, som om hun vilde til at anlægge Ild 

der. Ved Siden af Fruentimmeret var der en Mand, der havde en stor Stok. En af Beboerne Abraham William 

gik hen til Manden og bad ham om ikke at stikke Ild paa den Deel af Byen, hvor der kun boede fattige Folk. 

Men Fruentimmeret bemærkede til Manden, at han ikke maatte lytte til den Anden (Abraham) men banke 

ham væk, da han kun vilde angive dem. Manden slog derpaa Abraham med sin Stok i Hovedet. Hvem Manden 

var, veed Deptn: ikke. Deptn: løb ind i Gaarden, hvorfra han saae at der blev sat Ild i Plankeværket. Han boer 

i den samme Gaard som Matilda Dyer. Da han noget efter kikkede rundt om Huset, saae han at Arr: Isaac 

Anthony sprang ud af Vinduet fra Matilda Dyer’s Værelse. Han saae saaledes ikke, at Arr: anlagde Ild i 

Matildas Værelse, men han saae senere, efterat Negerne vare løbne, at hun kastede noget forkullet Straa ud. 

Han saae ikke, at Arr: kastede Steen paa Matilda Dyer eller Huset, men han hørte hende tale om det strax 

efter. Der var imidlertid blevet slaaet Alarm ned i Byen og, da [Folio 164b-165a, opslag 209] Soldaterne 

derefter nærmede sig løb Negerne ind i Sukkerstykkerne. Deptn: kjendte ingen anden end Arr: Han kjendte 

ham, fordi han er en Byneger. Da Negerne vare flygtede slukkede Deptn: tillige med flere andre Ilden i 

Plankeværket. Dept’s Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet. 

Arr: har fremdeles intet andet at anføre end at han ikke var med og ikke veed Noget om den paagjældende 

Flok Negere. 

Deponenten fastholder paa det bestemteste sin Forklaring og erklærer sig rede til at beedige den. 
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Deptn: aftraadte. 

Fremstod David Michael af Frederiksted, Karremand, en midaldrende Mand, hørende Kathsk: Kirke. Han 

blev formanet som de foregaaende Deptr: og forklarer derpaa at han har kjendt den fremstill: Arr: Isaac An-

thony siden denne var Barn. Den af Deptn: i Politiretten den 15de Oct: fr: Aar afgivne Forklaring blev ham 

foreholdt og vedstod han samme samt forklarer nærmere, at Arr: Tirsdag Eftermdg:, da Deptn: saae ham 

forfølge og banke en fordrukken Person ved Navn Bertram Petersen, var i en Bande Negere, der kom oppe 

fra Hospitals Gade. Derefter saae Deptn: ham ikke forinden den følgende Morgen den 2den Octr:, da, efterat 

Negerne af Soldaterne var blevne adsplittede ned i Byen, en Flok Negere kom fra Landeveien af og standsede 

mellem Brønden og Møddingen ved Udkanten af Byen i den aabenbar Hensigt at sætte Ild paa den Deel af 

Byen. Arr: var i denne Flok der begyndte med at sætte Ild paa Møddingen og derefter satte Ild paa Plan-

keværket ved det Huus hvor Matilda Dyer boer. Deptnt: der tilfældig var i den Kant af Byen for at see efter 

sin Karremule, saae ikke at Arrest: kastede Steen paa Matilda Dyer eller hendes Huus eller at han var ind i 

Huset eller overhovedet hvad han i det Enkelte foretog sig. Men der er ingen Tvivl om, at Arrestn: var i den 

Bande. Hans Moder kom løbende ned ad Bakken i Ny Gade der udmonder lige ved Brønden, og kaldte paa 

Arrestn:, der imidlertid svarede ”dont bother me”. Da Negerne i Banden begyndte at kaste med Steen gik 

Deptn: længere tilbage saa at han ikke saae denne Flok, men en anden Flok der var oppe ved Farrington 

adsplittede. 

Deptns: Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet. 

Arrest: vedbliver at han ikke var med i den omhandlede Flok eller ind i Byen Onsdag Morgen. Det var 

Tirsdag Eftermdg:, da Arrest: var i den Hob som Politimesteren og Pastor Du Bois tiltalte, at hans Moder 

kaldte ham tilbage. 

Deptn: fastholder sin Forklar: som han er rede til at beedige og aftraadte. 

Fremstod Walter Hubert [Folio 165b-166a, opslag 210] James af Frederiksted, 25 Aar gml:, Luthersk. Han 

blev formanet som foregaaende Deptr: og forklarer derpaa at han har kjendt Arr: siden de begge vare Drenge. 

Han vedstaaer sin i Politiretten den 15de Octr: fr: Aar afgivne Forklaring, der forholdtes ham nærmere, at han 

var med blandt de unge Folk, der Onsdag Morgen af Politiet brugtes til at Patrouillere og saaledes kom op i 

Nærheden af Udkanten af Byen hvor en Flok Negere var samlede. Han saae Arrest: i denne Flok, der kastede 

med Stene op i Gaden. Militairet kom snart efter og Negerne løb deres Vei. Han har ikke seet Arrest: den 

Morgen foretage sig noget særligt, men han er fuldkommen vis paa, at Arrest: var med i Flokken inde i Byen. 

Deptn: ratihaberede sin Forklaring. 

Arrest: vedbliver sit Tidligere. 

Deptn: erklærer sig rede til at beedige sin Forklaring og aftraadte. 

Fremstod Abraham William af Byen, født paa Plgn: Friedensborg Mæhrisk, omt: 60 Aar gml:. Han blev 

formanet som de foregaaende Deptr: og forklarer derpaa, at han boer op ved Udkanten af Byen i Huset ved 

Siden af Mathilda Dyer’s. Om Morgenen den 2den Octr: fr: Aar, samlede sig ved Udkanten af Byen en Hob 

Negere. De satte Ild paa Møddingen. Da de gjorde Mine til ogsaa at sætte Ild paa Husene, gik Dept: henimod 

2 Personer, der kom frem foran de andre og talte til dem om, at de ikke maatte brænde disse Huse. Han fik 

neppe begyndt, da han fik et Slag i Hovedet og derefter endnu et Par andre, ligesom ogsaa hans Kone, der 

kom for at trække ham væk fik nogle Slag. Han hørte et Fruentimmer, der var i Flokken sige, at han kun kom 

for at tage Mærke paa dem, men han veed ikke hvem Fruentimmeret var ligesaa lidt som har kunnet udfinde 

hvem Manden der slog ham var. Flokken satte derpaa Ild paa Plankeværket ved Matildas Huus, men da der 

imidlertid var slaaet Alarm ned i Byen kom der Soldater til og Negerne løb. Deptn: lagde ikke Mærke til om 

Arrest: var med i Flokken, men der kan ingen Tvivl være om, at disse Negere var kommen for at sætte Ild paa 

den Udkant af Byen. Depont: ratihaberede sin Forklaring. 

Arrestn: har intet at bemærke m: H: til Depts: Forklaring. 

Deptn: aftraadte. 

Fremstod Wm Henry Grant, en halvvoxen (15 a 16 Aar) Person, der boer hos sin Moder i samme Gaard 

som Matilda Dyer. Han blev formanet alvorligt til at tale Sandhed, da han har at afgive Vidneforklaring og 
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forklarer han, at han kjender Arrest: godt. Han forklarer videre, at han saae Arrest: i en Flok Negere der om 

Morgenen den 2den Octr: for: Aar havde samlet sig ved Udkanten af Byen og satte Ild paa Møddingen der. 

[Folio 166b-167a, opslag 211] Da Banden efterhaanden kom nærmere og begyndte at kaste med Steen, blev 

Depts: Moder, der er meget sygelig bange og vilde gjerne flyttes. Deptn: ledede hende, der desuden havde 

hans Søsters Barn at bære paa, bort fra Stedet. Da han saae Arrestn: og kjendte ham tiltalte han ham ved 

Navn og bad ham om at lade være at kaste Steen paa hans Moder. Han kan saaledes ikke tage Feil af, at Arr: 

var i Byen og i den paagjældende Bande Negere ved den omforklarede Leilighed. Da Deptn: efter at have sat 

sit Moder et Sted i Byen kom tilbage, var man ifærd med at slukke Ilden i Plankeværket og Negerne flygtede. 

Deptns: Forklaring blev ham foreholdt og han ratihaberede den med Tilføining at Arrestn: paa Depts: Bøn 

virkelig lod den Steen han havde i Haanden falde og ikke kastede den efter sin Moder. 

Arrestn: fastholder at han ikke var med i Flokken. 

Deptn: aftraadte. 

Fremstod paany Sophia Anthony, der gjentager hvad hun igaar har forklaret om at Arr: tilbragte Natten i 

hendes Huus som han forlod om Morgenen. 

Den i Forhøret den 4de Apl: d :A: fremstillede Cecilia Andrew, havde ikke kunde bringes tilstede. 

Derefter fremstod paany Deptr: Matilda Deyr, Martin Isaac Petrus, David Michael og Abraham William 

efterat deres Forklaringer paany vare de foreholdte, modtog de Lovens Formaning og Forberedelse til Eeden 

og bekræftede derpaa ved Lovens Ed deres afgivne Forklaringer. De bleve derpaa demitterede og Arrestr: 

afførtes. 

Deptn: Walter Hubert James var gaaet bort fra Retslocalet. 

Deptn: Wm Henry Grant er saa ung, at det, da hans Edsfæstelse ikke var nødvendig skjønnede rettest at 

undgaae den, skjøndt hans Forklaring gjorde indtrykket af fuldstændig Oprigtighed og Paalidelighed. 

Sophia Anthony demitterede. 

Deptn: Walter Hubert James indfandt sig og forklarede at det skyldtes en Misforstaaelse at han havde 

fjernet sig fra Retslocalen. 

Arrest: Isaac Anthony fremstilledes paany. 

Deptn: derpaa modtog Lovens Formaning og Forberedelse til Eden og derpaa med Lovens Ed bekræftede 

sin afgivne Forklaring. 

Deptn: demitterede og Arresttn: afførte. 

Det bemærkedes, at Arrestforvn: angav at Arr: Isaac Anthony, der der har medførtes fra Fængslet i Chri-

stiansted havde en flad blød Kasket paa, men har siden bleven ubrugelig og bleven borte. Det bemærkedes 

fremdeles at Forv: [Folio 167b-168a, opslag 212] Fleming paa Wms Delight, uden at der var tale om Isaac 

Anthony, i en Samtale med Commissarius Overdommer Rosenstand om Affairen paa Allandale angav, at det 

forekom ham at den Neger, der først slog hans Brodersøn Charles Fleming til Jorden en Kasket paa. 

Det bemærkedes fremdeles at Commissionens fungd. Skriver Politiskr: Henderson opgav at Isaac Anthony, 

hvem han godt kjender pleiede at gaae med en flad sort Kasket. 

Mødet hævet Kl: 3. 

 Ph Rosenstand  C Sarauw 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 18de November om Eftermiddagen Kl: 1 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Arresthuusinspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles for hindret fra at være tilstede. 

I Continuation af det i Frederiksfort den 13de dennes optagne Forhør betræffende Williamsdelight blev nu 

den i de da afhørte Deponenters Forklaring omtalte 

Arrestant John William af Wmsdelight fremstillet. Det blev ham betydet, at han vil have, at afgive Forkla-

ring betræffende andres Forhold og han blev alvorlig formanet til Sandhed. Han forklarer derpaa, at han da 

den 3die October f: A: Negerbanden nærmede sig stod paa Mølleomgangen sammen med Forvalteren og an-
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dre. Efter at have advaret Forvalteren og Driveren saa at de søgte i Skjul gik Dep ind i Negerbyen hvor han 

saaledes var da Banden kom ind. Han og flere andre gik ud og bad Banden ikke at gjøre Ulykker men ingen 

vilde høre til ham og Banden – saagodtsom lutter Høgensborg Folk – trænge ind. Den gik igjennem hele 

Gaardens Længde lige løs paa Allowancekjelderen, Barker forrest og Dep. saae med sine egne Øine, at Barker 

opbrød Allowancekjelderen. Forresten syntes John Washington og Francis Aaron at være de Voldsomste. 

Washington opbrød Kyringshuusdøren og Francis Aaron gjorde Spectakler og bankede løs paa Folkene naar 

de ikke vare ivrige nok. Dep. var endnu i den øvre Deel af Gaarden, i Nærheden af Allowancekjelderen, da 

Banden, efter at have brændt Forvalterhuset, gik løs paa Værkerne. Han kunde fra det Sted hvor han var see 

Kyringshuusdøren, men ikke Romkjelderdøren, der ligger meget længere nede, saa at han ikke kan sige hvem 

der opbrød den. Det var især Joseph Briggs, der foruden Francis Aaron var meget ”determined” paa at 

Folkene fra Wmsdelight skulde gaae med. Han truede bestandig med at afbrænde Negerbyen baade om 

Morgen forinden Banden gik videre til Enfjeldgreen og senere da den, efter at have brændt Enfjeldgreen og 

Diamond kom tilbage og vilde løs paa Goodhope. Det var, troer Dep., sidste Gang, at han raadede til at gaae 

halvveis med. At Værkerne ikke bleve brændte skyldtes, mener han ”Gods mercy”. Der var, uden for 

Romkjelderdøren Ild i et Romfad hvorfra Rommen var [Folio 168b-169a, opslag 213] spilt, hvilket Dep. rullede 

eller sparkede ned i ”Leesponden”. Han saae Edmund Walcott ved Romkjelderen. Baade Dep. og andre bad 

Banden om ikke at brænde Værkerne da derved let Negerbyen kunde antændes. Dep. ratihaberede sin 

Forklaring med Tilføiende, at han ikke veed af, at det kom saavidt at Joe Briggs virkelig begyndte paa, at sætte 

Ild i det yderste Huus i Negerbyen. 

Arrestanten afført. 

Fremstilledes A. Wm. Bastian af Pl. Williamsdelight. Han fik samme Formaning som foreg. Dep. og forkla-

rer derpaa, at ogsaa han stod paa Mølleomgangen da Banden nærmede sig og blev staaende der da den trak 

over Gaarden. Han mener ikke at han har kjendt mange i Banden og har ialfald ikke lagt særlig Mærke til 

nogen Enkelt. Først efter han er kommen i Fængsel have han i Barnes, Walcott og John Abraham William 

gjenkjendt 3 Høgensborg Folk som han saae, Barker oppe ved Allowancekjelderen. Han kjendte Francis Aaron 

og Joe Briggs. Om den sidste angiver han særligt, at han, efter at Banden havde brændt Enfjeldgreen og 

Diamond og kom tilbage til Williamsdelight i Negerbyen truede Folk til at gaae med til Goodhope og naar de 

ikke gik, vilde brænde Negerbyen. Han kom saavidt, at han havde Trash i Haanden og vilde sætte Ild paa det 

ene Hjørne af Negerbyen da nogen lagde sig derimellem og John William raadede Folkene til at gaae halvveis 

med, saa kunde de altid slippe bort igjen. Arrestanten ratihaberede sin Forklaring og tilføier, at han selv ikke 

gik med enten til Enfjeldgreen eller til Good Hope eller overhovedet noget Steds bort fra Plantagen. Afført. 

Dommeren bemærkede, at han ved sit Besøg paa Pl. Williamsdelight havde fundet, de fra alle Sider, 

fremkomne Udsagn om at Arrest: William Bastian havde været hjemme om Aftenen den 2den October f: A:, 

saaledes Præget af Oprigtigheden at det indtil videre maa have Fortient fremfor de fra Plantagen River 

fremkomne Udsagn om at A. havde været med i den Bande som den paagjældende Onsdag Aften kom dertil. 

Under disse Omstændigheder fandtes det at A: Wm Bastian indtil videre kunde sættes paa fri Fod og han 

blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. Rebecca Wilshire af Pl. Golden Grove. Hun har bestandig fastholdt sin Benægtelse af at 

have sat Ild paa Underforvalterboligen eller paa nogen anden Bygning paa Manningsbay og de der anstillede 

Undersøgelser føre egentlig heller ikke videre end at hun, som saamange andre Fruentimmere under Banden 

har løbet med Magas eller Trash – noget hun forøvrigt ogsaa benægter – Forøvrigt gaaer det m: H: til hende 

Udfundne ud paa, at hun fra Golden Grove er ført med Banden videre til Negrobay og Manningsbay, 

hvorimod hun ikke vil have naaet Anguilla. Efter Omstændighederne fandtes det at hun indtil videre kunde 

relaxeres. 

Efter at endnu forskjellige ander Undersøgelser vare foretagne blev Retten hævet Kl: 4. 

 Ph Rosenstand. 
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Aar 1879 Onsdagen den 19de November om Eftermiddagen Kl: 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af [Folio 169b-170a, opslag 

214] Forhør. Som Vidne vare tilstede Commissionens Skriver Arresthuusinspecteur Dendtler og Politibetjent 

C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstilledes A. Joshua Collingmoore af Pl. Jealousy. 

Sagen blev for hans Vedkommende med ham gjennemgaaet. Han gjentager hvad der af ham tidligere er 

indrømmet og forøvrigt oplyst at han Onsdag Aften var med paa U. Love hvor han dog først kom da Huset 

var i Brand, paa Mt Pleasant og paa Monbijou samt at han om Fredagen var med paa Mt Pleasant og paa 

River. Derimod nægter han fremdeles at have været med Onsdag Aften enten paa River eller paa Fredens-

borg. Hele Torsdagen forholdt han sig rolig, idet han, som han angiver havde at vaage over Forvalter Field, 

der var skjult snart i Ar: Huus, snart i et Sukkerstykke. Han gik ikke om Onsdag Eftermiddag nede i Landet for 

at møde Banden og saavel Onsdag Aften som Fredag Formiddag ansaae han sig nesten nødt til at gaae med 

for ikke at bestyrkes i Mistanken hos Negerne om at han forvarede Hr. Field. Han paastaaer, at han ingensteds 

har fungeret som Anfører. Paa Monbijou har han meesten faaet Udseende af det fordi han der tog en Hest 

og red om paa i Gaarden, men han gjorde kun Optøier med Hesten og intet andet. Han kom ikke, som William 

Watts/Scotty har sagt, videre end paa Plantagen. Det gjorde Parris, der havde taget Hr Field’s Hest hvilken 

Arrestanten tog med sig hjem til Jealousy da de andre gik til Fredensborg. Han havde ingen Pistol i Haanden 

men kun en kort Stok. 

Fremstod William Watts /: Scotty :/ Han kan egentlig ikke angive anden Grund til, at han har betegnet 

Joshua Collingmoore som Anfører end at Joshua var tilhest. Han mener nu, at det var De Silva og ikke Col-

lingmoore /: jfr. 15de Novbr. f: A: :/ der raabte paa at de maatte skynde sig med at komme til Fredensborg for 

derfra at gaae til Byen. Han hørte ikke, at Collingmoore gav nogen Ordre men han gjorde dygtig Spectakel 

med Hesten. William Watts aftraadte. 

Dommeren bemærkede, at A.s Forklaring om han Forhold til Forvalter Field stemmer med dennes Opgi-

vende. 

Efter Omstændighederne fandtes det at A. Joshua Collingmoore indtil videre kunde sættes paa fri Fod og 

han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. William Holder kaldet Poor Boy af Pl. Monbijou. 

Sagen blev gjennemgaaet med A. der fastholder, at han saavel Onsdag Aften ved Fredensborg og Slob 

som paa sin Tour med Mt Pleasant’s Banden Torsdag Formiddag kun har været, hvad han bestandig har be-

tegnet som ”common soldier”. Arrestanten har – ligesom Collingmoore – et godt Lov paa sig fra den Plantage 

hvor han har tjent. Efter Omstændighederne fandtes det at A. Poor Boy ind til videre kunde sættes paa fri 

Fod og han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes A. Jacob Joseph af Pl. River. Arrst. fastholder sin Forklaring om at det var tilfældigt at han 

vare paa Nordsiden fald ind med den Bande der over Bakkerne kom ….over fra Canaan og at han ikke har 

været ovre paa Bettys Jewill for at søge at bringe den over til La Vallee. 

Efter Omstændighederne fandtes det at A. Jacob Joseph indtil videre kunde sættes paa fri Fod og han blev 

saaledes relaxeret. 

Fremdeles fremstilledes 

A. Robert Small af Pl. Concordia og 

A. Isaac Samuel af Pl. Cane 

Deres Sager bleve gjennemgaaet med dem hvorefter de bleve indtil videre relaxeret. 

Fremstod A. Jacob James Ambroise af Pl. Pl. Mt Pleasant & Plessens. Idet Sagen med A. bliver gjennem-

gaaet kommer han paa Tilspørgsel om under hvis Commando han kom til Anguilla til at nævneat Anføreren 

var ”Captain” Cox. 

Efter Omstændighederne blev derpaa Arrestanten indtil videre relaxeret. 

Retten hævedes Kl: 4.  Ph Rosenstand 
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Aar 1879 Fredagen den 21de November om Eftermdg: Kl: 1 blev i Frederiksfort Retten sat og administreret 

af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede fung. 

Politiskriver Henderson, der i den ordinaire Skriver Arresthuusinspecteur Dendtlers Forfald var antaget som 

Skriver, samt Politibetjent Anker. 

Commissionens Medlem Justitsraad C. Sarauw havde anmeldt Sygdoms Forfald. 

Fremstod Mrs: Manette Ramsay af Frederiksted, Enke efter Plantageforv. A. Ramsay, ca. 55 Aar gml: tilhør: 

Kath: Kirke. Det blev hende betydet, at hun har at afgive Vidneforklaring og hun blev formanet til Sandhed. 

Hun forklarer derefter at hun den 1ste Octr: f: A., og den paafølgende Nat opholdt sig i Kjmd: Robinsons Huus, 

hvilket hun i Hr: Robinsons Fraværelse havde at passe paa. Hun var saaledes ligeoverfor Toldbodbygningen. 

Hun forklarer derpaa at der om Aftenen den 1ste Octr: var en stor Pøbelhob, deruden for der angreb 

Toldboden og brækkede Vinduet op og bl: Andet rev Muskitonettet ud paa Gaden. De Fleste i Pøbelen var 

Mandfolk, men hun hørte Hr: Wiff sige, at den Ivrigste iblandt dem var et Fruentimmer ”Bottom Belly”, men 

Deptd: tør ikke selv sige, at hun har kjendt hende. Deptn: kan ikke ret gjøre rede for hvad Tid paa Dagen det 

var, om det navnlig var paa samme Tid som der blev sat Ild paa Toldboden eller tidligere. Derimod vil hun 

ingen Tvivl have om at det var efter Toldboden var brændt, at en Neger, Emanuel Jacobs kom og vilde 

opbryde Døren ind til Robinsons Boutik. Deptn: talte til ham og lod ham vide at hun kjendte ham og at han 

ikke kunde faae 10 cents ud af den Laas, hvorpaa han svarede, at han ogsaa kjendte hende og at hun nok 

skulde faae sin Deel. Deptd. fik ogsaa at vide, at han og nogle andre senere paa Natten havde været oppe 

ved hendes Huus for at ødelægge det. Derimod forlod han Robinsons Huus, men han gjorde Brug af de 

skrækkeligste Trudsler imod alle Hvide og overhovedet alle der ikke vare Negere. Deptn: angiver, [Folio 171b-

172a, opslag 216] at hun ellers ikke har kjendt andre Negere blandt Oprørerne, men hun har aldeles ingen 

Tvivl med Henstýn til Emanuel Jacobs. 

Fremstilledes Ar: Emanuel Jacobs i hvem Deptn: med Bestemthed kjender den af hende omforklarede 

Person. Hun gjentager ligeoverfor ham sin Forklaring ham vedkommende. Arrestn: benægter at han var til-

stede ved Branden af Toldboden ligesom han benægter at han har forsøgt paa at opbryde Robinson’s Boutik 

Dør eller at Noget der er forfaldet imellem Deptn: og ham. 

Deptn: mener sikkert at hun ikke vil kunne tage Feil af Arrest: da en 3 Ugers Tid tidligere da hun havde 

truffet ham tilligemed nogle Negere hvem hun vilde kjøbe Brænde af, udenfor Byen, havde skjældt hende 

ud, men under en nærmere Examination kommer det dog frem, at hun ikke Ildebrands-Natten med Be-

stemthed har gjenkjd: ham, men egentlig slutter sig til at det var ham deraf at han tidligere havde skjældt 

hende ud og senere samme Nat vilde sætte Ild paa hendes Huus. Hun tør saaledes ikke aflægge sin Ed paa, 

at Arrestn: er den Paagjældende skjøndt hun fremdeles troer det. 

Arrestn: afførtes. 

Med Hensyn til Ardn: Susanna Abrahamson om hvem Deptn: har afgivet Forklaring i Politiretten den 13de 

Oct: fr: Aar, angiver hun nu, at hun ikke af egen Erfaring med saadan Bestemthed at hun tør aflægge Ed kan 

fastholde sin Forklaring. Alt var i en saadan Forvirring og Deptn: var saa forskrækket, at hun ikke kan gjør sig 

bestemt rede for Enkeltheder og enkelte Personer. 

Deptn. blev derpaa demitteret. 

Fremstod Miss Elizabeth Ramsay af Byen, 37 Aar gml:, Engelsk. Det blev hende betydet at hun har at afgive 

Vidneforklaring og hun blev formanet til Sandhed. Hun forklarer derpaa at hun boer i hendes Moders Huus i 

Prindsens Gade. Hun var i Huset Natten imellem 1ste og 2den October for: Aar. I Løbet af Natten kom der en 

Flok Negere uden for Huset som det viste sig for at ødelægge eller brænde det. En Mand der var i Spidsen for 

den huggede Døren med sin Øxe og mod Muren med sin ”Crowbar”. Deptn: stod i Porten da flere af de Folk 

der boede i Gaarden kom ud for at tale Negeren tilrette. Deptn: veed ikke hvad Negeren hed, men hun hørte 

af en af Folkene som vilde tale ham tilrette, kaldte ham Mannie. Da Negeren hørte sit Navn nævnet slog han 

den anden Mand over Skulderen med sin Øxe, idet han forbød ham at nævne hans Navn, han maatte kalde 

ham ”Our Side”. Det lod ikke til, at Negeren vilde lytte til de andre forinden der kom et Fruentimmer der fik 
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ham og hans Flok væk, idet hun sagde, at hun havde bedre Arbeide for dem. De gik deres Vei, men [Folio 

172b-173a, opslag 217] Negeren syntes bestemt paa at faae dette Huus brændt, thi snart efter kom han 

tilbage med en anden Flok. Deptn: søgte denne Gang selv at tale ham tilrette, idet hun navnlig, da han 

paastod at han maatte have Huset brændt, sagde at han saa først maatte slaae hende ihjel. Endeel af 

Beboerne i Gaarden var fremdeles tilstede, men det var atter denne Gang et Fruentimmer, der fik Negeren 

trukket væk. Deptn kjendte ikke Negeren, men hun hørte den anden Mand, der ogsaa hedder Emanuel kalde 

ham Mannie og hun hørte, at han havde tjent paa Lt La Grange, hvilket hun finde f….eligt, da hun hørte at 

han spurgte om Steven’s (Wm Moore’s Handelsbetjent) Huus, som han vilde have fat i, da han sagde, at Moore 

sendte daarlige Provisioner ud til Lt La Grge: 

Fremstilledes Ar: Emanuel Jacobs men Deptn: angiver, at hun ikke kan sige, at han er den af hende om-

forklarede Person. 

Deptn: ratihaberede sin Forklaring, som hun erklærer sig rede til at beedige og blev demitteret. 

Fremstod Penina David af Frederiksted, en aldrende Kone, tilh: Eng: Kirke. Det blev betydet hende at hun 

har at afgive Vidneforklg: og hun blev formanet til sandhed. Hun forklarer at hun i Oprørsdagene boede i 

Prindsens Gade ligeved Siden af Mrs. Ramsay’s Huus. I Løbet af Ildebrandsnatten var der 2 Gange en Flok 

Negere, der standsede udenfor Mrs: Ramsay’s Huus som om de vilde i lav med det og ødelægge det. Der var 

navnlig en Mand, der betegnede baade dette Huus og et andet Huus, der tilhører Handelsbetjent Stewart og 

sagde, at de maatte brændes, fordi 10 cents var ind dem. Dept: hørte, at Emanuel, der boede i Gaarden 

kaldte Negeren Mannie og sagde at han kjendte ham og hun saae at Negeren, da Emanuel nævnte hans Navn 

slog ham med sin Øxe over Skulderen. Hun kjendte ham ikke selv og gjenkjender heller ikke Negeren i den 

fremstillede Arrestant. Efterat Flokken var gaaet, kom Negeren igjen tilbage og snakkede igjen om at Huset 

maatte brændes. Om det var Beboernes Bønne eller hvad det var der tilsidst fik Negeren til at lade Huset i 

Fred veed Deptn: ikke. Deptnd’s Forklaring blev hende foreholdt og af hende ratihaberet. Deptn: aftraadte. 

Fremstod Eliza Manuel af Frederiksted, et ældre Fruentimmer tilhøre Engelsk. Hun blev formanet som 

foregaaende Deponent, og forklarer derpaa, at hun Ildebrandsnatten fr: Aar boede i Mrs: Ramsay’s Gaard i 

Prindsen’s Gade. Der kom i Løbet af Natten 3 Bander Negere der standsede udenfor Mrs: Ramsay’s Huus og 

gjorde Mine til at brænde det. Det lykkedes Beboerne at faae dem til at gaae igjen men en af Gangene enten 

den anden eller tredie Gang var der en Neger i Flokken der blev ved at paastaae at de vilde have Huset brændt 

og som huggede i Døren med sin Øxe saaledes som det endnu kan sees, samt jog sin Crowbar ind i [Folio 

173b-174a, opslag 218] Muren. Fiskeren Emanuel, Depts halv Broder, som boede i Gaarden, søgte at tale 

Negeren tilrette, men da han nævnede Negerens Navn blev denne vred og slog ham paa Skulderen med 

Øxen. Emanuel kaldte Negeren Mannie og sagde at han var fra Prosperity. Miss Ramsay søgte ogsaa at tale 

ham tilrette. Deptn: kan ikke sige med Bestemthed hvad der fik Negeren til at afstaae fra at brænde Huset, 

men hun er under Indtrykket af at det var den Omstændighede at Emanuel nævnte hans Navn. Negeren vilde 

ogsaa hae Steven’s Huus brændt. Deptn: kjendte ikke Negeren, men hørte som sagt Emanuel nævne hans 

Navn. Hun gjenkjender ham heller ikke i den fremstillede Arrest: Emanl: Jacobs. 

Arresttn: vedbliver at han ikke kjender nogetsomhelst til den af Deponterne omforklarede Begivenhed. 

Deptns: Forklaring blev hende foreholdt og af hende ratihaberet. Deptn: aftraadt. 

Fremstod Ferdinand Smith af Frederiksted, Fisker, 37 Aar gml: tilhr: Engelsk Kirke. Han blev formanet som 

de foregaaende Deptr: og forklarer derpaa, at han, efter at det Huus han selv boede i Ildebrands-Natten fr: 

Aar var brændt var kommen over i Mrs: Ramsays Gaard. Han var saaledes tilstede ved Porten, da en Flok 

Negere kom tilstedet. Om der havde været nogen anden Flok, som Deptn: saae begyndte strax med en Øxe 

at hugge løs paa Døren saa at Deptn: ingen Tvivl kan have om at Meeningen var at ødelægge og brænde 

Huset, skjøndt Deptn:, der forøvrigt var syg og forvirret efterat han selv var udbrændt ikke hørte at der 

udtrykkelig blev sagt at Huset skulde brændes. Han kjendte Ingen af Negerne i Flokken, men hørte at Fiskeren 

Emanuel, der boede i Gaarden kaldte den Neger, der huggede i Døren, Mannie. Det var Emanuel som fik 

Banden bort fra Trappen og længere hen ad Gaden. Deptn: gik sin Vei ind i Gaarden og saae ikke mere. 

Deptn: kjender ikke den fremstillede Arrestant og kan ikke sige om han var med i Flokken. 
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Dept’s: Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet. Deptn: aftraadt. 

Fremstod John Emanuel af Frederiksted, Fisker, angiver at han er omt: 50 Aar gml: tilh: Mæhrisk Kirke. 

Han blev formanet som de foregaaende Deponenter. Den af ham i Frederikstd’s: Politiret den 16de Nov: fr: 

Aar, om Ar: Emanuel Jacobs afgivne Forklaring blev ham foreholdt, han vedstaaer samme og forklarer nær-

mere, at han boede i Mrs: Ramsay’s Gaard i Prindsens Gade. Han var ikke tilstede der hele Natten, da han af 

og til maatte gaae ned til Hr: Robinsons Huus for at see hvorledes det stod til med Mrs Ramsay. Han var 

imidlertid tilstede ved Stedet i Prindsensgade, da en Flok Negere i Spidsen for hvilken Ar: Emanuel Jacobs, 

hvem Deptn: kjender meget godt kom tilstede og standsede udenfor. Ar: begyndte at opbryde Huset, idet 

han med en Øxe [Folio 174b-175a, opslag 219] huggede i Døren, ligesom han jog en ”Crowbar” ind i Muren. 

Det var især Steven’s Huus der blev raabt paa, saa at Deptn: ikke veed, om det maaskee var en Feiltagelse, 

at Man huggede løs paa Mrs: Ramsay’s Huus. Flokken bestod af en 30 a 40 Negere, der vare bevæbnede med 

”Bills, Sticks and Crowbars”, men Deptn: fik ikke Leilighed til at kjende andre end Arresttn: da de andre blev 

staaende paa Gaden, medens Arrstn: alene kom op til Døren. Deptn: tiltalte som allerede forklaret Arrestn: 

og bad ham at skaane Huset, da det tilhørte fattige Folk. Han nævnede derved Arrestns: Navn, hvorover 

Arresttn: som anført blev vred. Arrest: syntes dog at give efter for Deptns: og de andres Forestillinger, saa at 

han gik med sin Flok. Deptn: har hørt, at han siden kom tilbage, men da var han ikke tilstede, talte Miss 

Ramsay ikke enten med Arrestn: eller nogen af de andre i Flokken. Hun var denagng meget bange. Deptn: 

paastaaer at det var ham umuligt at tage Feil af Arrest: da han har kjendt ham i mage Aar ligesom han nu 

med Bestemthed gjenkjender ham. Hans Forklaring foreholdtes ham og efterat han paany var paa det 

Nøieste formanet ratihaberede han den. 

Arr: Emanuel Jacobs vedbliver at paastaae at han slet ikke var ved Mrs: Ramsay’s Huus som han dengang 

slet ikke vil have kjendt og vil fremdeles intet vide om den omforklarede Begivenhed. 

Deptn: John Emanuel blev tilspurgt med Hensyn til Arresttns: Opgivende ham betræffende i Forhøret den 

5te Marts. Han udsiger at det er kun et Paafund af Attesttn: for at svække hans Vidnesbyrd. Deptn: har i de 

første Oprørsdage været anholdt som mistænkt for at have været i ulovlig Besiddelse af noget Maling og 

noget Olie, men det blev siden tilstrækkelig oplyst, at han havde havt det og kjøbt det før Branden. 

Deponenterne Penina David, Eliza Manuel og Ferdinand Smith fremstilledes paany. 

De nysnævnte 3 Deptr:, samt Deptn: John Emanuel derpaa modtog Lovens Formaning og Forberedelse til 

Eden, hvorpaa de alle med Lovens Eed bekræftede deres idag afgivne Forklaringer. 

Arrst: Emanuel Jacobs afførte. 

Samtlige Deptr: med Undtagelse af John Emanuel demitterede. 

Deptn: John Emanuel forklar: paa Tilspørgsel videre, at han Ildebrands-Natten saae mange Negere hvem 

han kjendte gaae omkring i Gderne med Stokke eller Øxer, men han kom ikke i Berøring med eller talte med 

nogen anden end Emanuel Jacobs. Han saae flere Gange Antigonian Mannie, der var kjendelig paa et rødt 

Schærf han havde om Livet, men han kan ikke nævne noget bestemt Sted hvor han var paa Færde. ”Bottom 

Belly” traf han ikke paa [Folio 175b-176a, opslag 220] I Løbet af Natten. 

Deptn: demitterede. 

Retten hævet Kl: 4½.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdagen den 22deNovember om Formiddagen Kl. 9 blev i Frederiksfort Retten sat og adi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede fungd: Politiskriver Henderson, der i den ordinaire Skriver Arresthuusinspecteur Dendtler’s Forfald var 

antaget som Skriver, samt Politibetjent Anker. 

Commissionens Medlem Justitsraad C. Sarauw havde anmeldt Sygdoms Forfald. 

Fremstod Toldassistent Lauritz Wiff født i Kjøbenhavn, 46 Aar gml, henhørende til Lutherske Kirke. Det 

blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. Det af ham i Politi-

retten den 30te Octr: fr: Aar afgivne Forklaring blev ham foreholdt og vedstaaer han i det Hele samme, dog 

med den Bemærkning, at han ikke har meent netop at sige, at Susanna Abrahamson var den der slog det 
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første Slag imod Jealousie Vinduet, men kun at hun var den første i Flokken. Deptn: forklarer derefter nær-

mere, at efterat Jealousiet var slaaet i Stykker udenfra gik et Par Negere ind igjennem Døren og rev Nættet 

af Sengen, hvorpaa det, som forklarede revede i Stykker. Deptn: kunde ikke se at de anrettede anden Øde-

læggelse end som sagt at rive Nættet af Sengen og han er saameget mere vis paa at der ingen anden væ-

sentlig Ødelæggelse skeete, som han bag efter, inden Toldboden senere brændte sendte en Dreng ind i Væ-

relset, og han ikke fandt at noget var afbrudt eller røvet. Efterat Deptn: inden Flokken begyndte at kaste 

Steen ind i hans Værelse havde søgt Tilflugt op i Kjmd: Robinsons Huus som dengang stod under Mrs: Ram-

say’s Varetægt blev han der indtil senere paa Aftenen. Toldboden var brændt. Dette skete efter Deptns: 

Formening imellem Kl: 9 a 10 umiddelbart efter at John Moore’s Boutik var brændt. En Flok, der vel neppe 

bestod af mere en 30 a 40 Negere kom derfra. Et Par som det forekom Deptn: unge Drenge opbrød først 

Døren ind til Postcontoiret, der vendte ud imod Robinsons Huus. De huggede Døren itu med deres Øxer og 

nogle faae trængte ind i Contoiret, hvorfra de foruden maaskee andre Sager slæbte nævnlig en Jern Penge-

kasse ud paa Gaden og slog den i Stykker. Deptn: mener ikke at der var synderlig Penge i den. Der blev derpaa 

sat Ild i Dørcarmen, der efter Depts: Formeening maa vare bleven bestrydet med Petroleum da Ilden hurtig 

blusede op. Hoben gik derefter rundt til Opgangen til Toldcontoiret. Deptn: kunde ikke see at de brød ind 

der, men han hørte strax efter romstere ovenpaa saaat det var ham klart at Pøbelen var [Folio 176b-177a, 

opslag 221] ind i Toldcontoiret. Et qvarteers Tid efter saae han Ilden vældte ud ogsaa fra den Etage hvor 

disses Contoirer er, saaat der ogsaa der maa have været antændt Ild. Deptn: kunde i denne Flok ikke kjende 

nogen Eeneste, navnlig saae eller kjendte han ikke ”Bottom Belly” (Susanna Abrahamson), hvem han havde 

seet, som anført om Eftermiddagen og forøvrigt kjendte, fordi hun er Mælkesælger. Branden gav selvfølgelig 

stærk Lys, men desuagtet kunde Deptn: der selvfølgelig var noget forvirret ingen skjælne. Fra Toldboden kom 

Flokken over under Robinson’s Gallerie og vilde bryde ind i Boutikken, men Mrs. Ramsay gik ned ad Trappen 

og ved at tale til dem fik hun dem virkelig til at gaa væk. Om den af Mrs: Ramsay omtalte Emanuel Jacobs var 

med i Flokken eller endogsaa i Spidsen for den har Deptn: aldeles ingen Meening om. Han kjender ikke 

Negeren. Derfra gik Pøbelen opad Strandgaden. Deptn: selv søgte efter denne Begivenhed Tilflugt i Fortet. 

Fortspladsen var dengang tom. Deptn: ratihaberede sin Forklaring med Tilføining, at han i den Flok, der brød 

ind i Toldboden om Eftermiddagen, ikke kjendte andre end Bottom Belly. 

Arrtdn: Susanna Abrahamson (Bottom Belly) var fremstillet. Hun fastholder sin tidligere Forklaring (7de 

Dec: for: Aar) om hvorledes hun om Eftermiddagen var med ved Toldboden. Hun benægter at hun havde 

enten Stok eller Steen i Haanden eller at hun havde Noget at gjøre med at anføre Flokken.  

Deptn: fastholder at hun var den Første i Flokken, men han kan ikke sige hvad hun særlig havde i Haanden, 

han kan kun i Almindelighed sige, at Flokken var bevæbnet med Konchylier, Stokke og Steen. 

Deponenten demitteredes. 

Arrestantinden afførtes. 

Fremstilledes Ar: Johannes Francis af Plgn: Orange Grove om hvem, det om han end har deeltaget i 

Spectakle i Byen om Eftermdg: den 1ste Octb: fr: Aar, dog der ikke foreligger at han har været med ved 

Brandstiftelsen om Natten. Efter Omstændighederne blev han indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes Ar: Johannes James af Pl: Org: Grove. Sagen blev paa hans Vedkommende med ham gjen-

nemgaaet og han blev derefter indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes Ar: Emanuel Jacobs. 

Johannes James forblev fremstillet og det blev ham betydet at han skal afgive Vidneforklaring og derfor 

maa tale Sandhed. Han gjentager derpaa at han var paa Mt Steward inden Banden kom derind den 3die Octb: 

f: A: og han saae den komme derind. Han havde ikke seet Banden tidligere paa nogen anden Plantage og 

mener, at det ikke var til at tage Feil af, at som han tidligere har angivet, Colnl: Peter, Daniel Phillip [Folio 

177b-178a, opslag 222] og Samuel Jacobs vare Førere for Banden; disse 3, lode nogle Mt Stewart Folk, saa-

mange som vare komne fra Negerbyen blive staaende i Gaarden, ligesom de ogsaa, medens de selv gik ind i 

Vaaningshuset lod deres egne Folk blive staaende i Gaarden. Deptn: var heller ikke ind i Vaaningshuset saaat 

han kan ikke sige, hvad de gjorde derinde, og han har ikke seet Emanuel Jacobs brække Skabet itu. Han vil 



 

© 

410 

ikke være bleven paa Mt Stewart indtil Huset blev stukket i Brand, da han kom hjem til Or: Grove har han talt 

om at Førerne for Banden deriblandt Eml: Jacobs vare et Sæt Tyve siden de alene gik ind i Huset. 

Ar: Emanuel Jacobs indrømmer at han var inde i Mt Stewart’s Vaaningshuus, men angiver, at der var 

mange flere end de 3 af Deptn: opgivne derinde. Arresttn: kom ligeind i Spise Kammeret, hvor han med sin 

Stok slog nogle Glas i Stykker, ligesom han aabnede en ”Demijohn” hvori der var Drikkevarer, han tog selv et 

Slurk og bragte derefter Demijohnen ud til de andre. Han slog ellers ingen Ting istykker og vil hellerikke have 

sat Ild paa Huset. Der var ingen Mt Stewart Folk inde i Huset, kun de som var i Banden kom derind. Arrest: 

saae ikke Francis Harrison paa Mt Stewart og vil ikke have seet ham videre fremme end paa Brook Hill. 

Arresttn: vil ikke selv være gaaet med længere end til Mt Stewart, hvorfra han blev hentet tilbage af et Fru-

entimmer paa Br: Hill, hvis Datter han levede med. Arr: forklarer nærmere at han, da Queen Mary’s Bande 

vel kun en 20 a 30 Negere, kom ind paa Prosperity for at faae Folkene der ud, opholdt sig der. Han slap 

imidlertid væk, og gik over paa Br. Hill, hvor han imidlertid noget senere blev antruffet af Banden, som han 

nu maatte følge med. Francis Harrison var dengang med Banden, der maa have taget ham med fra Prosperity. 

Med Hensyn til Pltgn: Two Friends angiver Arr: at det var Queen Mary, der efterat hun først havde spillet paa 

Fortepiano, medens de andre romsterede og slog istykker inde i Vaaningshuset, til sidst satte Ild i et Tæppe 

indenfor Døren. Det var Colnl: Peter og Jacob Pickering, de satte Ild i Værkerne, hvorpaa de strax forlod Stedet 

saaat Folkene fik Leilighed til at slukke Ilden. Paa Mt Pellier var det Queen Mary som gav ”a big-eyed Fellow 

from Mt Pleasants” og John Wm Samuel fra Lt. La Grange Ordre til at sætte Ild paa Magas-Huset. Arr: maatte, 

som af ham tidligere vedgaaet, efter Colnl: Peters Ordre uddele Allowance. Foreholdt at Mary Thomas 

(Queen Mary) bestemt sigter ham og Francis Harrison for at være dem, der nedbrændte Mt Stewarts 

Vaaningshuus, kan Arr: kun gjentage hvad han har sagt. 

Johannes James gjentager at Arresttn: og de 2 andre vare de første der gik ind i Mt Stewart’s Vaaningshuus 

og ratihaberede forøvrigt [Folio 178b-179a, opslag 223] sin Forklaring med Tilføining at han ikke saae Francis 

Harrison paa Mt Stewart. 

Johannes James demitteret. 

Arresttn: afført. 

Fremstilledes Ar: Francis Harrison af Pl: Prosperity. Han ved bliver saaledes som han i Forhøret den 5te 

Marts har forklaret, at han, efter at han af Banden var bortført fra Prosperity paa Brook Hill fandt Leilighed 

til at slippe bort.  

Arresttn: afført. 

Fremstilledes Arr. Edward Ryan af Pl: Cane. Han indrømmer nu at han den 2den Octbr: fr: Aar paa Veien fra 

”Two William’s Bridge” og ind paa Plgn: Whim har blæst paa Skal for Banden, han siger, tvungen af Parti. Han 

indrømmer ogsaa, at han var med paa Concordia og der var med til at skjære Hr: Mc Cabe’s Seletøi istykker, 

men han nægter fremdeles at han var med til at slaae Hr: Mc Cabe’s Phæston istykker. Efter Om-

stændighederne fandtes det at Arresttn: indtil videre kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes relaxeret. 

Fremstilledes Arr: Henry Thomas af Pl: Castle, født paa Barbados. Arrest: indrømmer nu igjen, hvad han i 

Forhør den 29de Mar: d: A: havde nægtet, at de imod ham i Politiets Forhør den 30te Octbr: fr: Aar, afgivne 

Forklaringer ere rigtige. Han angiver at han, efterat Ferdinand Ludvig havde været den Første der lagde sin 

Haand paa Joe La Grange for at befrie ham fra Politibetjentene, var blandt de andre Negere der strømmede 

til for at befrie Joe La Grange og det var saaledes ganske tilfældig at han kom med i Spectaklerne. Efter Af-

fairen nede ved Fortet gik han hjem og han vil ikke have været i Byen om Natten. Han havde, inden han kom 

til Byen ikke hørt det Mindste om, at der vilde blive Spectakler. Han var i de følgende Oprørsdage hjemme 

paa Castle og gik ikke med i nogen Bande. 

Dommeren bemærkede, at Arresttn: ikke er sigtet for Deeltagelse i Ødelæggelserne paa Landet. Efter 

Omstændighederne fandtes det at Arresttn: indtil videre kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes re-

laxeret. 

Fremstilledes Arrestd: Elizabeth King af Pl. Høgensborg, der ligeledes blev indtil videre relaxeret. 

Fremdeles bleve fremstillede Arrne: John Hendriksen, der er en fordrukken Person og  
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Arrstn: Wm Spooner,  

og bleve de begge efter Omstændighederne relaxerede. 

Fremstil: Ar: Wm Robinson af Pl: Manningsbay. Han vedbliver at paastaae, at han ikke kastede nogen 

Conkhylie efter Pltr: Fountaine, hvem han var i stor Afstand fra. Han var rigtignok med til at kaste med Steen 

og ”Conchshells” nede paa Fortspladsen, men det er ham ubevidst, at nogen Conchylie som han har kastet, 

har ramt Planter Fontaine. 

Efter hvad der maa ansees for oplyst var der i den Grad kastet med Steen og Konchylier af Negerne ude 

paa Forts- [Folio 179b-180a, opslag 224] pladsen, at det er let tænkeligt at Pltr. Fontaine eller hvem andre 

der kom ind i Mængden kan være bleven ramt uden, at saadant har været tilsigtet. 

Efter Omstændighederne blev Arrestn:, der er en ung Knægt og sandsynligviis tilfældig af Kaadhed er 

kommen ind i Mængden, indtil videre relaxeret. 

Retten hævet Kl: 4½.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Fredagen den 28de November om Eftermiddagen Kl: 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner var 

tilstede Commissionens Skriver Inspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret far at være tilstede. 

Fremstilledes A. Thomas Small’s af Pl. Castle. Som Følge af at A. meget jevnlig under sin Arrest har været 

syg er det ofte hændet, at han, naar andre Arrestanter eller Deponenter have afgivet Forklaringer ham be-

træffende ikke har kunnet fremstilles eller naar han har været fremstillet ikke har været underkastet nogen 

længere Examination, idet han under den Sløvhed der beherskede ham i Reglen kun benægtede, hvad Sig-

telser der fremkom imod ham. Arrestanten angiver nu, at han Onsdag Aften d: 2den October f: A: da han fra 

Castle af saae L. Love brænde gik derover. Han var Vagtmand paa Castle og havde ogsaa hele Dagen, da det 

brændte nede i Landet, holdt sig hjemme. Der var ingen der tilskyndede ham til at gaae over til L. Love. Da 

han kom derover var Vaaningshuset i Brand, Værkerne derimod ikke. Han benægter bestemt at han var med 

til at sætte Ild i Maskinrummet eller til at kalde Banden tilbage. Han vil have forholdt sig ganske uvirksom i 

Gaarden. Han gik med Banden igjen over til Castle hvor han vil være gaaet ned i Negerbyen saa at han ikke 

vare i Nærheden af Vaaningshuset da det blev nedbrændt. A. gik ikke videre med Banden den Aften. Om 

Torsdag Morgen da Parris og John Codday kom ind paa Castle for at faae Folkene der med i en Bande vilde 

A. ikke kunde have undgaae at følge med og han kom saaledes med i Banden der brændte Golden Grove og 

Negrobay og derfra gik videre ned paa Sydsiden. A. vil ikke være gaaet med længere end til Envy, hvor fra 

han gik hjem, da paa Negrobay Parris havde givet ham en Demijohn Rom at bære for ham. Arrestanten vil 

ikke være gaaet ud igjen den Dag saa at han var hjemme paa Castle da Værkerne om Eftermiddagen bleve 

brændte. Om Fredag Morgen, da Parris igjen samlede Castle Folk sammen søgte Dep. at skjule sig. Han 

indrømmer dog at han gik hen for at bringe Vagtmanden Mark hen til Parris’s Trup efterat denne allerede 

havde forladt Castle, men han angiver, at det kun var fordi han hørte at Parris havde truet med at lade 

afbrænde Negerbyen hvis Mark ikke fulgte med. A. vil have bragt Mark hen til Jealousy’s Gut men forøvrigt 

ikke være fulgt med Banden saa at han ikke var med enten paa Mt Pleasant eller River. Han benægter, at 

Parris paa Negrobay gav ham sin Sabel. [Folio 180b-181a, opslag 225] 

Fremstilledes A. William Henry, der efter at være formanet til Sandhed, da han skal afgive Forklaring om 

andre, forklarer, at han om Torsdagen ikke saae A. Smalls, der dog selv har fortalt ham, at han havde været 

nede paa Sydsiden, navnlig ved Manningsbay, samt at han saae Small’s Fredag Morgen paa Castle uden at 

kunne sige, om Smalls derfra fulgt med Parris’s Bande. Han gjentager derpaa sine tidligere Forklaringer /: 23de 

December f: A: og 9de Juni d: A: :/ om at Smalls bragte brændende Magas hen til Romkjelderen paa L. Love 

ved Ildebranden der om Aftenen den 2den October f: A: Dep. tilføier dog, at Smalls ikke var den eneste eller 

den første, der bragte brændende Magas hen til Romkjelderdøren, saa at han ikke tør fastholde at det netop 

var Smalls, der tændte Ild i Romkjelderen, men kun at han var med til det. 

A. Thomas Small’s benægter Angivendet og vil slet ikke have rørt ved Magas den Aften. 
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William Henry paastaaer, at han umulig kunde tage feil. Han stod ved ”the Copperhole” da Smalls, hvem 

han kjender meget godt, passereed med den brændende Magas, som han holdt i sine to Hænder foran sig, 

medens han havde sin Stok under Armen. 

Fremstilledes A. John Charles der efter at være formanet som A. Wm Henry forklarer at han saae A. Smalls 

om Torsdagen paa Goldengrove og Negrobay, men ikke længere nede paa Sydsiden. Han lagde ikke særlig 

Mærke til, at Smalls var værre eller gjorde mere end alle de andre. Med Hensyn til Onsdag Aften paa L. Love 

forklarer Dep. nu /: jfr. 23de December f: A: :/ at han ikke selv særlig lagde Mærke til Smalls blandt dem der 

kaldte Banden tilbage, men det blev almindeligt sagt, at Smalls var med. Han har heller ikke seet, at Smalls 

satte Ild paa Romkjelderen men det blev sagt lige saa almindelig, ligesom at Filitia satte Ild i Maskinrummet. 

Paa den Tid, da Small skulde have bragt Magas til Romkjelderen var Dep., som oftere forklaret, selv inde i 

Romkjelderen. 

A. Thomas Smalls angiver, at han, der blev anholdt samme Dag som Joseph Parris, veed, at Parris har 

angivet ham som en af dem, der var med til at ødelægge Lower Love, og han mener, at det er efter Parris’s 

Angivede, at L. Love Folk gjentage Beskyldningen. A. Angiver, at han har opholdt sig her paa Øen siden han 

var en Dreng, og at det aldrig vilde være faldet ham ind af egen Drift at være med til Spectakler. Da L. Love, 

der ligge i Nærheden af Castle brændte, kunde han ikke lade være at gaae derover. 

Samtlige Arrestanter afførtes. 

Fremstilledes A. Felitia Benjamin; hun fastholder sine tidligere Udsagn med Hensyn til Lower Love, hvor-

hos hun angiver, at hun forøvrigt ikke er gaaet med nogen Bande. End ikke Torsdag Morgen da de fleste af 

Castle’s Folk gik med Parris over til Golden Grove, gik hun ikke med. Arrestantinden afførtes. 

Derpaa fremstilledes 

1. Arrestanten Christian Gordon og 

2. Arrestanten Charles Aaron 

Sagen blev for deres Vedkommende gjennemgaaet og bleve de efter Omstændighederne indtil videre 

relaxeret. 

Retten hævedes Kl: 4½.  Ph Rosenstand  

[Folio 181b-182a, opslag 226] 

Aar 1879 Lørdagen den 29de November om Eftermiddagen Kl: 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver, Inspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstilledes Arrestanten Henry England. A. der hidtil har indskrænket sig til at angive, først at han under 

hele Oprøret ikke har været borte fra Jealousy selv efter at Vidner fra River vare førte, og senere, da Vidner 

fra Grove Place vare hørte, at han havde været saa fuld at han ikke vidste af sig selv at sige – angiver nu, at 

han vil give Forklaring om sit Forhold –. Han forklarer derpaa, at han den første October f: A: vel var i 

Frederiksted, men ikke længere end til den Tid, da Politimesteren og Præsten Du Bois ved Udkanten af Byen 

søgte at tale Negerne tilrette. Han var ikke med i Exesserne. Det var ikke ud paa Natten med tidlig paa 

Aftenen, at han paa Mt Pleasant, saae sin Fader Edward England og fortalte ham at der var Spectakler i 

Vestend. Om Natten sov han paa River hvorhen han Onsdag Morgen saae at Himmelen var rød og derfra 

sluttede, at der Ildebrand i Vestend. Han vedbliver altsaa at paastaae, at han ikke var tilstede uden for Fortet 

da Planter Fontaine blev slaaet til Jorden. Onsdag Formiddag gik han ud fra River og da han ved Diamonds 

Skolehuus traf paa en Mængde Negere, blev han iblandt dem og sluttede sig til en Flok der kom fra 

Høgensborg og dreiede ind paa Mountain. Han gik fremdeles med Flokken over til Allandale og derfra til St 

Georges, Grove Place og River. Han vedbliver, at paastaae at han ikke i den Flok han fulgtes med kjendte 

nogen eneste Neger. Han vil paa Allandale hverken have været med inde i Vaaningshuset eller have seet at 

Charles Flemming blev mishandlet. Han fik paa Allandale fat i en Flaske med Drikkevarer som han drak af og 

han vil deraf være bleven beruset, saa at han fremdeles ikke heller senere vil have kjendt nogen i Flokken 

eller kunde erindre hvad han selv har foretaget sig, hvilket da navnlig skulde gjælde m. H. t. hans Adfærd paa 
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G. Place og River, hvor han, som af ham tidligere anført, lagde sig til at sove i Gaarden. Forøvrigt vil han have 

tilbragt Natten imellem Onsdag og Torsdag hos sit Fruentimmer paa River. Endeel af Torsdagen tilbragte han 

hos sin Fader paa Mt Pleasant, fra hvilket Sted han da om Fredagen gik med Parris’s Bande over til River uden 

dog paa River at ville have foretaget sig noget. Da Banden var bleven adsplittet paa River gik Arrestanten 

hjem til Jealousy. 

Arrestanten var om hvert enkelt Punkt bleven udførlig examineret navnlig, da han havde vedgaaet at have 

været paa Allandale m. H. t. Affairen der, men han fastholder vedholdende, at han ikke kan give noget Besked 

om hvad der der foregik uden ganske i Almindelighed, at Negerne trængte ind i Huset og plyndrede og 

afbrændte det. Arrestanten blev afført. 

Fremstilledes A. Mathias Benjamin af Pl. Barrenspot. A., der hele Tiden har fastholdt [Folio 182b-183a, 

opslag 227] at han fra sit Hjem paa Barrenspot saae Ildebranden paa Cliftonhill og saa begav sig derover 

indrømmer nu under et fornyet Forhør hvorunder det foreholdtes ham at der forelaae Oplysninger om at 

han havde været nede paa Slob om Onsdag Eftermiddag og Aften og saaledes maa være fulgt med Banden 

fra Slob til Cliftonhill – at saadant er Tilfældet. Han var dog ikke gaaet ned i Landet for at slutte sig til nogen 

Bande men var om Eftermiddagen gaaet ned til Slob for at besøge sin Onkel. Han indrømmer nu fremdeles, 

at han ikke blot, som han tidligere har indrømmet har været paa Cliftonhill Vaaningshusets Platform og der 

røvet Paraplyen med at han har været inde i Huset, men han vil fremdeles ikke have været med til at slaae 

istykker, da han intet Vaaben havde i Haanden, eller til at sætte Ild paa. 

Arrestanten afførtes. 

Rettem hævedes Kl: 5.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 2den December om Eftermiddagen Kl: 1 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Inspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod George Marquest Driver paa Pl. Kingshill, der som tidligere nævnt ikke, da forøvrigt Undersø-

gelsen m. H. t. Kingshill og Fredensborg foretoges, kunde afhøres, da han var syg. Han blev formaet som 

Vidne og derpaa afhørt m. H. t. Arrest. Edward Michael. 

A. Edward Michael var fremstillet. 

Dep. forklarer derpaa at han var i Kingshills Negerby i Ketty’s Huus til hvilket han om Onsdag Aften 2den 

October f: A:, da Banden havde forsøgt at afbrænde hans Huus havde flyttet sit Bohave, da om Torsdag Ef-

termiddag Banden kom fra Kingshill Station over til Plantagen Kingshill. Han red først over til Fredensborg og 

opfordrede Folkene der til at skjule sig for at de ikke skulde komme med i Banden, slap derpaa sin Hest løs 

og gik tilbage til Kingshill hvor han holdt sig skjult bag Tamarintetræet ved Negerbyen. Han saae derfra, at 4 

Negere Parris, De Silva, A. Edward Michael og Rebecca Johnson gik hen mod hans Huus, der snart efter var i 

Brand lige som strax efter Ketty’s Huus brændte. Da Banden, der imidlertid havde brændt Forvalterhuset 

forlod Pl. kom Dep. frem og fandt begge Huse saavidt nedbrændte at Taget var styrtet ind. Han antager, at 

Negerne, da de fandt han Huus næsten tomt, have sluttet, at han havde flyttet sine Sager hen til hans 

Svigerinde Kitty. Der blev frelst en Kuffert med nogle Klæder men forresten mistede Dep. alt hvad han eiede. 

En So med 6 Grise havde Negerne endogsaa kastet i Ilden og brændt. Dep: kan ikke sige hvad Rolle A. har 

spillet ved Ødelæggelsen men det maa være enten ham eller Rebecca Johnson der har gjort Parris og De 

Silva, der begge vare Fremmede, bekjendte med Localiteterne. 

Arr: fastholder hvad han tidligere har udsagt at han kom fra Slob Negerby og traf Banden paa Kingshill. 

Der var en Deel af dem [Folio 183b-184a, opslag 228] allerede ifærd med at brænde Marquest’s Huus da han 

kom til fra en Markvei. Han vil ikke have deeltaget i Ødelæggelsen, men derimod have hjulpet Kitty at bringe 

Kufferten bort. 

Dep. forklarer, at Arrestanten ikke kan være kommen ad den af ham angivne Vei men han kom gaaende 

med de andre hen til Dep’s Huus og det kan ikke være sandt at Ødelæggelsen af Huset allerede var begyndt 
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før Arrestanten kom. Dep. tilføier, at han ikke veed om der var nogen anden uden for de Negere der selv var 

i Banden, der har seet hvad der skete, men han er, uagtet han ganske vist baade var forskrækket og forvirret, 

vis paa, at det forholder sig som han har udsagt. A. angiver nu, at det var, da det nede paa Slob hedt sig at 

Banden havde dræbt eller mishandlet ”The pasteerman” paa Kingshill, at han og endeel andre af Slob’s Folk 

løb over til Kingshill. 

Dep. Forklarer, at Pasteeremanden fik Prygl ligesom Banden kom ind netop fordi han nægtede, at vise 

dem hvor Dep.’s Huus var og den Tid der gik imellem Dep.’s Huus brændte var for kort til at Slob’s Folk kunde 

naae op til Kingshill. 

Arrestanten fastholder sin Forklaren og afførtes. 

Med Hensyn til hvad der passerede paa Fredensborg Onsdag Aften udsiger Dep. at de tre Anførere Paris, 

Silva og John Lewis alle vare der men han fastholder sin allerede for Standretten udtalte Mening om at Poor 

Boy ogsaa commanderede. Den Neger, der, som tidligere forskjellige Gange angivet, red paa en sort Hest 

navnlig i Slob’s Negerby var De Silva. Tilspurgt m. H. t. John Hodge forklarer Dep. at han ikke i Oprørsdagene 

holdt sig hjemme paa Fredensborg. Dep. mener at det var Fredag Morgen at han saae et Glimt af ham. Da 

Dep. talte om at det var en Skam som Negerne havde behandlet ham – Dep. – der aldrig havde gjort dem 

noget, lod Hodge falde Ord som om han truede med at Dep: vilde endnu faa værre Ting at see, da han om-

trent ved samme Tid af en Neger paa Slob blev advaret om, at Negerne havde mere Ondt isinde imod ham, 

forlod han Plantagen og tog Tilflugt i Byen. Dep. har ingen Tvivl om at John Hodge har gaaet omkring, saagodt 

som nogen, med Banderne. Han troer ogsaa at Edward Michael foruden at han om Onsdagen var paa 

Fountaine om Torsdagen har været med nede paa Sydsiden. Dep. ratihaberede sin Forklaring og blev de-

mitteret. 

Efterat endnu forskjellige Undersøgelser vare foretagne og Dele af Forhørene gjennemgaaede med for-

skjellige Arrestanter hvorefter 

Arrestanten Francis Simmons af Pl. Morningstar og Arrestanten Richard Lewis af Castle Coakly bleve indtil 

videre relaxerede, 

blev Retten hævet Kl: 4½.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Onsdagen den 10de December om Eftermiddagen Kl: 1 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Inspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. [Folio 184b-185a, opslag 229] 

Dommeren bemærkede, at han i de sidste 8 Dage deels ved Embedsforretninger deels ved andre 

Omstændigheder der havde udkrævet hans Nærværelse i Christianstd havde været forhindret fra at optage 

Forhør. Imidlertid var, da Justitsprotocollen saaledes havde været ledig, Beskrivelsen af den vidtløftige Act 

bleven fremmed. 

Fremstilledes A. Thomas Pilgrime af Pl. Mt Pleasant. Han lovede, hvis han atter maatte blive relaxeret, at 

forholde sig rolig og ikke paany drive om og volde Forstyrrelse. Det antoges derefter at et nyt Forsøg med 

ham kunde gjøres og han blev saaledes paany indtil videre relaxeret. 

Derefter fremstilledes efterhaanden og hver for sig 

Arrest. Thomas Allen af River 

     ”      Henry Samuel  ”     ” 

     ”      Mathias Benjamin af Barrenspot og 

     ”      Thomas Smalls af Pl. Castle 

Sagen blev for deres Vedkommende med dem gjennemgaaet, hvorefter de bleve indtil videre relaxerede. 

Fremstilledes A. Cathrine James af Lower Love. Hun føier til sine tidligere Forklaringer, at der, da L. Love’s 

Folk droge over til Adventure ingen var som anvendte enten Trudsler eller Magt. Saagodt som alle L. Love’s 

Folk gik med uden at hun kan sige hvem der egentlig stod i Spidsen for Foretagendet eller tilskyndede dertil. 

Paa Adventure traf de nogle, dog ikke mange, andre Negere, der efter hendes Mening kom fra Goldengrove, 
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hvilken Plantage nok endnu ikke dengang var brændt, og da gik de alle videre til Paradise og derfra til Bettys 

Hope. Arrestantinden vil ikke være fulgt med længere. Hun vedbliver, at om hun end paa Adventure har 

været med til at kaste Magas paa Ilden saa har hun dog ikke været Hovedmand for at tænde Ild i den 

paagjeldende Kjelder. Hun blev derefter indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes Felitia Benjamin af Pl. Castle. Efterat Sagen paany var med hende gjennemgaaet og hun 

desuden har angivet at hun veed at det er Joseph Parris der har beskyldt hende for at være den der kaldte 

Banden tilbage, hvilket er urigtigt da hun kun var med til at bringe Magas ti lIlden – blev hun indtil videre 

relaxeret. 

Fremstilledes A. James Harewood. Han indrømmer nu, at han efter at Banden Onsdag Eftermiddag havde 

passeret U. Love paa sin Vei til River ogsaa gik over til River hvor han traf Banden i Gaarden. Det forholder 

sig rigtigt, at han var inde i Forvalterhuset og det er ogsaa rigtigt at han havde en Brændeøxe kastet over 

Skulderen da han gik derind. Han vil have optaget Øxen i Bødkerværkstedet og han var ikke blandt de første 

der var inde i Huset. Han har med Øxen slaaet istykker et Jealousie, en Vandbeholder og et Glasvindue, men 

ligesom han ikke var den første der begyndte Ødelæggelsen, saaledes vil han heller ikke have været den der 

slog Hr. Wilson’s Skrivebord istykker. Øxen blev ham fratagen af en anden Neger inde i Huset, saa der kan 

godt have været Mærke af Øxen paa forskjellige Steder uden at det er ham der har ført Slaget. Han maae 

saaledes i Hovedsagen indrømme, at de mod ham førte Vidner have sagt sandt og han kan ikke sige andet 

end at han har været bange for at tilstaae [Folio 185b-186a, opslag 230] og troet at han ved at nægte skulde 

slippe fri. Han gik fra River lige tilbage til Upper Love hvorhen han var, da Banden kom dertil og han vil 

forøvrigt ikke – hvad heller ikke foreligger – have været med i nogen Bande. Arrestanten afført. 

Retten hævedes Kl: 4½.  Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Torsdagen den 11te December om Eftermiddagen Kl 1 blev Retten sat i St. Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commisionens Skriver Inspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod Forvalter Frank Leeney? af Pl. Anguilla. Han forklarer, at han ikke var hjemme paa Pl. den 3die 

October f: Aar, da den blev ødelagt af Negerne, og at han saaledes ikke af egene Erfaring kan forklare noget 

om hvorledes det gik til. De Beretninger, som han modtog af Pls Folk, da han kom tilbage, er det, som ligge 

til Grund for de Opgivender, der ere gjorte til Commissionen, hvorefter Afhøringen af forskjellige Deponenter 

den 22de Marts fandt Sted. Han har hørt nævne, at William Jones ogsaa var paa Plantagen med Banden, men 

kun nede i Negerbyen, og han skal ikke have gjort noget. Han vil ikke have hørt Navnet John Charles nævne i 

Forbindelse med Banden, saa at han, om han have været med, ikke kan have været fremtrædende. Cox er 

den, hvis Navn meest nævnes af Anguillas Folk, hvoraf dog neppe mange forinden Oprøret kjendte ham 

personlig. Der er paa Plantagen en skikkelig Chineser, der har tjent sammen med Cox paa Whim, og han altsaa 

kjendte ham godt. Dep. har ikke hørt angive, at der skulde være nogen af Anguillas Folk, andre end ialfald 

Thomas Contigator, der skulde være gaaet Banden imøde og have ført den ind paa Anguilla. Med Hensyn til 

de 3 Negere fra Anguilla, der Torsdag Aften gik med til Blessing og satte Ild paa, forklarer Dep., at de ere tre 

af de bedste og skikkeligste Folk paa hele Plantagen, om hvem han allermindst vilde have troet, at de skulde 

have gaaet med. Dep. blev demitteret. 

Fremstod Andrew Dalton Tømmermand paa Anguilla. Efter at være formanet til Sandhed, blev han til-

spurgt m. H. t. det af John Charles gjorte Angivende om, at nogle af Anguillas Folk og navnlig han var gaaet 

Banden imøde, og forklarer han, at han, som tidligere angivet, stod under Tamarintetræet sammen med 

nogle andre. Da Banden nærmede sig, gik de den ganske rigtig imøde, ned til Udkanten af Negerbyen i den 

Tanke, at der ellers ville blive tilføiet dem Overlast, men det var langtfra, at Meningen var at hjelpe Banden 

ind paa Plantagen. Dep. saae, som anført i hans Forklaring den 22de Marts d: A:, heller ikke at Thomas Conti-

gator var med Banden og viste den Vei. Det var Cox, hvem Dep. ogsaa strax gjenkjendte, da han den 22de 
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Marts fremstilledes for ham, der gik foran og lod til at være Manden for det Hele, og han har ikke seet noget 

til eller hørt noget om William Jones. [Folio 186b-187a, opslag 231] 

Arrest James Cox blev derpaa fremstillet. 

Dep’s Forklaring af 22de Marts blev ham foreholdt. Han gjentager, at han i A. Cox med Bestemthed har 

gjenkjendt og fremdeles gjenkjender den af ham omforklarede Neger, der paa en voldsom og truende Maade 

kom op til ham, og hvem John James navngav som Cox. Han ratihaberer sin Forklaring Cox betræffende idet 

han tilføier, at Cox, efter at have truet Dep. med at hugge Hovedet af ham, hvis Dep. løi, ligeledes truede med 

at afbrænde Negerbyen, hvis det fandtes, at der var skjult Gods af Hr. Coulters i Negerbyen. Dep. forklarer, 

at han derefter ikke kunde være i Tvivl om, at Cox var ”the captain”. Han gjentager, at han ikke saae, 

hvorledes Cox gererede sig oppe i Gaarden eller under Ildebranden. 

Ar. Cox vedbliver, at han ikke har tiltalt Dep., saaledes som af denne angivet, eller overhovedet gereret 

sig som ”Captain” paa Anguilla, hvor han kun var med ligesom alle de andre Negere. A. indtil videre afført. 

Fremstilledes A. Thomas Contigator. 

Dep. ratihaberer ligeledes sin Forklaring ham vedkommende, hvilken blev ham foreholdt. Han angiver 

yderligere, at det er aldeles umuligt, at Arrest Contigator’s Adfærd kunde opfattes, som om han vilde hjælpe 

Clarke paa Benene, saaledes som af Contigator i Forhøret den 25de Marts angivet. 

Arrestanten vedbliver, at han ikke havde til Hensigt at tilføie Clarke noget Ondt, og nærmere Spørgsmaal 

bragte ingen Overeensstemmelse tilveie. 

Arrest Cox fremstilledes paany. 

Det blev atter indtrængende indskærpet Dep., at han, naar han fastholder sin Forklaring, maa være aldeles 

sikker paa, at han ikke tager feil af Arrest. Cox’s Person, men han erklærer, at han i saa Henseende ingen Tvivl 

har. 

Dep., der er 30 Aar gammel og tilhører de mæhriske Brødres Kirke, modtog derpaa Lovens Formaning og 

Forberedelse til den og bekræftede med Lovens Eed sine den 22de Marts d: A: og idag afgivne Forklaringer. 

Dep. demitteredes, og Arrestanterne afførtes. 

Det bemærkedes, at A. Thomas Contigator i flere Maaneder har henligget i Sygeanstalten med en syg Fod. 

Det bemærkedes fremdeles, at den den 22de Marts d: A: afhørte Dep. John James William, der ligeledes 

havde været insvarslet til at møde idag, efter Forvalter Leemey’s Opgivende havde forladt Øen, saa at han 

altsaa ikke havde kunnet komme til at beedige sin Forklaring, saaledes som havde erklæret sig rede til. 

Fremstilledes paany A. James Harewood af Pl. U. Love. Han forklarer paa Anledning, at han var i U. Love’s 

Gaard da Banden kom derind Onsdag Aften. Han saae, at Værkerne bleve opbrudte og at der blev tumlet 

inde i Romkjelderen. Han saae navnlig at George Mace var inde i Kjelderen, hvor der snart efter udbrød Ilden. 

Han vil ingen tvivl have om at det ogsaa Onsdag Aften var ham der antændte Ilden, ligesom det var ham der 

Torsdag Morgen afbrændte Værkerne. A. hørte nok, at der Torsdag Morgen taltes om at gaa ”out walking” 

men han har ikke lagt mærke til at William Jones gjorde noget somhelst for at faae Folkene ud. Wm Jones var 

ikke meget længe borte fra Plantagen og A. blev forundret da han, [Folio 187b-188a, opslag 232] efter at 

være kommen hjem igjen, fortalte at han havde været med en Bande nede paa Bettys Hope. Naar denne 

Bande er kaldt Jones’s Bande kan A. kun forklare det deraf at Wm. Jones er en Neger som har et ”strong 

head” og ikke er tilbøielig til at rette sig efter andre, men han mener, at Wm. Jones under Oprøret i det Hele 

holdt sig temmelig stille. Arres. ratihaberede sin Forklaring og blev afført. 

Derefter fremstilledes Arrestanterne  

Edward Marchall af Pl Slob og 

Mary Hunt af Enfjeldgreen 

Sagen blev for deres Vedkommende med dem gjennemgaaet hvorefter de bleve indtil videre relaxerede. 

Retten hævedes Kl: 4½.  Ph Rosenstand 
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Aar 1879 Løverdagen den 13de December, om Eftermiddagen Kl: 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Inspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod Martin Smith Tømmermand paa Pl. Hope, født i Christiansted, skjønnet at være nogle og tyve 

Aar gammel, tilhører luthersk Kirke. Det blev ham betydet at han har at afgive Vidneforklaring og han blev 

formanet til Sandhed. Han forklarer derpaa, at han boede paa Anguilla da Urolighederne f: A: udbrød og han 

var hjemme paa Pl. da den 3die October Negerbanden kom derind. Han stod ved Tamarintetræet om i 

Negerbyen sammen med endeel andre af Anguilla Folk blandt hvilke var Andrew Dalton. Andrew Dalton og 

vel ogsaa nogle af de andre gik, da Banden kom, noget længere frem og den Mand der var i Spidsen for 

Banden talte til Dalton og sagde at han havde hørt at de havde gjemt nogle af Hr. Coulter’s Ting, hvilket dog 

Dalton benægtede, hvorpaa den fremmede Neger truede med at afbrænde Negerbyen hvis der var noget 

skjult der og saavidt Dep. husker ogsaa truede Dalton personlig. Dep. kom bag efter Banden op i Gaarden 

hvor stadig den samme Neger gererede sig som Anfører og navnlig gav Ordre til at ødelægge og brænde 

Vaaningshuset. Siden da Anguilla’s Folk raabte til ”the Captain” om ikke at brænde Vaaningshuset da det var 

for nær ved Negerhusene, gav den samme Neger Ordre til, at Huset ikke skulde stikkes i Brand, men der var 

da allerede Ild i det uden at Dep. kan sige hvorledes det blev antændt. Han saae ikke noget til Margreth 

Heyns. Værkerne bleve antændte igjennem Romkjælderen hvor Dep. saae John Pullet fra Bettys Hope an-

tænde Ilden. Dep. saae at Th. Contigator kom ind paa Pl. enten sammen med eller samtidigt med Banden. 

Han saae ham derefter oppe i Gaarden og saae at han slog en Demijohn ud af Haanden paa Thomas James 

men han saae ikke at han gav Banden Anviisning paa at der under Trappen var skjult noget. Dep. veed at 

Contigator havde Spectakler med Clarke, men veed ikke noget nærmere om det. Contigator saae ud som han 

var fuld. Dep. angiver at [Folio 188b-189a, opslag 233] den af ham omforklarede Neger der kom i Spidsen for 

Banden havde en Kjørepidsk i Haanden. Han kjendte ham ikke men han har hørt af de andre Folk at han hed 

Cox. Han tør ikke sige hvorvidt han vil kunne gjenkjende ham hvis han skulde see ham. 

Fremstilledes A. James Cox hvem Dep. angiver at han ikke er istand til at sige om A. er den af ham om-

forklarede Neger hvem de andre kaldte Cox. 

Dep. gjentog i A. Cox’s Overværelse sin Forklaring ham vedkommende, hvortil Cox fremdeles benægter at 

han optraadte som Anfører for Banden eller Tiltalte Dalton eller gav Ordre til at brænde Vaaningshuset. 

Dep. fastholder sin Forklaring der nøie foreholdtes ham og vil være gandske vis paa at de andre Folk angav 

Cox som Negerens Navn. A. Cox afført. 

Fremstilledes A. Thomas Contigator. Han indrømmer at han slog Demijohnen ud af Thomas James’s Haand 

fordi han ikke vilde lade Thomas James føre noget bort. Han traf som tidligere angivet Banden lidt nedenfor 

Anguilla. A. Afført. 

Dep. aftraadte. 

Fremstod Chineseren Asheen af Pl. Anguilla. Han angiver, at han tidligere har tjent paa Pl. Whim og der 

fra kjender James Cox. Han saae Cox i den Bande der den 3die October f: A: vare paa Anguilla. Han havde en 

Kjørepidsk i Haanden men Dep. kan ikke sige om han var Capitain eller ikke; da der var Ild i Underforvalter-

huset sendte Cox ham tilligemed nogle andre hen for at slukke det fordi det var for nær ved Negerbyen. 

Forøvrigt vil Dep. have været bange og mest holdt sig til sit Huus, saa han ikke har seet meget af hvorledes 

det gik til. Han fik Prygl af John Pullet fra Bettys Hope. 

Fremstilledes A. James Cox hvem Dep. gjenkjender. 

Dep. forstaaer og taler saa ufuldkommen Engelsk og er saa confus i hvad han prøver paa at fortælle, at en 

nærmere Examination blev unyttigt. Han syntes heller ikke at vide noget af Betydenhed. Dep. demitteredes. 

Fremstod Wm Henry Karremand af Anguilla, skjønnet at være nogle og tyve Aar gammel, tilhører mæhrisk 

Kirke. Han gjenkjender fremdeles med Bestemthed A. James Cox som den Person, om hvem han i Forhøret 

den 22de Marts d: A: har forklaret under Navnet Cox. Den af ham da afgivne Forklaring blev ham efter at han 

var behørig formanet foreholdt og han vedstaaer den, dog med den Bemærkning, at han ikke tør paastaae 
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at det var en Sabel Cox havde i Haanden. Han havde noget i Haanden som han gik og svingede med og Dep. 

fandt det rimeligt at det var en Sabel, mulig var det en Kjørepidsk. Han tilføier fremdeles at han nok bagefter 

hørte at Cox, da Anguilla Folk raabte paa at Ilden fra Vaaningshuset vilde antænde Negerbyen, gav Ordre til 

ikke at sætte Ild paa Vaaningshuset men han havde tidligere – hvad Dep. bestemt fastholder – givet Ordre til 

at brænde det og den anden Ordre kom for silde da der allerede var Ild i Huset. Under nærmere Examination 

forklarer Dep., at han ikke hørte Cox’s Ordvexling sammen med Dalton [Folio 189b-190a, opslag 234] under 

Tamarintetræet men Dalton var gaaet længere frem end han og det, at Folkene stode sammen maae ikke 

forstaaes som om de stode stille i en Klynge men kun at de var omtrent paa samme Sted i Nærheden af 

hinanden. 

A. James Cox fastholder sine tidligere Udsagn. 

Dep. William Henry fastholder aldeles bestemt sin Forklaring om at Arrest. Cox er den Person hvem den 

gjælder. Dep. har ikke kjendt Joseph Parris. Det er meget muligt, at han har været med paa Anguilla. Dep. har 

ikke hørt det, da blandt alle Folkene paa Anguilla Cox nævnes som den der stod i Spidsen for Ødelæggelsen 

der. Det var kun den ene Gang, den 3die October f: A:, lidt efter Middagstid, at nogen Bande kom til Anguilla. 

Fremstod paany Dep. Martin Smith der ligesom Dep. William Heinz erklærer sig rede til at beedige sin 

Forklaring. 

Begge Deponenter derpaa modtoge Lovens Formaning og Forberedelse til Edens Aflæggelse, hvorpaa de 

begge med Lovens Eed bekræftede deres Forklaring betræffende Arrestanten Cox. 

Deponenterne demitteredes A. afførtes. 

Fremstod Robert Francis af Pl. Bettys Hope. Det blev ham betydet at han har at afgive Vidneforklaring og 

han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derpaa, at han var hjemme paa Bettys Hope da om Torsdagen 

den 3die October f: A: en Bande Negere kom derind. Der var egentlig to Bander der kom først. Dep. kan ikke 

sige at han kjendte andre end Joe la Grange, hvem Hr Peebles havde en Samtale med paa Trappen og søgte 

at overtale til at lade Plantagen i Fred. Dep., der ikke holdt sig stille paa samme Sted, saae ikke Scenen med 

Robert Isaac men har hørt om den. Disse to Bander, der ikke vare store, vare virkelige efter Hr. Peeble’s 

Opfordring ved at gaae igjen da endeel andre Negere strømmede ind og de vendte da om med dem igjen ind 

i Bettys Hope’s Gaard. I den sidste Flok var William Jones, der imidlertid, da han tidligere har tjent paa Bettys 

Hope, gav sig i Snak med Bettys Hope’s Folk, medens de andre Neger, en høi Fyr gik lige løs paa Kyringshuset 

og brækkede Døren op. Dep. troer ikke at han med det samme satte Ild i Kyringshuset men han gik derfra 

hen til Magasstakkene og satte Ild paa dem. Hvorledes der kom Ild i Værkerne kan Dep. ikke sige, hvorimod 

han saae at den samme høie Neger være inde i Vaaningshuset og som han troer sætte Ild. Dep. lagde godt 

Mærke til ham han gav Dep. nemlig 3 Slag over Nakken fordi Dep. gjorde en Bemærkning om at de skulde 

lade være med at brænde. Han saae at William Jones engang var inde i Kyringshuset men han troer ikke at 

han havde noget at gjøre med at sætte Ild paa. Medens Ødelæggelsen stod paa saae han ikke noget til James 

Cox, hvem han godt kjender, derimod saae han, da Banden forlod Bettys Hope og gik øster paa hen ad 

Coopers Negrobay til, at Cox gik i Spidsen for den. Cox havde dengang en Øxe i Haanden. 

Fremstilledes A. George Cambridge, der benægter, at han satte Ild i Magasstakkene men vedgaaer Resten 

idet han dog som hidtil siger at der allerede var andre der havde sat [Folio 190b-191a, opslag 235] Ild i 

Vaaningshuset da han satte Ild i det. Han angiver, at baade han og Cox hver havde en Kjørepidsk i Haanden. 

Cox var i Spidsen for Banden hele Veien op til Anguilla. Han var ogsaa med paa Kingshill men om han var paa 

L. Bethlehem veed Arrestanten ikke. Arrest benægter, at han har slaaet Dep. Robert Francis eller at Dep. har 

bedet ham om at lade være at brænde. 

Dep. fastholder sin Forklaring med Tilføiende, at Wm Jones, der ogsaa, men tidligere havde været ved at 

gaae ind i Huset strax havde vendt sig bort igjen da Dep. og andre bade ham om ikke at stikke Ild paa Huset. 

Arrest Cambridge afførtes. 

Fremstilledes A. William Jones. Han angiver, at det var efter at alting allerede var opbrudt at han var inde 

i Kyringshuset. Bettys Hope’s Folk, deriblandt Dep., havde netop talt til ham om, at han, der havde levet paa 
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Bettys Hope ikke burde være med til at ødelægge den. Han gik derefter ind i Kyringshuset for at faae Negerne, 

der vare ifærd med at opbryde Sukkerfadene, ud af Værkerne. Arrestanten afførtes. 

Dep. demitteredes. 

Arrestanten Andrew Simmons af Pl. La Vallee blev, tildeels under Hensyn til, at han i den senere Tid jevnlig 

har lidt af Feberanfald og forøvrigt i Betragtning af at han ialfald neppe har været en af de meest 

Fremtrædende i den lille Flok der fra La Vallee gik ned og brændte Bygningerne paa Northstar – indtil videre 

relaxeret. 

Retten hævedes Kl: 4½.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 16de December om Eftermiddagen Kl: 1 blev Retten sat i St. Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidne var 

tilstede Commisonens Skriver Inspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstilledes A. Thomas Jones. Han blev underkastet en fornyet Examination m. H. t. hans Forhold paa L. 

Love om Aften den 2den October f: A: og den store Mængde imod ham fremkomne Vidneforklaringer navnlig 

i Forhørene den 31te Mai og 9de Juni bleve gjennemgaaede og ham foreholdte, men A. vedbliver at forklare, 

at han nok saae at der Onsdag Eftermiddag kom en Neger til Plessens Negerby som tog endeel af Folkene 

med ud, men at han ikke gik med. Idet han forøvrigt slutter ethvert Angivende med den Bemærkning at han 

er ”a foolish Boy”. Han nægter da ogsaa at have været med paa Castle. Arrest afført. 

Fremstilledes A. Joseph Rock. Han blev paany nærmere forhørt ligeledes m. H. t. hans Forhold paa L. Love 

og de forskjellige Angivender om at han sammen med G. Michael har sat Ild paa Magasstakkene bleve ham 

igjen foreholdte, hvorhos 

Arrest. George Michael fremstilledes og confronteredes med ham. A. Michael angiver da, at den lille Neger 

som med ham satte Ild paa L. Love’s Magasstakke gav ham den Svovlstik hvormed han selv antændte 

Magashuset medens den lille Neger satte Ild paa de nedre Magasstakke. Han har, som tidligere angivet, hørt 

at Negeren hed [Folio 191b-192a, opslag 236] Joseph Rock men han gjenkjender ikke A. da han ikke vil have 

lagt Mærke til Negernes Udseende. Han har heller ikke lagt Mærke til at Joe Rock var blandt de Negere han 

tog med sig til Mt Pleasant. Han kjendte ingen af Plessens Negere men opfordrede kun hvem han traf paa til 

at gaae med. 

A. Joe Rock har ikke tidligere kjendt A Michael men veed at det var ham han fulgte fra Plessens op til L. 

Love. A. antager at de fleste Folk der vare i Plessens Negerby fulgte med men det var dog kun en lille Flok og 

først paa Veien op til L. Love blev den forstærket med de Negere som de tilfældigt traf paa Veien. A vil 

fremdeles ikke have været eller husker at have været med til at antænde Magasstakken paa L. Love og han 

vil være vis paa, at han ingen Svovlstikker havde med. 

 For Resten vil han ikke saa nøie kunne sige hvad han har gjort. Han havde en Harppun i Haanden med 

den har han hugget og stødt om sig paa forskjellige Maader. Han har hugget i et Locum oppe i Gaarden og i 

et Huus nede i Negerbyen – om det var Driverens veed han ikke – hvorimod han ikke husker at han har 

forfulgt John Smart eller at han har været med til at føre Michell med over til Castle. Han vil selv have forladt 

Banden ved Castle. Under den Ophidselse, der hele Onsdagen var tilstede havde han af og til drukket Rom 

og han, der er en ung Knægt, der let gaaer med til Optøier, var saaledes let at lokke med. Da Plessens Værker 

Torsdag Aften brændte var A., der overhovedet kun ved den ene Leilighed vil være gaaet med nogen Bande, 

hjemme i sit Huus, hvilket han da han var bange lukkede til. ThomasJones var lukket inde i Huset sammen 

med ham. 

Efter Omstændighederne og under Hensyn til A.s Ungdom blev A. indtil videre relaxeret. 

Fremstilledes A. Thomas Collingmoore af Pl La Vallee. Han blev paany nærmere forhørt og forklarer da at 

han, da han fra Rust up Tvist gik ned til Canaan havde hørt Skalleblæsen fra den Kant. Der var, saavidt han 

veed ingen andre af Rust up Twist Folk der gik over Bakken ned til Canaan, ligesom han heller ikke mindes at 

have seet Folk fra La Vallee der. Han kan deraf vel forklare sig at han har faaet Skyld for at have faaet Banden 
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til at gaa ned til La Vallee, men han vedbliver at paastaae at det ikke forholder sig saa. Banden gik, uden 

mindste Foranledning fra hans Side over Bakken og han talte ikke til nogen af dem. Han havde, uagtet han 

som anført, havde været paa Fountain, da Banden havde været der Onsdag Aften ikke fulgt med paa den Tog 

om Natten og holdt sig ude af det Hele indtil Skallen fra Canaan fristede ham. 

Efter Omstændighederne fandtes det at A. indtil videre kunde sættes paa fri Fod og han blev saaledes 

relaxeret. 

Efter de endnu forskjellige Undersøgelser vare foretagne blev Retten hævet Kl: 4½.  

 Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Onsdagen den 17de December om Eftermiddagen Kl: 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og 

administreret af Undertegnede [Folio 192b-193a, opslag 237] Commissionens Medlem Overdommer Ro-

senstand til Optagelse af Forhør. Som Vidne vare tilstede Commissionens Skriver Inspecteur Dendtler og 

Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod William Henry Karremand paa Pl. Mt Pleasant, født paa Sionfarm, om hvem Arrestanten Gill /: 

2den December f: A: :/ har forklaret at han, da han forinden Branden af Mt Pleasant’s Værker blev kaldt ud af 

sit Huus, kaldte ham, der var hans Nabo, ud. Efter at være formanet til Sandhed forklarer Dep. at det for-

holder sig rigtig at han den paagjeldende Torsdag Aften, 3die October f: A: da han laae og sov i sit Huus blev 

vækket af Gill, der sagde at han maatte komme ud og ”go walk” med dem. Foruden Gill var der et Par Andre 

Personer udenfor Døren, men Dep. kunde ikke kjende dem. Dep. kom frem fra sit Huus og lod, som om han 

vilde gaae med med da de andre gik ned ad Værkerne til, bøiede han af rundt om sit Huus og skjulte sig i et 

Sukkerstykke. Han kan saaledes ikke sige noget om Værkernes Brand, eller hvad Andeel enten Joe James eller 

Bamberg have deri. De nævnes Begge paa Plantagen som havende værende med. Bamberg, hvem Dep. 

kjender, har han overhovedet i hiine Dage ikke seet paa Plantagen. Joe James derimod saae han Torsdag 

Morgen, da han passerede igjennem Plantagen og sagde, at han vilde gaae til Windsor og see til sin Familie. 

Om han ved den Leilighed gjorde Spectakler ned paa Plessens og truede med at stikke Ild paa Magassen, veed 

Dep. ikke noget om. Dep. kan ingen Oplysning give om Branden paa Vaaningshuset og de andre Bygninger 

oppe paa Mt Pleasant Torsdag Eftermiddag. Da Banden nærmede sig, tog navnlig han, som de fleste andre 

af Mt Pleasant’s Folk, der ikke vare med ”walking”, Flugten ind i Sukkerstykkerne. Den eneste Bande, som 

han har seet paa Mt Pleasant, er den Bande Nordside Folk, som kom derind Torsdag Formiddag men den lod 

sig af Mt Pleasant’s Folk, hvoriblandt ogsaa den tidligere omtalte Joe William var, overtale til at gaae videre. 

Han troer nok at Joe William gik videre med den. Den eneste i den Flok, som var høirøstet og vanskelig at 

stille tilfreds, var Harriet James fra Mt Pellier. 

Fremstilledes A. John William Gill, der henholder sig til sin tidligere Forklaring og mener, at det egentlig 

ikke kan siges, at han vilde have William Henry til at gaae med, idet han dog maa indrømme, at han sagde til 

William Henry, at han selv gik med, da Schrawder og den anden viste sig saa determinerede paa, at faa Mt 

Pleasant’s Folk med, at de ellers vilde brænde Negerbyen af. William Henry kom, som sagt, kun ud af sit Huus 

og forsvandt strax igjen. Han mener, at William Henry sagde at han kjendte den for A. ubekjendte Person, 

men mulig har han taget Feil. 

Dep. William Henry ratihaberede sin Forklaring og blev demitteret. 

Under et fortsat Forhør forklarer A. Gill, at han, da han saae Høgensborg Banden Torsdag Formiddag gaa 

fra Enfjeldgreen over til Diamond og saa gik over til Diamond, hvor fra han gik med til Bettys Hope og saa 

fremdeles videre over Manningsbay til Anguilla med den store Bande, fremdeles til Kingshill, L Bethlehem og 

[Folio 193b-194a, opslag 238] Castle. Han vil imdilertid være kommen hjem til Mt Pleasant længe forinden 

Banden naaede dertil og han gjør sig til af, at han, inden Banden kom, var med til at redde forskjellige Ting 

ud af Hrr Mac Demotts Huus, og mener, at det, naar han opførte sig saa godt om Eftermiddagen, ikke er 

rimeligt, at han skulde have været med til at brænde Værkerne om Aftenen. A. vil ikke kunne sige noget om, 

hvem der stod i Spidsen for Diamond’s Folk, da de gik over til Bettys Hope. Arrestanten afførtes. 
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Fremstillede A. Cox. Det blev ham foreholdt hvad af Thomas Sobers i Forhøret den 25de April er forklaret 

om, at det var ham – Cox – der den 3die October f. A. samlede Diamond’s Folk sammen, og førte dem over til 

Bettys Hope. A. indrømmer at han samlede Diamond’s Folk, men anfører at det var William James, der sagde 

at Quashy /: en halvfjantet Neger fra St Georges :/ raabte paa at der var saa mange tykke Negere paa Diamond 

og at de maatte komme ud. A. frygtede for at Negerbyen skulde blive brændt. A. vil derimod ikke indrømme 

at han var den der anførte Folkene hen til Bettys Hope. Diamond’s Folk sluttede sig kun til den Bande der var 

kommen fra Enfjeldgrave. Foreholdt at den værste Deel af den Bande der fra Enfjeldgreen kom til Diamond 

igjen vendte tilbage til Enfjeldgreen, angiver A. at der var en stor Deel af dem der gik videre til Bettys Hope. 

Fremstod Thomas Sobers af Pl Diamond der efter at være formanet som Vidne, nædst at gjentage hvad 

han i Forhøret den 25de April har anført, føier, at Cox med Diamon’s Folk gik bag efter den oprindelige Bande 

over til Bettys Hope. Cox havde da de gik fra Diamond en Stok i Haanden men paa Bettys Hope saae Dep. at 

han havde en lang Kjørepidsk. George Cambridge havde ogsaa en Pidsk. Den Bøsse, der i tidligere Forhør er 

omtalt maa Cox have taget inde i Hr. Peebles Huus da Dep. saae ham komme med den i Haanden ned ad 

Trappen. 

A. James Cox angiver, at han tog Bøssen fra en Mand han traf i Gaarden. Han vil ikke have været inde i 

Huset og nægter som hidtil at han havde nogen Kjørepidsk. 

Paa Tilspørgsel angiver Dep. Sobers at Cox den paagjeldende Dags Eftermiddag først kom hjem Kl: 6 da 

Mt Pleasant Vaaningshuus allerede brændte. Men Dep. veed ikke om Cox var med Banden lige til Mt Pleasant 

eller hvor langt. 

A. siger at han kom hjem Kl: 4 og gjentager at han forlod Banden ved Anguilla. Arrestanten afførtes og 

Thomas Sobers demitteredes. 

Fremstod Elizabeth Nathan af Pl. Adventure, født samme Sted, det Fruentimmer der blev forbrændt paa 

Paradise. Hun forklarer, at hun, der var hjemme paa Adventure, da, den 3die October f: A: en Bande kom ind 

og ødelagde Plantagen, at Banden blev taget med til Paradise. Hun stod ved Kjelderdøren der var bleven 

opbrudt, for ligesom de andre at faae en Portion Meel. I samme Kjelder var der noget Rom hvoraf et Fad var 

rullet udenfor Døren. Medens Dep. vendte Ryggen til maa der af en eller anden hun veed ikke af hvem, være 

blevet stukket Ild i Rommen saa hun hurtig maatte springe tilside og blev svedet i Ansigtet. Dep. fortæller, at 

hun ikke kjendte nogen i Banden [Folio 194b-195a, opslag 239] uagtet den udelukkende bestod af Folk fra 

Naboplantagen L. Love. 

Fremstilledes A. William Henry. Han kjender ikke Dep. og veed ikke af at hun eller andre Folk fra Adventure 

ere tvungne til at gaae med. A. blev rigtignok af Lucas Richard der klagede over at Adventure Folk hele 

Onsdagen havde været ude at røve og nu havde hjulpet med at brænde Hr. Heyligers Eiendom og derfor 

heller nu maatte med ”for true”, først op i Negerbyen for at tage Folkene med ud men der var ingen da de 

allesammen havde været med ved Branden nede i Gaarden. De gik ganske af sig selv med til Paradise. Dep. 

er ikke den Person han mener der blev brændt; det var en nøgen Tøs hvis Fader han troer er paa Castle. 

A. afført. 

Fremstilledes A. Christian Martin. Han kjender Elizabeth Nathan, men lagde ikke Mærke til hende enten 

paa Adventure eller Paradise. Han har ikke seet eller hørt at Adventure Folk bleve tvungne til at gaae med til 

Paradise. Da Adventure var brændt gik hele Flokken, Adventure’s Folk med af sig selv til Paradise. 

Elizabeth Nathan kjender Christian Martin men hun lagde ikke Mærke til ham den Dag og han øvede ingen 

Tvang imod hende. Hun blev demitteret. 

Fremstod Samuel Paine nu af Pl. La gr. Princesse, født paa Barbadoes. Det blev ham betydet, at han har 

at afgive Vidneforklaring, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derpaa, at han i Octoberdagene f: 

A: var Vagtmand paa Pl Paradise. Han var hjemme paa Pl., da der den 3die October om Formiddagen kom en 

Bande Negere, saavidt han kunde skjønne, Folk fra L. Love og Adventure, ind paa Pl. Den gik lige løs paa 

Forvalterhuset, oppe ved hvilket Dep. opholdt sig, og brød strax ind i Huset. Dep. kan ikke angive noget m. H. 

t: hver Enkelt i Banden, men han vil være vis paa, at han har seet baade William Henry, Christian Martin og 

Wren Gittens i den, men kan ikke sige, at de egentlig fremtraadte som Førere, da de alle kom imellem 
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hinanden. De huserede paa sædvanlig Maade i Huset med at slaa i stykker og tilsidst at sætte Ild paa det. 

Ilden blev imidlertid igjen slukket af Dep. og et Par andre Folk, hvilket Banden, der ikke var meget voldsom, 

ikke forhindrede. Dep. kom saaledes ikke ned til Værkerne, der tilligemed Magassen blev afbrændt uden at 

Dep. kan sige hvorledes. Det sidste Sted hvor der blev sat Ild paa var Underforvalterhuset – hvor dog Ilden 

ogsaa igjen blev slukket. Banden var derfor ved at forlade Pl. da A. Gittens, idet han pegegede op mod Møllen 

– Plantagen havde en Vindmølle – raabte ”the four fellows /: Møllevingerne :/ can’t stand but must burn” 

hvorpaa han løb op af Møllebakken til. Flokken fulgte med, idet den paa Veien greb Magas fra de brændende 

Magasstakkene, og der blev sat Ild paa Møllevingerne. Da dette var gjort, gik hele Flokken af Bettys Hope til. 

A. Christian Martin, der fremdeles var fremstillet, vedblev som tidligere at han ikke var inde i Paradise 

Gaard. Han kom kun til den ”Range” der er lige ved Forvalterhuset, da han fik Ondt i Maven [Folio 195b-196a, 

opslag 240] og gik ind i det tilstødende Sukkerstykke. Han var saaledes ikke med inde i Forvalterhuset men 

det er meget muligt at Dep. Paine har seet ham, da han, som sagt, var med lige indtil Banden naaede 

Forvalterhuset. Han blev udenfor Gaarden indtil han saae Banden ifærd med at gaa ad Bettys Hope til og han 

saa fulgte med igjen. 

Dep. Samuel Paine, fastholder at Christian Martin var med blandt dem som trængte ind i Forvalterhuset. 

A. Wren Gittens, der under Afhørelsen af Samuel Paine var bleven fremstillet og havde paahørt Dep’s 

Forklaring, ham betræffende, nægter, at han paa den angivne Maade har staaet for at afbrænde Møllevin-

gerne. 

Dep., der kjender og gjenkjender A. fastholder med Bestemthed sit Udsagn, idet han tilføier, at A og hele 

Flokken, efter at have sat Ild paa Underforvalterboligen vare paa Veien ud af Plantagen tæt ved Kreaturfol-

den, da Arrestanten, som om han pludselig havde faaet Øie paa Møllen og seet, at den var glemt, kom med 

det anførte Udraab og styrtede løs paa Møllen. 

A. Gittens, der som sædvanlig nøies med at benægte, hvad der fremføres imod ham, kan ikke give nogen 

Forklaring om, hvorledes det da gik til, at der blev sat Ild paa Møllevingerne, men fastholder kun, at han ikke 

havde med det at gjøre. 

Dep. vil være aldeles sikker i sin Sag og erklærer sig rede til at beedige hvad han mod A. Wren Gittens har 

anført, Saavelsom sin Forklaring i det Hele, efter at denne var ham foreholdt og af ham ratihaberet. 

Dep. blev derpaa demitteret og Arrestanterne afførte. 

Retten hævedes Kl: 4½.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1870 Fredagen den 19de December om Eftermiddagen Kl: 1 blev i Frederiksfort Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

fungd: Politiskriver Alexr Henderson, der i den ordinaire Skriver Arresthuusinspecteur Dendtlers Forfald var 

antaget som Skriver og Politibetjent Otto Anker. 

Commissionens Medlem Justitsraad C. Sarauw var forhindret ved Forretninger fra at være tilsted. 

Fremstod Charles Robt: Jefferson af Frederiksted, der under 26de April d: A: har afgivet Forklaring med 

Hensyn til David Cameron. Han blev underkastet en længere Examination med Hensyn til hvad han ellers 

maatte have seet paa Gaden Natten imellem den 1ste og 2den October. Han forklarer, at han af og til i Løbet af 

Natten var paa Gaden, navnlig i Dronningns Gade hvor han boede. Han saae saaledes jævnlig større eller 

mindre Hobe af Landnegere. Han kjender ellers en heel Deel af dem, navnlig saadanne som jævnlig kommer 

til Byen, men han kjendte den Nat ikke andre en David Cameron om hvem han har afgivet Vidneforklaring og 

en Person ved Navn John Samson. Negerne havde, ved at ombinde deres Hoveder undetiden heelt ned til 

Øinene gjort [Folio 196b-197a, opslag 241] det meget vanskeligt at kjende dem. Han saae paa addkjellige, 

som han troede at skulle gjenkjende, men blev altid igjen uvis i sin Sag. Hvis nogen desuden vilde staae stille 

og see paa dem, var han udsat for at blive overfaldet og mishandlet, da Negerne netop lagde an paa at 

undgaae at blive kjendte. Deptn: saae John Samson op i Dronng’s: Gade, omt: lige ud for det Sted hvori Deptn: 

boede i hvilket Huus der baaede en gl: Spaniard som var Skjærsliber. Da han, fordi Ilden nærmede sig Stedet 

vilde flygte bort blev han overfaldet af et Par Negere, blandt hvilke John Samson var, Dept: raabte til John 
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Samson, der saa truede med at komme ind og stikke Ild i Gaarden, hvortil Dept: da lukkede Porten. Forøvrigt 

kunde Dept: der gjør indtrykket af at være en troværdig Person ikke give Oplysninger der kunde fremme 

Undersøgelsen. Under Forhøret kom Dommeren flere Gange tilbage til Deptn: Forklaringen med Hensyn til 

David Cameron med Hensyn til hvem Deptn: syntes at være fuldkommen vis i sin Sag. Deptn: blev demitteret. 

Fremstilledes Arrestanten Wm Lake af Carlton. Han blev nærmere forhørt med Hensyn til sit Forhold paa 

Good Hope, da Banden var der. Han vedbliver at paastaae, at han ikke har sat Ild paa Underforvalterhuset, 

saaledes som han er sigtet for. Han vil ikke have kunnet undgaae at gaae med den Bande, der kom ind paa 

Carlton ned til Good Hope, hvorfra han da atter vendte med den tilbage til Carlton. Han paastaaer at han 

hele Onsdag holdt sig rolig hjem paa St Geo: Hill, og at han om Torsdagen ikke gik med Høgensborg Folkene 

over til Wms Delight og han vil saaledes ikke have været nogetsomhelst andet Sted end netop paa Good Hope. 

Arrestanten afført. 

Fremstilledes Arresttn: Amos Knott af Brook Hill. Han blev underkastet et nærmere Forhør med Hensyn 

til hans Forhold i Byen Natten mellem den 1ste og 2den Octr: fr: Aar og særlig forhørt med Hensyn til hvad der, 

efter Samuel Henry’s Angivelse skal være passeret om Natten ved Fortet. Han vedbliver bestandig at benægte 

at han har været med eller tilstede ved den angivne Leilighed og han mener at han allerede dengang havde 

lagt sig fuld – som han var til at sove under Wood’s Galleri. Da han fra Brook Hill kom ind til Byen var 

Ildebranden saavidt frem at Flynn’s Rombod var saa godt som nedbrændt. Han fik noget at drikke af en Neger 

Quinton fra La Grange og blev strax derefter Lystig. Han kom derefter – dog først efterat han udenfor Flynn’s 

Huus havde faaet et Hug i Skulderen fordi han ingen Ting bestillede – ind i en Flok, der vilde afbrænde et 

Huus hvilket maaskee nok var Mrs. …..’s. Der var ganske rigtig nogen, som han troer Edward Robert’s Søn, 

der der sagde til ham, at han skulde [Folio 197b-198a, opslag 242] holde sig væk fra Huset og han tør 

hellerikke benægte at han, derfra har forfulgt Edmond Wilson op ad Gaden ind i Robert’s Huus, skjøndt han 

rigtignok vil have troet, at det var Roberts selv, hvem han gav nogle Slag og derefter løb ind i Huset. Han tør 

ikke benægte, at der ind i Huset kan have været et Fruentimmer, hvem han har givet et Slag, ligesom det er 

meget muligt at han har væltet en Lamp. Han vil, om den hele Sag ikke kunde give nogen præcis Forklaring, 

da han ingen sikker Erindring har derom, eftersom han var fuld og den Hele Historie om at han har banket og 

forfulgt nogen staaer ganske taaget for ham. 

Dommeren bemærkede, at det under Afhøringen uagtet der anvendteds lang Tid paa den var meget 

vanskeligt at faae en Fremstilling af Arrestanten og at flere Momenter tydede paa, at han virkelig, da det i 

Politirets Forhøret af 30te Octr: for: Aar Omhandlede fandt sted, har været fuld. 

Det bemærkedes, at efter Opgivende fra Politiskr: Henderson er den ovenomhandlede Quinton nogen Tid 

efter Oprøret død som følge af Snit i Halsen han formentlig selv havde bibragt sig. 

Arrestanten afført. 

Efterat endnu forskjellige Ting var gjennemgaaet blev Retten hævet Kl: 4½. 

 Ph. Rosenstand 

 

Aar 1879 Løverdagen den 20deDecember om Formiddagen Kl: 9 blev i Frederiksfort Retten sat og admini-

streret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare tilstede 

fungd: Politiskriver Alexdr: Henderson, der i den ordinaire Skriver Arresthuusinspecteur Dendtler’s Forfald 

blev antaget som Skriver og Politibetjent Otto Anker. 

Commissionens Medlem Justitsraad C. Sarauw var forhindret ved Forretninger fra at være tilstede. 

Arrestdn: Susanna Abrahamson kaldet ”Bottom Belly” var fremstillet. 

Fremstod Kalista Samuel, Tjenestetydende hos Frue Smith, født paa Butlers Bay, et ældre Fruentimmer, 

tilhørende Engelsk-Kirke. Det blev hende bestydet at hun har at afgive Vidneforklaring og hun blev formanet 

til Sandhed. Hun forklarer derpaa, at hun kjender Arr: der var Mælkesælgerske paa Pltgen: Prosperity. Hun 

forklarer videre, at hun Natten imellem den 1ste og 2den Octbr. f: A:, da Negerne rasede i Byen opholdt sig i 

det af Fru Smith beboet Huus paa Hjørnet af Prindsensgad og Kongens Tver Gade. Leiligheden var under 

hendes Bevogtning, da Fru Smith tidligere paa Aftenen var bleven afhentet af nogle Venner. Hun havde lukket 
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Vindueskodderne for Sikkerhedsskyld. Ud paa Natten – Deptn: kan ikke angive Klokkeslettet, men det var 

efter at hele den neder Deel af Byen var i Brand, kom der en Bande Negere op til Hjørnet. De begyndte at 

hammer løs paa Trappeopgangen der var lukket forneden og raabte [Folio 198b-199a, opslag 243] paa at 

Huset maatte aabnes. Deptn: aabnede da et af Vinduerne foroven og bad dem ikke at forstyrre eller brænde 

Huset, idet hun, da de nedenfra raabte at hun maatte raabe ”our side” tiltalte Flokken med Raabet ”our side”. 

Hun fortalte dem, at det var en fattig Enke, der boede i Huset og som hverken havde med Plantager eller 

Sukkerrør at gjøre og som aldrig havde gjort dem Fortræd. Hun spurgte dem om de ikke kunde huske Dr: 

Smith, der altid havde været god imod dem og hvorfor de nu vilde ødelægge og brænde Alt hvad hans Enke 

havde, kortsagt hun tiggede og bad dem paa enhver Maade, men de vilde ikke lytte til hende. De vedblev at 

brække Hul i Trappeopgangen og raabte paa Olie, ”Oakin?” og Svovlstikker ”to give a light”, andre Stemmer 

raabte at Fru Smith var ikke bedre end andre Folk og navnlig raabte Arrestdn: paa om Fru Smith var mere 

end Lund og Toldboden og andre Steder der vare brændte, hvorfor hun ikke ligesaagodt skulde brændes. 

Deptdn: vedblev at tigge og bede, men ”Bottom Belly” vedblev at ophidse Negerne med sine Raab om at Fru 

Smith maatte og skulde brændes og Deptn: er sikker paa at det vilde være endt med at der var bleven stukket 

Ild paa Huset, hvis ikke en ny Flok var kommen til i Spidsen for hvilken, der gik en høi Neger; hvem Deptdn: 

ikke kjendte, da hun saae den ny Flok komme begyndte hun igjen at bede om ”mercy” idet hun atter nævnte 

Fru Smith’s Navn og spurgte om de ikke kjendte Dr: Smith. Den høi Mand svarede at han havde kjendt Dr: 

Smith, da han – Manden – var et Barn og raabte til de andre om at standse. Da det ikke hjalp gav han den 

Mand, der fremdeles huggede løs paa Trappegangen et Hug i Hovedet saa at der længe efter var Mærke af 

Blod paa Gaden. Nogle i Hoben raabte derefter paa at de skulde gaae til ”Black Jack” (Politibetjent Jackson) 

og Arrestdn: ”Bottom Belly” raabte at Charlotte Holst’s Huus maatte ogsaa brænde og hvis hun kunde træffe 

Charlotte Holst selv, vilde hun smide hende ind i Ilden. Deptdn: tilføier at der fra Først af egentlig var 2 

Bander, der der syntes at være 2 Sæt Anførere. Banden var saa stor at den fyldte en stor Strækning af Gaden 

og omringede hele Huset; en stor Deel af Negerne havde Øxer paa Stænger, hvormed de truede og huggede 

efter Deptdn: medens hun talte til dem. Saagodtsom alle Negerne havde deres Hoved ombundne og Deptdn: 

kjendte ingen af dem med Undtagelse af ”Bottom Belly”. Det var ”Bottom Belly’s” Stemme, der er meget 

kjendelig og gjennemtrængende, der først drog Deptd’s: Opmærksomhed til hende, men hun kjendte 

derefter ogsaa tydelig Arrstd’s Person. Foruden Deptn: var et andet Fruentimmer, men hun jamrede sig og 

var saa forskrækket at hun ikke kom nær Vinduet og neppe kunde sandse. Deptdn: var selv naturligviis [Folio 

199b-200a, opslag 244] i høi Grad forskrækket, men hun samlede alle sine Kræfter for at gjøre hvad hun 

kunde for at redde Huset. Deptnd’s: Forklaring blev hende omhyggelig forholdt og af hende ratihaberet. 

Arrestdn: Susanna Abrahamson, der havde paahørt Deptdn’s: Forklaring nægter, som hidtil at hun var 

tilstede i den paagjældende Negerhob eller overhovedet i nogen Negerhob i Løbet af den paagjældende Nat. 

Deptdn: fastholdt i Et og Alt sin Forklaring, hvis enkelte Punkter betræffende Arrestdn: paany blev hende 

omhyggelig forholdt og hun erklærer sig rede til at beedige den. Deptdn: modtog herpaa Lovens Formaning 

og Forberedelse til Edens Aflæggelse, hvorpaa hun med Lovens Ed bekræftede sin idag afgivne Forklaring. 

Deptdn: Kalista Samuel demitteredes. 

Fremstod Wilhelm Abraham, Driver paa Pl: Prosperity. Han blev alvorlig formanet ligesom foregaaende 

Dept:. Han forklarer derpaa, at han, der ogsaa ifjor var Driver paa Prosperity hele Natten imellem 1ste og 2den 

Octbr: fr: Aar, da der var Ild i Byen var oppe ude paa Prosperity. Han saae, at ”Bottom Belly”, der om Ef-

termdgn: var gaaet ind til Byen med et Bundt Græs kom hjem til Plantagen langt ud paa Aftenen, som han 

antager henad Midnat. Deptn: anraabte hende, da hun passerede Gaarden, men hun vilde ikke svare. Hun 

havde en Spand eller noget lignende under Armen. Deptn: fulgte efter hende og anraabte hende, men hun 

gav et grovt Svar, saaat han lod hende gaae. Hun gik ind i sit Huus. Strax efter har hun imidlertid igjen forladt 

Huset og Deptn: saae hende atter komme hjem om Morgenen Kl: henad 7. Hun havde dengang et Bylt med 

sig og Deptn: antager sikkert at hun kom fra Byen. Hun haltede noget og hun talte om, at hun havde faaet sin 

Fod brændt. Hun sagde det ikke direkte til Deptn:, men hun sad ved sin Dør og talte om det saaat Deptn: 

hørte det. Der blev i Arrestdn’s: Huus, da hun blev anholdt fundet nogle Børnehatte et Styk ”Shirting”, en 
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Fruentimmerkjole og mulig nogle andre Smaating, hvorom Deptn: ingen Tvivl kan have, at hun har røvet dem 

i Byen under Ildebranden. Deptn’s: Forklaring blev han foreholdt og af ham ratihaberet. 

Arrestdn. ”Bottom Belly”, der havde paahørt Deptn’s: Forklaring angiver at hun, efterat have været med 

sit Græs i Byen og der, som tidligere er forklaret være bleven inviglet i Spectaklerne uden for Toldboden gik 

hjem til Prosperity Kl: 8. Da hun senere saae Ilden i Byen tog hun sin ”Pub” og gik ind til Byen for, om mulig 

at yde Hjælp, men da hun kom til Broen var der saadan en Spectakkel i Byen at hun ikke turde Gaae videre. 

Strax efter angiver hun at hun var ind i Byen og var med til at række Vand til Folk, der vilde slukke Ilden i 

Lunds Huus paa Torvet og under yderligere Examination fortæller hun igjen, at det var hen ad Morgenstun-

den [Folio 200b-201a, opslag 245] at hun var med til at slukke Ilden, saaat hun idelig modsige sig selv og 

navnlig hvad hun under tidligere Forhører har udsagt. De Ting, der bleve fundne i hendes Huus vil hun, saa-

ledes som ialtfald tildeels af hende tidligere er forklaret have fundet i et Sukkerstykke paa La Grange hvor 

hun, da hun gik hjem fra Byen vil være gaaet ind for at samle Græs. Om den brændte Fod angiver hun igjen 

at hun havde skoldet den nogle Dage i forvejen. Da Arrest: Forklaring foreholdtes hende angiver hun at hun 

blev hjem om Natten og at hun blev vækket ved Spectakkel, da der kom en heel Deel Negere, der vilde 

brænde Plantagen og satte Ild i Magassen. 

Deptn: Wilhelm Abraham forklarer, at der Natten imellem 1ste og 2den Octbr. fr: Aar, ingen var som for-

styrrede Plantagen, det var Aftenen efter at der blev sat Ild i en Magasstak i Gaarden. 

Deptn: Wilhelm Abraham blev demitteret. 

Fremstod Cathrine William af Frederiksted, født i Christiansted, 30 Aar gml:, tilhørende Engelske-Kirke. 

Det blev hende betydet, at hun har at afgive Vidneforklaring og at hun blev alvorlig formanet til Sandhed. 

Hun forklarer, at hun har opholdt sig i 11 Aar i Frederiksted og at hun kjender Arresttdn: Susanna Abraham-

son, der fremdeles var fremstillet fuldstændig godt af Udseende. Hun forklarer, at hun under October Uro-

lighederne ifjor boede i Prindsens Gade ligeoverfor Miss Aarestrup og hun var Natten mellem den 1ste og 2den 

Octber: fr: Aar hjemme i sin Bolig. Allerede om Eftermiddagen havde der været en Bande Negere i Gaden, 

der havde hugget løs paa Politibetjentene Jackson og Glasgow’s Huse. Hun saae ikke Arrestdn: i den Bande. 

Ud paa Natten, da den nedre Deel af Byen allerede var i Brand, kom der igjen en Negerbande opad 

Prindsensgade. Den gav sig atter ifærd med Betjent Jacksons Huus og vilde have sat Ild derpaa, men Nabo-

erne bad dem så indtrængende om at lade være, at de gik videre op til Hjørnet, hvor Fru Smith boer. Deptn: 

var gaaet ud af sit Huus og var blandt dem, der tiggede og bad Banden om ikke at sætte Ild paa. Hun skælnede 

strax ”Bottom Betty’s” Stemme, som hun kjendte nøie, og blev derved opmærksom paa Arrestdn:, som hun 

da ogsaa med sine egne Øine saae. Hun fulgte med op til Fru Smith’s Hjørne, og hørte saaledes, hvorledes 

der blev raabt paa, at Fru Smith’s Huus maatte brændes. Især var Arrestdn: høirøstet. Hun raabte at Fru Smith 

ikke var bedre end Frantz Lund og Toldboden og de andre, hvis Huse vare brændte, og at hun maatte brænde 

med. Arrestdn: havde en Øxe i Haanden, hvormed hun ligesom truede de fredelige Folk, de stod paa Gaden 

og bad for Fru Smith, blandt hvilke ogsaa Deptdn: var, men hun tilføiede ikke nogen nogen Overlast. [Folio 

201b-202a, opslag 246] Deptn: veed ikke, hvad der bevægede Banden til at opgive at brænde Huset. Hun 

hørte, at det Fruentimmer, der var i Huset hos Fru Smith idelig talte til Pøbelen oppe fra Vinduet og tiggede 

og bad dem om at skaane den stakkels Enke, saaat hun antager at det er hendes og de andres Bønner, der 

tilsidst fik Negerne til at gaae. ”Bottom Belly” blev ved at raabe lige til det Sidste og var ogsaa en af de sidste, 

der forlod Stedet. Banden gik ned ad Kongens Tver Gade henad Dr: Holm’s Sted til, hvilket de der paa satte 

Ild paa. Deptdn: vendte tilbage til sit Huus, da Banden forlod Hjørnet af Prindsens Gade og kan altsaa ikke 

sige noget om hvorledes ”Bottom Belly” teede sig nede ved Dr: Holms Sted, hvor Kjmd: Kierulff havde en af 

sine Boutikker. 

Deponentindes Forklaring blev hende foreholdte. Hun forsikker at det var hende umuligt at tage Feil med 

hensyn til ”Bottom Belly” og hun tilføier at ”Bottom Belly” endogsaa selv nævnte sit Navn, idet hun raabte 

Ord som ”it is me Susanna Abrahamson, that says so”, naar hun raabte paa at Fru Smith ikke var bedre end 

de andre Deptdn, der er en stille Person udsiger at hun ikke kjender mange Landnegere saaat det ikke er 
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underligt, at hun ikke kjendte andre i Banden. Hun har kjendt Susanna Abrahamson i mange Aar, endnu 

medens hun boede oppe i Christiansted. 

Arrestdn: vedbliver at hun ikke var med nogen Negerhob oppe ved Fru Smith’s Hjørne og vil, hverken der 

eller andetsteds have ophidset Hoben. 

Deptdn: fastholdt med fuldkommen Sikkerhed sin forklaring, som hun erklærer sig rede til at beedige. 

Hun modtog derpaa Lovens Formaning og Forberedelse til Eeden og bekræftede med Lovens Ed sin idag 

afgivne Forklaring. 

Deptdn: demitteredes. 

Dommeren bemærkede, at Frøken Sarah Aarestrup for ham havde opgivet, at hun, der boer i Prindsens 

Gade, skraat overfor det Hjørnested, hvor Fru Smith boer, havde hørt Tumulten paa Hjørnet og havde været 

sikker paa, at hun havde kjendt Susanna Abrahamson’s Stemme der er velbekjendt i hele Frederiksted. Hun 

havde angivet, at hun ikke havde turdet see ud af Vinduerne, saaat hun ikke havde seet Susanna; og var det 

dette Frøken Aarestrup’s Angivende der fornemlig ledte til videre Undersøgelse i den Kant af Byen med 

Hensyn til Susanna Abrahamson. Frøken Aarestrup, der er en enlig Dame, vilde om muligt gjerne undgaae at 

føres som Vidne.  

Det bemærkedes, at ifølge Oplysning fra Politiet i Frederiksted havde ”Bottom Belly” nogle Mdr: før Op-

røret var straffet med 2 Mdrs: Tvangsarbeide, fordi hun havde været i Besiddelse af et Tørklæde som tilhørte 

Miss Charlotte Holst. [Folio 202b-203a, opslag 247] 

Arrestantinden afførtes. 

Fremstilledes Arrestdn: Mary Thomas, der var bleven nedført fra ”St Croix Arresthus”. Hun blev forhørt 

med Hensyn til Arresttn: Francis Harrison foranlediget ved dennes Anbringende om at han havde forladt 

Coln: Peter’s Bande ved Brook Hill. Hun paastaaer, at Arr: Harrison var med hele Veien ligeind til Grændsen 

imellem Punch og William. Da Banden gik fra Punch ned for at ødelægge William, lod Coln: Peter Banden 

standse ved Skjællet, medens han selv gik ind for at sondere Terrainen paa William. Han overdrog da til 

Francis Harrison, at holde Banden sammen indtil han kom tilbage, men Arrestdn: afvendtede ikke hans Til-

bagekomst, men gik hjem. Der var vel dengang i Banden ikke mere end 50 Negere, af hvilke de fleste vare 

stødte til underveis fra de Plantager Colnl: Peter havde passeret og ødelagt. Af den oprindelige lille Bande 

vare kun Hovedmændene Coln. Peter, hende selv, Jacob Pickering, Danl: Phillip, Ferdinand Ludvig, Francis 

Harrison, Emanuel Jacob og maaske En og Anden endnu tilbage. Arrestdn: er saaledes vis paa at Francis 

Harrison var med hele Veien. Hun vil ogsaa være vis paa, at han var med ind i Mt Stewarts Vaaningshuus, men 

tør ikke længere paastaae, at han var med sammen med Emanuel Jacob til at sætte Ild paa det. 

Fremstilledes Arrestn: Francis Harrison, for hvem Mary Thomas gjentager sit Angivende. Han fastholder 

først, at han ikke var med længere end paa Brook Hill, angiver derefter, at han allerede ved Lt. La Grange drak 

sig fuld saaat han ikke vider, hvor han har været, men indrømmer derpaa at han var med hele Veien ligetil 

Coln: Peter ved Grændskjællet imellem Punch og William efterlod Banden, men han benægter at Colnl: Peter 

gav ham Commandoen over Banden eller overdrog ham at holde den sammen. Han gik der fra lige hjem til 

Prosperity. Han benægter at han har været med til at sætte Ild paa Mt Stewarts Vaaningshuus. Han vil 

hellerikke have været ude i Huset, men var paa Trappen, hvor han fik fat i en Krukke ”Guavaberry”, som han 

aad. I andre Huse vil han ikke have været inde. 

Arrestdn: Mary Thomas siger, at Francis saavelsom alle de andre var inde i Mt Stewarts Vaaningshuus og 

vist nok mange flere Steder, men hun kan ikke sige, at hun særlig har seet ham gjøre noget, men han var en 

af Hovedmændene i Banden. Arrestdn: blev tilspurgt, med Hensyn til Arresttn: Prince Huggins. Hun angiver 

at hun ingensteds har seet ham, saaat han, hvis han har været med, ikke kan have været slemt. 

Fremstilledes Arresttn: Emanuel Jacob og Mary Thomas gjentager at han har satte Ild paa Mt Stewart’s 

Vaaningshuus, og hun angiver nærmere, at det skeete saaledes, at han kastede noget brændende ”Trash” 

eller ”Magas” [Folio 203b-204a, opslag 248] ind under en Seng. Af Banden var dengang endeel endnu ifærd 

med at slaae istykker og plyndre oppe i Huset, medens andre vare nede i Kjælderen og røvede Meel og Mad, 

andre Fødevarer de fandt. Først da Ilden blusede op, styrtede de alle sammen ud af Huset. 
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Arresttn: Emanuel Jacob nægter Rigtigheden af denne Beskyldning. Han benægter ligeledes, at han fulgte 

med Banden heelt til Williams’ Grændseskjæl, idet han allerede paa Mt Stewart, endnu inden Huset var i 

Brand blev taget bort af det omtalte Fruentimmer. 

Mary Thomas fastholdt sit Udsagn. 

Mary Thomas, Francis Harrison og Emanuel Jacobs afførtes. 

Fremstil: Arr: Prince Huggins. Sagen blev for hans Vedkommende paany gjennemgaaet. Med Hensyn til 

hvad han i Politiets Forhør af 8de Octb: fr: Aar har anført om, at Danl: Phillip havde sagt, at han hellere vilde 

have Bordeaux til Anfører, angiver han, at Danl: Phillip kun betegnede den paagjældende Person som Bor-

deaux og ikke ved Navnet John Gottlieb Roberts. Han ved ikke hvad Grund Danl: Phillip havde til sin Yttring, 

og han veed særlig ikke noget om, at John Gottlieb Roberts skulde have været særlig fremtrædende Ilde-

brands-Natten i Frederiksted, eller om det er ham, som Danl: Phillip har villet betegne som Bordeaux. 

Efter Omstændighederne blev Arr: Prince Huggins indtil videre relaxeret. 

Dommeren bemærkede, at Negeren Robert James eller Tyson, der var en fremtrædende Anfører for den 

Negerbande om Onsdagen den 2den Octb. fr: Aar, almindelig i denne Bande blev betegnet med Navnet Bor-

deaux, saaat det er rimeligt, at det er ham, hvem Danl: Phillip har meent. 

Fremstil: Ar: John Gottlieb Roberts og blev han, efter at Sagen for hans Vedkommende var gjennemgaaet, 

indtil videre relaxeret. 

Fremdeles fremstilledes Arrestne: Edmond Walcot af Høgensborg og Wm Lake af Pl. Carlton, og bleve de 

efter Omstændighederne indtil videre relaxerede. 

Retten hævedes Kl: 4½. 

 Ph Rosenstand 

 

Anno 1879 Mandagen den 29de December om Middagen Kl: 12 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Inspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad  Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Forhørsdommeren bemærkede, at han fremdeles uden for Protocollen havde forsat [Folio 204b-205a, 

opslag 249] Undersøgelsen m. H. t. Allandale-Affairen men at det ikke var lykkedes ham at fremdrage ny 

Momenter der navnlig kunde lægge klart for Dagen Mishandlingen af Charles Flemming. Det unge Menneske, 

der i flere Aar har lidt af en Svækkelse i Hovedet, har selv, da han til med ved Overfaldet blev saa fortumlet 

at han intet kunde sandse, ikke været istand til at give nogen som helst Oplysning. 

Fremstillet vare A. Isaac Anthony der var bleven opført fra Frederiksfort samt A. G. William James, Chri-

stopher Samuel og John Thomas /: Sobers :/ 

Fremstod Albert Beal af Pl. St Georges. Den af ham den 14de Fbr. d: A: afgivne Forklaring betræffende de 

fire fremstillede Arrestanter blev ham paany foreholdt. Dep. ratihaberede ikke i det han forklarer at det, da 

den Deel af Banden som var gaaet ned om Smedeværkstedet traf paa eller i alfald saae Charles Flemming lod 

Dep. Charles F. løbe op ad et Sukkerstykke til for at han, der forresten raabte ”our side” med, muligt kunde 

redde sig ved Flugten og det var da A. Isaac Anthony der forfulgte Charles F. indhentede ham og gav ham et 

Slag. Slaget fældede ham vel ikke til Jorden med Flemming blev derved nødt til at vende om og først da han 

kom ned i Hulningen og mødte Resten af Banden blev han slaaet til Jorden. Dep. har ikke heller i sin første 

Forklaring meent at sige at Charles F. blev slaaet ”til Jorden” men har formeentlig nok brugt Udtrykket 

”knocked down”. Han kan ikke sige at han har seet William James og Christopher Samuel give Flemming mere 

end et Slag hver og det er ham umuligt at sige hvilket Slag der fældede ham til Jorden. Efter at han var slaaet 

ned var det Charles Brown der vedbleve at hugge løs paa ham. Dep. har ikke lagt Mærke til nogen saadan 

gammel Mand som af John Farris omtalt. Dep: angiver at han ikke saae – hvad han hellerikke tidligere har 

udsagt – at John Thomas var inde i Huset men han gjentager bestemt hvad han tidligere har sagt om at John 

Thomas ved sine Trudsler forhindrede at Dep. og andre kom til at prøve paa at slukke Ilden. Han gjentager 
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ligeledes særligt sit Udsagn om at Christopher Samuel var med til at slaae istykker inde i Huset medens han 

ikke lagde Mærke til om William James og Isaac Anthony vare med inde i Huset. 

A. Christopher Samuel angiver nu at han ikke vil modsige Dep.’s Udsagn forsaavidt det gaaer ud paa at 

han har været inde i Allandales Huus. Han havde en Stok i Haanden med han kan ikke huske, at han har brugt 

den til at slaae istykker med, med tør dog ikke bestemt benægte det, da han var baade ophidset og meget 

fuld. Derimod vil han benægte at han har været med til at slaae Charles Flemming eller været paa Stedet 

hvor det skete. Han vil være kommen op til Huset fra den Side der vender til Becksgrove og i Haven vil han 

have funden den Jakke som han tog og som han vidste tilhørte Cornelius. 

A. William James vedbliver at forsikkre at han ikke var blandt de Negere der overfaldt Charles Fl. og at han 

ikke var paa Stedet hvor det skete. 

A. Isaac Anthony indrømmer nu [Folio 205b-206a, opslag 250] at han var paa Allandale da Banden var der. 

Han kom ikke dertil sammen med Banden men kom ned ad Bakken fra Mt Pellier og han angiver at da han 

kom ned i Hulningen henimod Smedeværkstedet laa CharlesF. allerede blødende paa Jorden. Han angiver 

videre at han saae Dep. Albert Beal tilhest i Gaarden. 

Dep. Albert Beal forklarer, at han var staaet af Hesten inden Banden kom derind saa at Isaac Anthony, hvis 

han har seet Dep. tilhest maa have været paa eller tæt ved Stedet forinden Charles F. blev mishandlet. 

A. John Thomas kan kun som hidtil benægte at han var med Banden paa Allandale den 2den October f: A: 

Dep’s Forklaring, saaledes som den foreligger den 14de February og idag bleve ham igjen omhyggeligt fo-

reholdt og som blev idelig formanet om ikke med Bestemthed at paastaae mere end hvad han med Be-

stemthed veed. Dep. begynder derpaa at vakle m. H. t. Christopher Samuel, med Hensyn til hvem han beder 

sin Forklaring rettet derhen at han sikkerlig troer at Christopher var blandt dem der sloge Charles F. Med 

Hensyn til William James og Isaac Anthony vil han derimod ingen Tvivl have, da han var Ansigt til Ansigt med 

dem begge to. Med Hensyn til John Thomas fastholder han ubetinget sin Forklaring hvilken han da saaledes 

som den nu foreligger i det Hele ratihaberede og erklærede sig rede til at beedige. 

Dep., der er en ældre Mand, og tilhører den engelske Kirke, modtog derpaa Lovens Formaning og Forbe-

redelse til Eedens Aflæggelse og med Lovens Eed bekræftede sin Forklaring. 

Arrest. Christopher Samuel angiver efter at have hørt at Arrestanten John Thomas fremdeles benægter at 

have været paa Alllandale at han ikke har lagt Mærke til at Johnny var der men at denne selv bag efter har 

fortalt ham at han var med. 

Hvilket atter A. John Thomas nægter. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstod John Paulus af Pl. Mt Pleasant & Plessens, der har afgivet Forklaring i Frederiksted Politiret den 

9de Novbr d: A: betræffende Branden af Mt Pleasants Værker om Aftenen den 3die October f: A: Det blev ham 

betydet at han har at afgive Vidneforklaring, og han blev formanet til Sandhed. Forklaringen blev ham 

foreholdt, og vedgaaer han den i det Hele med Tilføiende, at det er muligt, at Branden var langt senere end 

Kl: 8 – 9, men det var i hvert Fald ud paa Aftenen den 3die October f: A:, at den fandt Sted og forklarer han 

derefter nærmere: Af de af ham nævnte Personer var det Joseph James, Scrawder og Bamberg /: af Dep. 

kaldet Johannes Benjamin :/ der kom ind i Plessens Negerby og vilde have Folkene ud. Dep. var i sin Søsters 

Huus, da han hørte Stemmer og især en enkelt Stemme raabe ned igjennem Negerbyen, at Mt Pleasant havde 

endeel ”big men”, som ikke vilde frem, men de maatte ud og slaaes for ”freedom”. Da Dep. kom hen i Døren 

til Huset, hørte han, at Andreas, der boede tæt ved, havde en Disput med en af de fremmede Negere, hvem 

han raadede til at holde sig i Ro, da han ellers vilde komme til at svare for, hvad han gjorde og Dep. hørte at 

Andreas kaldte Manden ved Navnet Joe James og sagde ham, at han kjendte ham. Bamberg var med denne 

Mand men holdt sig stille. Hvorledes Andreas klarede [Folio 206b-207a, opslag 251] sig fra Joe James, veed 

Dep. ikke, da han trak sig ind i Huset. Lidt efter, da Negerne vare gaaede ned til Værkerne, kom Dep. frem og 

saae sammen med nogle andre paa Afstand, at der blev sat Ild paa Værkerne. Der blev indvendigt fra rullet 

et Sukkerfad hen i Kyringshuusdøren, og der blev sat Ild paa det. Dep. har meent, at det var Joe James der 

satte Ild paa Fadet, men han var ikke saa nær ved, at han tør paastaa, at det var ham, ligesom han heller ikke 
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med Sikkerhed kan sige, hvem der satte Ild paa Romkjelderen. Joe James var bag efter nede i Negerbyen og 

truede med at sætte Ild paa den fordi Plessens Folk ikke kom frem, men Scrawder fik ham til at lade være. 

Hvad Bamberg foretog sig i det Enkelte kan Dep. ikke sige. Han vil være vis paa, at Gill løb med en Tot 

brændende Magas fra Gaarden af op til Underforvalterboligen. Dep.’s Forklaring blev ham foreholdt han 

ratihaberede samme og aftraadte. 

Fremstod Andreas James af Pl. Mt Pleasant & Plessens, der ligesom foregaaende Dep. har afgivet Forkla-

ring til Frederiksteds Politiret den 9de November f: A: Forklaringen blev ham, efter at han var formanet som 

foregaaende Dep., foreholdt, og han vedstaaer den, med den Bemærkning, at det er muligt, at Branden af 

Mt Pleasant’s Værker var endeel senere paa Aftenen. Dep. havde ialfald allerede sovet en Stund. Med den af 

ham nævnte Johannes Benjamin har han meent Bamberg /: A. Johannes Samuel :/ hvem han godt kjender. 

Bamberg kom sammen med Joe James; desuden var Richard Normann med. De kom til Dep.’s Dør, hvilken 

der efter udenfor at have raabt ”our side”, brød eller rykkede op. Joe James førte Ordet og sagde reent ud, 

at de kom for at brænde Mt Pleasant’s Værker, og at Plessens Folk skulde med. Dep. nægtede at gae med og 

mener, at de heller ikke fik andre af Plessens Folk med til Branden. Dep. maatte dog, da Joe James kom igjen 

for at tvinge ham, der var bleven i sit Huus, til at at følge med, komme frem, men han gik ikke ned i Gaarden. 

Han har ikke kunnet see, hvem der antændte Ilden paa de enkelte Steder, men maa selvfølgelig antage, at 

det er de Folk, der kom og vilde have ham med, og som saaledes vare ”Ringleaders”, der have antændt Ilden, 

altsaa frem for alle Joe James. Naar han i Frederiksted Politiret har opgivet Wm Scrawder og Gill blandt dem 

der stak Ild i Værkerne maa han tilføie, at han ikke selv har seet disse to, men det er vel bekjendt, at de ialfald 

vare med i Flokken. Dep. saae om Eftermiddagen Ildebranden i Mt Pleasants Vaaningshuus, men han var ikke 

deroppe og kan ikke sige, hvem der dermed havde at gjøre; navnlig veed han ikke om Bamberg var med der. 

Dep. ratihaberede sin Forklaring. 

Fremstilledes A. Joseph Jones. 

Dep. Andreas James gjenkjender ham som den af ham omforklarede Person, der om Aftenen den 3die 

October vilde have ham med for at afbrænde Mt Pleasant’s Værker. Dep. der har kjendt A. længe og altsaa 

ikke kan tage feil, gjentager sin Forklaring med Tilføiende, at der blev vexlet en heel Deel Ord mellem Dep. 

og A. og at Dep. navnlig truede A. med, at han bag efter vilde blive kaldt til Regnskab for, hvad han gjorde. 

Han forklarer videre, at A. ikke paa ham gjorde [Folio 207b-208a, opslag 252] Indtrykket af at være fuld. 

Fremstod paany Dep. John Paulus. Han kjender ikke A. Joe James men gjentager forøvrigt sin Forklaring 

betræffende A. 

Arrestanten gjentager, at han paa Landeveien mødte en Flok Negere, der kom oppe fra Mt Pleasant, og 

at han med den gik ned til Plessens, vel vidende, at Meningen var at brænde Værkerne. Der blev fra Flokken 

kaldet ”our side”, hvorpaa flere af Folkene fra Plessens kom frem, uden af A. kan angive nogen særlig. A. gik 

sammen med de andre igjennem Negerbyen, men han vil ikke erindre, at han har aabnet eller banket paa 

nogen Dør eller talt med Dep. Andreas James og vil ikke have opfordret enten ham eller andre til at komme 

med og brænde Værkerne. Han traf Bamberg i Negerbyen, men det var efter at Værkerne vare brændte da 

A. vilde gaae tilbage til Enfjeldgreen og han benægter, at han har truet med eller tænkt paa at sætte Ild i 

Værkerne. A. vil have været fuld. 

Deponenterne fastholde deres Forklaringer og Dep. John Paulus tilføier, at han særdeles gjenkjender A.s 

Stemme. 

Fremstilledes A. Johannes Samuel /: Bamberg :/ 

Begge Dep. kjende ham og gjenkjende ham. 

Dep. Andreas James fastholder, at han var sammen med Joe James ved hans Dør men forholdt sig taus og 

Dep. John Paulus gjentager ligeledes, at Bamberg var ifølge med den Person, hvem Dep. Andreas James 

kalder Joe James, men at han ikke hørte Bamberg sige noget. Under selve Ildspaasættelsen lagde han ikke 

Mærke til om Bamberg var virksom. 

A. Bamberg angiver, at Joe James traf ham i Negerbyen udenfor Joseph Williams Dør, hvilken er ganske 

tæt ved Andreas James Huus; men det var, efter at der var Ild i Værkerne, og han benægter, at han har været 
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med Joe James ved Andreas James’s Dør, saaledes som af Deponenterne forklaret. Han angiver videre, at 

han, medens han endnu var i Joseph Williams Huus, hørte Raabet ”our side” i Negerbyen, og foreholdt, at 

Joseph William i sin Forklaring den 30te Juli har forklaret ganske anderledes, fastholder han, at han og Joseph 

William vare sammen i Huset, indtil Joseph William gik ned til Værkerne. 

Deponenterne fastholde hver for sig deres Forklaringer og Dep John Paulus tilføier, at Bamberg havde 

lusket om i Negerbyen hele aftenen. 

Fremstilledes A. John William kaldet Gill. Han benægter fremdeles, at han har sat Ild paa Underforvalter-

huset. 

Dep. John Paulus bemærker, at han rigtignok var i temmelig stor Afstand, men at han og Benjamin Heyns 

bleve enige om, at den Neger, der løb med Magas op til Underforvalterhuset saae ud som Gill. 

Dommeren bemærkede, at Benjamin Heyns i sin Forklaring den 22de Juli d: A: ikke har turdet forklare 

saadant om Gill. 

Deponenternes Forklaring blev paany med dem nøiagtig gjennemgaaet. De fastholde den paa det Be-

stemteste og erklærer sig rede til at beedige den. 

Deponenterne Andreas James og John Paulus, der findes nærmere beskrevne i Politieforhøret af 9de No-

vember f: A: modtoge derpaa [Folio 208b-209a, opslag 253] Lovens Formaning og Forberedelse til Eedsaf-

læggelse hvorpaa de med Lovens Eed bekræftede deres Forklaringer. 

A. Gill angiver at det var Alleck Edward der satte Ild i Kyringshuset og Henry Thomas der satte Ild i Rom-

kjelderen. De to andre arrestanter kunde ikke sige hvem det var, men det var ikke nogen af dem, Arrestan-

terne, selv. 

Deponenterne demitteredes og Arrestanterne afførtes. 

Retten hævet Kl: 5.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1879 Tirsdagen den 30te December om Eftermiddagen Kl: 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Inspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstilledes Arrestantinden Rebecca Emanuel. Da det ikke ved de m. H. t: hende foretagne Undersø-

gelser er fremgaaet, at hun paa Allandale enten har deeltaget i Misgandlingen af Charles Flemming eller 

forøvrigt været en af Hovedpersonerne, og det, uagtet hun er gaaet med i Banden hele Onsdag Nat heller 

ikke er fremkommen at hun har været værre end mange Hundre andre blev hun igjen indtil videre relaxeret. 

Arrestanten Robert Isaac havde begjært sig fremstillet for nu at vedgaa at han, som han er sigtet for har 

hævet sin Møggreb mod Planter Peebles og truende holdt den op mod hans Hals. Han vil ikke kunne huske 

Anledningen til at han gjorde det og vil navnlig ikke erindre at det var paa Grund af at Hr. Peebles havde 

nævnt Joe La Grange ved Navn. Han paastaaer, at han ikke noget Øieblik havde isinde enten at dræbe Hr. 

Peebles eller at tilføie ham noget Ondt. Han gjorde det mere af Kaadhed end af Ondskab og det kostede ikke 

de andre nogen Anstrengelse at standse hans Voldsomhed. A. vedgaaer fremdeles under en nærmere 

Examination at han var i Frederiksted paa Ildebrandsnatten. Han vil først være kommen ind langt ud paa 

Natten og ikke have været nede i den nedre Deel af Byen der allerede var afbrændt. Derimod traf han, da 

han fra det engelske Skolehuus af, gik ned ad Gaden, paa den Bande der kom op ad Prindsensgade og vilde 

brænde Fru Smiths Huus. Han hørte mange Stemmer raabe paa at Huset maatte brændes, baade Mandfolk 

og Fruentimmer men han kan ikke sige at han særlig lagde Mærke til nogen. Han kjendte ikke noget til den 

saakaldte Bottom Belly og kan altsaa ikke sige om hun var særlig slem. Der var et Fruentimmer der oppe fra 

Vinduet vedblev at bede Negerne om ikke at brænde Huset, hvorefter der ogsaa blandt Negerne var nogle 

som vare stemte for ikke at brænde det. Han troer saaledes, at Richard Lowell, der var med i Banden, raabte 

at de ikke maatte sætte Ild paa Huset Rich. Lowell syntes forresten at have endeel at sige iblandt dem, li-

geledes Daniel Benjamin [Folio 209b-210a, opslag 254] af Fountain men de fleste vil han ikke have kjendt 

eller lagt særdeles Mærke til at han kan opgive dem. A. vil ikke have været inde og plyndret noget Steds og 
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vil ikke have faaet andet Bytte end et Tørklæde som han fandt paa Gaden og noget salt Fisk som han fik af 

en anden Neger. Han gik et Stykke ned ad Gaden med denne Bande, men gik snart efter op i Udkanten af 

Byen og var hjemme paa Mt Pleasant tidlig paa Morgenen. Han fik intet at vide om hvorledes det var gaaet 

til nede i Byen da Negerne ikke gave sig Tid til at tale sammen den Nat. Om Onsdagen holdt han sig rolig 

hjemme. 

Arrestanten afførtes. 

Fremstilledes A. Henry England. Med Hensyn til at han er sigtet for at have været med paa Wheel og 

Fortune var der, da det saa var rimeligt at han ogsaa havde været paa de nærliggende plantager Onsdag 

Morgen og navnlig ogsaa paa Carlton der bleven nærmere inquireret der i Egnen navnlig ogsaa paa Whim 

uden at der fremkom noget. A. blev paany nærmere forhørt men han fastholder bestemt sit sidste Opgi-

vende, at den første Plantage paa hvilken han var med i nogen Bande var Mountain. 

Arrestanten afført. 

Fremstilledes A. Isaac Anthony. I Anledning af hans i Gaar gjorte Vedgaaelse af at have været med paa 

Allandale blev han nærmere forhørt navnlig m. H. t. hvorledes han var kommen der, da det maatte formodes 

at han, naar han havde været ved Udkanten af Frederiksted om Morgenen og derfra trængt ud af Byen havde 

fulgt den Flok der var med til at forøve Mordet paa Carlton og derefter var paa Whim, Concordia, Wheel of 

Fortune &c naar han pastaaer fremdeles, trods de afgivne Vidnesbyrd, at han ikke var i eller ved Frederiksted 

Onsdag Morgen og at han denne Morgen er gaaet fra Annally ad Orange Grove Veien over Mt Pellier op paa 

Bakkerne hvorunder Allandale ligger, og derfra saae Banden rykke ind paa Allandale. 

Arrestanten afførtes. 

Retten hævedes Kl: 4½.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1880 Løverdagen den 3die January om Eftermiddagen Kl 2 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Inspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Forhørene bleve gjennemgaaede for efternævnte Arrestanters Vedkommende og det med Hensyn til dem 

Oplyste dem foreholdt, nemlig: 

1. Robert Isaac af Mt Pleasant 

2. David William af Enfjeldgreen 

3. William Jones af U. Love 

4. James Harewood af U. Love 

5. Joseph Simmons af Northstar 

6. John William af Enfjeldgreen Williamsdelight 

og bleve de derefter indtil videre relaxerede. 

Retten hævedes Kl: 4.  Ph Rosenstand 

[Folio 210b-211a, opslag 255] 

Aar 1880 Fredagen den 9de Januar om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

I Commissionens ordinaire Skriver Arresthuusindpecteur Dendtlers Forfald, blev Protocollen ført af fungd. 

Politiskriver Alexr Henderson. Ar. Francis Harrison af Pl: Prosperity var fremstillet. 

Fremstod Fritz Waldemar Hendriksen af Frederiksted, der har afgivet Forklaring for Politiretten den 16de 

Novbr: 1878. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. 

Han forklarer, at han kjender Arrestanten meget godt endnu den 1ste Octr: 1878, da Deptnt: havde Tøm-

merarbeide paa Prosperity, saae han Arrestanten, der passede Heste dersteds. Deptns: i Politiretten afgivne 

Forklaring blev ham foreholdt og han vedstod den, med den Bemærkning, at Soldaterne allerede vare i Byen 

og kom fra Fortet af om mod det Sted, hvor den Katholske Prest boer. Deptn: forklarer derpaa nærmere at 

Arresttn: kom op ad Gaden forud for Soldaterne. Deptn:, hvis Bolig i Løbet af Aftenen eller Natten var bleven 
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brændt havde med sin Kone og et Par Børn søgt Tilflugt i den Katholske Præsts Huus, men da der allerede var 

saa mange, at der ingen Plads var, var han gaaet ind i Mrs: Dollmans Huus ved Siden af og opholdt sig saaledes 

om Morgenstunden der. Det var allerede saa lyst, at han fuldstændig kunde skjælne alt hvad der foregik og 

aldeles ikke kunde tage Feil af Arresttns: Person. Arrestanten bandede og spottede Soldaterne, der netop 

dreiede om Hjørne, idet han navnlig raabte paa, at han vilde op og sætte Ild ”at the head of the Town” og 

vilde brænde Rumperne ud paa disse Soldater, der vare komne for at skyde paa dem. Deptn: hørte tydelig 

disse Arresttns: Ord, ligesom han tydelig saae, at han, medens han i den høire Haand havde en Øxe, i den 

venstre Haand havde en Flaske Petroleum og under armen en Pakke Svovlstikker. Arresttn: gjorde intet 

Forsøg paa at stikke Ild paa Mrs Ramsay’s Huus, men truede kun i Forbigaaende de Folk, som boede 

underneden, med at han hvis de ikke lukkede Huset, vilde see ind til dem, hvilket Deptn., saaledes som 

arresttn: var forsynet maatte forslage, som om han vilde sætte Ild paa. Hvad der derefter blev af Arresttn: 

veed Deptn: ikke. De Forstyrrelser, der i Løbet af Natten havde været ved Mrs: Ramsays Huus, kan Deptn: 

ikke sige noget om, da han, efter en gang at være udbrændt var forskrækket og holdt sig og sin Familie ind i 

Gaarden, saaat han først om Morgenen, da han hørte, at der var kommen Hjælp vovede [Folio 211b-212a, 

opslag 256] sig frem i Forhuset. I Løbet af Natten, hørte han nok, at der var en Flok Negere i Gaden, og det 

hed sig inde i Gaarden, at nu skulde Stevens Huus, der var ganske tæt ved, brændes, saa Deptn: fik en ny 

Skræk, men det blev ikke til noget. 

Arrestanten, der havde paahørt Deptns: Forklaring, gjentager at han rigtignok var i Byen om Natten. Han 

kjender baade den Katholske Præstegaard og Mrs. Ramsay’s Huus, men han nægter, at han har været i den 

Gade om Morgenen den 2den October 1878 eller at han har foretaget sig noget af hvad Deptn: om ham udsi-

ger. Han havde slet ikke i Løbet af Natten nogen Øxe i Haanden, ikke heller enten Petroleum eller Svovlstikker. 

Deptn: fastholder aldeles bestemt sin Forklaring og paastaae navnlig at det er aldeles umulig at han kunde 

tage Feil med Hensyn til Arresttns: Person. Deptn:, der er bekjendt som en flink og ordentlig Person, er-

klærede sig rede til at beedige den. 

Deptn. aftraadte. 

Fremstod Charles Steede af Frederiksted, der ligeledes har afgivet Forklaring i Politiretten den 16de Novr: 

1878 betræffende Arresttn:. Han blev formanet ligesom foregaaende Depont: og forklarer derpaa, at han 

kjender Arresttn: og har kjendt ham ligesiden han, Arresttn: var i Smedelære, saaat det vilde være ham 

umuligt at tage Feil med Hensyn til Arresttn.: Person. Hans i Politiretten afgivne Forklaring blev ham foreholdt 

og han vedstaaer den i Et og Alt, med den Bemærkning, at Arresttn: rigtignok sagde om Soldaterne, at han 

vilde ”burn their ’Arses’ to hell”, men at Deptn: havde fundet dette Ord for usømmeligt til at han vilde 

gjentage det Arresttn: gik alene og hurtigt, som om han flygtede fra de fremrykkende Soldater og Deptn: 

anraabte ham ikke og talte ikke med ham. Nærmere tilspurgt, hvorfra Deptn: veed at det var Petroleum, som 

Arresttn: havde i Flasken, forklarer han, at Arresttn: holdte Flasken frem foran sig ligesom om han med den 

vilde illustrere sin Trudsel om, at sætte Ild ”at the head og the Town (Freegut)”. Deptn: opgiver, at hans Huus 

er i samme Gade, som Mrs: Dollmans Huus og den Kathsk-Præstegaard, men et Stykke længere ned i Gaden. 

Arresttn: gik opad Prindsensgade, saa at Arresttn: strax efter at have passeret Deptns: Huus passerede Mrs: 

Dollmans Huus, men de udenfor Deptns: Huus yttrede Ord vilde dog ikke kunde høres i Mrs: Dollmans Huus 

og Deptn: veed ikke, om Arresttn: har vedblevet at gjentage sin Trudseler medens han er gaaet op ad Gaden. 

Deptn: stod med sin lille Søn alene under Galleriet, medens hans Familie var inde i Huset. 

Arresttn:, der har paahørt Deptn: [Folio 212b-213a, opslag 257] Charles Steede’s Forklaring indrømmer at 

Steede maa kjende ham nøie og at Steede’s Ord staaer til Troende. Han indrømmer da ogsaa, at han den 

paagjældende Onsdag Morgen er passeret forbi Charles Steede’s Huus, men han kan, som han udtrykker sig 

ikke paatage sig at erkjende at han, enten har havt en Flaske Petroleum i Haanden, eller har brugt saadanne 

Yttringer, som Deptn: Steede tillægger ham. Han vil ikke have hørt eller seet noget til Soldaterne, da han 

passerede de paagjældende Steder. 

Deptn: ratihaberede sin Forklaring og fastholdt den med fuldkommen Bestemthed, da det paany fore-

holdtes ham og erklærede sig rede til at beedige den. 
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Deponenten aftraadt. 

Fremstod Frederik Elskoe, Skrædder af Frederiksted, født sammesteds, 35 Aar gml:, tilhører Lutherske-

kirke. Han blev formanet som de foregaaende Deponenter og forklarer derpaa, at han, der i Oprørsdagene 

boede i Prindsensgade ligeoverfor Mrs: Dollman’s Huus Onsdag Morgen den 2den Octr: 1878 strax efter at 

Soldaterne var kommen ind i Byen, saae han en Neger gaae hurtig op ad Prindsensgade. Negeren havde en 

Flaske, som Deptn: antog med Petroleum i Haanden. Han gik hurtigt og snakkede medens han gik om at nu 

havde Militairet begyndt at skyde men han, Arresttn: havde sit Skyde tøi i Haanden, formentligt menende 

Petroleums Flaske. Han standsede ikke og Deptn: opfattede ikke hans Ord, som rettede til nogen bestemt 

Person. Deptn: hørte ikke, at han udtrykkelig nævnede, at han vilde sætte Ild i Freegut, men Deptn: havde 

kun sit Vindueskod paa Klem, saa at han ikke ret langt kunde see eller høre Arresttn:. Deptn: spurgte bagefter, 

hvem Negeren var, og hørte at han hed Francis og var Hestepasser paa Prosperity, Han mener ogsaa at kunde 

kjende Arresttns: Træk, men kan, da han ikke tidligere har kjendt Arresttn: dog ikke være vis derpaa. 

Depontns: Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet. 

Arresttn:, der har paahørt Depontns: Forklaring angiver nu, at han efterat have passeret Charles Steede’s 

Huus, bøiede om ad Tver-Gaden, der fører op forbi de mæhriske Brødres Kirke og derfra gik over La Grange 

hjem til Prosperity. 

Fremstode paany Deponenterne Fritz Valdemar Hendriksen og Charles Steede, der begge findes nærmere 

beskrevet i det ovennævnte Politiretsforhør. 

Samtlige 3 Deponenter derpaa modtoge Lovens Formaning og Forberedelse til Eeden, hvorpaa de med 

Lovens Ed bekræftede deres afgivne Forklaringer. [Folio 213b-214a, opslag 258] 

Deponenterne bleve demitterede. 

Arrestanten bemærkede, da han skulde afføres, at Charles Steede’s Forklaring var sand, navnlig forsaavidt 

den gaaer ud paa, at Arrestn: havde en Flaske Petroleum i Haanden, medens Arresttn: ikke vil erindre, at han 

har brugt de paagjældende Ord. Han vil have funden Petroleumsflasken ved Gadehjørne og fastholder, at 

han ikke enten har været med til at sætte Ild paa eller at røve, da Johan William fik ham fra det. Han fandt 

paa Gaden nogle Segarer og var med til at drikke noget ”Guavaberryrum” af en Demijohn som Quintyne 

(senere død) havde. Hele Onsdagen var Arresttn: saa udaset at han holdt sig inde i ”Old Irons” Huus paa 

Prosperity. Hvad Colnl: Peter og de andre, der ligesom Arrestanten vare med til at brænde Nordsiden’s 

Plantager om Torsdagen, foretog sig om Onsdagen, veed Arr: ikke. Da under nærmere Examination Arrest: 

ikke vil have videre at berette om Ildebrandsnatten blev han afført. 

Fremstilledes Arr: George Hewy af Pltgn: Sprat Hall. Han vedbliver hvad han bestandig har fastholdt om, 

at han, da han Ildebrandsaftenen kom ind til Byen, gik over Torvet sammen med en anden Neger hen til det 

Huus i Dronningens Gade, hvor hans Søster boede og i hvilket Skrædder Don Pierre havde sit Boutik. Hans 

Søster var dengang paa St Thomas og han maatte derfor sørge for, da Ilden nærmede sig at see at faae hendes 

Sager flyttet. Han havde saaledes god Grund til at opholde sig i Gaarden og han var ikke i Flok med andre 

Negere. Skraat overfor Huset boede Edward Roberts, men Arresttn: saae hverken ham eller hans Søn og han 

vil ikke have brugt de af dem omforklarede Ord. Arresttn: havde ingen Grund til at tale om hvad et Pas koster, 

da han ingen Tanke havde om at forlade Landet. Arr: gik hjem til Sprat Hall Onsdag Morgen og gik ikke med i 

Banden om Torsdagen. Han saae Thomas Graydon og Jacob Pickering slibe en Sabel og en Kniv i Sprat Halls 

Gaard, hvorfra de gik ned i Negerbyen, men Arrest: følgte dem ikke. 

Fremstod Edward Roberts, Fisker af Frederiksted, der har afgivet Forklaring, Arrestanterne George Henry 

betræffende i Frederiksted Politiret den 30te October 1878. Det blev ham betydet, at han har at afgive 

Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. Han kjender Arr: godt. Hans i Politiretten afgivne Forklaring 

blev ham foreholdt og han vedstaaer den. Han forklarer derpaa, at det maa have været tidligere paa Aftenen, 

at Arr: flyttede sin Søstres Sager bort fra Huset hvor Donpierre boede. Da Robt: Flynn’s Huus, der blev 

antændt fra Lund’s Huus, brændte, kom navnlig Arr: gaaende ned ad Gaden fra Donpierres Huus, der laa paa 

den anden Side af Gaden [Folio 214b-215a, opslag 259] lidt høiere oppe. Deptns: Kone kom med et Udraab 

om, at nu var der Ild i Flynn’s Huus, og at det var paa Tiden, at de – Deptn: og Kone – flyttede deres Bohave, 
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og det var ved den Leilighed, at Arrest: bruget Yttringen, at Alle maatte dele lige Skjæbne og at der ikke 

maatte slukkes. Negrene gik om Torvet længere ned i Byen, og først senere, efter John Moore’s Boutik og 

andre Huse nede i Kongensgade vare brændte kom Banden, eller en Bande – Deptn: veed ikke om, det var 

den samme – igjen over Torvet opad Dronningensgade. Arr: var noget bagefter, da Banden havde passeret 

Huset hvori Donpierre boede, da arr: med Raabet ”our side come back” fik Banden til at vende om. Han 

raabte til dem, at de maatte ”fall on” Donpierre; han – Donpierre – saa raabte Ar: - tog en Daler eller halv 

anden for at sye et Par Buxer, medens Negrene maatte arbeide en heel Dag for 10 Cents, og ved denne 

Leilighed faldt ogsaa Yttringen om, hvad Pas og Passage kostede. Negrene strømmede sammen om Don-

pierres Huus, der blev banket løs paa det, og Deptn: hørte hvorledes hans Symaskiner blev kastede ud paa 

Gaden. Strax efter stod Huset i Brand, saa at Deptn: kan ikke have Tvivl om, at det var den af Arr: George 

Henry tilbagekaldte Flok, der satte Ild paa det. Deptn:, der igjen var gaaet ind i sit Huus, saae ikke, at Arr: 

personlig enten opbrød Huset eller antændte Ild; men det var om ikke ham selv, saa den af ham tilkaldte 

Flok. Depts: Kone havde dengang, efterat de fleste af deres Sager var flyttede, forladt Huset, der ligger noget 

tilbage fra Gaden, saa at det undgik at blive antændt fra Flynn’s Huus. Begivenheden med Amos Knott, 

hvorom Deptn: tidligere (den tom plads) har forklaret, forefaldt senere paa Aftenen. 

Deptns: Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet og han erklærede sig rede til at beedige den. 

Deptn: demitteredes og arresttn: afført. 

Retten hævet Kl: 4½. 

 Ph Rosenstand  C Sarauw 

 

Aar 1880 Løverdagen den 10de Januar om Formiddagen Kl: 9½ sammentraadte Commissionen i Frede-

riksfort. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

I Commissionens ordinaire Skriver Arresthuusinspecteur Dendtlers Forfald blev Protocollen ført af fungd: 

Politiskriver Alexr Henderson. 

Arrest: Francis Harrison var fremstillet. 

Fremstod Powles William af Frederiksted, Bødker, en ældre Mand. Det blev ham betydet at han har at 

afgive Vidneforklaring og at han maa tale Sandhed. Han forklarer derpaa, at han der har et Huus i Byen, men 

opholder sig og har Arbeide paa Pltgen: William, om Aftenen den 1ste Octobr: 1878, da han saae [Folio 215b-

216a, opslag 260] Ild i Byen, gik derind. Inde paa Torvet traf han, omt: paa den Tid da Lunds Huus brændte 

Arrest: Francis Harrison, som han derefter stod en Stund sammen med. Der kom nogle Negere løbende med 

Varer, som de havde røvet og Deptn: raabte efter dem. Da de derpaa vendte om og vilde banke Deptn: lagede 

Arrest: sig imellem. Arr: var ved en halv Time eller maaskee en Time sammen med Deptn, men ellers saae 

Deptn: ham ikke i Løbet af Natten og Deptn: har ikke i nogen Maade holdt paa ham eller faaet ham fra at 

følge de andre Negere. Onsdag Morgen saae Deptn: ham paa Afstand løbe fra Lagungade opad 

Prindsensgade. Deptn: raabte efter ham, men han veed ikke om arr:, der ikke standsede, hørte ham. Deptn: 

fik kun et Glimt af Arrst: og lagde ikke Mærke til om han havde Noget i Haanden. 

Arresttn: angiver, at han senere kom tilbage paa Torvet, da Deptn: var oppe paa sit Huus for at holde det 

vaadt, og rakte Deptn: Vand. 

Deptn: siger, at der var flere som rakte ham Vand og han veed ikke om Arr: var iblandt dem. 

Deptns: Forklaring blev ham foreholdt og ratihaberede den med Tilføiende at han i Almindelighed kaldes 

John William. Arrestn: angiver, at han igaar med Johan William har ment nærværende Deptnt:. 

Deptn: demitteredes og Arresttn afført. 

Fremstilledes Arr: George Henry af Pltgn Sprat Hall. 

Fremstod John William, Roberts af Frederiksted, der har afgivet Forklaring i Frederiksteds Politiret den 

30te Octr: 1878 betræffende Arr: G. Henry. Det blev ham betydet at han har at afgive Vidneforklaring og maa 

tale Sandhed. Han forklarer derpaa, at han har kjendt Ar: siden han – Deptn: – var en Dreng, saa at det vilde 

være ham umulig at tage Feil med Hensyn til Arrs: Person. Den af ham i Politiretten afgivne Forklaring blev 

ham foreholdt og vedstaaer han den i det Hele. Under en nærmere Examination, mener Deptn:, at Yttringen, 
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med H. til at slukke Ilden i Flynn’s Huus faldt fra Arr: paa samme Tid, som han fra Torvet af kom bagefter en 

Negerhob opad Dronningens Gade, altsaa kort forinden Arr: kaldte Hoben til at anfalde Donpierres Huus. 

Foreholdt, at der hengik en god Stund imellem Branden af Flynn’s Huus og Angreben paa Donpierres Huus, 

fastholder Deptn: med fuldkommen Bestemthed, at han har hørt begge Yttringer fra Arr:. Deptn: stod ved 

Indgangen til den Gaard, hvori Faderen Huus laae, da Arresttn:, der var efter ved Flokken, kaldte den til- [Folio 

216b-217a, opslag 261] bage med Raabet, ”our side fall in here”, det er Donpierres, eller lignende Ord, idet 

han raabte paa, ”at Donpierre tog en Daler eller halv anden Daler for at sye et Par Buxer Pas og Passsage 

kostede To og Alle Daler, medens en Neger kun havde 10 Cents om Dagen. Hoben vendte sig derpaa mod 

Donpierres Huus, der blev opbrudt og hans Symaskiner og andre Sager blev smed ud paa Gaden. Hoben var 

endnu ved Huset, da Deptn: gik oppe i Byen, hvor han boer, saa at han ikke saae, om der blev sat Ild paa 

Huset. Da Deptn: henimod Morgenstunden igjen kom ned i Gaden, var Huset brændt. Med samme 

Bestemthed vil Deptn: have hørt, at Arr: da Flynn’s Huus brændte gjorde, som Svar paa et Udraab om, at nu 

brændte Flynn, den Bemærkning, at der ikke maatte slukkes, men at Alle maatte dele lige Skjæbne. Deptntn: 

erindrer under nærmere Examination, at han efterat Ilden var udbrudt i Flynn’s Huus og Arr: havde gjort hiin 

Bemærkning gik ind i Gaarden og hjalp sin Moder med at pakke nogle Sager sammen, ligesom han flyttede 

en Kuffert for hende op i Skolegaarden, og det er meget muligt at der hengik en god Stund imellem Arr: 

Bemærkning om Flynn’s Huus og Anfaldet paa Donpierre’s Huus. Deptn: kan mulig nu saalænge efter løbe 

sur med Hensyn til sit Angivelse, men han er fuldkommen Sikker paa, at begge de Fakta han med Hensyn til 

Arr: har angivet, ere rigtige. Han tilføier, paa Anledning at han ikke har nogen Beretning om det Forefaldne 

fra sin Fader, Deptn: Edward Roberts, men at han, som sagt, selv stod i Porten. 

Fremstod Edward Roberts, der forklarer, at baade han, hans Kone og foreg: Deptnt: og andre Folk, der 

boede i Gaarden, gik frem og tilbage i Gaarden, men hans Kone var gaaet, da Negerbanden igjen kom op ad 

Gaden. Sønnen stod ved Porten, da Hoben kom op ad Gaden og Deptn: hørte, at han bad Gaardens Folk om 

ikke at staae samlede ved Porten, da det vilde trække de andre til. Han veed altsaa, at Sønnen stod ved 

Gaden, skjøndt ikke sammen med Deptn:, da George Henry kaldte Banden tilbage. Det blev ham foreholdt, 

hvad Uovereensstemmelse, der er imellem hans og den foregaaende Deptns: Tidsangivelse, men han fast-

holder aldeles bestemt sin Angivelse og mener at Sønnen maa huske Feil. 

John Wm Roberts indrømmer igjen, at det er muligt at der virkelig forløb længere Tid imellem de to Facta 

end af ham først opgivet, men han han fastholder ubetinget begge Facta. [Folio 217b-218a, opslag 262] 

Deptns: Forklaring blev ham foreholdt i det Hele og han ratihaberede saaledes, som den tilsidst foreligger. 

Arr. George Henry, der havde paahørt Forklaringen, angiver at han slet ikke var ved Donpierres Sted 

dengang det blev ødelagt. Han havde dengang flyttet baade for sin Søster og for nogle andre Folk, der boede 

i Nærheden, og han vil derefter have opholdt sig i Nærheden af de mæhriske Brødres Kirkegaard, uden igjen 

at kome ned i Byen. Han indrømmer, at begge Deptr: maa kjende ham nøie, men paastaaer desuagtet, at de 

maa have taget Feil. 

Forklaringerne blev paany nøie gjennemgaaet med begge Depttr:. De fastholde dem hver for sig og er-

klære sig rede til at beedige dem.  

Deptrne: Edward Roberts og John Wm Roberts, der findes nærmere beskrevne i den ommeldte Politirets 

Forhør, modtog derpaa Lovens Formaning og Forberedelse til Eeden, hvorpaa de med Lovens Eed bekræftede 

deres afgivne Forklaringer. 

Deptn: John William Roberts demitteredes og Arresttn: afførtes. 

Deptn: Edward Roberts forblev fremstillet. 

Fremstilledes Ar: Amos Knott. 

Deptns: Forklaring vedkommende denne Arrestant i Politirets Forhør af 30te Oct: 1878 blev ham forholdt 

og vedstaaer han den, idet han tilføier, at Arr: der var rasende, men ikke syntes at være fuld ogsaa brød 

Døren af Huset, for at slæbe den ud paa Gaden og kaste den i Ilden, samt tilkaldte andre Folk for at hjælpe 

ham, uden at der dog kom nogen, saa at Deptn: igjen fik Arr: paa Døren. 
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Arr: erklærer, at han intet har at sige imod Deptns: Forklaring, ligesom han heller ikke tør modsige, hvad 

Edmond Wilson i det paagjældende Politiretsforhør, har udsagt om, at Arr: forfulgte ham og slog ham, men 

han nægter dog, at han havde været ved at vilde sætte Ild paa Mrs: Irvin’s Hus. Han fastholder, at Anlednin-

gen til at han forfulgte den Person, som har vist sig at være Wilson, var den, at han – Arr: – fik et Hug i 

Skulderen, saa han forfulgte den formodede Voldsmand, hvorved han da kom ind i Deptn: Robert’s Huus. 

Han maa dog sige, at han ikke slog Lampen istykker, i den Tanke derved at foranledige Ildebrand, men 

tilfældigt er kommen til at slaae den ned. Under et nærmere Forhør, nægter han som hidtil vedholdende, at 

han har været ved Fortet sammen med Samuel Henry, hvem han slet ikke vil have kjendt. 

Edward Roberts demitterede og Arr: afført. 

Mødet [Folio 218b-219a, opslag 263] hævet Kl: 4½. 

 Ph Rosenstand  C Sarauw 

 

Anno 1880 Tirsdagen den 13de January om Eftermiddagen Kl: 1 blev Retten sat i St Croix Arresthuus og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner var 

tilstede Commissionens Skriver Inspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var forhindret fra at være tilstede. 

Arrst: Edward Lewis var fremstillet. 

Fremstod Simon Saunderson, 30 Aar gammel tilhører den engelske Kirke, Det blev ham betydet at han har 

at afgive Vidneforklaring og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer at han kjender A. Edward Lewis. 

Sidste Gang han saae A. var Formiddagen efter Ildebranden i Vestenden altsaa den 2den October 1878. A. kom 

gaaende op ad Veien der løber igjennem U. Love imellem Værkerne og Negerbyen. Dep. kom nede fra 

Gaarden ved Værkerne hvor han, der er Karremand, og havde været til Arbeide indtil Kl 11 om Formiddagen 

og havde sat sin Karre fra sig. Han gik sammen med en anden Arbeider Joe Jarvis og vilde op i Negerbyen. 

Arrest: spasserede dem paa Veien, han gik temmelig hurtig, havde en sort Jakke paa, en sort eller mørk ny 

Filthat, samt en lang Slagterkniv i den høire Haand og en Stok under den venstre Arm. Dep. talte ikke med A. 

Dep.’s Ledsager kaldte paa A., men denne fortsatte sin Vei uden at svare eller standse. Dep. veed ikke om A. 

havde talt med nogle af Folkene i Negerbyen hvilken han havde passeret da han mødte dem. 

 Dep.’s Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet. 

Arrestanten erindrer at han mødte Dep. og Jarvis om Onsdag Formiddag. Han husker ikke om han havde 

Kniven i Haanden eller i Bæltet hvor han har pleiet at bære en Kniv. Det var ingen Slagterkniv eller usædvanlig 

lang Kniv men almindelig 25 cts Kniv /: stor Kjøkkenkniv :/. Hatten var en ny Filthat som han havde tilbyttet 

sig i Vestenden Tirsdag Eftermiddag og han har forøvrigt intet at sige til Dep.’s Forklaring. 

Dep. aftraadte. 

Fremstod Joseph Benjamin, kaldet Joe Jarvis, af Pl. U. Love, født paa St Kitts og tilhører den engelske Kirke. 

Han blev formanet som foregaaende Dep. Han forklarer at han kjender A. og giver forøvrigt samme Forklaring 

som foregaaende Dep., idet han derhos paa Tilspørgsel om hvorledes A. saae ud udsiger, at A. var vaad af 

Sved og saae vild ud saa at Dep., der kaldte paa ham uden at faae Svar ikke havde Lyst til at gaae hen til A. da 

han gik med den store Kniv aaben i Haanden. Dep. vil mene at Kniven var længere end en 25 cents Kniv og 

den blinkede som en ny Kniv. Dep. kan ikke sige om A. kom fra Frederiksted eller fra Nordsiden da Veiene 

løbe sammen inden Upper Love. Dep. ratihaberer sin Forklaring. 

A. fastholder at det var en 25 cts Kniv, og at den ikke var ny. [Folio 219b-220a, opslag 264] 

Dep. aftraadte. 

Fremstod Emilie Samuel af Pl U. Love, født paa U. Love. Hun blev formanet til Sandhed og forklarer der-

paa at hun der den paagjeldende Onsdag Formiddag havde været til Arbeide men af Driveren havde faaet 

Lov til at gaae bort, da hun fra Marken kom ud paa Landeveien saae A. passere kommende fra Vestende-

Kanten uden at hun dog kan sige om han kom fra Byen eller fra Nordsiden. Dep. beskriver A.s Udseende 

ligesom foregaaende Dep. idet hun navnlig ogsaa tilføier, at A. var svedig og saae ophidset ud. Kniven var en 

lang Kniv. Hun talte ikke med A. og hørte ham ikke sige noget men da hun lidt efter kom op i Negerbyen hørte 
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hun at det der oppe blev sagt at A., da han passerede Negerhusene havde talt om at Negerne havde ”been 

fighting” i Vestend siden Kl: 3 den foregaaende Dag. Hun veed ikke om A. directe havde sagt det til nogen 

bestemt Person og kan ikke med nogen Sikkerhed sige af hvem hun hørte det. Hun husker ikke at hun hørte, 

at A. ogsaa havde knurret over at Folkene paa U. Love arbeidede. Dep. ratihaberede sin Forklaring og 

aftraadte. 

Fremstod James Joseph af Pl. U. Love født paa Antigua, hører til den mæhriske Kirke. Han blev formanet 

som foregaaende Deponenter. Han forklarer, at han kjender A. Dep. stod den paagjeldende Onsdag For-

middag i U. Love Negerby og saa A. komme op ad Veien fra Vestende Kanten. A. standsede ikke ved Neger-

byen eller saavidt Dep. bekjendt talte med Nogen. Paa samme Tid, som A. kom gaaende hen ad Veien kom 

Simon Sanderson og Joseph Benjamin gaaende fra Gaarden ved Værkerne. Simon med sin Karrepidsk over 

Skulderen. Dep. hørte at A. – som Dep. antager, foranlediget ved, at Simon øiensynlig kom fra Arbeidet gjorde 

en Bemærkning om at Folk her vare til arbeide medens Negerne i Vestend havde slaaedes for 10 cts siden Kl: 

3 den foregaaende Dag. Han hørte ikke, at A. sagde at han selv havde været ”fighting” eller talte om at han 

havde faaet en Kugle igjennem Jakken eller truede med at gjøre noget hvis Folkene vedbleve at arbeide. 

Foreholdt at Simon Sanderson og Joseph Benjamin ikke ville have hørt A.’s Bemærkning, finder Dep. dette 

meget besynderlig da efter hans Mening A. var nærmere ved dem end ved ham. Hans Forklaring blev ham 

foreholdt og af ham ratihaberet. 

A. benægter at have brugt den paagjeldende Yttring. Paa Mt Pleasant fortalte han at Negerne havde 

slaaedes som ommeldt. 

Fremstod paany Dep. Simon Sanderson og Joseph Benjamin. De confronteredes med Dep. James Joseph 

men fastholder at de intet hørte. De vilde hellere ikke bag efter i Negerbyen have hørt Tale om det. Hvorimod 

Emilie Samuel, der ligeledes paany fremstilledes, fastholder at det almindelig blev sagt i Negerbyen, og Dep. 

James Joseph angiver at han i Negerbyen har talt om hvad Edward Lewis havde sagt. 

Samtlige Deponenter demitteredes. 

Arrestanten afført. [Folio 220b-221a, opslag 265] 

Fremstilledes A. Benjamin James af Pl. Windsor. De af ham tidligere navnlig i Forhør den 19de og 20de 

December 1878 /: Justitsraad Forsbergs Forhørs Protocol :/ afgivne Forklaringer bleve med ham igjennem 

gaaede. Han forklarer nærmere at det allerede var ude paa Landeveien at Joseph William havde givet ham 

et Par Svovlstikker, da Joe William vilde tænde sin Pibe og A. tænde sin Cigar. Han tændte alligevel ikke Ciga-

ren og havde saaledes endnu Svovlstikkerne inde i Mt Pellier’s Huus hvor han og Joe William vare ligegode 

om at sætte Ild i de gamle Papirer, Aviser o.s.v. dog saaledes at Joe Williams Svovlstik glippede saa at det var 

Arrestanten som fik Ilden tændt. Det var Sarah Conradt der fra det næste Værelse havde bragt den gamle 

Fruentimmerkjole som Joe William søgte at sætte Ild i. A. forklarer videre at han, mere end halvfuld som han 

var sad og dvaskede i et Vindue da John Lewis kom og ruskede i ham og efter at A. først havde undskyldt sig 

med at han var alt for fuld til at foretage sig noget, tvang ham til at komme frem i Stuen og, da A. ikke var 

istand til at fare om og slaae istykker, til at stryge sine Svovlstikker af. M. H. t. at der var Tale om at sætte Ild 

paa et Sukkerstykke ved Morningstar forklarer A. nærmere at det var ham der standsede ved Sukkerstykket 

fordi han følte sig for fuld til at gaae længere. Henry James søgte at faae ham videre, da den tidligere omtalte 

Dreng bragte noget Trash i den Tanke at sætte Ild i et Sukkerstykke. A. havde ikke Lyst til at sætte Ild paa 

Sukkerstykket og Henry James forbød det som en unyttig Ting og fik A. igjen paa Benene og han kom saaledes 

til Mt Pellier. 

Fremstilledes A. Joseph William af Windsor. Han angiver ligeledes som tidligere at det var ude paa Lan-

deveien at han gav Benjamin James Svovlstikkerne for at han kunde tænde sin Pibe med. Han benægter 

derhos at han inde i Mt Pellier Huus afstrøg nogen Svovlstik ligesom han gjentager at der allerede var tændt 

Ild flere Steder inde i Huset da Benjamin James standsede ved det omtalte Sukkerstykke men det var ikke 

ham, men derimod Johnny som vilde have sat Ild paa det. Benjamin James var saa fuld at han neppe veed 

rigtig Beskeed. A. selv havde ogsa faaet Rom at drikke af John Lewis og Henry James. 
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A. Benjamin James angiver nu at Sarah Conradt endnu ikke havde bragt den gamle Kjole ind da Joe Willi-

ams strøg Svovlstikken af men han vil fremdeles mene at være vis paa, at Joe Williams strøg en Svovlstik af. 

A. angiver, at det ikke er sand at hans Søster Maria Michael – gift med A. George Michaell bragte Petroleum 

ind i Mt Pelliers Vaaningshuus. Han saae hende i Mt Pelliers Gaard da Banden kom der ind men ikke videre. 

A. Joseph Williams forklarer, at han ogsaa, saae Maria Michael i Mt Pelliers Gaard men han saae hende 

ikke inde i Huset. [Folio 221b-222a, opslag 266] 

Med Hensyn til det fra Høgensborg Folk gjorte Angivende om at George Michael var kommen til Høgens-

borg Torsdag Morgen og havde faaet Høgensborg Folk til at rykke ud blev derpaa begge Arrestanter, hver for 

sig, forhørte. Benjamin James Angiver at George Michael Torsdag Morgen forinden Kl: 7 passerede Windsor 

Negerby. Han havde en Pistol i Haanden, havde en Krudtfalske med sig og var iført en gammel Soldaterfrakke. 

Han advarede Driveren om, at han gjorde bedst i at holde sig skjult da der, hvis nogen Bande kom, vilde blive 

søgt efter ham. George Michael gik videre øster paa, og A. mener, at han var paa Mt Pellier da Banden kom 

der. 

A. Joseph Williams vil ligeledes have seet George Michael passere Windsor Torsdag Morgen. 

Arrestanterne affø’rte. 

Retten hævet Kl. 4½  Ph Rosenstand 

 

Aar 1880 Fredagen den 16de Januar om Formiddagen Kl: 10 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

I Commissionens ordinaire Skriver Arresthuusinspecteur Dendtlers Forfald blev Protocollen ført af fungd: 

Politiskriver Alexr Henderson. 

Arr: Joseph Bowell var fremstillet og blev underkastet nærmere Forhør, hvorunder han fastholder, at han 

alene har været med ved Branden af Carlton den 3die Octr: 1878, idet han nærmere forklarer, at han ikke, da 

Høgensborg’s Folk om Morgenen drog ud og gik til Wms Delight og Enfield Green, men først senere da 

Washington, efterat disse Plantager vare brændte, kom tilbage for at faae de Folk, der vare blevne tilbage, 

med over til Carlton gik med derover og saaledes rigtignok var i den Bande, der afbrændte Carlton’s Værker 

og først blev adsplittet, da Militair-Magten skred ind. Han fastholder, at han kun var i Gaarden og benægter 

navnlig fremdeles, at han har forfulgt Mrs: Crawford med en Kniv eller villet tilføie hende Overlast. Onsdag 

Morgen, da Mordet fandt Sted paa Carlton, vil han fremdeles have været hjemme paa Høgensborg, men kan 

dog, da han opfordredes til at gjøre Rede for hvem han den Morgen har seet og omgaaedes, ikke nævne 

noget senere Tidspunkt end Kl. 7 a 8. Han vil idet Hele taget have holdt sig hjemme hele Onsdag. 

Fremstilledes Ar: Joseph Spencer af Hogensborg, der opgiver, at han er vis paa at han saae Ar: Bowell i 

Banden ovre ved Carlton, men ikke tør have nogen Mening om hvorvidt Bowell var med paa Wms Delight og 

Enfield Green. 

Begge Arresttn: afførtes. 

Fremstilledes Ar: John [Folio 222b-223a, opslag 267] Hodge. 

Fremstod David Rodgers af Frederiksted, der tidligere i Politiretten har afgivet Forklaring m: H: til Ar: 

Hodge, men som, da Vidneførselen mod Hodge, den 27de Sept: fr: Aar, forøvrigt foregik, var fraværende og 

siden, da han farer til Søes, idelig har været borte fra Byen. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vid-

neforklaring, og at han maa tale Sandhed. Den af ham i Frederiks: Politiret den 18de Octr: 1878 afgivne For-

klaring blev ham foreholdt. Deptn: forklarer derefter nærmere, at han, der den paagjældende Nat, i flere 

Omgange kjørte med en Vandtønde, saaledes som af ham i Forhør 26de April for: Aar udsagt, flere Gange 

stødte paa Banden, der opbrød og ødelagde Boutikker, og paa denne Maade kom han flere Gange og paa 

forskjellige Steder at see Arr: Hodge, hvem han, navnlig fra den Tid, da Arresttn: tjente paa Two Brothers, 

kjender saa godt, at det er ham umuligt at tage Feil af ham. Han saae først Arresttn: i den Hob, der opbrød 

og plyndrede Kjmd: Wallaces Boutik i Bjerge Gade, tæt ved Strandgade. Han lagde navnlig Mærke til, at Ar-

resttn: standsede en Dreng, der søgte at skaffe Hr: Wallace’s Vogn bort fra Stedet, men forøvrigt kan han 

ikke fra dette Sted sige andet, end at Arresttn: var med i Banden. Deptn: kjørte videre med sin Karre og kom 
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tilbage til Reuters Huus. Deptn: gjorde derpaa nok en Tour med sin Karre ned til Brønden i Lagunen, og paa 

Tilbageveien maatte han kjøre om ad Torvet og kom saaledes ud i Kongens Gade ligeover for V. B. Woods 

Boutik, udenfor hvilken der dengang var en Hob Negere, som havde sat Stedet i Brand og i denne Hob saae 

Deptn: atter Arresttn:, uden at han tør sige, at han saae Arresttn: særlig gjøre noget. Paa en ny Vand-Tour, 

som Deptn: gjorde, og paa hvilken han blev nødt til at dreie om ad en Gade endnu længere nede (Toldbod 

Gade), saaledes at han kom ud i Kongensgade ved John Moore’s Boutik, traf Deponenten udenfor denne 

Boutik paa en Neger-Bande, der havde samlet sig der. Gaden var saa opfyldt af Negere, at Deptn: 

nødvendigviis maatte standse, og han kom saaledes til at see, at Boutikken blev opbrudt, og er han ganske 

vis paa at det var Arresttn: Hodge, der opbrød eller ialfald huggede løs paa en af Dørene, idet han, om han 

endsikkert mener, at Døren virkelig ogsaa af Arr: blev opbrudt, dog ikke tør paastaae videre, end at Arresttn: 

huggede løs paa Døren. Da Deptn: som sagt blev nødt til at standse der, fik han Leilighed til at see, at 

Halvdelen af Banden, inden de endnu vare færdige med Moore’s Boutik, vendte sig imod By-Agent Richard 

Beeches skraas overfor liggend Contoir-Locale. Arr: var med i denne Flok, og Deptn: saae, at han atter her 

huggede løs paa Døren. Deptn: saae nu sin Leilighed til at komme videre med Karren og saae ikke senere 

noget til Arresttn:. Deptn’s: Forklaring blev, i Forbindelse med hans Forklaring for Politiretten, omhyggelig 

gjennemgaaet med ham, og udsiger han da, at han i Politirets Forhøret maa være bleven misforstaaet, naar 

det hedder, at han saae Hodge slæbe Varer ud af Wood’s Boutik, da han, som nu forklaret kun har meent at 

sige, at Arresttn: var med til at ødelægge Wood’s Boutik. Foreholdt, at han i Forhøret d 26de April fr: Aar, da 

han afgav Vidnesbyrd mod David Cameron betræffende Afbrændingen af Betjent Larsen’s Huus, ogsaa har 

nævnt Arr: Hodge, forklarer han, at han maa have opfattet Spørgsmaalet, som i Almindelighed gaaende ud 

paa, om han havde seet Hodge i nogen Bande, og at det er dette han har meent at bekræfte. Han mindes 

ikke at have seet Hodge ved Betjt: Larsen’s Huus, der, om han husker ret var afbrændt, inden han saae Hodge 

ved Wallace’s Huus. 

Arresttn:, der havde paahørt Deptns: Forklaring, benægter at han har været med i Neger-Banden, enten 

ved Wallace’s, eller Wood’s, eller Moore’s eller Beech’s Sted. 

Deptns: Forklaring blev paany gjennemgaaet med ham og det blev ham igjen foreholdt, hvor omhyggelig 

han maa være, for ikke at sige mere, end hvad han er fuldstændig vis paa, men han ratihaberede den i Et og 

Alt og erklærede sig rede til at beedige den. 

Efter Budsendelse fremstod John James Henry Flynn, der efterat være formanet som foregaaende Deptn:, 

erklærer at han nøie kjender Arresttn: Hodge. Han ratihaberer sin i Politirets Forhøret den 18de Octr: 1878 

afgivne Forklaring og forklarer nærmere, at han der boede ved siden af Wallace’s Huus, da han saae Negerne 

opbryde og ødelægge Huset, sprang ind i Gaarden og trak Phætonen ud og løb med den ned ad Strandgaden 

til han blev forfulgt af Arresttn:, der havde en Øxe paa en Stok i den ene Haand og en Græskniv i den anden 

Haand. Arresttn: gav forresten kun et Hug paa Vognen og lod derpaa Deptntn:, der blev streifet i Haandleddet 

af Hugget, Lov til at gaae videre. Deptn’s: Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet. 

Arst: angiver, at han godt kjender Deptn: og indrømmer, at han i Strandgaden saae Deptnt: trække af med 

en Phæton. Han vil have raadet Deptn: til at skynde sig afsted med den og vil ikke enten have hugget paa 

Phætonen eller engang havt en Øxe i Haanden. 

Deptntn: fastholder sin Forklaring; det var klart, at Arrest: hørte til den Bande, der var ved Wallace’s 

Boutik, efterat han havde mødt Deptn: løb han ad Banden til igjen. [Folio 224b-225a, opslag 269] 

 Deptn: David Rodgers, der er 25 Aar gml: og tilhører den Engelske Kirke derpaa modtog Lovens Formaning 

og Forberedelse til Eden, hvorpaa han med Lovens Ed bekræftede sin idag aflagte Forklaring. 

Efter Omstændighederne fandtes det, ialfald for Tiden at kunne undgaaes at ædfæste Deptn: John J. H. 

Flynn, der er en ung Knægt. 

Begge Deptne: demitterede og Arrrestanten afført. 

Fremstod Arr: Thomas Dembo. 

Fremstod Rombodhr: Robert Flynn. Den af ham i Fredersiks: Politiret den 13de Octr: 1878 afgivne 

Forklaring betræffende Arrstn: blev ham foreholdt. Han bekræftede denne Forklaring. Han angiver videre, at 
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han maatte komme til Indtrykket af, at Arrest: var den der førte Banden, eftersom det var Arrestn: der 

tilkaldte Deptntn:, der stod ved Hjørnet af dit Huus, saaledes som forklaret, med Yttringen om, at han (Arr:) 

var kommet Tidsnok til sende Deptn: til Helvede. Den bekjendte Saml Henry, hvem Deptn: selv havde seet 

stikke Ild paa Lund’s Huus og hvem Deptn: flere Gange havde talt med var paa Stedet og paa Deptns: Opfor-

dring fik han Banden, i hvilken Demboe var til at dreie ned over Torvet, saaat Banden ikke tilføiede Deptntn: 

eller hans Huus, der endnu ikke var antændt nogen Overlast. Paa samme Tid var der Spectakkel ved Mallgravs 

Hus saa Hoben standsede der til den atter gik videre uden at ødelægge Mallgravs Huus til Wood’s Boutik. 

Deptn: saae ikke videre til Arresttn: Han forklarer at han meget godt kjender Arresttn:, hvem han har seet tit 

hos Hr: Plasket paa Grove Place og at Arrstten: ogsaa kjender ham godt. Hvis Arrestn: ikke havde talt til ham, 

ville Deptn: formodentlig ikke have lagt Mærke til ham. Han kjendte ikke nogen anden i Flokken. Folk var, 

udsiger han den Aften alt for forfærdede og optaget af at søge at redde hvad de kunde til at man kunde lægge 

Mærke til hvem de var der gjorde Ulykkerne. Deptn: der kjender en Mængde Land-Negere og som en stor 

Deel af Aftenen og Natten opholdt sig ved sit Huus, der ligger paa Hjørnet af Torvet, og tildeels færdedes paa 

Torvet medens Negerne rasede der, vil saaledes – foruden som sagt Thomas Dembo, kun have kjendt Samuel 

Henry, hvem han strax lagde Mærke til og, da han kjendte ham godt, flere Gange talte med. 

Arresttn: indrømmer, at han var i den Flok, der kom op til Deptn: R. Flynn’s Hjørne, men han benægter, 

at han enten var Leder for Flokken, eller har tiltalt Deptn:, som af denne angivet; der var, da nogle af Negerne 

bleve Hr: Flynn vaer, nogle af dem, der iblandt Arrest:, der helste ham med Ordene ”I beg your pardon Mr: 

Flynn”, hvortil Hr: Flynn svarede, at de kunde gaae til Helvede. Arr: lagde ikke Mærke til, at Saml: Henry eller 

nogen anden [Folio 225b-226a, opslag 270] Neger fik dem til at dreie af fra Flynn’s Hjørne, men mener, at 

der var noget Spektakkel, der lød nede fra den anden Ende af Torvet ved Fabers Rombod, som fik Banden 

ned ad den Kant. Arrest: vil selv være gaaet med en Deel af Flokken op ad Dronningens Gade, vil derfra være 

dreiet ad Tvergaden hen til Mrs: Ramsay’s Huus i Prindsens Gade, hvor hans Søster-Datter boede. Da han 

ikke traf hende, vil han være gaaet op ad Gaden og standsede ved den katholske Præstegaard. Her fik han af 

en forbigaaende Neger en Flaske Rom, og da han var bleven halvfuld, gik han hen og lagde sig under Mrs: 

Ramsays Galleri. John Phillip, der i Politirets-Forhøret den 13de Octr: 1878 har afgivet Forklaring om Arrest: 

mødte Arrest:, saavidt han husker, to Gange i Prindsens Gade, men ikke ved Mrs: Ramsay’s Huus. Den Bande, 

hvormed Arr: kom op til Flynn’s Hjørne, traf han paa Hjørnet af Lagun-Gade og Dronningens Gade, den saae 

ud til at komme ned ad Bakken fra Katholsk-Kirken. Den Neger, der gererede sig som Leder, var den Mand 

som havde den store ”Panama” Hat paa Hovedet og det røde Klæde om Livet, om hvem Arresttn: senere har 

erfaret, at det er Antigonian Mannie. Idet Arresttns: Forklaring foreholdtes ham, angiver han, at han ogsaa 

saae John Phillip ved Mrs: Ramsay’s Huus da Arresttn: anden Gang kom derhen. John Phillip havde ogsaa 

Flasker og Cigarer saaat han ogsaa maa har været med i Byen. 

Deptn: R Flynn fastholder, at Arresttn: brugte de af ham angivne eller ganske lignende Ord og at hverken 

Arresttn: eller nogen anden Neger den Nat kunde falde paa ”to beg pardon”, da det tvertimod var Byens Folk, 

der maatte bede Negerne om Pardon. Han fastholder idet Hele sin Forklaring, da den foreholdtes ham og 

erklærer sig rede til at beedige den. Deptn: Flynn demitteredes. 

Fremst: James Emanuel Benjamin (Antiguan Mannie). Han angiver, at han en Gang i Løbet af Aftenen eller 

Natten saae Hr: Flynn staaende paa Torvet, men han benægter, at han har ført nogen Bande fra Lagunen op 

til Flynn’s Hjørne. Han kjender Ar: Dembo. Ar: Dembo angiver, at han ogsaa kjender Mannie, men han lagde 

den Aften ikke Mærke til andet end den Dragt som den omtalte Negere havde paa. 

Arresttn: Dembo blev tilspurgt med Hensyn til hans Opgivende i Politirets Forhør: den 13de Octr: 1878 om 

at Ar: Joseph Spencer skulde have været med paa Grove Place, han erklærer ikke at kunne erindre at han har 

opgivet Joe Spencer, om hvem han ikke vil vide noget. [Folio 226b-227a, opslag 271] 

Arresttn: Dembo afført. 

Mødet hævet Kl: 4½. 

 Ph Rosenstand  C Sarauw 

 



 

© 

441 

Aar 1880 Løverdagen den 17de Januar om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Copmmissionen i Frede-

riksfort. Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

I Commissionens ordinaire Skriver Arresthuusinspecteur Dendtlers Forfald blev Protokollen ført af fung. 

Politiskriiver Alexr Henderson. 

Ar: James Emanuel Benjamin var fremstillet. 

Fremstod Politibetjent Francis William. Den af ham, den 20de Septr: fr: Aar for Commissionens afgivne 

Forklaring betræffende Arresttn: blev ham igjen nøie foreholdt, han ratihaberede den i Et og Alt og erklærede 

sig rede til at beedigeden. 

Fremstod Politibetj: Henrik Larsen, med hvem ligeledes hans den 20de Septr: fr: Aar afgivne Forklaring 

betræffende Arresttn: blev gjennemgaaet. Han ratihaberede den og erklærede sig rede til at beedige den. 

Fremstod endelig Politibetjent Caspar Schested, der ligeledes ratihaberede sin den 20de Septr: fr: Aar af-

givne Forklaring betræffende Arresttn: og erklærede sig rede til at beedige den. 

Arr: henholder sig til hvad han tidligere har anført om, at hans Ord ikke gik ud paa, at true enten Betj: 

Larsen, eller nogen anden Politibetjent, men sigtede til at fortælle dem, at Negerne var efter dem. 

Deptrne: Larsen og Schested fastholder, at Arrs: Ord og Færd paa den Tid, da de samtidig hørte og saae 

ham, ikke paa nogen Maade kunde udtydes, saaledes som Arrest: nu mener. 

Samtlige 3 Deponenter derpaa modtog Lovens Formaning og Forberedelse til Edens Aflæggelse, hvor paa 

de med Lovens Eed bekræftede deres nysnævnte Forklaringer. 

Deponenterne bleve demitterede. 

Arresttn:, med den Bemærkning, at han nu ligesaagodt kunde sige reent ud, alle de Steder, hvor han har 

været med til Brand og Ødelæggelse, fastholder, at han, efter som tit omtalt at være kjørt med Fritz Vallentin 

til River, ikke Onsdag Formiddags var med i nogen Bande, men gik hjem til Mt Pleasant (Calh:) og derfra til sit 

Fruentimmer paa Jealousy, hvor han, da han var udasset og fortumlet, lagde sig til at sove indtil han hen paa 

Eftermiddagen, som tidligere nævnt, gik over til Mt Pleasant igjen. Han fastholder ligeledes, at han ikke paa 

River gjorde noget for at ophidse Folkene. At Edward Lewis skulde have søgt at ophidse Folkene paa Upper 

Love, veed han ikke de mindste om. 

Arresttn: afførtes. 

Fremstod Wm Henry Brown Borger af Frederiksted, der den 28de [Folio 227b-228a, opslag 272] Febr: fr: A: 

har afgivet Forklaring for Commissionen. Deptn: blev nærmere tilspurgt med H: til den Deel af hans For-

klaring, der gaaer ud paa, at han havde lagde Mærke til flere, der spillede en fremragende Rolle. Deptn: 

forklarer, at han i Begyndelsen af Natten var paa forskjellige Steder i Byen, navnlig var han ogsaa henne paa 

Torvet og der var det navnlig, at han i Nærheden af Mallgrav’s Huus, saae den bekjendte Saml Henry. Da han 

fra Torvet passerede Pladsen i nærheden af Toldboden og Robinson’s Huus for at gaae op ad Strandgaden 

saae han nogle Negere – dog kun nogle faae Stykker – ved Toldboden gjørende Bevægelser, som om de 

kastede noget opad Bygningen. Deptn: kom under Indtrykket af, at det var Petroleum, som de sprøjtede paa 

Huset. Iblandt disse Negere, mener Deptn: sikkert, at have gjenkjendt den saakaldte ”Bottom Belly” der er 

ham velbekjendt, men han tør dog ikke paastaae, at det var hende, med nogen saadan Bestemthed, at han 

derpaa vilde aflægge Ed. Andre i den lille Flok vil han slet ikke have kjendt. Toldboden brændte dog ikke 

dengang, thi Deptn: da efterat han havde bøiet om Robinsons Hjørne, fik de omtalte Slag, havde en god Stund 

været ombord i ”Carib”, da han saae Ilden i Toldboden bluse op. Ellers har Deptn: ingen kjendt foruden de to 

Personer, der var med til af en Feiltagelse overfaldte ham. Deptn: gik, navnlig, da han var henne paa Torvet, 

igjennem eller forbi store Flokke af Negere, men uagtet ham, der er voxet op i Frederiksted efter 

Beskaffenheden af sin Forretning som Rombodholder, kjender en store Masse Land-Negere, kunde han dog 

den Aften og Nat næsten ingen kjende eller lagde ialfald ikke saaledes Mærke til andre end de alt nævnte 3 

Personer, der alle havde sat Livet til, at han med fuldkommen Bestemthed kunde nævne flere. Han tør ikke 

sige noget om, hvorvidt det var almindeligt, at Negerne ved at ombinde deres Hoveder eller paa anden 

Maade havde søgt at gjøre sig ukjendelige, men Forvirringen og Ophidselsen og Skrækken var hos Alle saa 

store, at ingen tænkte paa at lægge Mærke til de enkelte Individer i de store Sværmer, der fyldte Gaderne. 
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Deptns: Forklaring blev ham foreholdt og af ham ratihaberet. Dept: demitteret. 

Forhørsdommeren bemærkede at det i længere Tid havde været ham bekjendt, at Rombodholder Brown 

– ligesom flere andre, der i de nærmeste Maaneder efter Oprøret havde været tilbøielige til med Sikkerhed 

at udpege enkelte Individer som Deeltagere i Brandstiftelsen i Frederiksted – ikke, naar det kom til endelig 

Undersøgelse af Angivenderne turde fastholde dem. Og var dette Grunden til at Brown’s Opgivende [Folio 

228b-229a, opslag 273] om at han havde lagt Mærke til flere, ikke i Løbet af Undersøgelsen var bleven 

benyttet. 

Ar: Thomas Daniel af Pltgn: Wms Delight fremstilledes. Arr: forklarer, at det eneste Sted, hvor han har 

været med til nogen Ødelæggelse var paa Good Hope. Han var navnlig, som tidligere af ham indrømmet i den 

Bande, der fra Wms Delight gik ned til Good Hope, men han paastaaer vedblivende, at han ikke har opført sig, 

saaledes som af John Stevens og Charles Isaac forklaret. Han var rigtignok oppe paa Trappen til Forvalter-

Huset og ogsaa slaaet et Slag i Døren, men han har ellers intet slaaet istykker og heller ikke bragt Rom ind i 

Huset og sat Ild paa det. Han vil kun et Øieblik have været oppe ved Døren og var allerede i Neger Byen, da 

der blev sat Ild paa Huset. Han gik ikke fra Good Hope til Carlton og Good Hope er saaledes som sagt det 

eneste Sted hvor han har været. Arr:, der hele Tiden havde holdt sig rolig vilde ikke være gaaet med, hvis ikke 

Francis Aaron havde behandlet ham saa grovt. Arr: kom hertil i 1862 som Dreng og vil have opført sig 

ordentlig. Han havde indtil en Maaned før Oprøret tjent paa Good Hope. 

Arresttn: afførtes. 

Arresttn: Wm Strong var fremstellet. Han gjentager sin Forsikkring om, at han ikke var med til Excesserne 

i Byen Ildebrandsnatten. 

Forhørsdommeren bemærkede, at Peter Andrew af Whim – foruden at han som det af Sagen fremgaaer, 

har været med paa Carlton – ogsaa maa antages, saavelsom en Deel andre af Whim’s Folk, at have været 

dygtig med i Byen Ildebrandsnatten, og at han i det Hele ikke kan ansees for paalideligt. 

Arr: Wm Strong blev efter Omstændighederne relaxeret indtil videre. 

Forhørsdommeren fremdeles bemærkede at han efter Charles Jefferson’s i Forhøret den 19de December 

fro: Aar gjorde Angivende om, at John Samson havde banket den spanske Skjærsliber havde anstillet og ladet 

anstille yderligere Undersøgelser. Skjærsliberen der døde paa Hospitalet den 13de Octr: 1878, som Følge af 

Slag som var bleven ham tilføiede Oprørs-Natten og han havde paa sit Sygeleie sagt at han paa Gaden var 

bleven anfaldet og pryglet af 2 Personer, men han havde ikke kunnet opgive nogetsomhelst til Oplysning om 

hvem de to Personer var. Charles Jefferson havde sagt, at han var alene i Gaarden hvorfra han havde seet at 

Skjærsliberen blev overfaldet og at han ikke var istand til at opgive nogen [Folio 229b-230a, opslag 274] der 

havde været i Nærheden. Undersøgelser, der var anstillede i Nabolaget havde ikke ledet til at der var 

udfundet nogen som havde seet noget til Begivenheden. 

John Samson var bleven afhentet og fremstilledes. Han benægter under et længere Forhør, at vide no-

gensomhelst Besked om Overfaldet paa Spanieren og vil ikke vide nogetsomhelst om at han er bleven anraabt 

af Jefferson. 

Efter hvad der for Øieblikket foreligger fandtes det ikke nødvendigt paany at arrestere John Samson. Han 

aftraadte. 

Forhørsdommeren fremdeles bemærkede, at det var bleven angivet at Richd: Tolderlund, der den paa-

gjældende Eftermiddagen var ved Politiet i Frederiksfort, skulde have udtalt, at han havde seet og vidste 

hvem der havde slaaet Planter G. Fontaine til Jorden og at Personen var Wm Robertson. 

I den Anledning var der sendt Bud efter Skrædder Richd: Tolderlund, der nu fremstod. Han forklarer, at 

han var herinde i Fortet paa den Tid da Planter G. Fontaine maa være bleven slaaet til Jorden. Han saae det 

ikke og hørte først Begivenheden berette bagefter. Han mindes endikke at han har hørt opgive nogen Gjær-

ningsmand og mener ikke at han har udtalt noget, endikke nogen Formodning, i saa Henseende. 

Deptn: bekræftede sin Forklaring og blev demitteret. 

Retten hævet Kl: 4. 

 Ph Rosenstand  C Sarauw 
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Aar 1880 Onsdagen den 28de January om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og admi-

nistreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare til-

stede Commissionens Skriver Inspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen. 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Fremstod John James Standford af Pl. Mt Pleasant & Plessens der ikke havde kunnet bringes tilstede da 

den 29de December f: A: forøvrigt Vidneførsel foregik m. H. t. Branden af Mt. Pleasants Værker om Aftenen 

den 3die October 1878. Det blev Dep. betydet at han herom og hvad der forøvrigt foregik paa Mt Pleasant 

under Oprøret har at afgive Vidneforklaring og som blev formanet til Sandhed. 

Arrestanten Joseph James af Pl. Enfjeldgreen var fremstillet.  

Dep. angiver at han kjender Arrestanten godt. Den af Dep. i Frederiksted Politiret den 9de November 1878 

afgivne Forklaring blev ham foreholdt og gjentager han at Arrestanten først om Torsdag Formiddag, efter at 

Plantagen Diamond var brændt, var inde paa Mt Pleasant i den øvre Gaard. Han havde en Stok i Haanden, 

hans Klæder vare sønderrevne og Dep. maatte antage at han kom fra Branden paa Diamond. Flere af Mt 

Pleasant’s Folk spurgte ham om Banden nu vilde komme til Mt Pleasant, hvortil Arrestanten [Folio 230b-

231a, opslag 275] svarede at han ikke vidste om den vilde gaa fra Diamond til Mt Pleasant eller til Bettys 

Hope. Arrest. gik ned ad Plessens til og Dep. og nogle andre fulgte bag efter. Arrest. gjorde dernede Mine til 

at sætte Ild paa Magasstakkene men der var Folk som standsede ham, hvortil da Arrestanten yttrede, at det 

var det samme hvis den ikke blev brændt idag skulde den blive brændt om Aftenen. Arrestanten luskede 

derpaa af og Dep. saae ham først igjen seent paa Aftenen. Dep. var om Aftenen i sit Huus nede paa Plessens 

da han hørte, at der i Negerbyen blev raabt at Værkerne vare i Brand. Dep. gik ud, og henad Gaarden; da han 

siden kom tilbage til sit Huus, der er tæt ved Andreas James’s, hørte han, at A. kom til ham ved hans Dør og 

vilde have ham med ud ”to walk”, hvilket Andreas nægtede at gjøre. Dep. veed ikke om at A. allerede tidligere 

havde været ved Andreas’s Huus men han har hørt andre sige saadant. Dep. saae ikke at Bamberg, hvem han 

ogsaa kjender, var med Arrestanten, men han saae Bamberg i Negerbyen. Han mindes ikke, saaledes som 

han allerede i Forhøret den 18de Juli f: A: har angivet, at have seet Gill, og mener at han ogsaa i 

Politiretsforhøret har opgivet Gumbs og ikke Gill. Arrestanten fik ogsaa fat paa Dep. og vilde ikke slippe ham 

igjen, men vilde have ham til at gaa med ”to walk”, som Arrest. sagde, til Mt. Victory. Da Arrestanten ingen 

kunde faae med sig, gik han sin Vei længere ned i Negerbyen. Arrest. havde en Øxe i Haanden og var, som af 

Dep. tidligere udsagt, fuld, men havde dog Forstand nok til, da Andreas James og de Andre sagde til ham, at 

de vilde angive ham, at gaae sin Vei. 

Arrestanten der havde paahørt Dep’s Forklaring indrømmer, at han var gaaet med Banden fra Enfjeld-

green til Diamond, hvor han forlod Banden og gik allene op igjennem Mt Pleasant for at gaa videre. Han talte 

med flere Folk men han benægter at han har været nede i Magasgaarden og vilde tænde Ild paa Magassen 

eller truet med at tænde Ild om Aftenen. Som han tidligere har indrømmet var han i Plessens Gaard og 

Negerby om Natten da Værkerne brændte med han kan ikke indrømme, at han har villet have enten Dep. 

eller Andre med ud ”to walk”; ialfald kan han ikke huske det. 

Dep. fastholder sin Forklaring i det han bemærker at hvorvel der efter hans Mening ingen Tvivl kan være 

om at Arrestanten var mellem de Folk der afbrændte Værkerne, har han ikke seet ham tænde nogen Ild, 

ligesom han overhovedet ikke har seet hvem det var der antændte Ilden i Værkerne der allerede vare i Brand 

da Dep. kom til. 

Arrest. Joe James afført. 

Fremstilledes A. Johannes Samuel kaldet Bamberg. 

Dep. Standford forklarer at han meget godt kjender Arrestanten. Han gjentager hvad han har sagt om at 

Arrest. var i Plessens Negerby efter at Værkerne vare stukne i Brand. Han gjentager derhos hvad han den 18de 

Juli f: A: har forklaret om at han i Spidsen for den Bande der kom og brændte Mt Pleasant’s Vaaningshuus og 

andre Bygninger om Eftermiddagen den 3die October 1878 saae Bamberg og at han blæste paa Skal. Dep. stod 

i Nærheden af Vaaningshuset og Banden passerede ham. Da Francis Aaron truede Dep. [Folio 231b-232a, 
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opslag 276] med Prygl fordi Dep. bemærkede, at det var en Skam at brænde Plantagen, maatte Dep. forstikke 

sig og han saae ikke hvorledes Banden huserede eller hvad der blev af Bamberg, navnlig saae han heller ikke 

at han kastede alle Mac Dermotts ny ”Canebills” i Grams. Det eneste han med Bestemthed kan paastaae er 

at A. Bamberg gik foran Banden og tudede paa en Skal. 

Arrest. Bamberg siger som hidtil at han var inde paa Plantagen inden Banden naaede derned fra Catsle og 

benægter, at han blæste paa Skal. Han var, som alt indrømmet i Plessens Negerby om Natten. 

Dep. fastholder, efter at han paany var alvorlig formanet, med fuldkommen Bestemthed sin Paastand om 

at A. blæste paa Skal for Banden. 

Arrest. Bamberg afført. 

Fremstilledes Arrestanterne Thomas Critchlow og George Michael. 

Dep. gjentager hvad han i Forhøret den 18de Juli f: A: har udsagt om at han var i Plessens Negerby da om 

Eftermiddagen den 2den October 1878 Arrestanterne kom ind i Negerbyen for at samle Folk ”to walk”. Det 

var især George Michael der var ivrig og brugte Trudsler. Han undlod sig med at Mt Pleasant havde ”big 

people” som sad hjemme for at passe paa deres Herres Eiendom og at de maatte med ud. Han truede til 

høire og venstre med Prygl, hvis Folkene ikke vilde følge med ham men han gjorde dog ikke Mine til at bruge 

den Pistol han havde i Haanden. Nogle af Mt Pleasant’s Folk fulgte med, andre, deriblandt Dep., maatte flygte 

og skjule sig. Blandt dem der søgte at skjule sig var ogsaa Scrapeout men de fandt ham og fik ham med. 

Arrest. George Michael indrømmer at han var i Mt Pleasants Negerby for at faa Folk med ud ”to walk”, men 

han nægter, at han enten har pryglet nogen eller truet nogen. 

Arrest. Thomas Critchlow indrømmer ligeledes som hidtil at han var i Følge med George Michael, men 

nægter at han gjorde noget for at faae Folk til at følge med. 

Dep’s Forklaring m. H. t. disse tvende Arrestanter blev ham foreholdt. Han beder Angivendet den 18de Juli 

f: A: om at Critchlow truede ham paa Livet, rettet til at det var George Michael som truede ham og at han 

egentlig ikke blev truet ”paa Livet” forsaavidt som han ikke ansaae sit Liv for at være i Fare. 

Arrestanterne Joseph James og Bamberg fremstilledes paany. 

Dep’s Forklaring blev paany gjennemgaaet med ham og erklærer han sig rede til at beedige den. Han 

modtog derpaa Lovens Formaning og Forberedelse til Eedens Aflæggelse, hvorpaa han med Lovens Eed be-

kræftede sin Forklaring og blev demitteret. 

Arrestanterne afførtes. 

Fremstilledes Arrestanterne John Samuel, James Griffith og Thomas James alle af Pl. Anguilla. 

Fremstod Prince William af Pl. Blessing. Det blev ham betydet, at han har at afgive Vidneforklaring m. H. 

t. hvad der paa Blessing den 3die October 1878 om Eftermiddagen eller Aften, da der blev forøvet Ildspaa-

sættelse paa Blessing, passerede, og han blev formanet til Sandhed. Han forklarer derpaa at han kjender alle 

3 Arrestanter. Dep. var Vagtmand paa Plantagen og opholdt sig i Negerbyen da kort efter Solnedgang den 

paagjældende Dag de 3 Arrestanter med hvem endnu fulgte en fjerde [Folio 232ab-232ba, opslag 277] Neger 

kom ind i plantagens Negerby under Raabet ”our side”. John Halout var den forreste af dem. Da de raabte at 

”the fleet was comming” blev Blessing’s Folk bange og løb ud af Negerbyen og skjulte sig i Sukkerstykkerne 

og andre Steder. Dep. blev selv bange og sprang over Muren der er om Negerbyen, men da han ikke saae 

noget til nogen Bande, saa at altsaa de fire vare alene, fik han mere Mod og fulgte efter dem da de igjennem 

Negerbyen gik ind i Magasgaarden. Han saae saaledes, skjønt han holdt sig paa Afstand, at de, som han 

antager, med Svovlstikker som de medbragte, tændte Ild i Magasstakkene idet de med Møggrebe eller hvad 

de ellers havde i Hænderne forplantede Ilden fra den ene Stak til den anden. Da de havde Magasstakkene 

vel i Brand gik de ned til Værkerne, hvor de maa have opbrudt Kogehuusdøren og gik derpaa ind. Dep. stod 

udenfor Døren og saae at der blev tændt nogen Ild i en af ”Coolerne”. Da Dep. fremdeles mærkede at der 

ingen yderligere Bande kom, gik han tilbage til Negerbyen for at kalde et Par flere Folk til, men da han kom 

tilbage med en Deel andre af Blessing’s Folk, vare de Fremmede gaaede, medens Ilden havde hærget en 

Trærende der laae paa ”Coolerne”. Om de fremmede Negere havde seet Dep. og dermed ere blevne bange 

veed han ikke, Han talte ikke til dem og er sig heller ikke bevidst, at han kom med noget Udraab der kunde 
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have skræmmet dem. Dep. mener, at der ogsaa nede ved Kogehuset vare fire Negere, men han vil være vis 

paa, at der ingen lille Dreng fra Blessing var med saa at det maa være Arrestanterne selv der have antændt 

Ilden i ”Coolerne”. Der blev bragt brændende Magas fra Magasstakkene ned til Koge huset, men Dep. er ikke 

i stand til at sige hvem af Arrestanterne der særlig gjorde det; Dog har han ikke seet noget til en Chineser 

eller Coolie og A. A. behøvede ingen Veiviser, da de kjendte Localiteterne godt. 

Arrestanten John Samuel fastholder, at det var med en Brand, han tog fra et Kjøkken, hvormed der blev 

antændt Ild. Han indrømmer, at han og de andre to – han fastholder navnlig, at der ingen Fjerde var med – 

raabte ”our side”, men de talte ikke om, at der kom nogen Bande bag efter, og han saae ikke, at Blessing’s 

Folk flygtede, skjøndt nogen maa være løbet bort fra det Ildsted, hvorfra han tog Branden. Han tale ikke med 

nogen af Blessing’s Folk. Han fastholder Angivendet om, at der var en lille Dreng, der bragte en Magasbrand 

ned til Kogehuset, og mener, at Dep., hvem Arrest. saae staaende ved Døren, maa have seet Drengen. 

Ligeledes fastholder han Angivendet om Chineseren. 

Arrestanten James Griffith angiver, at det Fruentimmer, hvem han talte med, var en Søster til Dep., der 

stod ved Udkanten af Negerbyen, ikke langt fra Magasstakkene. Han var alene og veed ikke, om hans to 

Kammerater dengang vare ifærd med at sætte Ild paa Magassen. Han fastholder fremdeles, at han ikke saae 

nogen lille Dreng. Han benægter ligeledes, at de truede med, at der kom en Bande bag efter. Med Undtagelse 

af det ommeldte Fruentimmer talte han ikke med nogen af Blessing’s Folk eller saae andre end den Mand, 

der viste sig ved Kogehuusdøren, samt den omtalte Chineser. Han mener, at Manden, om hvem han ikke 

vidste at det var Dep., endnu stod ved [Folio 232bb-233a, opslag 278] Kogehuusdøren, da de gik. 

Arrestanten Thomas James mener ligeledes, at Manden endnu stod ved Kogehuusdøren da de gik. Han 

kan fremdeles ikke sige, hvem der antændte Ilden i ”Coolerne”. Han selv har ikke bragt brændende Magas 

derned. Han benægter, at han eller nogen af de andre have truet med, at der kom en Bande bag efter. For-

øvrigt henholder han sig ligesom de andre til den Forklaring, han den 16de October f: A: har givet. 

Samtlige Arrestanter angive, at de ikke havde tænkt paa at samle Blessings Folk i nogen Bande for sammen 

med dem at husere videre paa Sydsiden. Ingen af dem kan opgive, hvad der bevægede de øvrige Anguilla 

Folk, der fra Begyndelsen af vare med dem paa Veien, til at vende tilbage. Under en nærmere Examination 

vil heller ingen af dem kunne gjøre Rede for, hvormedes Ilden er antændt i ”Coolerne”. 

Dep.’s Forklaring blev ham foreholdt. Han ratihaberer den og blev demitteret. 

Arrestanterne afførte. 

Dommeren bemærkede at ifølge det af Pl. Kirk gjorte Opgivende skulde der være brændt henimod 16 

Fade Magas /: ɔ: saa megen Magas som udfordres til at koge henimod 16 Fade Sukker :/. Ilden i Magastakkene 

blev ikke slukket førend saa godtsom al den Magas der var i Gaarden var bleven brænd, men da Blessings 

Folk vare tilstede blev det forebygget at den udbredte sig til andre Gjenstande. Ilden i Kogehuset tog ingen 

Overhaand. 

Retten hævedes Kl: 4.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1880 Torsdagen den 29de January om Eftermiddagen Kl: 2 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og 

administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare 

tilstede Commissionens Skriver Inspecteur Dendtler og Politibetjent C. Nielsen- 

Justitsraad Sarauw var fremdeles forhindret fra at være tilstede. 

Dommeren bemærkede at han havde ladet Miss Julia A. Roebuck /: jfr. Forhør 13de Febr f: A: :/ fremstille 

for sig i Overværelse af Commissionens Skriver Arresthuusinspecteur Dendtler. Hun angav at hendes almin-

delige Helbredstilstand nu er god, hvorimod hendes Fingre paa begge Hænder, saaledes som hun fremviste 

dem, endnu er noget forkryplede saa at det navnlig ikke er hende muligt at udføre Syning og andet Haand-

arbeide saaledes som før idet hun kun kan sye hvad der er meget simpelt; ligesom hun angav at Hænderne 

endnu til visse Tider volde hende Smerter. Hun følte endnu betydelig Bitterhed i Sindet ved Tanken om den 

Medfart hun havde undergaaet, idet hun fremdeles ikke vil erkjende at hun havde givet nogen Provocation 

/: jfr. Thomas Edward’s Forklaring i Forhør 12te Marts f: A: :/, men som hun udtrykker sig, hele Upper Love 
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Gæng havde uden Foranledning styrtet sig over hende. Hun følte dog at hun kunde tilgive og ønskede fritagen 

for Straf største Delen af Deeltagerne i Overfaldet af hvilke nogle havde siddet i Arrest i en saadan Tid at det 

maaskee kunde være Straf nok, dog faldt det hende sværdt m. H. til George Lang og John Francis. [Folio 233b-

234a, opslag 279] Derimod havde hun ikke Hjerte til at tilgive eller gaae i Forbøn for William Arnold og 

Rebecca Frederik om hvem hun meente at de var Ophavsmændene til Mishandlingen. 

Dommeren fremdeles bemærkede at der foruden de tidligere efterhaanden tilførte Dødsfald blandt Ar-

restanterne, fremdeles under Undersøgelsens Gang have fundet følgende Dødsfald Sted: John Henry Green 

27de Juni f: A:, Jacob Pickering 11te Juli, Phillip Abraham 9de August, James Spencer 31te August, alle i St Croix 

Arresthuus, samt Laurence Frazer 19de September f: A: og Sophia Mathersen 10de dennes disse Sidstnævnte 

i Frederiksfort. 

Dommeren derpaa lod samtlige i Arresthuset under Commissionen hensiddende Arrestanter, i alt 29, med 

Undtagelse af de to, der ligge paa Hospitalet, fremstille for sig. Han betydede dem, at Undersøgelsen var ved 

at blive afsluttet, og opfordrede dem, som maatte have noget paa Sinde, som de endnu ønskede at fremføre, 

til at angive det. 

Fremstod derpaa John Thomas Sobers af Pl: Becksgrove. Han angav, at han, i det Haab, at han maatte faa 

Tilgivelse, nu vilde vedgaae, at han den 2den October 1878 havde været med i den Bande, der huserede paa 

Mountain, Allandale og St Georges, og forklarede han nærmere, at han, efter at han, som tidligere angivet 

ved ”Waldberggaard” havde bildt Banden ind, at der allerede havde været en Bande paa Becksgrove, ikke 

havde andet end gaae med Banden hen til Mountain og derfra videre, hvorom han angiver, at han intet 

foretog sig, og paa Mountain endog, da en eenarmet Neger, der lod til der at være Hovedmand, vilde have 

Huset brændt, remonstrerede derimod. Han vil paa Allandale ikke have været paa den Kant, hvor Charles 

Flemming blev overfaldet, og benægter, at han oppe ved Vaaningshuset, i hvilket han ikke vil have været 

inde, gjorde noget, enten for at sætte Ild paa eller for at forhindre Plantagens Folk fra at slukke. 

Fremdeles fremstillede 

Arrestanten Benjamin James af Windsor og Thomas Jones, kaldet Scrapeout, af Mt Pleasant, og fandtes 

det, at de – sidstnævnte navnlig under Hensyn til, at han aandelig og legemlig er en ynkelig Person – kunde 

indtil videre relaxeres. 

Der hensidder derefter i St Croix Arresthuus for Øieblikket efternævnte 27 Arrestanter. 

1. Richard Gibbs af Barrenspot 

2. Joseph William af Windsor 

3. William Barnes af Rust up Twist 

4. Johannes Samuel /: Bamberg :/ 

5. William Henry af L. Love 

6. Thomas Chritchlow af Jealousy 

7. Edward Lewis af Mt Pleasant 

8. George Michael af Envy 

9. John William /: Gill :/ af Rattan 

10. John Samuel     af Anguilla 

11. Thomas James af       “ 

12. James Griffith  af       “ 

13. George Simmons af Barrenspot 

14. George Callender af Enfjeldgreen 

15. William James af Grove Place 

16. Christopher Samuel af Mt Pleasant 

17. Henry England af Jealousy [Folio 234b-235a, opslag 280] 

18. John Charles af Lower Love 

19. William Arnold af Upper Love 

20. Wren Gittens af L. Love 
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21. Joseph James af Enfjeldgreen 

22. George Cambridge af Upper Love 

23. James Cox af Diamond 

24. Christian Martin af L. Love 

25. John Thomas Sobers af Becksgrove 

26. Thomas Contigator af Anguilla 

27. Fritz Richardson af Mt Pleasant 

Retten hævet Kl. 4.  Ph Rosenstand 

 

Aar 1880 Fredagen den 30te Januar om Eftermiddagen Kl: 1 sammentraadte Commissionen i Frederiksfort. 

Begge Commissionens Medlemmer vare tilstede. 

I Commissionens ordinaire Skriver Arresthuusinspecteur Dendtlers Forfald, blev Protocollen ført af fung. 

Politiskriver Alexr Henderson. 

Commissionen lod samtlige de under samme i Frederiksfort hensiddende Arrestanter, ialt 20, 16 Mandfolk 

og 4 Fruentimmer, – 1 er bortrømt – fremstille for sig. Det blev dem betydet, at Commissionen nu agter at 

afslutte Undersøgelsen, og saadanne som maatte have noget paa Sinde, de ønskede at meddele, bleve 

opfordrede til at fremkomme med det. 

Derefter fremstod Arr: John Hodge, og ønskede at gjentage, at han under Oprøret ikke havde gjort andet 

end slaae en Steen paa Forts-Porten. 

Fremdeles fremstod Arrest: David Cameron, der vedblev at nægte, at han har havt noget at gjøre med at 

sætte Ild paa det paagjældende Huus i Dronningensgade, med Hensyn til hvilket han er sigtet. 

Fremstod fremdeles Ar: Mary Thomas, der ønskede at angive, at det ikke var Emanuel Jacobs, men Francis 

Harrison, som havde anstillet Ilden i Mt Stewarts Vaaningshuus ved at anlægge Ild under en Seng. 

I den Anledning fremstilledes Ar: Francis Harrison, der paastaaer, at hans tidligere Forklaring med Hensyn 

til Mt Stewart (Forhør 20de Decber: fr: Aar) er sandt, ligesom han i det Hele, efter sin Vedgaaelse i Forhøret 

9de dennes, vil have lettet sit Hjerte og talt Sandhed. 

Arrestanterne var efterhaanden blevne afførte. 

Fremstilledes Ar: Amos Knott. Sagen blev for ham gjennemgaaet, og fandtes det, at Arresttn:, der er sy-

gelig, kunde indtil videre sættes paa fri Fod, og han blev saledes relaxeret. 

Fremstilledes Ar: Thomas Dembo, der ligeledes, efterat hans Sag var med ham gjennemgaaet, blev indtil 

videre relaxeret. 

Fremdeles fremstilledes Ar: John Ford af Pla. Grove Place, og blev han efter Omstændighederne ligeledes 

indtil videre relaxeret. 

Der hensidder derefter for Øieblik- [Folio 235b-236a, opslag 281] ket i Frederiksfort under Commissionen 

efternævnte 18 Arrestanter: 

1. Francis Harrison uden Tjeneste 

2. Hans Christian af Plantagen Wms Delight 

3. George Henry   ”          ”         Sprat Hall 

4. Emanuel Jacob ”          ”         Prosperity 

5. Thomas Daniel ”          ”         Wms Delight 

6. Joseph Bowell  ”          ”         Høgensborg 

7. Isaac Anthony  “  Frederiksted 

8. David Cameron ”  Plgn: La Grange 

9. John Hodge        ”      ”     Friedensborg    

10. Joseph Spencer ”      ”     Høgensborg 

11. James Emanuel Benjamin ”      ”     Mt Pleasant /: Calqh :/ 

12. Joseph Briggs    ”      ”     Friedensborg 

13. Henry Barker     ”      ”     Høgensborg 
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14. James Murphy ”      ”     Mannings Bay /: for Tiden bortrømt :/ 

15. Susanna Abrahamson af Plgn. Prosperity 

16. Axelina E. Solomon al: Agnes ”      ”     L: Bethlehem 

17. Mathilda Mc Bean ”      ”     Cane 

18. Mary Thomas          ”      ”     Sprat Hall. 

Commissionen derpaa besluttede for Tiden at afslutte Undersøgelses-Forhørerne og skulde forinden til 

de Bemærkninger med Hensyn til Undersøgelsens Gang, som leilighedsviis ere gjorte, endnu føie følgende: 

1. Ligesom der fra Begyndelsen af forelaa og snart yderligere fremkom Angivelser imod et langt større 

Antal Individer end dem, der ved Undersøgelsens Begyndelsen overleveredes som arresterede, saaledes 

bekræftedes det, at Deeltagerne i Oprøret vare langt flere, i enkelte Egne af Landet saagodtsom Plantagers 

hele Besætning. Undersøgelsen har derfor ogsaa, skjøndt den umulig kunde omfatte Alle, om hvem der var 

Formodning eller vel endog blev Vished for, at de havde deeltaget, maattet udstrækkes langt ud over de 

under Forhørerne fremstillede Arrestanter, for at det kunde skjønnes, hvorvidt der uantastet gik omkring 

Deeltagere, der fuldt saavel som andre, der vare antrufne og anholdte, havde været virksomme Førere for 

Bander eller paa anden Maade Ledere; og naar disse Undersøgelser, der som oftetst ere foretagne af den 

ene Commissarius Overdommer Rosenstand paa Plantagerne selv, kun have ledet til nogle enkelte nye 

Fængslinger, ligger Grunden deri, at de antrufne Deeltagere i Reglen ikke ere fundne i større Deeltagelser 

end mange saadanne, som Commissionen dog tænkte sig under Undersøgelsens Gang at ville sætte paa fri 

Fod, saaledes som det ogsaa med syv ottende Dele af Arrestanterne er skeet. 

2. Saavel som Følge af, at det nødvendig maatte være Tanken, at det store Flertal af Deeltagere i Oprøret 

vilde ved Kongelig-Naade blive befriede for Tiltale, som for overhovedet at komme til en rigtig Basis for 

Sagens Afgjørelse, har det været nødvendigt at foretage Undersøgelsen af alle Oprørets Forgreninger, de til 

forskjellige Tider og paa forskjellige Steder huserende Bander under Et, hvorved alene det Overblik, der 

skulde gjøre det muligt at afveie hver Enkelts relative Skyld kunde naaes, og ihvorvel der saaledes er Bander, 

for hvis Vedkommende Undersøgelsen tidligere havde kunnet bringes [Folio 236b-237a, opslag 282] til 

Afslutning, har denne dog maatte udsættes, indtil den almindelige Afslutning kunde skee, i hvilken Hense-

ende det bemærkes, at Undersøgelser vedvarende ere fortsatte for at søge opnaaet et mere fyldigt Resultat, 

navnlig med Hensyn til de tre Episoder Mordet paa de to Soldater paa Carlton, Optrinene paa Allandale og 

Drabet paa Planter Fontaine, om hvilke det – ligesom med Hensyn til Enkeltheder ved Ildspaasættelserne i 

Frederiksted – har været forbundet med mærkelige Vanskeligheder at naae til paalidelige Oplysninger. De 

Ubilligheder, der maatte kunne fremkomme ved, at saaledes Afslutningen af de mere isolerede Banders 

Undersøgelser har maattet vente efter de mere complicerede Forholds Oplysning, har Commissionen søgt at 

bøde paa, ved allerede paa tidlige Stadier at relaxere i større Antal de ikke allermest fremtrædende Deel-

tagere i saadanne Bander. 

3. Paa Grund af, at Justitsraad Sarauws Helbreds-Tilstand har været svækket, saa at han navnlig ikke 

jævnlig har kunnet underkaste sig Reisen til Christiansted, have Forhørerne for en meget væsentlig Deel, 

maattet holdes af Overdommer Rosenstand alene; ligesom ogsaa af denne Grund, samt fordi Justitsraad 

Forsberg af Helbreds-Hensyn maatte opgive sit Sæde i Commissionen, en saadan Deeling af Undersøgelsen, 

som en kort Tid iværksattes (jfr: under 1ste Dcbr 1878), og som vilde have kunnet bidrage til en hurtigere 

Afslutning, maatte opgives. 

Det bemærkes fremdeles, at i den senere Tid da Optagelsen af Forhør har været sparsommere havde 

samtidig med Undersøgelsens øvrige Gang Sagens Beskrivelse været fremmet. 

Commissionen derpaa for Tiden afsluttede Undersøgelsen. 

Mødet hævet Kl: 4. 

 Ph Rosenstand  C Sarauw 


