
 1 

Transskriberet af Jens Villumsen 2018 
Fireburn 
Kommissionen af 25/10 1878 
slutrapport og domme. 
 
Transskriberingen omfatter følgende: 
Dele af: 
DAISY-betegnelse: 
Rosenstand, Phillip Peder 
Neger-opstanden på St. Croix oktober 1878. 
 
 
 
Kommissionen af 25/10 1878, slutrapport og domme. 
 
Efterat det i October 1878 paa Øen St. Croix udbrudte Oprør var bleven dæmpet, og den under Oprøret 
af Gouverneuren nedsatte overordentlige Standret var bleven hævet, blev der i Henhold til Allerhøjeste 
Resolution af 25de October 1878 af Gouverneuen nedsat en Commission til – som det i Commissoriet hedder – 
at undersøge og paakjende de Sager, der reise sig af og angaar Forbrydelser, der ere begaaede under det 
stedfundne Oprør af Oprørerne, Urostifterne og alle Deltagere i Oprøret og sammes Ødelæggelser; og efter 
at derpaa Commissionen havde sluttet Undersøgelsen og indsendt Beskrivelse af Forhørerne, blev under 5te 
April d. A. efternævnte 40 Personer beordrede tiltalte ved Commissionen for ”Deeltagelse i det i October 
1878 paa St: Croix stedfundne Oprør /: eller Opstand :/ og i en eller flere af de til Oprøret sigtende eller 
derunder begaaede Forbrydelser, det være sig Brandstiftelse, Plyndring, Ødelæggelse af Andres Eiendom eller 
Angreb paa eller Mishandling af Andre”, nemlig: 1. James Emanuel Benjamin (Mannie), 2. John Hodge, 3. 
George Henry, 4. Francis Harrison, 5. Emanuel Jacob, 6. David Cameron, 7. Susanna Abramson, kaldet Bottom 
Belly, 8. Isaac Anthony, 9. Axeline E. Salomon (Agnes), 10. Mathilde Mc Bean, 11. Joseph Bowell, 12. Joseph 
Spencer, 13. Hans Christian, 14. John Thomas Sobers, 15. Christopher Samuel, 16. George Michael, 17. 
Thomas James, 18. William James, 19. George Callender, 20. Henry England, 21. William Arnold, 22. William 
Barnes, 23. George Simmons, 24. Richard Gibbs (Sealy), 25. Edward Lewis, 26. Henry Barker, 27. Joseph 
Briggs, 28. William Henry, 29. Christian Martin, 30. Wren Gittens, 31. George Cambridge, 32. James Cox, 33. 
Joseph William, 34. Mary Thomas, 35. Johannes Samuel (Bamberg), 36. Joseph James, 37. John Samuel, 38. 
Thomas James, 39, James Griffith samt 40. Rebecca Frederik, hvorhos Axeline E: Salomon, Mathilde Mc 
Bean og Joseph Bowell desuden særlig tiltales for Mord eller Meddelagtighed i Mord eller dog i morderisk 
Overfald. 
__________________ 
Tirsdagen den 1ste October 1878, opad Dagen strømmede der, som det pleier at skee den 1ste October, 
den almindelige Skiftedag, en Mængde Landarbeidere ind til Byerne, og der var saaledes efter Middagstid 
en stor Mængde Negre samlet i Frederiksted, navnlig i og omkring Romboderne, der ligger i Hovedgaderne. 
Der er Folk, som ville have lagt Mærke til, at Negrene ikke vare brøsige og raske paa det end sædvanlig, og 
pralede og broutede med, hvad Pris de vilde have for deres ”Pas”; iøvrigt blev de, efterhaanden som de 
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færdedes omkring i Byen og Romboderne, hvor de drak rigelig, mere og mere høirøstede og lystige, men 
der var i deres Tale og Færd Intet, der tydede paa, at det ville gaae udover almindelige Spektakler, og det 
sees ikke, at der i Byen har hersket nogen Frygt for, at den offentlige Fred skulde forstyrres, da pludselig, 
omtrent Kl. 3 om Eftermiddagen en Episode med en fuld Neger, som Udsalgsmanden i Romboden Junghanss 
Bod kastede ud af Døren, fordi han yppede Klammeri med en anden Neger, gav Stødet til den Forstyrrelse, 
hvoraf de senere Begivenheder udviklede sig. Da to Politibetjente kom til for at føre den fulde Neger, 
der blødte fra et Saar i Hovedet – hvad enten nu dette var ham bibragt ved et Slag eller derved at han faldt 
– bort, lagde flere Negre sig imellem, og der reiste sig Modstand imod Betjentene, hvem man vilde fravriste 
og ogsaa fravristede Negeren, som derpaa blev ført bort af en Hob Kammerater, da Politibetjentene derpaa 
vilde søge at anholde den Neger, der syntes at lede Hoben, mislykkedes ogsaa dette, og da lidt efter 
Politimesteren i Forening med Politiassistenten og ledsaget af to beredne Soldater kom til, var Hoben naaet til 
en saadan Størrelse og Ophidselse, at det fremdeles ikke lykkedes at tilveiebringe Orden og Rolighed, men 
Hoben fulgte under Hujen og Skrigen, tildels ogsaa med Stenkast efter Politimesteren og hans Mænd tilbage 
henimod Politikamret i Fortet. Det lykkedes dog ved Formaninger og Forestillinger igjen at faae Mængden 
fjernet, saaat den af Politimesteren og flere af Byens Indvaanere og Borgere lod sig føre op til den østlige 
Indgang til Byen, og det syntes atter her at skulle lykkes ved Forestillinger at faae Hoben, der nu, da den 
opfordredes til at komme frem med, hvad der var iveien, begyndte at yttre Misfornøielse med de bestaaende 
Arbeidsforhold, optøet og Negrene til at gaae hjemad, da et ophidset Fruentimmer kom styrtende frem 
og med Raab om, at den Neger, som Politibetjentene havde slaaet, var død, skammede Negrene ud, fordi 
de vilde lade sig tale til Rette. – Der var derefter ikke længere noget Styr paa Hoben, Negrene styrtede igjen 
ind i Byen, trængte ind i Hospitalet for at see Negeren, der da Intet feilede, uden at imidlertid derved Hoben 
beroligedes, den styrede atter ned imod Fortet, hvor imidlertid Politistyrken for Størstedelen havde indesluttet 
sig, og da Negrene forsøgte at trænge ind i Fortet og angreb det med Steen, Conchylier og smaae 
Kanonkugler, som de fandt stablede i den ydre Fortsgaard, blev der skudt paa dem, og flere iblandt dem 
bleve saarede. Hvor stor den Hob, som stormede mod Fortet har været, foreligger der saa vidt fra hinanden 
afvigende Angivelser om, at intet sikkert Skjøn kan dannes; den har mulig udgjort flere Hundrede. 
En egen sørgelig Episode i Spektaklerne udenfor Fortet var Anfaldet paa Planter Fontaine. Han blev, saavidt 
det af de i saa Henseende opnaaede Forklaringer kan skjønnes, da han kom ridende henimod Fortsporten, 
først ramt i Hovedet af en Steen eller Conchylie og er derpaa bleven fældet fra Hesten til Jorden ved et 
Stokkeslag; Mængden synes saa, ligesom i Forfærdelse over sin egen Gjerning at være vegen tilbage, saa at 
et Par af Byens Borgere, der stod ikke langt borte, umolesterede kunde føre ham bort, ind i det Hus, hvor 
han ud paa Natten døde. Det har ikke været muligt at henføre det Slag – maaskee dog et Par Slag – som 
fældede ham, til nogen bestemt Person, medens det er sandsynligt, at det er tilfældigt at Stenen eller 
Conchylien har ramt ham. 
 
Efterat Negrene ved Geværskud vare drevne bort fra Pladsen udenfor Fortet, tumlede de i større og 
mindre Hobe om i Byen, og begik forskjellige Excesser, Assistent-Værelset i Toldboden blev opbrudt, uden 
dog at blive videre udplyndret end at der af Sengen reves et Musquito-Net, hvis Stumper som Flag fæstedes 
paa Stokke, et Par Boder i Kongensgade opbrødes, og Drikkevarer røvedes, en Politibetjents Bolig blev 
molesteret og tildels ødelagt, og Negrenes sædvanlige Signal, naar Noget er igjære, ”Blæsen paa Skal”, 
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begyndte ved denne Lejlighed at høres, dog kun enkeltviis. Det begyndte efterhaanden at blive mørkt, 
Borgernevovede sig ikke længere væk, og i det Hele holdt fredelige Folk sig hjemme, saa at der kun fra selve  
 
Deltagernei Excesserne har været Forklaringer at faae, selvfølgelig betydelig tillavede og, da det gjaldt om at 
skyde Skylden paa hinanden, upaalidelige. Nogen Styrelse eller Ledelse af Optøierne kan paa dette Punct ikke 
med nogen Sikkerhed paavises, ihvorvel den Neger, der stod i Spidsen for dem, som rev den fulde Mand 
fra Politibetjentene Joe la Grange, der under Oprørets videre Gang satte Livet til, fremdeles nævnes som en 
Hovedperson, og det er ikke lykkedes at oplyse, paa hvilken Anstiftelse eller hvad Foranledning  
 
Ildspaasættelserne begyndte. Omtrent Kl: 8 opbrødes en Boutik paa Hjørnet af Prindsensgade, Varerne 
kastedes ud paa Gaden, og der blev sat Ild paa dem, det gjentoges ved en anden Boutik ligeoverfor og endnu 
nogle flere Steder opbrødes og tildels udplyndredes, uden at endnu selve Husene antændtes, indtil, da ved 
Tidenden om Urolighederne og Brandskæret Negrene fra de nærliggende Plantager vare styrtede ind, 
Plyndringen og Brandstiftelserne i hele den nedre Del af Byen kom i fuld Gang, iværksatte som det synes, ikke 
af en ordnet Bande, der under en myndig Ledelse gik fra Sted til Sted, men vildt af større og mindre Flokke, der 
tilfældig dannede sig blandt de Hundrede af Negre, der oversvømmede Byen; nogle enkelte Personer blev der 
tilføiet Overlast, og en gammel fransk Skjærsliber blev under Forsøget paa at komme bort med sin Bør, 
saaledes tilredt med Slag, at han nogle Dage efter døde, uden at Skylden med Sikkerhed har kunnet fæstnes 
ved Nogen. 
Denne Tilstand varede indtil Morgenstunden, da en Afdeling Soldater kom fra Christiansted, og Negrene 
ved Tidenden herom for Størstedelen flygtende forsvandt i Sukkerstykkerne, og Resten adsplittedes. En 
Timestid senere gjordes der endnu et mislykket Forsøg paa at sætte Ild paa den øvre Deel af Byen, det 
saakaldte Freegut. 
 
Den næste fremtrædende Episode i Opstanden var det morderiske Overfald, der Onsdag Morgen forøvedes 
paa to Soldater, der med Transportvognen vare efterladte paa Plantagen Carlton. En stor Masse Negre, 
der dels vare uddrevne fra Frederiksted, dels kom fra Plantager oppe i Landet, havde samlet sig ved den 
saakaldet ”Høgensborg Bridge”, da der efterhaanden udbredte sig blandt dem Rygtet om, at to Soldater vare 
efterladte alene paa Carlton. Det blev bestyrket af Negre fra Carlton, og under Ledelse af en saadan drog 
Hoben, et Par Hundrede Stykker, Mandfolk og Fruentimmer, ind paa Carlton, drev Soldaterne frem af deres 
Skjul og jagede dem om i Gaarden, overvældende dem med Stenkast og Stokkeslag, indtil de døende segne5 
de om og efterlodes af Hoben; af nogle af Carltons Folk blev de saa paa en Karre kjørte ud paa Landeveien 
og henslængt i Grøften. Der blev ikke denne Gang sat Ild paa Carlton, hvorfra Hoben drog ned til det 
nærliggende Whim og satte Ild paa Magasstakkene, plyndrede og molesterede Vaaningshuset; efter at dernæst 
Værkerne m. v. paa Concordia og Wheel of Fortune vare afbrændte, synes Hoben paa Landeveien imellem 
Høgensborg og Diamond Skolehuus, omtrent ved Middagstid, at have samlet friske Kræfter saa de nu fra 
fjernere Dele i Landet i større og større Mængde tilstrømmende Negre, forinden den som en voldsom Bande 
paa flere Hundrede Negre væltende sig over Mountain, hvor den kun molesterede Vaaningshuset, ind 
imod Planter Flemmings Bolig Allandale, der blev fuldkommen udplyndret, ødelagt og nedbrændt, en Søn 
af Flemming, et svageligt ungt Menneske, der ikke havde faaet Tid til sammen med den øvrige Familie at 
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komme i Skjul, men blev antruffen udenfor Negerbyen, blev stygt mishandlet med Stokkeslag og efterlodes 
liggende paa Jorden, indtil et Par af Plantagens Folk fik Leilighed til at faae ham bragt i Skjul i et Negerhus. 
Turen kom derefter til Plantagerne St Georges og Grove Place, hvor et Antal Negre, navnlig Fruentimmer 
blandt Plantagens egne Folk bleve, dog ikke forsætlig indebrændte i Mulefolden under deres Forsøg paa at 
tilegne sig noget Mayismel, som der var skjult; derfra gik det videre til River, hvor der for første Gang nævnes 
om egentlig Fører, den ifølge Standrettens Dom skudte Robert James eller Robert Teyson, og til Big 
Fountain; og fortsattes Toget nu i Aftenens Løb videre ad den nordlige Hovedlandevei, over Upper Love, 
Jealousy og Mt Pleasant, hvor der, da Robert Teyson, i et Klammeri med en anden Neger havde faaet et 
Øxehug i Skulderen, viser sig som en Fører, den ligeledes efter Standrettens Dom skudte Da Silva, som førte 
Banden videre til Mon Bijou, Fredensborg og Slob.  
Saavidt det kan sees, har det i det Væsenlige været densamme Bande, der har fremturet paa dette Tog, hvor 
paa Plantagernes Hoveddele, Værker, Vaaningshuse og Magasbeholdninger fuldstændig ødelagdes; og det er 
vistnok usikkert om paa dette Tog i samme Grad, som det blev Tilfældet den følgende Dag, Negrene fra de 
Plantager, hvor Banden efterhaanden kom frem, have sluttet sig til den og fulgt den paa dens videre Tog. Der 
har ganske vist t. Ex: været Negre fra River med paa Upper Love og fra Upper Love paa Jealousy, men at saa 
godt som hele Plantagens ”Gang” skulde være fulgt med, synes ikke at have været Tilfældet. Mulig stikker 
Usikkerheden i, at det, fordi det, efter at Banden havde været paa River, var mørkt, har været vanskeligt at 
kjende og skjælne Deltagerne, men det ligger dog ligesaa nær at antage, at virkelig, da det, ogsaa paa Grund af 
Mørket, har været let for de Negre, som ikke af egen Drift vilde slutte sig til Banden, at forstikke sig, ligesom 
Forbrydelsen ved Nattetid har havt meget mere Grufuldt ved sig, paa de fleste Steder Negrene kun enkeltvis 
ere fulgte med. 
 
Medens, som meldt, fra St. George Hovedmassen af Banden væltede sig over Grove Place og udførte det 
nys beskrevne Tog, var der et Par Negre, som skilte sig fra dem; de gik igjennem Plessens Negerby og samlede 
dels der dels paa Landeveien en lille Bande, med hvilken de gik ad Centerlinien op til Lower-Love, hvor 
den huserede paa det Voldsomste med Plynring og Brand, og derfra til det nærliggende Castle, hvor 
Vaaningshuset afbrændtes, ligesom der i Værkerne antændtes Ild, som dog den Gang slukkedes. Denne Hob gik 
ikke videre. 
Ved Slob-Kingshill-Fredensborg er der indtraadt, om ikke Opløsning og Forvirring i den fra Mon Bijou 
kommende Hovedbande, saa dog en meget betydelig Afgang fra den. De navnlig som Bande-Stiftere den 
paafølgende Dag bekjendte Negre Joseph Parris og John Lewis, Begge exeqverede ifølge Standrettens Dom, 
der omtrent ved Mon Bijou maa have sluttet sig til, ere ikke den Nat gaaede videre; formodentlig er Da Silva 
ogsaa der standset; ingen eller kun faa af Slobs eller Fredensborgs Folk ere fulgte med, og det synes, at 
Negrene i den Egn i det Hele taget have ømmet sig ved at gaae Østen for Kingshill, hvor, som de vidste, der 
om Aftenen havde viist sig Tropper. Det var ialfald en meget reduceret Bande, der noget efter Midnat kastede 
sig over Cliftonhill, og Lederne i den vare fornemlig Folk fra Egnen Øst for Kingshill, der om Formiddagen 
vare gaaede ned i Landet og tildels havde været med endog allerede ved Allandale og derfra holdt ved 
hele Tiden. Den gik, naar den ikke opholdtes af Regnbyger, frem med stor Skyndsomhed, saa at den f. Ex. 
paa Cliftonhill, efter at have huseret og plyndret og afbrændt Vaaningshuset, kun hastig og ufuldstændig fik 
sat Ild paa Værkerne, fordi som det af Førerne blev raabt, Man maatte skynde sig at naae Christiansted, til 
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det blev lyst. Den ødelagde foruden, som nævnt, Cliftonhill, desuden Barren Spot, Strawberryhill, Diamond 
& Ruby, Castle-Coakley, Peters Rest og Work and Rest, indtil den Torsdag Formiddag blev adsplittet paa og 
ved Annashope. 
Medens det saaledes om Onsdagen og navnlig Onsdag Eftermiddag, Aften og Nat væsentlig – navnlig 
med Undtagelse af den isolerede Bande, der hærgede Lower-Love og Castle – var en enkelt Bande, vel med 
jevnlig vexlende Deltagere og tildels med skiftende Anførere, som drog plyndrende og brændende gjennem 
Landet fra Wheel of Fortune eller ialfald fra Høgensborg, i Nærheden af Frederiksted, til Annas Hope, tæt 
udenfor Christiansted, fik Torsdag Morgen Bevægelsen en anden Characteer, idet der rundtom dannede sig 
Bander, som tog sig for hver at ødelægge sit Qvarteer, og, som det af flere Arrestanter er udtrykt under 
Forhørerne ”The whole Negro Population was walking”. Opstandsaanden og Plyndringslysten var vakt igjennem 
Beretninger og Pralerier fra dem, der, i Reglen usle, slette ”pennyless” Subjekter, vare vendte hjem fra 
Gaarsdagens Begivenheder; paa mange Steder vare Negrene gnavne over, at deres egne Plantager vare 
brændte, medens Nabo-Plantager stode urørte, og tildels har det vel været Tilfældet, hvad Deltagerne i 
Torsdags Banderne idelig have villet gjøre gjældende, at Gaarsdagen og Nattens Anførere, der vare gaaede 
saa vidt, at de Intet havde at tabe, havde udgivet den Parol, at Ingen maatte sidde hjemme i Negerbyerne; 
Enhver, der kunde røre sig, skulde ud og ”fight for liberty” – eller vilde Negerbyen blive afbrændt.  
I Reglen var det en enkelt Plantages ”Gang”, som under Ledelse af et Par Stykker af deres egne Folk drog ud og 
faldt over en af de nærmeste Plantager, og efterhaanden sluttede da Negrene paa de Plantager, som de havde 
hjemsøgt og ødelagt, sig til dem, og den oprindelige lille Hob blev til en anselig, undertiden en meget stor 
Bande. Saaledes udgik fra Høgensborg den Bande, som Torsdag Formiddag ødelagde den vestlige Deel af 
Sydsiden, Williams Delight, Whim og Carlton; paa Castle opstod den Bande, som paa samme Tid omtrent 
afbrændte Golden Grove og Negrobay, og hvortil der ved Manningsbay sluttede sig den Bande, som, udgaaet 
fra Lower Love imidlertid havde afbrændt Adveture og Paradise og havde været med til sammen med en 
Hob fra Diamond og en fra Upper Love udgaaet Flok at brænde Bettys Hope, hvorefter de saaledes forenede 
Hobe i en sluttet Bande, der maa have været den største, der har været samlet, omtrent ved Middagstid 
gik løs paa Anguilla, derfra til Kingshills-Station over Bethlehem, paa begge Sider af Veien, og Castle (Værkerne) 
til Mt Pleasant (Mc Dermott), Mt Pleasants (Holm) Folk samlede sig og faldt over Hermitage, hvorfra 
Ødelæggelsen gik videre til Little Fountain, Lebanonhill, Canaan, La Vallée og Rust up Twist, medens paa 
Windsor den Bande dannedes, som afbrændte Mt Pellier, Morning-Star, Concordia, Windsor og Glynn Station, 
indtil den paa Glynn blev adsplittet af det frivillige Plantercorps. Paa ”West-End Nordside”, hvor Negrene 
holdt sig tilbage om Onsdagen, formodentlig trætte og skræmmedes efter deres Færd i Frederiksted 
om Natten, udvilkede sig lidt senere, først ved Middagstid, den Bande, der drog over Orange Grove, Mt Pellier, 
Two Friends, Mt Steward, Annally, Mt Victory, Nicholas og Punch. Sent om Torsdag Aften blev Mt Pleasant 
& Plessens Værker afbrændt, saavidt det har kunnet oplyses af nogle faa Folk, der gik stille og lempelig 
tilværks. 
 
Om Fredagen endelig skete den sidste egentlige Reisning, idet atter Joseph Parris, der om Torsdagen 
havde ført den ovenfor beskrevne Bande ud fra Castle og været vel den mest energiske Fører, samlede Folk 
paa Lower-Love og Castle, drog over Jealousy til Mt Pleasant (Holm), hvor Bygninger og Karrer, som vare 
slupne for at afbrændes Onsdag Aften, brændtes, og derfra, i Forening med Mt Pleasants Folk, ned til River, 
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hvor nogle Bygninger vare blevne levnede om Onsdagen. Et Corps beredne Plantere kom til og splittede 
denne, den sidste Bande ad. 
Som en ganske isoleret Begivenhed maa omtales en paa Plantagen Blessing om Torsdagen den 3die, henimod 
Aften iværksat Ildspaasættelse, der foretoges af nogle, tre eller fire, Folk fra Anguilla. Efterat Anguilla 
var brændt om Middagen, gik de henad Aften over til det tæt ved liggende Blessing, hvor der, efter at Blessings 
faae Folk, da der hørtes Raabet ”our side” og altsaa troede, at der var en Bande i Anmarsch, havde 
forstukket sig, satte Ild paa Magasstakkene, som ganske afbrændte, og derpaa opbrød Kogehuset, hvor der 
netop var bleven antændt Ild, da de blev forstyrrede af Plantagens Folk og flygtede. 
En lignende Expedition fandt Sted om Fredagen paa Øens Nordside, idet nogle Folk fra La Vallée, som 
var brændt Dagen iforveien, fandt paa at hjemsøge Nabo-Stedet, Græsplantagen (i kladden står: Qvægplan7 
tagen) Northstar, hvor de brændte et ringe Vaaningshus og derpaa sammen med et Par Negre derfra gik til 
det lidt længere Vester paa liggende Prosperity og satte Ild paa Levningerne af det der liggende Vaaningshus. 
Et Optrin for sig selv fandt endelig Sted om Fredagen den 4de Octbr. paa Plantagen Upper-Love, da Plantagens 
Negre, som ikke er opgivet, ”the whole Gang”, i Forening med nogle fremmede Negre anfaldt og 
mishandlede et midaldrende Fruentimmer Julia Roebuck, som boede paa Plantagen og drev en lille Handel 
med Lys, Traad o: desl:, som de have angivet, i Anledning af, at hun, der har antaget at det Hele var forbi, 
gik om i Negerbyen og skjændte over, at Negrene som et Sæt Tyveknægte havde røvet og stjaalet hvad hun 
havde i sit Hus. Hun blev under Stokke- og Piskeslag stødt og trukket ud paa Landeveien, hvor, efterat hun 
var slaaet til Jorden, et Par Stykker gav sig ifærd med at trække hendes Ringe af Fingrene, ved hvilken Leilighed 
hendes Hænder og ene Arm blev saa ilde tilredt af Slag, at hun fremdeles kun maadelig kan bruge sine 
Fingre og vel neppe nogensinde faaer sin fulde Førlighed i dem igen. Da de endelig lod hende gaae, kunde 
hun med Nød og Neppe slæbe sig i Skjul i et Sukkerstykke og saaledes unddrage sig sine Forfølgere. 
Fra Brandnatten i Frederiksted er alt kun i ringe Udstrækning lykkedes at bringe Enkelte Begivenheder 
og navnlig saadanne Enkeltheder, som kunde tjene til at kaste Lys over den heel Færd, for Dagen; det var, 
udenfor Forbrydernes egen Kreds, som sagt, kun Enkelte, som vovede at færdes ude, de turde ikke dvæle 
ved Brandstederne, og deres Ophidselse og Forvirring har været saa stor, at i de fleste Tilfælde deres Angivelser 
have været usikkre; blandt de forbryderske Negre selv har der enten været et Sammenhold og en 
Ulyst til at angive hinanden, som, naar Undersøgelsens Vedholdenhed og den Mangel paa Sammenhold, 
der med Hensyn til Ødelæggelserne paa Landet har vist sig, tages i Betragtning, ere mærkeligt eller der det 
forholder sig virkelig, som det fra forskjellige Sider i Forbindelse med Angivendet om, at Brandstiftelserne 
forøvedes vildt og uden Ledelse, er udsagt, at Negrene, tilfældig sammenløbne fra alle Kanter og halvt 
ukjendelige, som de, med Hovederne omviklede med Tørklæder, søgte at gjøre sig, kun i ringe Udstrækning 
– have kjendt eller lagt Mærke til hinanden, saaat Enhver kun skulde vide at berette om sig selv og sin 
Færd; og til at afgive Tilstaaelse her om med Hensyn til Forbrydelserne i Frederiksted, ingen Tilbøielighed 
været. I ethvert Fald lader der sig ikke fra Forhørsacterne bygge en tilforladelig Fremstilling af 
Ildspaastættelsernes Gang eller Fremgangsmaaden ved de enkelte mere fremtrædende Ildspaasættelser i 
Nattens Løb. 
At, efterat Boutikker og Huse ere opbrudte, Varer og andet Gods lige saa vel er blevet røvet og plyndret 
som udkastet og opbrændt, foreligger der tilstrækkelige Bevisdata for, men hvorledes der inde i Husene er 
færdedes og i hvad Grad der, inden der er antændt Ild, ere ransagede, vil Ingen kunde afgive Forklaring om, 
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og det er saaledes forblevet uoplyst baade med Hensyn til Toldkamret og mange private Forretningslocaler, 
om Penge og Documentskabe de ransagede og plyndrede og hvad der isaafald er blevet af Byttet. 
Med Hensyn til Ødelæggelserne paa Landet har der kundet foreligge langt fyldigere Oplysninger, nemlig 
fra de Plantager, hvor Banderne huserede om Dagen. Det har ikke været ualmindeligt, eller maaskee endog 
paa de fleste Plantagerværet tilfældet, at Plantagens Folk har holdt sig tilbage eller ialfald villet give det 
Udseende af, at de holdt sig tilbage fra Deltagelse i at ødelægge deres egen Plantage, undtagen dog forsaavidt 
som de deltog i Plyndringen af Forraads- og Romkjelderne; og det er ikke sjeldent, at selv ivrige Deltagere i 
Ødelæggelserne have lagt en Neger tillast som en Skam, at han har været med til at brænde sin egen Plantage; 
fremdeles er der mange af Forbryderne selv, som redebont have fremstillet hvorledes Ødelæggelsen 
gik for sig. Fremgangsmaaden var, da Foretagendet først var kommet rigtig igang, uden synderlig Variation 
den samme. Følgende et Par, undertiden tre eller fire selvbestaltede Førere, i Reglen bevæbnede med en 
gammel Vagtmands-Sabel, en Møggreb, en Harpun eller en Sukkerøxe sat paa et Skaft, eller en Kjørepidsk – 
i et Par Tilfælde en Bøsse, funden paa en Plantage – og med en eller to Skal-Blæsere i Spidsen, drog Banden, 
fra 50 indtil et Par Hundrede – undertiden naar Banden paa sin Gang havde faaet stor Tilgang, flere 
Hundrede – Negre, Mandfolk og Fruentimmer og Børn, alle forsynede med Knipler, Stokke eller Øxer, frem 
mod Plantagen, undertiden forholdsviis rolig og i ordnede Rækker, efterabende Soldater, undertiden i en 
vild Sværm, raabende, skrigende og hujende. Der standsedes ved Negerbyen eller i Gaarden, og der tilraabtes 
Plantagens Folk, der enten alt stod samlede, rede til at ”hilse paa” de Fremmede eller, som det ogsaa  
kunde være Tilfældet, holdt sig i deres Huse. Raabet ”our side”, der strax og uden Indvending maatte besvares. 
 
Som oftest spurgtes der om Driveren, nu og da ogsaa om Vagtmanden, men de havde gjerne, i Følelsen 
af at de vilde være udsatte for Overlast, naar Banden nærmede sig søgt i Skjul; I Forening med Plantagens 
Folk gik man saa til Allowance-Kjelderen, hvilken enten en af Førerne selv opbrød eller lod en af 
Plantagens egne Folk – for strax at gjøre dem medskyldige – opbryde; Melfadene bleve opbrudte, og Negrene 
styrtede sig over dem, eller der fandt en formelig Uddeling af Allowance Sted, saa at Negrene fik sig sine 
6 eller 12 Quarter Meel tilmaalte med samme Regelmæssighed, som han Ugen iforveien havde faaet sig 
dem tilmaalte af Underforvalteren. Turen kom der næst til Romkjælderen, Romfade rulledes frem i 
Døraabningen eller udenfor, Bunden sloges ud, og nu var det Mandfolkene, som sloges om at komme til; 
enhver drak hvad han havde Lyst til, Fade væltedes, og der tændtes Ild i den ustrømmende Rom; undertiden 
hændte det, at en Neger, som blev ked af at vente, stak en Svovlstik til Fadet, medens det endnu var omringet, 
og de Omstaaende bleve forbrændte, saaledes paa Windsor, Upper Love, Paradise og mulig flere Steder. 
Den brændende Rom flød ind i Romkjælderen, hvor Romfadene exploderede og dermed var da Værkerne 
tændte i Lys Lue; samme Steder anlagdes der dog ogsaa paa anden maade Ild i Værkerne. Samtidig 
eller underveis blev der sat Ild paa Magashus og Magasstakke, Fruentimmere og Børn foer om med brændende 
Magastotter fra den ene Stak til den anden og til hvad andet der fandtes i Nærheden, og i et Nu stod 
da, ligesom Værkerne, hele Gaarden i Brand. Endelig gik det, naar ikke enten Vaaningshuset allerede havde 
ligget nærmere forhaanden, eller en særlig Lidenskab og Forbittrelse imod Ejer eller Forvalter førte Sværmen 
strax til hans nu forladte Bolig, ud over dette. I mange Tilfælde havde Hustyendet eller overhovedet 
Plantagens Folk flyttet endeel af Bohavet ud og skjult det i Negerbyen eller i Sukkerstykker, men hvad der 
var tilbage, blev for saavidt det ikke bekvemt lod sig bortrøve af Fruentimmersværmen, slaaet i Stykker til 
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sidste Stump, indtil der, for det Meste af en af Førerne, med et ”strike a light” blev givet Signal til at sætte 
Ild paa det Hele; en Svovlstik blev afstrøget, og Rom og Magas og itrubrudte Jaelousier og Møbler afgav et 
saa ypperligt Antændelses-Materiale, at der paa Landet – hvad saa end Tilfældet maatte have været i Byen 
– ikke var megen Anvendelse for Petroleum. Der blev commanderet ”move on” og Banden satte sig forstærket 
– hvad der navnlig som ovenfor anført, gjælder Torsdags-Banderne – med Folkene fra den nys 
hjemsøgte Plantage i Gang til den næste Plantage, paa Grund af den drukne Rom, endnu mere vild og ophidset, 
end den var da den kom. Paa Veien sattes der hyppig Ild i Sukkermarkerne; endeel afbrændte og 
ødelagdes, men mange Steder vare Røverne for friske og grønne til at Ilden ret kunde fænge eller faae 
Magt. Det sees ikke, at der gjalt nogen Personsanseelse, Plantager, hvor, efter hvad der var almindelig antages, 
Forholdet imellem Husbonden og Arbeideren var det fortræffeligste, bleve ofrede i samme Udstrækning 
som andre, med Hensyn til hvilke en anden Antagelse var Gængs; og hvor et enkelt Sted Værker eller 
Vaaningshus er blevet staaende, har der dog almindelig været anlagt Ild ogsaa der, men Banden er gaaet, 
inden den har seet sit Værk fuldbragt, og Plantagen Folk have i flere Tilfælde paa Opfordring og under Ledelse 
af Driver eller Vagtmand, som er kommen frem fra sit Skjul, slukket Ilden. Der haves flere Exempler 
paa, at Drivere, naar de ere blevne tilstede og have lagt et godt Ord ind for Plantagen eller søgt at moderere 
Bandens Voldsomhed, ere blevne truede og ilde mishandlede som værende ”on the bucked Side”, ligesom 
ogsaa andre Negre, naar der ikke var Appel nok i deres Raab, eller de stode og saae til eller vel endog 
lode en Beklagelse falde, endog de have faaet Prygl, men i det Hele er Toget gaaet af uden nogen Udøvelse 
af personlig Vold, og de Beretninger, der circulerede om, at Negrene i stor Udstrækning mishandlede og 
myrdede hinanden, haver ikke fundet Bestyrkede. Det lader sig ikke bestride, at der mange Steder for at 
bringe Negrene i saa stor Udstrækning som muligt til at deltage i Foretagendet er af dem, som efterhaanden 
som Bevægelsen naaede op i Landet, opkastede sig til ”Captain”, hver i sin Gruppe, er brugt Trusler og 
tildels direkte Tvang, og der er navnlig ikke Føie til at forkaste de mange Forklaringer, som gaae ud paa, at 
der for at fremkalde en almindelig Udrykning om Torsdagen, er truet med, at Negerbyen vilde blive brændt, 
eller at hvor en enkelt Plantages Befolkning har vist sig treven og uvillig til at gaae med, Negerbyen er bleven 
afsøgt under samme Trusel, indtil Folkene ere gaaede med; men det kan paa den anden Side ikke være 
Andet, end at denne Anvendelse af Trusler, nemlig hvor Talen er om enkelte Personer, ofte er paaskudt sin 
 
…… eller Undskyldning for Deltagelse i Forbrydelserne; og at der er megen Sandhed i det for Nogle, som have 
vedgaaet deres Skyld, fremkomne Udsagn, at det, efter hvad der var skeet om Onsdagen, om Torsdagen 
var uimodstaaeligt for Negrene – Drivere og andre betroede Folk undtagen – at gaae med; en overvældende 
Drift i Forbindelse med Tanken paa, at de, naar de ikke ligesom andre bjergede sig til Føden, vilde blive 
udhungrede, førte dem ind i Banderne. Det har i det Hele ved Modtagelsen af Forklaringer og Vidnesbyrd af 
Negre, der indeholdt Sigtelse imod Andre, været nødvendigt at anvende stor Varsomhed, idet de almindelig 
snarere have været for rundhaandede end tilbageholdende i deres Forklaringer, og Drivere og Vagtmænd 
og andre Folk, der vare forblevne tro og havde været udsat for Efterstræbelser, have i deres Harme jevnlig 
ladet sig lede for vidt, overdrevet deres Fremstillinger og vel endog var givet, navnlig naar Talen var om en 
Neger, der havde havt noget Udestaaende med dem eller deres Plantage, hvad de da formodede en saadan 
Neger istand til at gjøre, for Noget, han virkelig havde gjort, saa at Vidnesbyrdene med den største Omhue 
haver maattet sigtes og vrages med Benyttelse af al den Erfaring og Kjendskab til Individerne og Befolkningens 
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Characteer, som Commissionen raadede over; og der vil i Acterne findes mange Exempler paa Resolutionerne 
af denne Prøvelse af Vidnesbyrdene. 
 
Naar der derefter spørges, om den til Grund for den Bevægelse, hvis Gang saaledes er beskreven, har 
ligget nogen Plan eller Overlæg, da er der under Forhørerne ikke blot ikke fremkommet Data, hvorpaa et 
Beviis for, at saadant har været Tilfældet, kunde støttes, men Alt, hvad der foreligger, tyder hen paa, at det 
ikke har været Tilfældet. Af de mange Forklaringer, Commissionen i dette Punkt har modtaget, dels fra Negre, 
som have været implicerede i Forbrydelserne, dels fra Andre, navnlig Drivere og Opsynsmænd, som bestandig 
færdes sammen med Arbeiderne, fremgaaer det, at der i Løbet af Sommeren har været en udstrakt 
Utilfredshed blandt Negrene paa Plantagerne, og at den væsentlig har været fremkaldt ved, at Benyttelsen 
af Arbeide ved Dagleiere, ”Porters”, paa mange Plantager tog stærkt Overhaand. Det græmmede den faste 
Markarbeider, som ved sin aarlige Contract var bunden til at arbeide visse bestemte Timer for den lovmæssig 
fastsatte Betaling, 10 Cents pr. Dag, foruden den sædvanlige ”Allowance” af Meel og Saltfisk, at see 
”Porteren” arbeide ved Siden af ham, oftere dovnere og mageligere end ham selv, for en Betaling, der 
ansaaes for høiere og efterhaanden som det mange Steder blev Skik at give Porteren, foruden en Pengeløn 
af 20 Cents pr Dag, desuden ”Allowance” og tillade ham at benytte Hus paa Plantagen, virkelig kunde være 
næsten Dobbelt saa høi; i mange Tilfælde arbeidede ”Porterne”, naar paa sine Steder deres Antal var næsten 
ligesaa stort som de faste Arbeideres, i en særskilt ”Gang” i en Mark ved Siden af de andre, de mente 
eller som oftest maaskee ogsaa virkelig saae, at der tillige i andre Henseender, ved Tractement med Sukker 
og Rom og Lempelser under Arbeidet blev kjælet for Portere, hvem det, da han frit kunde komme eller blive 
borte den næste Dag, gjaldt om ikke at støde bort. Porteren, da de arbeidede Middagstimerne igjennem, 
gik hjem fra Arbeidet Kl. 4, medens de Andre maatte hold ud til Solnedgang, spottede og hoverede jevnlig 
over de Andre, og det var da intet Under, at det blandt Arbeiderne jevnlig lød, at til October vilde de Alle 
være Porters og ikke paany binde sig for et Aar. Denne Stemning var imidlertid mere fremtrædende i 
Begyndelsen og Midten af Sommeren, end i Eftersommeren henimod October. Da Høsten lakkede imod Enden, 
og Fællessukkerkogeriet, der havde trukket en Mængde Arbeidere til sig fra Plantagerne, ophørte at 
arbejde, blev der Overflod af Porters, saa at mange maatte gaae ledige, naar de ikke vilde tage fast Employ, 
og Misfornøielsen greb nu dem, medens de faste Arbeidere i langt større Udstrækning, end det var ventet, i 
September Maaned lode sig fæste paany eller toge fast Tjeneste igjen paa andre Plantager; ogsaa Dyrkningen 
af ”Provisionsgrundene”, der, saalænge Arbeiderne vare tilsinds ikke at tage fast Tjeneste, forsømtes, 
blev i noget Omfang gjenoptagen. Imidlertid var jo Arbeidernes Sind en gang kommen i Bevægelse over 
Betalingsspørgsmaalet og Arbeiderspørgsmaalet i det Hele, saaat det var naturligt, at der blandt de Negre, 
der, som sædvanligt, ved Skiftetiden strømmede til Byerne, skulde vise sig mere Gjæring og Ophidselse end 
sædvanlig og naar Talen var om at undgaae nye Contracter, mindre Medgjørlighed, saaledes som i Begyndelsen 
af Fremstillingen anseet. Om de i noget synderlig større Antal end sædvanlig ere flokkedes til Byerne, 
lader sig ikke med nogen Sikkerhed afgjøre; men ingen af de mange afhørte Deponenter har villet vide 
Noget om, at der har fundet nogen Aftale om at mødes i noget fælles Øiemed Sted eller været Tale om i 
Fællesskab at søge at sætte Fordringer i den ene eller anden Retning igjennem. 
Der har været nævnt og ogsaa for Commissionen opgivet forskjellige Momenter, der skulde vise hen 
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paa, at der dog har været en Plan eller Aftale i Bevægelsen, men de ere alle under Undersøgelsen enten 
ligefrem modsagte eller svundne sammen til Intet. Der har været opgivet, at Negrene fra 1ste October eller 
vel endog overhovedet under Bevægelsen, imod deres Sædvane, ikke drak Noget; men det fremgaaer af en 
større Mængde Forklaringer, deriblandt Forklaringer fra Rombodholdere i Frederiksted, at der er drukket 
som sædvanligt og har været sædvanlig Drukkenskab; en stor Mængde Inquisiter have angivet Drukkenskab 
som Undskyldning, og det er saavidt at paa Brandtoget over Plantagerne anfaldtes Romfadene med stor 
Begjærlighed; det er anført, at Negrene om Aftenen og Natten i Frederiksted i stor Udstrækning havde deres 
Hoveder ombundne med Tørklæder, skjønt de ellers bare Hatte; men det brogede Tørklæde er ligesom 
den tykke Haardttræs-Stok et Attribut til Negeren, naar han gaaer ”out walking” (gaaer paa Commers), og 
der er Intet, der tyder paa, at der er foretaget nogen extraordinair Foreening i dette Stykke; det er blevet 
meldt, at Negrene mødte forsynede med pænt udskaarne og malede ”Skaller” (de Conchylier, der tudes i), 
men der har Intet derom været at oplyse, og der foreligger tvertimod Forklariger om, at den, da Negrene, 
efterat være drevne bort fra Fortet, sværmede om i Byen, kun hørtes en enkelt Skal i Flokken; der er henviist 
til, at Raabet ”our side” maatte være aftalt, men det sees ikke at være hørt før hen paa Aftenen, da 
Excesserne vare i fuld Gang, og det har viist sig, at i mange Tilfælde Negrene besvarede eller gjentog det 
rent mekanisk, uden forud at kjende noget til det; det er bleven anmeldt, at i Christiansted Negre havde 
tilraabt hinanden, at de skulde være i Frederiksted Klokken sex, men det har viist sig at de to Negre, der 
maatte antages særlig at være sigtet til, forlod Byen fulde og langt efter Kl. 6 og ikke gik til Frederiksted den 
Aften; og overhovedet er ethvert saadant Opgivende blevet forfulgt, uden at det har ført til noget Resultat, 
som kunde bestyrke Formeningen om Tilstedeværelsen af en Plan. Der lader sig efter alt det Foranførte ikke 
statuere videre, end at Negrene have været i en Stemning af Misfornøielse, Trods og Overmod, som har 
gjort dem mere tilbøielige til Opsætsighed og mere rede til at gjøre Spektakler end ellers, og denne Stemning 
er bleven næret ved Drukkenskab og en hoverende Bevidsthed om, at de befandt sig uden militair Bevogtning. 
Medens saaledes Tumulten maae antages at være udbrudt uforberedt og hellerikke strax planmæssig er 
benyttet eller ledet videre med noget Maal for Øje, men har udviklet sig gjennem tilfældige Omstændigheder, 
indtil Tumultanterne, da de havde indesluttet Politistyrken i Fortet, mærkede at de havde Overhaand, 
har den i Løbet af Aftenen antaget Characteren af en Revolte og, om der end med Ildspaasættelserne har 
været forbundet Hensigt til, for at tilvende sig Fordel, at plyndre, ere de dog iværksatte som en Voldsgjerning 
og Trusel imod den offentlige Magt i det Øiemed at fremtvinge en Omvæltning i den bestaaende 
Samfundsorden, hvorunder Arbeiderforholdene vare lovmæssig regulerede, hvilket udtryktes igjennem de i 
Nattens Løb idelig brugte Raab ”fight for liberty”, ”for more money”, ”no 10 Cents more” o. desl. Under 
Bandernes Hærgninger paa Landet kom Hensigten at fremtvinge en Forandring i det Bestaaende, tildels vel 
forbunden med Drift til at tage Hævn for formentlig lidt Uret, bestandig tydeligere frem, og Bandens Retning 
og Fremgang Natten imellem Onsdag og Torsdag i Forbindelse med hvad der i flere Forklaringer foreligger 
om Yttringer fra Bande-Førere om at naae Christiansted, vise tilstrækkelig hen paa, at det ikke var 
Meningen paa noget Punkt at standse med Ødelæggelsen, uden at det dog har kunnet oplyses – formentlig 
fordi det ikke har staaet Nogensomhelst i hele Flokken klart – hvad man vilde fremtvinge eller som sidste 
Endemaal opnaae ved at lægge hele Landet, med Undtagelse af netop Negerbyerne, øde. At Tanken – thi 
om egentlig Plan er der fremdeles ikke Tale – har været, at alle Ikke-Negre skulde udryddes, enten fordrives 
eller myrdes, maa ansees for en Slutning eller Gisning, fra, hvad der i den almindelige Bevidsthed er Optaget 
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om en Neger-Revoltes Characteer, men der foreligger herom Intet, og det maa bemærkes, at paa flere 
Steder paa Plantagerne ved Hjælp af Plantagens egne Nogen hvide Folk have holdt sig skjulte paa en saadan 
Maade og under saadanne Omstændigheder, at de, om Negrene havde lagt Vind derpaa, let kunde have 
været opsporede, ligesom t. Ex: paa Plantagen Bettys Hope, Forvalteren, Mr Peebles, en god Stund blev til11 
stede og søgte – dog til ingen Nytte – at tale Banderne tilrette, uden at der gjordes mere end et enkelt Forsøg 
paa at tilføie ham Overlast, hvilket med Indignation afværgedes af de andre Negre; ogsaa i Frederiksted 
vilde det, om Negerne havde været saaledes tilsinds, have været let for dem at opspore mangfoldige uden 
for deres Klasse staaende Mennesker og dræbe dem. 
 
Det findes da, at Bevægelsen ialfald fra Begyndelsen af Ildspaasættelserne om Aftenen den 1ste October 
maa betragtes som en Opstand og de begaaede Forbrydelser i det Hele, forsaavidt der ikke bliver Tale om 
særegne Undtagelser, som sigtende til at fremme og udbrede Opstanden. Det følger af det Foregaaende, at 
der ikke bliver Tale om Ophavsmænd eller Anstiftere, hvem Foretagendet i sin Helhed vil Samme tilregnes, 
men kun om Hovedmænd, Stiftere eller Ledere, de enkelte Forbrydelser eller Rækker af Forbrydelser og 
med Hensyn til dem saavelsom til Deltagerne gjælder det altsaa Reglen, at deres Medvirkning deri ogsaa 
bliver dem at tilregne som Deltagelse i Opstanden. Og skal det særlig med Hensyn til Deltagerne i 
Eftermiddags-Excesserne og Steenkastningen paa Politiet og paa Fortet anføres, at de ikke som saadanne 
kunne betragtes som Ophavsmænd til de senere Forbrydelser, hvilken Betragtning vil komme til Betydning ved 
Bedømmelsen af tvende de Tiltalte, James Em: Benjamin og John Hodge, der i det Følgende ville findes 
overbeviste om Deltagelse i disse Excesser ved Siden af anden Deltagelse, medens forøvrigt Ingen, som kun er 
befunden i disse Excesser eller de Excesser og Tumulter, der blev begaaede omkring i Byen forinden 
Ildspaasættlserne, er sat under Tiltale. Ved Bedømmelsen af de Tiltaltes Forhold vil dernæst, saavidt det ikke 
foreligger, at de haandgribelig med egen Haand have iværksat eller deltaget i Iværksættelsen af de til dem 
henførte Forbrydelser eller som Hovedmænd og Førere ledet dem, eller forsaavidt ikke særlige 
Undtagelsestilfælde maatte udhæves, ialfald med Hensyn til de paa Landet, hvor samtlige Bander dannedes, 
begaaede Forbrydelser, det Spørgsmaal gjøre sig gjældende, at de ved, selv uden nogen udtrykkelig Aftale, at 
slutte sig til Banden, om hvis Virksomhed det var dem bekjendt, at den gik ud paa de paagjældende – i Reglen 
en Række – Forbrydelser, og følge den under Forbrydelsens Udførelse, og fuldt ud have gjort sig meddelagtige 
i selve de Forbrydelses-Gjerninger, der under deres Deltagelse i Bandetoget, ere udførte, og altsaa maa 
blive at ansee som Gjerningsmænd. 
__________________ 
Commissionen har havt under Behandling et Antal af 403 Arrestanter, af hvilke 272 oprindelig overleveredes 
til Commissionen, da den den 4de Novbr 1878 sammentraadte, medens der i Frederiksted dels hensad 
under Politiets Varetægt, dels ved dettes Foranstaltning i Løbet af November Maaned fængsledes 102, saaat 
der under Undersøgelsen ved Commissionen kun er foretaget et indskrænket Antal Fængslinger (29). 
Imidlertid var det fra første Færd givet, at Deltagelsen i Opstanden og dens Forbrydelser var, som det af det 
Ovenstaaende vil være fremgaaet, udstrakt til en mange Gange større Del af Befolkningen, og det vilde, dog 
med Undtagelse af Forbrydelserne i Frederiksted, hvor som ovenfor meldt Opdagelser have mødt afgjørende 
Vanskeligheder, og Affairen paa Carlton, have ladet sig gjøre at fæste Skyld ved et langt større Antal Individer. 
Der har da ogsaa for Commissionen foreligget og er af den blevet undersøgt en stor Mængde Sigtelser 
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og naar Undersøgelserne, der i stort Omfang ere foretagne paa Plantagerne selv, ikke have ført til flere 
Arrestationer og ikke ere forfulgte videre, da ligger det altsaa ikke i, at Sigtelserne fandtes ugrundede, men 
væsenlig deri, at de saaledes udfundne Deltager dog ikke vare af værste Art og navnlig i Reglen ikke værre 
end saadanne, som man dog maatte være betænkt paa og alt havde begyndt under Undersøgelsens Gang 
at sætte paa fri Fod. Dette fandtes, da det var i enhver Henseende ugjørligt at udstrække Undersøgelsen og 
dens Conseqventser til enhver paaviselig Deltager – i visse Egne af Landet saavelsom enhver rørig Neger – 
at være den eneste Maade, hvorpaa de kunde gjøre Ret og Skjel imod Alle, ligesom den var stemmende 
med den for hele Undersøgelsen ledende Forudsætning, at der vilde blive givet Udstrakt Benaadning eller 
Amnesti. Efterhaanden blev da, idet lidt efter lidt og med en af Forholdene dicteret Varsomhed 336 Arrestanter 
bleve løsladt. Undersøgelsen concentreret om saadanne Personer, om hvem enten saadanne Omstændigheder 
vare fremkomne, at de som Ledere, Bndestiftere eller veden meget udstrakt Deltagelse i Bandernes Tog maatte 
kunne ansees for væsentlig at have bidraget til at bære Bevægelsen op, eller som vare befundne sigtede for 
Udøvelse af eller Delagtighed i enkelte Forbrydelser, som enten vare særdeles grove, saasom Ildspaasættelsen i 
Frederiksted eller Mordet paa Carlton, eller særlig maatte henføres til dem, saaledes som den isolerede 
Ildspaasættelse paa Blessing og Afbrændingen af Mt Pleasant-Plessens Værker; og til dem ere der ogsaa den af 
Gouvernementet, beordrede Tiltale indskrænket. 
 
Imidlertid vil der blandt de saaledes udpegede Individer, hvis Antal i Forhold til Bevægelsens Omfang og 
den Mængde Førere, der har været, kan synes ringe, savnes Navnene paa Mange, som under Forhørerne 
fremtræde som Ledere og Hovedmænd, tildels endog i større Udstrækning og under stærkere Former end 
Flertallet af de Tiltalte. Nogle vare allerede blevne dømte fra Livet ved den, medens Oprøret stod paa, under 
den paa Øen raadende Belejringstilstand af Gouverneuren anordnede Standret, saaledes den fra Excesserne 
og Ildspaasættelserne i Frederiksted som Hovedmand Samuel Henry, trende af de principale Deltagere 
i Myrderiet paa Carlton, John Charles og Joseph Harrison, de to Hoved-Anførere for Vestende-Nordside- 
Banden, Thomas Graydon og Daniel Philip, to af Anførerne for den store Bande, som huserede Landet igjennem 
Onsdag Aften og Nat, Robert James eller Teyson og James de Silva, den vilde Anstifter og Fører af Bander 
baade Torsdag og Fredag, Joseph Parris. Stifteren af Windsor-Banden John Lewis; og endeel, deriblandt 
ogsaa nogle af de virksomste Deltagere, have, som det dels af en Commissorium til Gouvernementet tilstillet 
Opgivelse, dels af Forhørerne fremgaaet, under deres fortsatte Deltagelse i Opstanden sat Livet til; 
endelig er der død 23 Arrestanter, fornemlig under den i Fængslet paa Richmond ifjor Forsommer herskende 
Skørbugs-Epidemi og dens Suiter. 
__________________ 
Herefter blive de enkelte Tiltalte og dem særlig imputerede Forbrydelser at gjennemgaae: 
 
1. Arrestanten James Emanuel Benjamin (Mannie) af Pl: Mt Pleasant, født paa Antigua, skjønnet at være 
nogle og tyve Aar gammel, har opholdt sig her paa Øen i over 10 Aar, er ved de af en Politibetjent afgivne 
beedigede Forklaringer overbevist om, da Spektaklerne i Frederiksted begyndte, og Negrene havde frarevet 
Politibetjentene den fulde Neger, at have ophidset Mængden og opfordret den til Vold mod Politibetjentene, 
særlig til at slaae en af dem ihjel, uden at han dog har udøvet nogen Vold eller prøvet paa at iværksætte 
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sine Trusler; han har derhos vedgaaet i Overensstemmelse med hvad der igjennem mange Forklaringer 
foreligger, at han fremdeles i Løbet af Eftermiddagen, Aftenen og Natten har færdedes i og med de Hobe, der 
huserede i Byen, tildels og navnlig ud paa Natten under og ved Ildspaasættelserne, paa en iøinefaldende og 
fremtrædende Maade, idet han var ombunden med et Stykke rødt Tøi som et Skærf, havde en Panama-Hat 
paa Hovedet, der forøvrigt var ombundet med et Tørklæde, og en Kjørepidsk, senere ogsaa en Kniv, i Haanden, 
saaat han af Hoben ansaaes for en af Anførerne; men han har nægtet, at han paa nogen Maade er optraadt 
som Leder, eller at han med egen Haand har sat Ild paa eller plyndret, medens dog saavel Hatten 
som det røde Tøi vare røvede fra en Boutik, men skulde være givne ham af en Ven; og det er heller ikke 
imod hans Benægtelse godtgjort, at han har vist nogen mere direkte eller virksom Deltagelse, særlig ikke 
ved Ødelæggelsen af Toldboden, hvor efter der da, idet efter den Maade hvorpaa Ildspaasættelserne i 
Frederiksted skete, den blotte Tilstedeværelse i en Hob, ved hvilken en Ildspaasættelse iværksættes, ikke kan 
ansees for tilstrækkelig til at fælde Vedkommende, findes betænkeligt at tillægge ham Meddelagtighed i 
dem. Det er fremdeles godtgjort, at han helt igjennem har været Deltager i den Bande, som Torsdagen den 
3die October, som ovennævnt, noget fra Mt Pleasant plyndrede og afbrændte Pl: Hermitage, Little Fountain, 
Lebanonhill, Canaan og tildels Rust up Twist, og maa det, ihvorvel Arrestanten benægter at have været en 
af Stifterne af denne Bande, efter alt hvad der foreligger, tildels ogsaa igjennem Arrestantens egen vaklende 
Forklaringer, og forøvrigt gjennem en stor Deel Deponenters Forklaringer, antages, at han sammen med 
Arrestanterne Edward Lewis og Fritz Richardson, der strax efter Undersøgelsens Slutning, afgik ved Døden, 
ialfald forsaavidt har været en af Bandens Førere som han sammen med de to andre er gaaet i Spidsen for 
den; han har nægtet direkte at have deltaget enten i Plyndringen eller Ildspaasættelserne. 
Endelig har han vedgaaet at han, da om Fredagen Parris’s Bande kom til Mt Pleasant og drog til River, 
har, sammen med de fleste andre af Mt Pleasant Folk, sluttet sig til den paa Toget til River; hvorimod det, 
trods de forskjellige fremkomne Data, ikke kan ansees for tilstrækkelig oplyst, at han, da Onsdag Aften Banden 
kom til Mt Pleasant, har understøttet og veiledet den ved Plantagen’s Ødelæggelse eller særlig ringet 
med Plantagens Klokke. 
Arrestanten har tidligere kun været straffet ifølge Politiretsdomme, navnlig for Forseelser i Arbeidsforholdet 
og lign. 
 
2. Arrestanten John Hodge af Pl: Fredensborg der er født paa Trinidad, angiver sin Alder til 39 Aar og ankom 
her til Øen i 1866, maa, foruden at han har vedgaaet at have været med i den Hob, der den 1ste October 
om Eftermiddagen stormede løs paa Fortet og ved den Leilighed at have slaaet en Steen paa Fortsporten, 
ansees overbevist om at have deltaget i Negerhobens Excesser og Ildspaasættelser i Frederiksted om 
Natten. Ifølge han egen Forklaring skulde han kun i Nattens Løb have færdedes omkring i Gaderne og saaledes 
flere Gange være kommet til at være tilstede i Hobe som vare samlede ved Steder, hvor der var antændt 
Ild, uden at han paa noget Sted vil have taget Deel i deres Gjerninger. Men ifølge de fremkomne 
Vidneforklaringer er Arrestanten i Løbet af Natten iagttaget paa forskjellige Steder og under saadanne Forhold, 
at der ingen Tvivl er om, at han har været en activ Deltager i Ødelæggelserne, og er det særlig af et Vidne, 
der, da han i Løbet af Natten kjørte frem og tilbage med en Vandtønde, jevnlig stødte paa Negerhobene, 
naar de vare iværk med deres Ødelæggelser, forklaret, at han iagttog Arrestanten paa tre forskjellige Steder 
i Hoben, der plyndrede og satte Ild paa, ved Wallaces Boutik, hvor Arrestanten forfulgte en Dreng der vilde 
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redde en Vogn – hvad Drengen bekræfter – ved Woods’s Boutik, hvor han dog ikke saae Arrestanten særlig 
foretage sig noget og ved John Moore’s Boutik, hvor han saa Arrestanten opbryde eller dog hugge løs paa 
Døren, ligesom Arrestanten ogsaa, da endeel af Hoben, inden den endnu var færdig med Ødelæggelsen af 
Moores Boutik, vendte sig imod Beechs ligeoverfor liggende Contoirlocale, var med i denne Flok og huggede 
løs paa Døren; hvorhos et andet ligeledes edfæstet Vidne, der boede i samme Gaard, hvor Moore havde 
Boutik, har udsagt, at da Banden vendte sig fra Woods Boutik ned mod Moores Boutik, var Arrestanten, 
hvem Vidnet kjendte godt, den første i Banden, hvem Vidnet lagde Mærke til, og han saa Arrestanten ved 
hjælp af en Knippel eller Jernstang, han havde med sig, opbryde Boutiksdørene, uden at han dog saae, om 
Arrestanten derefter gik ind i Boutikken. Hvorefter der da, ved Siden af de forskjellige Data, der bestemt vise 
hen paa, at Arrestanten ikke har været en uvirksom Iagttager, maa antages at være imod hans Benægtelse 
tilveiebragt et lovligt Beviis for, at han ialfald har været activt meddelagtig i den Hob der plyndrede og 
opbrændte John Moores Boutik. Arrestanten forblev ubemærket i Frederiksted indtil han paa Dagen, da 
han gik hjem til Fredensborg, og der er ikke tilveiebragt Bevis for, at han har været Deltager i nogen Bande 
paa Landet. Arrestanten har været straffet ifølge Frederiksteds Politiretsdom af 15de August 1872 for 
Bedrageri (Obeah – Work) med Tvangsarbeide i 60 Dage og ifølge St: Thomas Extrarets Dom af 31te Januar 
1877 efter Fr: 11 April 1840 § 46 cfr: § 80 med Forbedringshusarbeide i 8 Maaneder. 
 
3. Arrestanten George Henry af Sprathall, født her paa Øen, c: 30 Aar gammel, maa ved tvende Vidners 
beedigede Forklaringer ansees lovlig overbeviist om, at han Natten, da Ildspaasættelserne i Frederiksted vare 
i fuld Gang at være sammen med en Hob Negre kommen fra Torvet om ad Dronningensgade, og der være 
standsede uden for et Hus, hvori Skrædder Dompierre havde Værksted, da han kaldte Flokken sammen 
med Raab som ”our side, fall on Dompierre”, ledsaget af Bemærkninger om, at Dompierre fik en Daler eller 
halvanden for at sy et Par Buxer, medens en Neger kun fik 10 Cents om Dagen, hvorpaa Flokken strømmede 
sammen om Huset, som blev opbrudt og, efterat Negrene havde romsteret derinde og hvad særlig 
bemærkedes, kastet Skræderens Symaskine ud paa Gaden, stukket i Brand. Lidt senere, da Rombodholder 
Flynns Hus brændte, hørte de samme Vidner, der boede tæt ved, A. bruge Yttringer om, at de ikke maatte 
slukke, men at nu Alle maatte dele samme Skæbne. Det sees ikke, at Arrestanten har deltaget i 
Ødelæggelserne paa Landet. Arrestanten har tidligere ikkun været anseet med ringe Straffe efter 
Politiretsdomme. 
 
4. Arrestanten Thomas Harrison, af Pl: Prosperity, født her paa Øen, c: 30 Aar gammel, har vedgaaet, at 
han Ildebrandsnatten i Frederiksted færdedes med den andre Negre i den brændende By, samt, efterat 
forskjellige Vidner havde forklaret, at de om Morgenen, efterat det var bleven lyst, og Soldaterne vare komne 
til Byen, havde seet ham gaae skjældende og truende op af Prindsensgade med en Flaske Petroleum i Haan14 
den, indrømmet at han gik med en Flaske Petroleum, som han vil have fundet, hvorimod han ikke vil erindre 
at have brugt truende Ord; men der er forøvrigt ikke frembragt Beviis for, at han har været activ Deeltager 
i Ødelæggelserne eller Plyndringen, videre end, at han har tilvendt sig nogle Cigarer og været med til at 
drikke Rom af en Demijohn, som en anden Neger havde. Derimod er det ved alt hvad der foreligger og hans 
egen omsider afgivne Tilstaaelse godtgjort, at han, der, efter hvad han angiver, om Oct.dagen – Dagen efter 
Branden – var saa udaset, at han holdt sig inde, om Torsdagen, den 3die, da Nordside-Banden dannedes under 
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Ledelse af ”Colonel Peter” og ”Queen Mary”, sluttede sig til den paa Prosperity og fulgte den paa hele 
dens Tog, hvor der plyndredes og brændtes paa Plantagerne Orange Grove, Monpellier, Two Friends, Mt 
Stewart, Annally, Mt Victory, Nicolas og Punch, indtil den, da der fra Plantagen William, hvor der holdtes 
Vagt, affyredes et Skud, skræmmedes og adsplittede sig; Arrestanten har dog nægtet, at han, saaledes som 
han er sigtet for, var en af Lederne, og at han, saaledes som Arrestantinden Mary Thomas har paasagt 
vexelviis ham og Arrestanten Emanuel Jacob eller dem begge i Forening, har været dem, der særlig satte Ild 
paa Mt Stewarts Vaaningshus, hvor han kun bemægtigede sig en Krukke ”Guavaberries” men ellers ikke 
gjorde Noget. Arrestanten har ved Centerdisticts Politiret været dømt for mindre Forseelser. 
 
5. Arrestanten Emanuel Jacob af Pl. Prosperity, født her paa Øen, nogle og tyve Aar gl., har indrømmet, 
at han, da han omkr. Kl. 6 om Eftermiddagen havde hørt, at der var Spectakler i Frederiksted, gik ind til 
Byen, hvor han da traf en stor Negerhob uden for Junghans’s Rombod, hvor fra de havde rullet et Fad eller 
en Tønde ud, som de drak af. Han gik derfra med ”paa en Ronde i Byen”, som Joe la Grange og Arrestanten 
J. E. Benjamin ledede, og var derefter tilstede ved Ødelæggelsen af Politibetjent Jackson’s Hus, ligesom han 
var med i Hoben, da de opbrød Boutikerne og satte Ild paa Varerne, senere i Husene selv, uden at han dog 
selv vil have laant Haand dertil eller til Plyndring, medens han dog af en Dreng fik en Tegnebog med nogle 
Penge i, som Drengen vilde have fundet; imod hans Benægtelse kan det ikke ansees for aldeles tilstrækkelig 
godtgjort, at det har været ham, som i Spidsen for en Flok Negre ud paa Natten begyndte at opbryde Mrs 
Ramsay’s Hus, et Forsøg, som efter Forestillinger fra Beboerne dog igjen blev opgivet. Arrestanten har 
fremdeles vedgaaet at han paa samme Maade som foregaaende Arrestant har været Deeltager i Nordside- 
Banden, dog ikke længere end til Mt Stewart, og han nægter at han, som sigtet for, har været en af 
Hovedmændene i Banden eller særlig sat Ild paa Mt Stewart Vaaningshus, hvor han rigtignok var inde, men kun 
røvede en Demijohn med Drikkevarer. Arrestanten har tidligere kun været straffet efter Fr. 11 April 1840 § 
30. 
 
6. Arrestanten David Cameron af Pl. La Grange født paa Jamaica, c: 30 Aar gammel, maa ved de af tvende 
Vidner afgivne beedigede Forklaringer ansees overbevist om, Ildebrandsnatten i Frederiksted paa en Tid, 
da Ildspaasættelserne vare i fuld Gang, med en Flok Negre at være standset udenfor et Hus i Dronningensgade 
og for Flokken at have udpeget Huset som det, hvori Politibetjent Larsen boede, idet han slog et Slag 
med sin Stok paa Døren, hvorpaa Flokken hvori der var endel Fruentimmer, styrtede ind i Huset, hvilket, efter 
at de nogen Tid var romsteret derinde, blev tændt i Brand, saa at der ingen Tvivl kunde være om, at det 
var den af Arrestanten lavede Bande, der iværksatte Ildspaasættelsen, og det ene Vidne, der kjendte og tiltalte 
Arrestanten, vil have seet Arrestanten selv fra et Fruentimmer tage en Falske, som han førte henimod 
Dørstolpen med en Bevægelse, som om han stænkede Petroleum paa den. Arrestanten har vedgaaet at have 
været inde i Byen den paagjældende Nat, men har nægtet saavel den ham paasigtede specielle Gjerning 
som al Deltagelse overhovedet. Det sees ikke at han har deltaget i nogen Bande paa Landet. Han findes ikke 
tidligere straffet. 
 
7. Arrestantinden Susanna Abramson, kaldet Bottom-Belly, af Pl. Prosperity, født her paa Øen, et Fruentimmer 
imellem 40 og 50 Aar gammel, som idelig dels her paa Øen, dels paa St Thomas, har været straffet 
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for Tyveri og Hæleri, dog i mindre Grader samt for Løsgængeri, Gadeuorden og Slagsmaal, har ligefra 
Undersøgelsens Begyndelse været sigtet som en af de værste Deltagere og Plyndringerne og 
Ildspaasættelserne i Frederiksted, saa at der tillagdes hende Andeel i de mere fremtrædende Misgjerninger og 
da navnlig i Plyndringen og Ildspaasættelsen af Toldboden, men under Forhørene ere Sigtelserne ikke i saadant 
Omfang bleven beviste. Det er af hende selv vedgaaet, at hun om Eftermiddagen var med i den Flok, der 
molesterede Assistentværelset i Toldboden, uden at hun dog vil have spillet nogen Rolle i Flokken, som hun 
endogimod sin Villie vil være bleven trukken ind i, hvorefter hun, idet hun i sin idelig skiftende Forklaringer 
snart angiver, at hun gik hjem og ikke mere i Aftenens eller Nattens Løb kom til Byen, snart indrømmer, at hun 
vel senere var lidt inde i Byen – Prosperity ligger lidt udenfor – men kun hjalp med til at bære Vand, ikke vil 
have deltaget i Videre. Imidlertid maa det ved tvende Vidners beedigede Vidnesbyrd ansees godtgjort, at 
hun ud paa Natten, da Ildspaasættelserne vare i fuld Gang, har været med i en Flok Negre, der nede fra den 
brændende Deel af Byen af kom op til Hjørnet af Prindsensgade og Kongens Tværgade og angreb det af Enkefru 
Smith beboede Hus og at hun, da Fru Smith’s Tjenestetyende tiggede og bad Banden om at skaane 
Fru Smith, med Raab og Skrig om, at Fru Smith maatte brændes ud saavel som andre, søgte at ophidse Negrene 
til ikke at skaane Huset, hvilket Hoben dog, da en ny Flok kom til og en Neger i denne Bande forbød 
Banden at gjøre Dr: Smiths Enke Noget, tilsidst afstod fra at plyndre og brænde. Det er derhos godtgjort, at 
hun Dagen efter Branden havde Brandsaar paa den ene Fod, og at hun havde røvet Gods i sit Hus, uden at 
hun med Hensyn til Omstændigheder har kunnet give en rimelig Forklaring, og der findes derefter ved Siden 
af og i Forbindelse med det direkte Beviis for hendes Deltagelse i Forsøget paa Fru Smiths Hus at være 
tilveiebragt et efter Omstændighederne tilstrækkeligt Beviis for Arrestantindens Meddelagtighed i 
Plyndringerne og Ildspaasættelserne i Frederiksted. Arrestantinden blev allerede anholdt den 3die og har 
saaledes ikke deltaget i Nordside-Banden. 
 
8. Om Arrestanten Isaac Anthony af Frederiksted, født her paa Øen, 22 Aar gammel, er det ved en Række 
Undersøgelser godtgjort, at han Onsdag Morgen, den 2den October efterat der var kommen Militairmagt 
til Frederiksted og den nedre, afbrændte Del af Byen var forladt at Negrene, har været med i en Hob Negre, 
der indfandt sig ved Byens østlige Indgang i den, som af Vidnerne udsagte, aabenbare Hensigt at sætte Ild 
paa denne, væsenligst af fattigere Folk beboede Deel af Byen, det saakaldte ”Free Gut”, der om Natten var 
bleven skaanet. Der blev sat Ild paa en stor ved Indgangen til Byen liggende Mødding og derfra idet Beboernes 
Forestillinger og Børnenes bleve mødte med Slag og Stenkast, med brændende ”Trash” fra Møddingen, 
sat Ild i et Plankeværk inde ved Husene, der alle ere af Træ; Arrestanten trængte ind i et af Fruentimret 
Matilda Dyer beboet Værelse, hvor han, efter M: Dyers Udsagn, mens hun af Frygt for Overlast holdt sig 
skjult under sit Sengetøi, stak Ild i en Stol og derpaa strax løb sin Vei, efter hendes Mening i den Tanke at 
Ilden vilde blusse op. Det andet Vidne, som saae, at Arrestanten kom springende ud af Vinduet i M: Dyers 
Værelse, saae, da han var udenfor, ikke, at Arrestanten tændte Ild derinde, men han saae, at Dyer bagefter 
kastede noget forkullet Straa ud af Vinduet. Da der imidlertid var slaaet Allarn ned i Byen og da det meldtes, 
at der kom Hjælp, spredtes Banden i de omliggende Sukkermarker. Arrestanten har nægtet, at han var 
med i denne Hob. Samme Dags Eftermiddag var Arrestanten paa Allandale sammen med den Bande, som 
her huserede med stor Voldsomhed, saaledes som han efter en vedholdende Benægtelse, først i et af de 
allersidste 
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Forhører har indrømmet; men han har derhos angivet, at han ikke kom ind til Stedet sammen med 
Banden, som han saaledes ikke vil have fulgt paa dens tidligere Gang, men at han kom ned fra Nordside- 
Bakkerne, hvorfra han kunde see ned til Allandale, og traf dem paa Stedet, samt at han ikke deltog i nogen 
Ødelæggelse og heller ikke i det Øiemed sluttede sig til den. Der er heller ikke i saa Henseende overført 
ham Noget, ligesom der heller ikke, uagtet han med stor Bestemthed har været sigtet, er tilveiebragt Bevis 
for at han har begyndt eller deeltaget i den ovennævnte Mishandling af Charles Flemming, der efter hans 
Forklaring allerede laa blødende paa Jorden, da han kom til; og det er heller ikke godtgjort, at han er gaaet 
videre med Banden. Det bliver herefter Deltagelsen i Ildspaasættelsen i Freegut, som bleve afgjørende ved 
Bedømmelsen af Arretsntens Forhold. Arrestanten har ikke tidligere været straffet. 
 
9. Arrestantinden Axeline Elizabeth Salomon, kaldet Agnes, af Plt: Bethlehem, født her paa Øen, 20 a 25 
Aar gammel, er, som anført, særlig tiltalt for Mord eller Meddelagtighed i Mord eller dog i morderisk Overfald; 
og er derved sigtet til det paa Carlton paa de to der efterladte Soldater forøvede Mord. Arrestantinden 
vil, da hun Onsdag Morgen hjemme paa Bethlehem hørte om Ildebranden i Frederiksted, omtrent Kl: 7, var 
gaaet ned ad Byen til, og paa Landeveien ved Carlton stødte paa en stor Hob Negre, og har hun vedgaaet, 
at hun er gaaet med denne Hob ind paa Carlton, da den væltede sig derind for at opsøge de to Soldater, der 
angaves at befinde sig der, samt at have har kastet en Sten, efter hendes Angivelse saa stor som hendes 
knyttede Haand, paa en af Soldaterne uden dog derved at fælde ham til Jorden; og ligesom Vidnet 
Underforvalter F. Mc Kay, der færdedes i Carlton Gaard og var Øienvidne til, hvorledes Negrene, som han 
antage over to Hundrede i Antal, hvoriblandt en Mængde Fruentimmer, efter at have drevet Soldaterne ud af 
Stalden, jog dem omkring med Slag og Stenkast, der falde i hundredeviis indtil de døende faldt om, har 
bekræftet, at Arrestantinden med en Steen slog den største af Soldaterne, da han flygtede ud af Stalden ned, 
saaledes haver flere Vidner, Folk fra Carlton som vare tilstede i Gaarden, i deres beedigede Forklaringer tillagt 
Arrestantinden en fremragende Virksomhed under Overfaldet. De angive, at Arrestantinden, Arm i Arm 
med John Christian – den Neger, som navnlig sigtes for at have ført Hoben ind efter Soldaterne, og som senere 
under Opstanden satte Livet til – gik i Spidsen for hele Sværmen; og var i høj Grad ophidset. Hun havde 
sit Hoved ombundet som et Mandfolk og en Stok i Haanden, hvorhos et Vidne, der allerede iagttog hende 
ude paa Landeveien medesn Negrene disputerede om, hvorvidt de skulde gaae ind paa Carlton eller ikke, 
endnu stærkere beskriver hendes Ophidselse: hun havde en Krudtflaske i Haanden og hældte sig Krudt i 
Munden, hvorefter hun vilde have Rom at drikke, og raabte paa, at hvis hun i dag traf nogen hvid Mands 
Barn, skulde det blive slaaet ihjel; da saa John Christian kom, ”dandsede” hun med ham i Spidsen. Det findes 
herefter, ihvorvel det kun er oplyst, at Arrestantinden har kastet en Steen paa den ene Soldat og det ikke 
kan ansees for oplyst hvad Virkning dette Slag har havt, at Arrestantindens Virksomhed til og under 
Gjerningens Iværksættelse har været en saadan, at Drabet paa Soldaterne, der maa ansees for at have været 
forbundet med Overlæg, og hvorunder, om vel onde Hensigter ikke kan betegnes som et bestemt 
Drabsforsæt, men have været beredt paa at gaae til enhver Yderlighed, fuldt ud maa tilregnes hende. At 
Arrestantinden har fulgt Banden videre eller ellers har deltaget i Opstanden, er der ikke, imod hendes 
Benægtelse, tilveiebragt Beviis for. Hun sees ikke tidligere at have været straffet. 
 
10. Arrestantinden Matilda Mc Bean, af Pl: Cane, født her paa Øen, 20 a 22 Aar gammel, der ligeledes 
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sigtet for at have deltaget i Mordet paa de to Soldater, har vel indrømmet, at hun var med i Sværmen paa 
Carlton, da Mordet forøvedes paa de to Soldater, men hun nægter at have deltaget i Gjerningen. Imidlertid 
maa hun ved de afgivne Vidneforklaringer ansees overbevist om, da Forfølgningen af Soldaterne var begyndt, 
at have slaaet den ene med en Knippel, eller Kølle (mallet), uden at Soldaten dog derved faldt til Jorden, 
hvorhos, ligesom et Vidne har forklaret. Arrestantinden var med i blandt dem, som forfulgte den af 
Soldaterne, som var flygtet op i Husets Galleri men atter kastedes ud over Galleriet ned i Gaarden, og slog 
ham med en Sten; og Arrestantinden – om hvem det endelig ogsaa af et Vidne, en Plantageforvalter, som 
kjendte hende godt, er udsagt, at hun, bagefter at Voldsgjerningen var begaaet, stod ved Indkjørselen til 
Cane og hoverende huggede med en Kølle eller stor Hammer paa et Træ, idet hun sagde: This is the way I 
knocked the military – maa da, ihvorvel det ikke er oplyst, hvad Virkning særlig de af hendes første Slag har 
havt, ansees skyldig i Meddelagtighed i det af den hele Bande i Fællesskab begaaede Drab. Iøvrigt har 
Arrestantinden vedgaaet, at hun den paafølgende Dag, da Høgensborg Folkene i en Bande drog igjennem Cane, 
har sluttet sig til den, og er fulgt med til Williams Delight, hvor hun, da Allowancekjælderen var opbrudt, 
tog noget Maismeel. Arrestantinden findes ikke tidligere straffet. 
 
11. Om Arrestanten Joseph Bowell, af Pl: Høgensborg, der er født paa Barbadoes, men ankom hertil som 
Dreng for c: 18 Aar siden, men det, uagtet han nægter, at han overhovedet var paa Carlton om Onsdag 
Morgen, da Mordet paa Soldaterne foregik, ved da af tvende Vidner, af hvilke det ene var godt bekjendt 
med Arrestanten, og det Andet med fuldkommen Bestemthed har gjenkjendt ham, afgivne beedigede 
Vidnesbyrd ansees godtgjort, at han da den ene af Soldaterne var styrtet om og laa dødende – efter det ene 
Vidnes Udsagn død eller døende – ved Foden af Trappen op til Vaaningshuset, har hugget eller slaaet ham 
med en Steen i Hovedet, eller, som det ene af Vidnerne siger, i Nakken eller Ryggen, idet der hos Vidnet 
Brathwaste vil have hørt ham ledsage Slaget med Ordene ”this damnd old soldier is not dead yet”. Idet det 
nu dels findes at kunne komme i Betragtning, om Arrestantens Misgjerning mulig ikke har virket til at hidføre 
Døden, fordi denne allerede, var vis, vil han blive at holdes skyldig paa samme Maade som forrige Arrestant. 
Arrestanten har derhos vedgaaet, at han den følgende Dag var blandt de Folk fra Høgensborg, somhjemsøgte 
Carlton; videre vil han ikke have været, ligesom han benægter, at han foretog sig Noget, og særlig 
ikke vil indrømme eller, efter hans seneste Udsagn, ikke erindre – hvad der dog maa ansees at være tilveiebragt 
et efter Omstændighederne tilstrækkeligt Beviis for at han, da Underforvalter Crawfords Hustru, 
nede i Gaarden søgte at tale Negrene til Rette, truede hende – dog neppe meget alvorligt – med en Kniv. 
Arrestanten sees ikke tidligere at have været straffet. 
 
12. Arrestanten Joseph Spencer af Plt: Høgensborg, født paa Barbadoes, ankommen her til Øen i 1863, 
nogle og fyrretyve Aar gammel er, medens der ikke er tilveiebragt Beviis for, at han, saaledes som angivet, 
har været delagtig i Ildspaasættelserne i Frederiksted eller i Mordet paa Carlton, ved flere samstemmende 
beedigede Vidnesbyrd af Folk fra Plantagen Concordia overbeviist om at have været Deltager i og efter 
Vidnernes bestemte Skjøn sammen med Parti Rose – han satte under Opstanden Livet til – en af Lederne for 
den Bande, der Onsdag Formiddag, kort efter at Mordet paa Carlton var begaaet, afbrændte Magas og 
Værker paa Pl. Concordia, og er det særlig godtgjort, at, han, medens Parti opbrød Allowancekjælderen, 
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slog Laasen fra Romkjælderen, der snart efter stod i Brand. Han har derhos, efter at der i saa Henseende 
forelaae bestemte Udsagn fra forskjellige Deponenter, vedgaaet at han om Torsdagen, da Høgensborg Folk 
samlede sig i den ovenfor beskrevne Bande, har været Deeltager i denne Bandes Tog og saaledes været 
med ved Ødelæggelsen af Wms Delight, Enfieldgreen og Carlton, hvor han, da Militairmagten kom til, medens 
Banden huserede der, fik et Skud i en Finger, men han nægter, at han har været en af Stifterne eller 
Lederne af denne Bande, for hvilken Wm H: Washington, der under Undersøgelsen’s Gang er død, angives at 
være Hovedanfører, og han vil paa detteTog kun have tilranet sig noget Maismeel paa Enfieldgreen og paa 
Carlton. Arrestanten har kun været straffet for mindre Forseelser. 
 
13. Arrestanten Hans Christian af Pl: Williams Delight, født her paa Øen, 26 Aar gammel, har, saaledes 
som af ham vedgaaet, i Overensstemmelse med det afgivne Vidnesbyrd, været Deltager i den Bande, som 
strax efter at Concordia, som ved forrige Arrestant anført, var afbrændt, afbrændte Værker og Magashus 
m: v: paa Pl: Wheel of Fortune, og har han navnlig med egen Haand sat Ild i Magashuset. Arrestanten var 
væbnet med to Sukkerøxer, af hvilke han havde sat den ene paa en Stang, men han fralægger sig, at han 
skulde have været Leder for Banden, der efter hans Angivende førtes af Joe la Grange og ”Norway-Charley” 
– begge omkomne under Opstanden – og først optog ham, der kom oppe fra Landet, i Nærheden af Wheel 
of Fortune. Arrestanten indrømmer derhos, at han, da endeel af Banden, som kom fra Wheel of Fortune 
Negerby, anfaldt Vagtmanden Joseph Franklin, som for at undgaae at møde Banden var tyet ind i Guttet, og 
gjennempryglede ham, saa han i lang Tid var syg og har beholdt en stiv Arm, var med i denne Flok og hævede 
en Øxe over Franklin – som han siger, for at forhindre, at de Andre skulde slaae ham mere fordærvet. 
Arrestanten vil derefter have havt isinde at skille sig fra Banden og blev, da han nærmede sig Frederiksted og 
blev seet af en Patrouille, saaret i Laaret. Arrestanten har tidligere ved Centerdistrictets Politiret været 
dømt for Tyveri. 
 
14. Arrestanten John Thomas Sobers, af Pl. Becksgrove, født paa Barbadoes, ankommen hertil som 
Dreng for over 16 Aar siden, er 30 Aar gammel, har, efter at han hele Undersøgelsen igjennem havde fastholdt, 
at han ingensomhelst Delagtighed havde havt i de begaaede Forbrydelser, da ved Forhørernes Slutning 
overvældende Bevisligheder forelaa, vedgaaet, at han har været med i den Bande, som Onsdagen den 
2den October huserede paa Mountain og navnlig paa Allandale og St Georges, men har fremdeles fastholdt, 
at han forholdt sig passiv, alene med Undtagelse af, at han i Allowance-Kjælderen paa St Georges, efterat 
den var opbrudt, har røvet noget Maismel. Imidlertid maa det ved de afgivne Vidneforklaringer ansees for 
godtgjort, at Arrestanten navnlig paa Allandale har været et virksomt Medlem af Banden, og han har navnlig, 
efter at Huset var stukket i Brand, og Banden var ved at drage bort, søgt at forhindre, at Stedets Folk 
saaledes som de gjorde Miner til, gjorde noget Forsøg paa at slukke Ilden, idet han, der var bevæbnet med 
en Sabel, sammen med en Anden af Banden, uvist hvem, vendte tilbage og truede Enhver, som vilde vove 
paa at slukke Ilden, paa Livet. Imod Arrestantens Benægtelse er det ikke godtgjort, at han har været med til 
eller tilstede ved Mishandlingen af Charles Flemming, med Hensyn til hvilken det bemærkes, at der, da den 
eller Mishandlingen og personlig Vold overhovedet ikke tør siges at have været indbefattet i Bandens For18 
maal, ikke vil kunne tilregnes samtlige Deltagere i Banden, men kun saadanne, hvem det maatte kunne 
overføres at have været med i Gjerningen. Arrestanten har i 1876 ved Frederiksteds Politiret været anseet 
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for Opsætsighed med Tvangsarbeide i 60 Dage. 
 
15. Arrestanten Christopher Samuel af Pl: Mt Pleasant, født paa Antigua, ankommen hertil i 1869, 36 Aar 
gammel, er ligesom forrige Arrestant sigtet for Deltagelse i Ødelæggelserne paa Mountain og især paa 
Allandale og St Georges og derhos særlig sigtet for at have deltaget i Mishandlingen af Charles Flemming. I 
det sidstnævnte Punkt er der imidlertid ikke imod hans Benægtelse tilveiebragt tilstrækkeligt Beviis, medens 
det forøvrigt, dels ved hans egen Tilstaaelse dels ved de afgivne Vidneforklaringer maa ansees for 
godtgjort, at han har været Deltager i det paagjældende Bande-Tog, saa at Uoverensstemmelserne alene 
angaae, hvorvidt han, som i de Andres Forklaringer gaae ud paa, har paa Allandale været en særdeles virksom 
og voldsom Deltager, eller som han selv mener, ikke har gjort noget Synderligt, idet han dog tilsidst ikke 
vil modsige, at han har været med inde i Huset, men ikke vil erindre, at han brugte den Stok, han havde 
med, til at slaae løs paa Bohavet m. m. med. Han vil alene have røvet en sort Jakke, som han vil have fundet 
i Haven og han vil i det Hele ikke have været ”dum nok til at gjøre Noget, da han godt vidste, at de en Dag 
vilde blive kaldt til Regnskab, eftersom han endnu aldrig har seet Negre regere noget Land”. Han angiver 
fremdeles, at han Ildebrandsnatten var i Frederiksted, men intet Ondt gjorde; kun gjorde han sig til gode 
med Ost og Beskøjter, som han fandt paa Gaden, ligesom han bragte nogle Cigarer med hjem. Arrestanten 
har ved Frederiksteds Politiret den 9de Januar 1878, medens han tjente paa St: Georges, været anseet med 
Tvangsarbeide i 90 Dage for Opsætsighed og Vold mod Forvalteren.  
 
16. Arrestanten George Michael, af Pl. Envy, født paa St: Lucia, ankommen hertil Øen i 1866 som Dreng, 
c: 30 Aar gl., har vedgaaet at han, efter Onsdag Formiddag at have forladt Envy, rustet med en gammel Pistol, 
som dog kunde skyde, paa Høgensborg sluttede sig til den Bande, som var derinde. Han gik da fremdeles 
med den derefter forstærkede Bande til Mountain, Allandale og St: Georges, og er det, medens der ikke 
fra Allandale foreligger noget Sikkert med Hensyn til hans Optræden der, ved de afgivne Vidneforklaringer 
godtgjort, at han paa St: Georges har spillet en i høi Grad voldsom og fremtrædende Rolle i Banden og i 
Forening med Arrestanten Thomas Chritchlow væsentlig iværksat Værkernes Afbrænding. Da Hovedmassen af 
Banden derpaa drog til Grove-Place, gik Arrestanten med Arrestanten Chritchlow over til Plessens Negerby, 
og samlede hvad Folk, de der traf paa, hvorved Arrestanten dog ikke, som det er paasagt ham, vil have 
brugt Vold eller alvorlige Trusler, og gik med dem op ad Centerlinien, indtil de naaede Lower-Love, hvor da 
Banden, forstærkede med Folk, som vare stødte til dem paa Veien, drog ind. Vaaningshuset, Værker og Magas 
afbrændtes, og Arrestanten har fremdeles vedgaaet, at han med egen Haand satte Ild paa nogle af 
Magasstakkene, ligesom overhovedet de afgivne Forklaringer lægge for Dagen, at han i det Hele der er 
optraadt som Fører af Banden, som derfra drog til Naboplantagen Castle, ødelagde og brændte Vaaningshuset 
samt i Værkerne antændte Ild, hvilken dog igjen slukkedes af Plantagens Folk. Banden har her spredt sig, og 
Arrestanten vil ikke have deltaget i videre Ødelæggelser enten i Løbet af Natten eller næste Dag. Han vil ikke 
have røvet andet end Drikkevarer, som han tog til sig af, hvor han kom. Arrestanten sees ikke at have 
været straffet. 
 
17. Arrestanten Thomas Chritchlow af Pl: Jealousie, født paa Barbadoes, ankommen hertil i 1863 i en Alder 
af 17 Aar har, saaledes som det saavel efter hans egne Vidneforklaringer (i kladden: Vedgaaelser) foreligger, 
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forbrudt sig paa samme Maade som forrige Arrestant, og har han navnlig ogsaa paa St: Georges været 
fremtrædende virksom, medens der med Hensyn til Lower-Love formentlig maae tillægges ham en mindre 
Virksomhed, i hvilken Henseende dog bemærkes, at denne Arrestant har været mere tilbageholdende i 
sine Forklaringer end Arrestanten George Michael. Arrestanten sees kun at have været straffet for 
Arbeidsforseelser. 
 
18. Arrestanten William James af Pl. Grove Place, født paa Antigua, er kommen hertil Øen for c: 4 Aar siden, 
c: 25 Aar gammel, har forklaret at han, da han fra Grove Place saae den store Bande bevæge sig imod 
Allandale, er ilet efter den og har sluttet sig til den og saaledes har været med den der og paa St. Georges; 
der er, forsaavidt han er sigtet for at have deltaget i Mishandlingen af Charles Flemming, ikke fremkommet 
Beviis imod ham, og det er overhovedet først, da Banden drog fra St. Georges til Grove Place, hvor Arrestanten 
hørte hjemme, at der med nogen Sikkerhed kan tillægges ham en frem for Andre fremtrædende 
Virksomhed. Ved de afgivne Vidneforklaringer maa det ansees for godtgjort, at Arrestanten tilligemed 
Arrestanten Callender var i Spidsen for Banden, da den stormede ind paa Grove Place, og Arrestanten har 
vedgaaet, at han, Arrestanten Callender og den Neger, som han kalder ”the Captain” (Robert Teylor) vare de 
første, som brød ind i Vaaningshuset, hvilket han derhos ved Vidneforklaringerne maa ansees overbevist 
om, efter at Banden en Stund havde rumsteret derinde og slaaet istykker til Høire og Venstre, at have stukket 
i Brand; idet der ikke kan tillægges hans Bortforklaringer, hvorefter det skulde have været ”the Captain”, 
der tvang ham Svovlstikker i Haanden, som Arrestanten, da ”the Captain” vendte sig bort, kastede 
væk, nogen Betydning, saalidt som hans Undskyldning, at det var efter ”the Captains” Ordre, at han løb op i 
Huset, har nogen Vægt. Efter hvad der er oplyst, er det rimeligt, at der er sat Ild paa Værkerne, medens 
Arrestanten endnu har været i Huset, saaat der ikke kan tillægges ham nogen Virksomhed derved. Arrestanten 
vil, da Banden drog videre til River, være bleven paa Grove Place. Arrestanten har Ildebrandsnatten 
færdedes i Gaderne i Frederiksted, uden at der herfra er fremkommet nogen særlig Sigtelse imod ham. Han 
sees tidligere kun at have været straffet for Arbeidsforseelser. 
 
19. Arrestanten George Callender, af Pl: Enfieldgreen, født paa Barbadoes, ankommen hertil som Barn 
for c: 20 Aar siden, har vedgaaet, at han, der først vil være stødt til Banden, efterat den havde ødelagt St: 
Georges, saaledes som desuden af Vidnerne forklaret, var sammen med forrige Arrestant og Robert Teyson 
blandt de Første i Banden, da den brød ind over Grove Place, og at de vare de første som løb op i 
Vaaningshuset, hvor han, der havde en Stok med sig, var med til at slaae løs. Han gik der fra til Værkerne, idet 
han underveis havde et Sammenstød med Driveren, hvem han rykkede i Skæget og tvang til at raabe ”our 
side”; han opbrød, som han angiver, efter Teyson’s Ordre, Kogehusdøren og færdedes forøvrigt ved 
Romkjælderen, medens han dog vedblivende har paastaaet, at det ikke var ham, som satte Ild på der, hvad 
Vidneforklaringerne dog bringe det til en høi Grad af Sandsynlighed, at han ialfald har været med til. Paa 
Bandens vilde Tog til River var han fremdeles ogsaa efter sin egen Vedgaaelse, sammen med Robert Flynn i 
Spidsen for den eller den Deel af den, som strax styrede løs paa Forvalterboligen, og ligesom han har vedgaaet, 
at han var i den Flok, som opbrød Allowance-kjælderen, skjønt han ikke med egen Haand vil have opbrudt 
den. Han har efter de fra forskjellige Deponenter foreliggende Forklaringer i det Hele været en fremtrædende 
Deltager i Banden der. Ifølge hans Angivelser havde han paa Grove Plave og paa River drukket saa meget 
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Rom, at han ikke var oplagt til at følge Banden videre, og det sees heller ikke, at han enten i Løbet af Aftenen 
eller den paafølgende Dag har fortsat sin Deltagelse. Han har kun været straffet efter en Politiretsdom. 
 
20. Arrestanten Henry England, af Pl: Jealousie, født her paa Øen, c: 23 Aar gammel, har fra Begyndelsen 
af været sigtet som en betydelig og voldsom Deltager i Opstanden, og de derunder begaaede Forbrydelser, 
hvortil vel fornemmelig bidrog, foruden at hans Navn nævnes fra forskjellige Steder, den Omstændighed, at 
det antages og efter de preliminaire Forhører havde Udseende af, at han havde forsætlig sat Ild paa endeel 
Rom, der laa i Mulefolden paa Grove Place og derved med Villie foranlediget, at endeel Mennesker, henved 
20, fornemlig Fruentimmer, bleve brændte tildøde, som det angaves, Mennesker, der havde villet skjule endeel 
Fade Maismel i Folden for at redde det for Plantagen, medens han dog, hvad han vedblev med langt 
hen under Hovedundersøgelsen, paastod, at han ingen Del havde taget i den hele Bevægelse, men havde 
holdt sig rolig hjemme paa Jealousy, hvorhos han gik for et uroligt Hoved og kort forinden October netop 
havde udstaaet en Straf af Tvangsarbeide, som var idømt ham for at have voldt Uroligheder paa Pl: River. – 
Efterhaanden fremkom det, at han i det Hele havde været i Ledtog med den Bande, som huserede Onsdag 
Eftermiddag, og vare med den paa Mountain, Allandale, St. Georges, Grove Place og River, saaledes som 
ogsaa omsider af ham selv vedgaaet, idet han forklarer, at han Onsdag Formiddag, efter at have tilbragt 
Natten paa River, gik ud paa Centerlinien og der traf paa den Bande, som væltede sig ind over Maountain; 
men han er derhos vedbleven at paastaae, at han ikke har været nogen voldsom Deltager i Bandens 
Foretagender; paa Allandale tog han fra en anden Neger en halv Flaske Ale, hvilken han drak, hvorefter han vil 
være bleven fuld, at han ikke vil kunne erindre, hvad han paa det videre Tog har foretaget sig, indtil han lagde 
sig til at sove i River Gaard, hvilket Arrestantens Angivende, om det end er bestyrket af en enkelt Deponent 
fra River, dog forøvrigt modsiges af de ander Deponenter, dog heller ikke finder tilstrækkelig Forklaring i 
Arrestantens Opgivende af, hvad han i Dagens Løb havde drukket. Det er imidlertid ikke overført Arrestanten 
særlig fremtrædende Handlinger, idet der navnlig er fundet Betænkelighed ved at lade de væsenligste imod 
ham talende Vidnesbyrd fra River beedige, medens det med Hensyn til Begivenheden i Grove Place Mulefold 
under Undersøgelsen er oplyst, at der paa et Tilraab fra En eller Anden om, at der var Melfade gjemt i 
Folden, er strømmet en Mængde Negre til, Fruentimmer, som søgte at tilrane sig Mel, og Mandfolk, som 
gav sig ifærd med nogle Romfade, der laa nærmest ved Indgangen. Rommen er derpaa bleven antændt af 
En eller Anden, som havde faaet tilstrækkeligt, men det foreligger ikke, at dette er antændt af Arrestanten, 
eller at den skulde være antændt for at foranledige Indebrændingen, der blev en Følge af, at Straaet i Folden 
øjeblikkelig fængede og Ilden derpaa greb fat i Skjørterne paa Fruentimrene. Fredag Middag drog Arrestanten 
fra Mt Pleasant, hvor han da opholdt sig, sammen med de øvrige med Parris’s Bande til River. Arrestanten 
har, foruden den overnnævnte Straf, undergaaet Straf af Tvangsarbeide i 2 Maander for Tyveri. 
 
21. Arrestanten William Arnold, af Pl. Upper Love, født paa Antigua, ankommen hertil Øen for c: 14 Aar 
siden, skjønnet at være nogle og tyve Aar gammel, har, saaledes som af ham, i Overensstemmelse med 
hvad ellers foreligger, vedgaaet, Onsdag Aften, den 2den October, da den ovenfor omhandlede Bande indfandt 
sig paa Upper Love, sluttet sig til den, derpaa fulgt den og med den deltaget i Ødelæggelsen af de i Løbet 
af Aftenen plyndrede og afbrændte Plantager, ialfald med Undtagelse af Slob og Fredensborg, indtil 
Banden Torsdag Formiddag adsplittedes paa Annas Hope. Da Banden henad Torsdag Morgen naaede Castle 
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Coakley, fik Arrestanten, en halvnøgen og aldeles ubetydelig Neger, alene rustet med en Træsabel, som han 
udtrykker sig, ”Diplom som Captain”, da en anden Captain var bleven træt, og han var saaledes med til at 
lede Ødelæggelsen af Castle Coakley, hvor han optraadte med Voldsomhed og navnlig lod en ung Fisker, 
der vægrede sig ved at raabe ”our side” alvorlig mishandlet, og førte Banden videre til Peters Rest. Han 
angiver, at han ikke med egen Haand satte Ild paa, ”fordi der i Begyndelsen var for mange, til at han kunde 
komme til, og senere, da han blev Captain, kunde han give andre Ordre dertil”. Han er fremdeles overbevist 
om at have deltaget i det i det Foregaaende beskrevne Overfald paa Julie Roebuck, hvorved endnu bemærkes, 
at Julie Roebuck, selv om han, hvad han benægter, maatte have talt om, at Negrene havde udplyndret 
hende, maa ansees for at have været sagesløs. Arrestanten sees kun at have været straffet for 
Arbeiderforseelse. 
 
22. Arrestanten Wm Barnes, af Pl: Rust up Twist, født her paa Øen, 25 a 26 Aar gammel, forlod Onsdag 
Aften Rust up Twist paa Øens Nordside og gik Sydpaa efter Brandskæret. Han naaede Banden, da den var 
omtrent ved Cliftonhill, og efter nogen Betænkning, om han skulde gaae med eller ikke, sluttede han sig 
ved Strawberryhill til den. Han var derefter, efter sin af det forøvrigt Oplyste bestyrkede Vedgaaelse, uafbrudt 
med; og i den Bande, han nu var kommen ind i, ikke nogen uvirksom Deeltager; og er det navnlig 
godtgjort, at han fra Castle Coakley baade har stukket Ild paa Magasstakken og været i den Afdeling af Banden, 
hvis Hverv det var at antænde Romkjælderen, ligesom han paa Work & Rest satte Ild paa en Stald. Efterat 
Banden var adsplittet paa Annashope, gik Arrestanten ned i Landet og traf paa den store Bande der 
om Torsdagen ved Middagstid afbrændte Anguilla, og han fulgte med den paa dens ovenfor beskrevne Tog, 
indtil den opløstes ved Mt Pleasant-Plessens; men han vil her have været en uvirksom Deltager, dels fordi 
han var fuld, dels fordi der ingen var, som kjendte ham og vilde bruge ham. Om Aftenen blev han i Plessens 
Negerby og var der, da Mt Pleasant-Plessens Værker afbrændte, uden at der dog er Føie til at tillægge ham 
Deelagtighed i denne Ildspaasættelse. Om Fredag Morgen kom han sammen med Arrestanten Bamberg, 
der ogsaa havde været i Plessens Negerby – hvorom nedenfor – til Lower Love og sluttede sig der til den 
Bande, som Parris førte ned til River. Arrestanten sees tidligere kun at have været straffet efter Fr. 11 April 
1840 § 30 med Fængsel i 8 Dage. 
 
23. Arrestanten George Simmons, af Pl. Barren Spot, født her paa Øen, noget over 20 Aar gammel, er 
ved sin egen Tilstaaelse i Forbindelse med hvad ellers er oplyst, overbevist om, Onsdag Formiddagen, da 
Beretningerne om Bevægelsen nede ad Frederiksted til og dermed Bevægelsen selv, var trængt op i Landet, 
at være gaaet fra Barrenspot vesterpaa ad Centerlinien indtil han traf paa den Bande, som brød ind over 
Mountain og Allandale, og som han derpaa uafbrudt fulgte paa alle de Plantager, den hjemsøgte, indtil han 
Torsdag Morgen med den kom til Diamond og Ruby. Det er ikke oplyst, at Arrestanten har været nogen 
fremtrædende Deltager i Bandens Foretagender, forinden den naaede hans Hjemsted Barrenspot, hvor 
han, saavelsom paa den næste Plantage Strawberryhill som bekjendt Mand blæste Skallen i Spidsen for 
Banden. Han har i 1878 været straffet med 12 Dages Tvangsarbeide for at have tilføiet Andenmand Overlast. 
 
24. Om Arrestanten Richard Gibbs, kaldet Sealey, af Pl: Barrenspot, der født paa Barbadoes, har opholdt 
sig her paa Øen i 4 Aar og er skjønnet at være nogle og tyve Aar gammel, er det godtgjort, at han, der under 
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Forhørerne jevnlig findes af de andre Deponenter paa Grund af hans lille Væxt betegnet som ”Junky”, under 
lignende Omstændigheder som forrige Arrestant har sluttet sig til den oftnævnte Bande, inden den 
overfaldt Allandale, hvorfra han efter sin, først lige forinden Dagens Optagelse gjorte Vedgaaelse, har fulgt 
den til Jealousy; han vil der have forladt den og være gaaet hjemad, dog ikke videre end at han atter stødte 
til Banden paa Cliftonhill, hvorfra han fulgte med den til Barren Spot; opad Morgenen gik han igjen ud, og 
efter paany at have truffet Banden ved Peters Rest Factori-Station, gik han med den til Work & Rest. 
Arrestanten, der kun i ringe Omfang har villet afgive Forklaring om sit Forhold eller de nærmere 
Omstændigheder ved hans Deltagelse i Toget, har vedgaaet, at han i Vaaningshuset paa Allandale røvede en 
Flaske Genever og i Allowance Kjælderen paa St Georges noget Maismeel; men vil ellers ikke have været nogen 
virksom Deltager; men det maa dog ved de afgivne Vidneforklaringer ansees for godtgjort, at han paa Cliftonhill 
har villet tvinge eller bevæge først en, saa en anden af Plantagens Folk til at aabne Allowancekjælderen og 
derpaa selv har opbrudt den, uden at der dog blev Tid til at plyndre den, da Vaaningshuset, hvorunder 
Kjælderen er, allerede var stærkt i Brand. Arrestanten sees ikke tidligere at have været straffet. 
 
25. Arrestanten Edward Lewis af Pl: Mt Pleasant (Christiansteds Jurisdiction) født paa St: Kitts, ankommen 
her til Øen for c: 12 Aar siden, 26 a 27 Aar gammel, har vedgaaet at han har været Deltager i den tidligere 
og særlig ved Arrestanten Emanuel Benjamin beskrevne Bande, som Torsdag Formiddag stiftedes paa 
og udgik fra Mt Pleasant med det Formaal at øve Plyndring og Brand paa de omliggende Plantager, og at, 
han har været med paa hele dens Tog. Han har, saaledes som det med de allerfleste Sigtede, under en 
Formening om, at de, naar de ikke grebes i med egen Haand at have ”handled trach”, i Grunden ikke vilde 
findes at have forbrudt sig, har været Tilfældet, nægtet at have nogetsteds under Toget selv har plyndret eller 
sat Ild paa, og han har fremdeles villet nægte, at han har været en af Bandens Stiftere eller Ledere, men i 
saa Henseende maa det, medens det efter Sagens Natur er vanskeligt at faae tilveiebragt et directe Beviis 
for den fremfor de ander Deltagere fremtrædende Virksomhed, hvori i en vild Negerhob Ledelsen bestaaer, 
dog ved en Mængde foreliggende Forklaringer, rigtignok tildels far andre Deltagere i Banden, men ogsaa fra 
andre Deponenter fra de af Banden hærgede Plantager, ansees for fuldkomment godtgjort, at Arrestanten, 
om han end maatte have været mindre fremtrædende end den afdøde Fritz Richardson, har sammen med 
denne og Arrestanten J. Emanuel Benjamin været denne, uden nogen Tilskyndelse udefra paa Mt Pleasant 
selv af denne Plantages Folk dannede Bandes Leder. Forsaavidt Arrestanten har været sigtet baade for 
Deltagelse i Excesserne og Ildspaasættelserne i Frederiksted, for at have om Onsdagen søgt at ophidse andre 
Negre til Opstand og for at have banet Veien for og veiledet den Bande, som Onsdag Aften hærgede Mt 
Pleasant, er der ikke, imod hans Benægtelser, fremkommet Beviis imod ham; derimod har han vedgaaet, at 
han Fredag Formiddag sammen med de andre Folk fra Mt Pleasant med Parris’s Bande gik til River, hvorfra 
han, da Banden adsplittedes, sammen med Mannie og Fritz Richardson flygtede ind imellem Bakkerne paa 
Nordsiden, hvor han i flere Dage holdt sig skjult. Arrestanten har ved Centerdistricts Politiret været straffet 
for Tyveri, Fornærmelser imod sin Arbeidsherre og Slagsmaal. 
 
26. Arrestanten Henry Barker af Pl. Høgensborg, født paa Barbadoes, ankommen hertil for 16 Aar siden, 
28 a 30 Aar gammel, har, i Overensstemmelse med hvad forøvrigt foreligger, vedgaaet, at han, der, som 
han erkjender, var Vagtmand og undertiden fungerede som en Slags Under-Opsynsmand paa Høgensborg, 
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har, da den tidligere ommeldte Bande stiftedes og drog ud fra Høgensborg Torsdag Formiddag, sluttet sig til 
den og fulgt den paa dens Tog fra Begyndelsen til Enden. Forsaavidt han er sigtet for at have været, om ikke 
en af Førerne for Banden, saa dog et fremtrædende og virksomt Lem af den, da har han ikke villet erkjende 
saadant, idet han saaledes navnlig ikke vil erindre, at han, saaledes som det med de afgivne Forklaringer er, 
om ikke imod sin Benægtelse beviist dog bragt til den højenste Grad af Sandsynlighed, har været med til at 
opbryde Allowancekjælderen paa Wms Delight, og ikke vil vedgaae, at han paa Goodhope har opmuntret 
Folkene til at slutte sig til Banden paa dens videre Tog til Carlton, eller at han er kommen ud paa Carlton, 
blæsende Skallen for Banden, medens han indrømmer, at han har ringet med Klokken der. Arrestanten sees 
ikke at have været tidligere straffet. 
 
27. Arrestanten Joseph Briggs af Fredensborg, født paa Barbadoes, men ankommen hertil Øen som 
Dreng for c: 18 Aar siden, skjønnet at være en 28 Aar gammel, vil hele Onsdagen den 2den October have 
forholdt sig rolig paa Plantagen Cane, hvor han har sit Fruentimmer, men Torsdag Formiddag, da den fra 
Høgensborg udgaaede, ved forrige Arrestant omhandlede Bande passerede Cane, sluttede han sig, saaledes 
som af ham vedgaaet, til den og fulgte den paa dens hele Tog, inden den paa Carlton blev adsplittet af 
Soldaterne; han har, saaledes som det, som i det Foregaaende nævnt, almindelig her været Tilfældet, nægtet 
at have taget nogen virksom Deel i Bandens Foretagende, og søgt at bortforklare Betydningen af de imod 
ham gjennem Vidneforklaringerne frembragte Data, naar han fandt det forgjæves at modsige dem. Han har 
saaledes, medens han ligeoverfor de fra Enfieldgreen foreliggende Forklaringer, hvorved heller intet 
fuldstændigt Bevis er tilveiebragt, har fastholdt, at han Intet der foretog sig, naar med Hensyn til Wms Delight 
Deponenten Joseph Clarke har udsagt, at Arrestanten fratog ham en gammel Øxe, han stod med i Haanden, 
og truede med at hugge Hovedet af ham, hvis han ikke rørte sig til Noget, villet forklare det, som om han 
var bange for, at Clarke skulde gjøre Fortræd med Øxen; han har udlagt de Vidnesbyrd, der gik ud paa, at 
han af al Magt søgte at faae Wms Delight Folk til at slutte sig til Banden, da han ellers vilde brænde Negerbyen 
af, derhen, at han søgte at faae Folkene med ved Forestillinger om, at der var Andre i Banden, som ellers 
vilde brænde Negerbyen af, og han har, samtidig med at indrømme, at han var med i en Hob, som paa Carlton 
brød ind i Planter Skeochs Kjælder og plyndrede den, angivet, at han mente, ved at føre Banden derned, 
at kunne faae dem til at afstaae fra at sætte Ild paa Huset; hvorimod han atter ligefrem nægter at have 
været med til at opbryde og antænde Romkjælderen paa Carlton, med Hensyn hvortil Sigtelsen heller ikke 
kunde bevises. Det er imidlertid heller ikke indlysende, at Arrestantens Deltagelse i Banden ikke kan betragtes 
som en passiv Tilskuers Rolle. Arrestanten har tidligere været straffet for Vold og Slagsmaal med Fængsel 
paa Vand og Brød og Tvangsarbeide. 
 
28. Arrestanten William Henry eller Henry William, af Pl: Lower-Love, født paa Antigua, ankommen her 
til Øen for 14 Aar siden, c: 30 Aar gammel, er sigtet for, i Forening med Arrestanterne Christian Martin og 
Wren Gittens, at have stiftet og anført den Bande, som om Formiddagen den 3die October drog ud fra Lower- 
Love, væsentlig om ikke udelukkende bestaaende af Folk fra samme Plantage, og plyndrede og afbrændte 
Plantagerne Adventure, Paradize, derpaa drog over til Bettyshope, hvor den forenedes med Banden, 
der kom fra Diamond og Upper Love, og, efter at Bettyshope var afbrændt, fortsatte Vejen, indtil den 
ved Manningsbay sluttede sig til den der staaende Joseph Parris’s Bande, og drog med den videre frem til 
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Anguilla, saaledes som foran beskrevet. Arrestanten har i det Hele vedgaaet Sigtelsen, idet han forøvrigt til 
sin Undskyldning har anført, at John Codday – en Neger fra Upper Love, som blev brændt til døde paa 
Negrobay – havde truet med at ville sætte Ild paa Negerbyen, hvor Lower-Love Folk ikke rykkede ud, og at 
Adventure Folk, da Banden kom ud paa Landeveien, vinkede dem ind, hvorhos han har angivet, at han, da ved 
Bettyshope de andre Bander kom til, mistede sin Commando og kun som almindelig Deltager – common 
soldier, som det undertiden er betegnet – fulgte med videre til Kingshill eller Bethlehem. Han har fremdeles, 
i Overebsstemmelse med det forøvrigt Oplyste, vedgaaet at han Fredag Formiddag sluttede sig til Parris’ 
Bande og sammen med Parris, der et Stykke af Veien var tilhest, gik i Spidsen for Banden over til Mt 
Pleasant og videre til River. Han havde paa begge Tog en lang Sabel i Haanden. Arrestanten har to Gange 
været straffet efter Fr: 11 April 1840 § 30, desuden en Gang for Opsætsighed og forøvrigt kun for 
Arbeidsforsømmelse. 
 
29 og 30. Arrestanterne Christian Martin, af Lower-Love, født her paa Øen, 35 a 40 Aar gammel, og 
Wren Gittens, ligeledes af Lower-Love, født paa Barbadoes, ankommen her til Øen for 15 a 16 Aar siden, 
som halvvoxen Dreng, have begge vedgaaet, at de have været Deltagere i den ved Arrestanten Wm Henry 
omhandlede Bande og deltaget i dens Tog, Christian Martin dog ikke længere end til Bettyshope, men da 
han, idet de i det Hele have været mere tilbageholdne og, hvad navnlig gjælder Arrestanten Wren Gittens, 
usande i deres Forklaringerm end Wm Henry, ikke villet erkjende, at de have været med til at samle og føre 
Banden; medens dog Arrestanten Martin maa indrømme, at han blæste paa Skallen, og Arrestanten Gittens 
ikke kan nægte at han gererede sig med en Cutlass (kort Sabel) i Haanden: og der kan efter alle de foreliggende 
Forklaringer ingen begrundet Tvivl være om, at de Begge, om end Arrestanten Wm Henry har baaret 
Navnet ”the Captain”, have været, sammen med ham, de fremtrædende Deltagere i Banden, og fuldt ud 
gjort sig medskyldige i Ødelæggelserne paa Adventure og Paradise. Arrestanten Gittens vil, idet han dog ikke 
vil erindre at have været med længere end til Anguilla, ikke benægte Rigtigheden af de mange Forklaringer, 
der gaae ud paa, at, han ogsaa har været med paa Kingshill, da han ved allevegne at drikke i de upbrudte 
Romkjældere, efterhaanden var bleven fuld. Arrestanten Chr: Martin har været anseet med Fængsel paa 
Vand og Brød for Legemsbeskadigelse, og Arrestanten Gittens med Tvangsarbeide for Tyveri. 
 
31. Arrestanten George Cambridge, af Pl: Upper-Love, født paa Antigua, ankommen hertil som Dreng for 
henimod 20 Aar siden, har først, saaledes som ogsaa af ham vedgaaet, været Deeltager i den den 2den October 
huserende Bande ved Ødelæggelsen af Grove Place. Men han har dernæst vedgaaet, at han Torsdag 
Morgen, efter at Upper Love’s Værker vare blevne afbrændte, uden at han dog, som han ogsaa har været 
sigtet for, deri vil have havt nogen Deel, i en lille Flok Negre forlod Upper Love og gik Sydpaa; paa deres Vei 
fandt de allerede alle Plantager brændte, indtil de, forstærkede ved Negre, som de havde mødt, naaede 
Bettyshope, hvor de traf sammen med den ovenomhandlede fra Lower Love udgaaede Bande, med hvilken 
Forvalter Peebles havde parlamenteret, og den fra Diamond udgaaede Flok til hvilken Arrestanten James 
Cox hørte; de væltede da samlede ind i Bettyshopes Gaard, og Arrestanten insisterede, da Bettyshope Folk 
bad for Eiendommen, paa, at den saavel som andre Plantager maatte brændes, hvorpaa han gik lige henimod 
Værkerne, slog med en Stok Laasen for Curinghuset i Stykker og antændte ved Hjælp af Svovlstikker 
og Magas Ild derinde; saa snart han der havde anlagt Ild, bragte han en Magasbrand ind i Vaaningshuset, 
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hvor der dog allerede var anlagt Ild i en Stabel Jealousier og Døre, og andre let fængelige Ting, saa at altsaa 
Nedbrændingen af Bettyshope fuldt ud maa tilregnes ham. Fra Bettyshope fulgte han fremdeles de forenede 
Bander paa deres vilde Tog, men han vil ikke længere have spillet nogen fremragende Rolle, idet det 
navnlig paa Veien op til Anguilla var Arrestanten James Cox, som var i Spidsen, og ved Bethlehem forlod 
han Banden. Arrestanten har kun været straffet efter Fr. 11 April 1840 § 30. 
 
32. Arrestanten James Cox, af Pl: Diamond, født paa Barbadoes, ankommen her til Øen for 18 Aar siden i 
en Alder af 15 Aar, har angivet, at han, efter om Onsdagen at have forholdt sig rolig, var hjemme paa Diamond, 
da om Torsdagen en Bande kom dertil fra Enfieldgreen. Han samlede, som han siger, paa Opfordring 
af Folk i Banden, og da han frygtede for, at Negerbyen ellers skulde blive brændt, Diamonds Folk og gik 
sammen med dem og endeel af den fra Enfieldgreen kommende Bande over til Bettyshope, men han nægter 
at han var eller gererede sig som Anfører for Banden, saaledes som det af Arrestanten Wm Henry og andre, 
der iagttog ham, er udsagt. Han har fremdeles i sine i høi Grad tilbageholdne og trevne Forklaringer 
nægtet al fremtrædende Deltagelse i Bandens Foretagender. Imidlertid maa det – medens der ikke findes 
at foreligge noget tilstrækkeligt Bevis med Hensyn til Arrestantens Virksomhed paa Bettyshope, ligesom der 
ogsaa kan haves andre Sigtedes Forklaringer for, at han paa Veien fra Bettyshope til Anguilla var Bandens 
Fører eller en af dem – ved de afgivne Vidneforklaringer anseer for godtgjort, at Arrestanten paa Pl. Anguilla 
har været en af Lederne (i kladden: Førerne) for Banden og som saadan i en væsentlig Grad ledet 
Ødelæggelses-Værket paa denne Plantage. Om Arrestanten derfra fremdeles er fremturet med Banden i Løbet 
af Eftermiddagen maa, da der i saa Henseende kun foreligger Forklaringer fra andre Sigtede, henstaae uafgjort. 
Arrestanten har tidligere været straffet for Slagsmaal samt efter Fr. 11 April 1840 § 30. 
 
33. Arrestanten Joseph Williams af Pl: Windsor, født herpaa Øen, c: 25 Aar gammel, har, i Overensstemmelse 
med hvad der forøvrigt er oplyst, vedgaaet, at han var en af Førerne for den Bande, som Torsdag Formiddag 
stiftedes paa Pl: Windsor og, forstærket med Negre fra de Plantager, den drog forbi eller igjennem, 
afbrændte som ovennævnt, Pl: Monpellier, Morningstar, Concordia, Windsor og Glynn Station. Han har, 
ligesom flere andre Deponenter, nærmere forklaret, at det var den ved Standretten dømte John Lewis, som 
var den egentlige Anstifter af Foretagendet, idet han ved Beretningen om, hvorledes det gik til paa Sydsiden, 
opmuntrede og truede Windsor’s Folk til at rykke ud, idet han angav, at han af den store Bande var beskikket 
til at være deres Leder; og skal det med Hensyn til de saavel herfra som andetstedsfra paaberaabte 
Trusler og Tvangsmidler, hvilke nogle Inqvisiter have tillagt stor Vægt, medens Andre have frakjendt dem 
Betydning, bemærkes, at om der end herfra vil kunne hentes et undskyldende Moment, findes der dog ikke 
oplyst nogen saadan Anvendelse af Magt eller Tvang, som kunde disculpere Paagjældende. Arrestanten vil 
ikke have gjort Toget tilende og fra Morning-Star være vendt hjem til Windsor; men han fandtes dog atter i 
Romkjælderen paa Windsor, hvor han, da Rommen pludselig blev antændt, fik sine Fødder forbrændte. 
Arrestanten sees ikke tidligere at have været straffet. 
 
34. Arrestantinden Mary Thomas, af Pl. Sprathall, født paa Antigua, ankommen hertil for 14 Aar siden, 
skjønnet at være 25 a 30 Aar gammel, er under Navnet ”Queen Mary” bleven bekjendt som en af de mest 
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voldsomme udholdende Førere af den Bande, der den 3die October huserede paa West-End Nordside, 
saaledes som ovenfor og særlig ved Arrestanterne Francis Harrison og Emanuel Jacob beskrevet. Hun har under 
sine i det Hele ligefremme Tilstaaelser vedgaaet, at hun, strax da Thomas Graydon begyndte at danne sin 
Bande, fulgte ham, bærende et Tørklæde fæstet til en Stok som et Flag, og ikke rastede, førend Banden om 
Aftenen havde brændt Punch; ligesom hun har erkjendt, at hun var en af Førerne og blev betegnet som 
”Queen”, om hun end, ligeoverfor de mange Udsagn, der gaae ud paa, at hun var den voldsomste, saa at 
det flere Steder var hende, der, naar selv Colonel Peter var tilbøjelig til Skaansel, med Raabet ”burn level 
down” drev paa Ødelæggelsen, har villet mene, at et stakkels Fruentimmer, som hun, ikke kunde have nogen 
Magt over Mændene. Hun har endeel af Brandnatten været i Frederiksted, men imod hendes Benægtelse 
er det ikke godtgjort, at hun har deeltaget i Plyndring eller Ildspaasættelse. Hun har tidligere kun været 
straffet for Smaaforseelser. 
 
35. Arrestanten Johannes Samuel, kaldet Bamberg, af Frederiksted, født herpaa Øen, henimod 30 Aar 
gammel, har navnlig ved sine usande, for hver Gang han har fremstilledes skiftende og hinanden modsigende 
Forklaringer paadraget sig Mistanke om at have øvet en udbredt Deltagelse i Opstanden, vel ikke som en 
voldsom eller ufortrøden Bande-Anfører, men ved stille og underhaands Opmuntringer og Ophidselser ligesom 
han sigtedes for at være medskyldig i den paa Mt Pleasant-Plessens Værker samt paa Aftenen den 3die 
October forholdsviis i Stilhed iværksatte Ildspaasættelse. I sidstnævnte Henseende er det oplyst, at Arrestanten 
har færdedes i Plessens Gaard, hvor Værkerne ligger, og i Negerbyen under og efter Branden, og 
der foreligger Omstændigheder, som gjøre hans Færden der og hans hele Adfærd i høi Grad mistænkelige; 
Arrestanten har imidlertid angivet, at han allerede forinden Branden var i Negerbyen, hvor han sammen 
med Arrestanten Wm Barnes vilde have Nattelogie, og at han kom paa Benene, da han hørte Larm og 
Bevægelse i Anledning af Branden, hvorefter de oplyste Omstændigheder ikke ere tilstrækkelige til at udelukke 
den Mulighed, at han ikke har hørt til den lille Flok, hvis Formaal var at iværksætte Ildspaasættelser, som 
han ikke heller sees at have lagt Haand til. I førstnævnte Henseende er der ikke fremkommet noget Bestemt 
mod Arrestanten, hvorimod han, efter at imod hans ustadige, undertiden ligefrem absurde Forklaringer 
overvældende Data forelaae, har maattet vedgaae, at han den 3die October ved Manningsbay sluttede 
sig til Parris’s Bande og drog med den over Anguilla og Kingshill, uden at han dog paa Toget vil have foretaget 
sig noget; han var fremdeles tilstede paa Mt Pleasant-Plessens, da om Eftermiddagen Vaaningshuset 
brændte, men har, uagtet forskjellige Omstændigheder tyde paa, at han er fulgt med Banden hele Vejen fra 
Kingshill over Bethlehem og Castle derhen, og et Vidne endog har forklaret, at han kom inde fra Mt Pleasant 
i Spidsen for Banden, blæsende paa en Skal, fastholdt at han – ligesom Tilfældet var ved Værkerne om 
Aftenen – var paa Mt Pleasant, inden Banden kom derind, og ingen Dele tog i Ødelæggelsen; at det, som 
angivet, skulde være ham, som havde oppe fra Huset kastet en Bunke nye Sukker-Øxer i Grams til Negrene, 
er imod hans Benægtelse heller ikke godtgjort, hvorimod han har indrømmet, at han, da Øxerne bleve kastede 
ud, tog sig en Øxe, som han senere fæstede paa en Stang, og førte med sig, da han næste Dag, som af 
ham ogsaa omsider vedgaaet, fra Lower Love fulgte Parris Bande paa Toget til Mt Pleasens og River. 
Arrestanten har Brandnatten færdedes i Frederiksted, men det er imod hans Angivende, der gaaer ud paa, at 
han har været adskillige Folk til Hjælp i Nøden, ikke oplyst, at han har forbrudt sig. Arrestanten har tidligere 
kun været straffet for Tilegnelse af Sukkerrør. 
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36. Arrestanten Joseph James af Pl. Enfieldgreen, født her paa Øen, 35 a 40 aar gammel, er fornemlig 
sigtet for at have været, om ikke Ophavsmand til, saa dog særlig virksom ved Ildspaasættelsen paa Mt Pleasant 
– Plessens Værker om Aftenen den 3die October. Arrestantens egen Forklaring gaaer ud paa, at han ud 
paa Aftenen, da han vil være kommen fra Windsor, paa Hovedlandeveien, der adskiller Mt Pleasant og Plessens 
Bygninger, traf en lille Flok, 6 à 8, Negre, der kom fra de øvre Bygninger og gik ned til Værkerne ved 
Plessens, og han sluttede sig til dem, vel vidende at Toget gjaldt afbrændingen af Værkerne, som da ogsaa 
bleve afbrændte, uden at Arrestanten vil have laant Haand dertil. Efter hvad der igjennem forskjellige 
Forklaringer foreligger, maa det imidlertid, uden at det kan med Sikkerhed afgjøres, om Arrestanten virkelig 
har truffet den paagjældende Flok paa Landeveien eller har hentet den i Mt Pleasant Negerby, antages, at 
Arrestanten har spillet en fremtrædende Rolle i Banden, af hvis Medlemmer, saa vidt Sagen har kunnet 
oplyses, flere formentlig siden satte Livet til; og maa det navnlig ved de beedigede Vidneforklaring ansees for 
godtgjort, at Arrestanten i Plessens Negerby har banket Folk op og kaldt dem ud i det Øiemed og under 
udtrykkeligt Angivende af, at de skulde være med til at brænde Plantagens Værker, der snart efter vare i 
Brand. Arrestanten har derfor i Anledning af et af Vidnernes Forklaring om, at han allerede om Formiddagen 
havde været paa Mt Pleasant og opført sig paa en voldsom Maade og truet med at komme igjen om 
Aftenen, og at det da saa ud, som om han kom fra Branden paa Diamond, vedgaaet, at han om Formiddagen, 
da Høgensborg Banden havde været paa Enfieldgreen, fulgte med den til Diamond. – Arrestanten har 
angivet, hvad af et af Vidnerne er bekræftet, at han om Aftenen, da han var ved Plessens Værker, var fuld, 
men der er, efter hvad der er oplyst om hans Adfærd, og naar hensees til forbrydelsens Beskaffenhed, ikke 
Føje til at antage, at han skulde have været utilregnelig. Arrestanten sees ikke tidligere at have været 
straffet. 
 
37, 38, 39, Arrestanterne John Samuel, Thomas James og James Griffith, Alle af Plantagen Anguilla, af 
hvilke den Førstnævnte og den Sidste nævnte en Fortid paa Barbadoes, men ankom hertil for 12 Aar siden 
som Drenge, og ere skjønnede at være i en Alder af 25 a 26 Aar, medens Thomas James er født herpaa Øen 
og er c: 20 Aar gammel, have i Overensstemmelse med hvad ellers foreligger, vedgaaer at de i Forening foretog 
den ovennævnte Expedition til Blessing om Aftenen den 3die Oct, og har Arrestanten John Samuel 
særlig vedgaaet, at det var ham, som med en Brand, han tog fra et i fri Luft værende Ildsted i Negerbyen, 
først satte Ild paa Magasstakkene. De have fremdeles vedgaaet at de opbrød Kogehuset og vare inde i 
Kogehuset, men Ingen af dem vil have antændt Ilden der, om hvilken Arrestanten Griffith vil have antaget, at 
det var Arrestanten John Samuel, som tændte den, medens denne paastaaer, at det var en lille Dreng fra 
Blessing som bragte nogle Magasbrande derind og ikke vil kunne sige, om de havde isinde at tænde Ild i 
Kogehuset. 
Hvorledes nu end dette forholder sig, findes Ildspaasættelsen i Kogehuset, der som nævnt ikke 
havde Følger, at maatte tilregnes Arrestation, som om de selv havde iværksat den, da ”den lille Dreng”, om 
hvem ikke blot skyldes et Paafund, dog i ethvert Fald, har gaaet eller med god Grund ment at gaae deres 
Ærende. Arrestanterne have indrømmet, at de brugte det gængse Raab ”our side”, men nægtet, at de have 
raabt, at der kom en Bande med dem, samt at det i nogle Maader var deres Hensigt at søge i Forening med 
Blessings Folk at stifte en Bande, der skulde gaae videre. Ihvorvel nu dette Tog, saaledes som Resultatet 
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blev, fremstiller sig som værende af væsentlig mindre Betydning end de øvrige andre Sagen omhandlede 
Ildspaasættelser, saa findes der dog, navnlig naar hensees til, hvad Følgen vilde være bleven, naar Blessings 
Folk, hvad Raabet our side nok som opfordrede dem til, havde sluttet sig til Arrestanternes Foretagende, ikke 
Føie til at udsondre Foretagenet som en uden for Opstanden staaende Ildspaasættelse, men den maa, li26 
gesom de øvrige betragtes som sigtende til at befordre Opstanden og de i Gang værende Samfundsfreden 
forstyrrende Uordener. – Ingen af Arrestanterne sees tidligere at have været straffet. 
 
40. Arrestantinden Rebecca Frederik af Pl. Upper Love, født herpaa Øen, omtrent 20 Aar gammel, har i 
Overensstemmelse med hvad forøvrigt med Hensyn til hende er oplyst, vedgaaet, at hun, da hun den 2den 
October hjemme paa Upper Love hørte, at der var Uroligheder, gik ud til Centerlinien og der støttede sig til 
den Bande, der brød ind over Mountain og Allandale og siden i Løbet af Eftermiddagen og Aftenen fulgte 
den, dog saaledes at han, medens han var med baade paa St. Georges og River og begge Steder røvede 
Maismeel fra Kjelderne, ikke var med paa Grove Place. Da Banden omtrent ved Midnatstid kom til Slob, 
standsede hun der, indtil Solopgang, da hun paany gik efter Banden og atter var med den paa Castle Coakley, 
Peters Rest og Work & Rest, indtil den blev opsplittet ved Annas Hope, da hun blev bange og gik hjem. 
Hun vil ikke med egen Haand have iværksat Ildspaasættelse og fralægger sig Beskyldningerne for at været 
særlig voldsom. Hun er dernæst, efter ved egen Tilstaaelse, overbeviist om, at have taget en særdeles virksom 
Deel i den den 4de Oct. paa Upper Love foregaaede Mishandling af Julie Roebuck. – Arrestantinden har 
ikke tidligere været straffet. 
 
I Henhold af alt Foranstaaende ville da, idet den af hver af Deltagerne forskyldte Straf væsentlig vil blive 
at bestemme efter Beskaffenheden af de Forbrydelser, hvorigjennem deres Deltagelse i Opstanden er kommen 
til Udbrud, og forøvrigt efter Grundsætningerne i L. 6 – 4 – 3, efternævnte Tiltalte, hvis Deltagelse i det 
Hele har yttret sig i Ildspaasættelse eller Meddelagtighed i Bande-Foretagender, som gik ud paa og iværksætte 
Ildspaasættelse, nemlig 1. James E. Benjamin (Mannie), 2. John Hodge, 3. George Henry, 4. Francis 
Harrison, 5. Emanuel Jacob, 6. David Cameron, 7. Susanna Abrahamson (Bottom Belly), 8. Isaac Anthony, 
12. Joseph Spencer, 13. Hans Christian, 14. John Thomas Sobers, 15. Christopher Samuel, 16. George Michael, 
17. Thomas Critchlow, 18. William James, 19. George Callender, 20. Henry England, 21. William Arnold, 
22. William Barnes, 23. George Simmons, 24. Richard Gibbs (Sealy), 25. Edward Lewis, 26. Henry Barker, 
27. Joseph Briggs, 28. William Henry, 29. Christian Martin, 30. Wren Gittens, 31 George Cambridge, 32. 
James Cox, 33. Joseph William, 34. Mary Thomas, 35 Johannes Samuel, 36 Joseph James, 37. John Samuel, 
38. Thomas James og 39. James Griffith og 40. Rebecca Frederik blive efter Fr. 26de Marts 1841 § 2 at dømme 
fra Livet, medens 9. Arrestantinden Axeline E. Salomon ifølge Fr. 4de October 1833 § 10 vil blive at ansee 
med den i L. 6 – 6 – 1 foreskrevne Livsstraf, og 10. Arrestantinden Mathilda Mc Bean og 11. Arrestanten Joseph 
Bowell efter begge de nævnte Lovbestemmelser ville være at straffe paa Livet, hvorhos for Arrestanten 
William Arnold og Arrestantinden Rebecca Frederiks Vedkommende den dem efter Fr. 4de October 1833 
§ 2 cf §§ 6 og 8 tilkommende Straf vil være absorberet af den Straf, som forøvrigt idømmes dem. 
Arrestanterne ville derhos være at tilpligte in solidum at betale Actionen Omkostninger; men der findes 
ikke at være Hjemmel for at tilkjende actor og Defensor Salarier, som de have nedlagt Paastand paa. 
Sagførelsen har været lovlig. 
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Thi kjendes for Ret. 
Arrestanterne James Emanuel Benjamin, kaldet Mannie, John Hodge, George Henry, Francis Harrison, 
Emanuel Jacob, David Cameron, Arrestantinden Susanne Abrahamson, kaldet Bottom Belly, Arrestanten 
Isaac Anthony, Arrestantinderne Axeline E. Salomon, kaldet Agnes, og Mathilda Mc Bean, Arrestanterne Joseph 
Bowell, Joseph Spencer, Hans Christian, John Thomas Sobers, Christopher Samuel, George Michael, 
Thomas Critchlow, William James, George Callender, Henry England, William Arnold, William Barnes, 
George Simmonds, Richard Gibbs kaldet Sealy, Edward Lewis, Henry Barker, Joseph Briggs, William Henry, 
Christian Martin, Wren Gittens, George Cambridge, James Cox, Joseph Williams, Arrestantinden Mary Thomas, 
Arrestanterne Johannes Samuel, Thomas James, James Griffith og Arrestantinden Rebecca Frederiks 
bør have deres Liv forbrudt. 
Saa udrede og samtlige de Tiltalte, Een for Alle og Alle for Een, alle af Actionen lovlig flydende Omkostninger. 
At efterkommes under Adfærd efter Loven. 
 
Ph. Rosenstand C. Sarauw 
Fremlagt og afsagt i Commissionen den 2den September 1880. 
Ph. Rosenstand. 
 
 


