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Den af 5. oktober 1878 nedsatte standret på Christiansværn fort vedrørende 

Oktoberoprøret 
[folio 1, opslag 3] 

Denne gjennemdragne med Præsidentskabet for St Croix’s Segl forsynede Bog, som indeholder 
284 pagina, autoriseres herved til Justitsprotokol for den ved Ordre af Dags Dato nedsatte Standret 
paa St Croix. 

Gouvernementet for de dansk vestindiske Øer, p.t. St Croix den 5’ October 1878. 
Aug Garde 

[folio 3, opslag 4] 
Aar 1878 den 6te October om Eftermiddagen Kl: 2. blev den af Gouverneuren ved Ordre af 5te 

dennes i Anledning af det den 1ste dennes udbrudte Oprør forordnede Standret sat i 
Christianvernsfort og administreret af Undertegnede Overdommer Rosenstand som Præses, 
Justitsraad, Politimester Forsberg samt Politimester Nyssum. 

Der fremlagdes Gouverneurens Beskikkelse af 5te dennes der i Løbet af Formiddagen var tilstillet 
Rettens Præses. 

Politimesteren Nyssum angav for Retten at der for Øieblikket ere indbragt til Politiet og hensat i 
Fortet omtrent 60 Personer, anholdte som paa forskjellige Maader virksomme i Oprøret og de 
dermed følgende Ødelæggelser.  Retten derefter tog disse Fanger under sin Forvaring. 

Politimesteren oplyste, at Lokaliteterne i Fortet neppe kunde ansees for betryggende for et saa 
stort Antal Fanger, hvoraf adskillige maatte ansees for at have været meget virksomme under 
Ødelæggelserne. Han henstillede, om ikke endeel af Fangerne navnlig saadanne, som han vilde 
udpege for Retten, som efter hans Formening mindre farlige, maatte kunde overføres til St Croix 
Arresthuus. 

Retten derefter overdrog til Politimesteren at træffe saadane Foranstaltning med Hensyn til de 
Arrestanter, hvis Skyld ikke kunde antages at være af særlig graverende Natur, og at Ufrie, imod 
hvem der var fremkommen alvorligere Data, kunde være fuldstændigt sikkret. Retten lod Fangerne 
opstille og betydede kun at de vare satte under Tiltale til Undgjældelse og Straf for deres Forhold. 
Hvorefter Fangerne bleve tilbageførte til Arresten. 

Retten hævet. 
Saa skeet [folio 4-5, opslag 5] be…er 

Ph Rosenstand         Forsberg         M R Nyssum 
 
Aar 1878 Mandagen den 7de October  om Formiddagen Kl. 9. blev Standretten sat og 

administreret som den foregaaende Dag. 
Fremstilledes løs og ledig John Lewis af Pl: Lebanonhill, som forklarer at være født paa Rust up 

Twist og at høre til den mæhriske Brødres Kirkes Menighed.  
Han forklarer, at han afvigte Torsdag sluttede sig til en Bande der blev dannet paa Windsor under 

Anførsel af Augustus Hatchett, hvem han kaldte Kapitain, Henry James og Joe William og Een, hvis 
Navn han ikke veed, men som han kaldte Jooka. Banden bestod oprindelig kun af Windsor Gang, 
der under det gængse Feltraab ”our side” styrtede frem hvorpaa strax Concordia’s Gang sluttede 
sig til dem; de passerede Concordia op til Morningstar, som de dog ikke brændte strax, og fortsatte 
videre til Mt Pellier, som de brændte. En Dreng Bengt var den første til at stryge en Svovlstik af for 
at antænde Vaaninghuset. En Søster af Bengt bragte en Flaske Petroleum for at hjælpe det til at 
blusse. Arrestanten var, hvad han kalder en ”Under Captain”, og blæste paa en Skal. Han hjalp saa 
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godt han kunde med at faae Ilden til at brænde. Ved Morningstar, som Banden der paa satte Ild paa, 
var Arrestanten ikke med ved Antændelsen, han var oppe i Huset for at hjælpe til at ødelægge, men 
Ilden og Røgen var ham for stærke. Paa Concordia var det ham, der opbrød Allowancekjælderen. 

Paa Windsor satte han med egen Haand Ild paa Romkjelderen, hvilken Hatchett ikke vilde have 
antændt. Een Mand Peter Francis blev indbrændt der. Fra Windsor gik Banden, der voxede ved de 
tilstødende ”Gang”s til Factori Stationen ved Glynn hvilken nogle, deriblandt C. ikke vilde have 
brændt. Under den der om opstaaede Uenighed forlod A. Banden og gik hjem til Lebanonhill, hvor 
han Dagen efter blev taget op af Vagtmesteren, der om Lørdagen bragte ham til Byen.  

Fremstod Henry James af Windsor omtrent 25 Aar gammel, som forklarer at A. John Lewis var 
Hovedmand for Banden paa Windsor, den havde 3 andre Anførere nemlig Hatchett, Joe William og 
Arrestanten selv. Arrestanten var forsynet med en Skal, som han strax igjen smed bort. Han fulgte 
Banden op til Mt Pellier og tilbage igjen, men vil ikke selv have været med at sætte Ild paa eller gjøre 
nogen Ødelæggelse. Ved Concordia skiltes han fra de Andre og gik hjem. Da Banden kom tilbage til 
Glynn gik han ud for at prøve paa at forhindre dem fra, at de opbrød Kjelderen, hvad han dog ikke 
kunde. Derefter blev han hjemme. Arrestanten bekræfter, at A. John Lewis hjalp til at afbrænde Mt 
Pellier, og at han var den, der satte Ild paa Windsors Romkjelder, og i det Hele var en af de Værste, 
eller den allerværste i Banden. Banden bestod af Arbeiderne fra 5 Plantager. A. er enig med A. John 
Lewis i, at Bengt James fra Windsor var den, der satte Ild paa Mt Pellier Vaaninghuus.  

Da Retten fandt Sagen med Hensyn til Arrestanten John Lewis tilstrækkelig oplyst [folio 6-7, 
opslag 6] afsagde den saalydende  

Dom 
Arrestanten John Lewis af Pl. Lebanonhill, skjønnet at være 22 Aar gammel, er ved sin egen 

Tilstaaelse, der er tilstrækkeligt bestyrket med hvad ellers er fremkommen, overbeviist om at have 
taget virksom Deel i det den 1ste dennes udbrudte og de følgende Dage fortsatte Oprør af 
Landarbeidere her paa Øen. Han har tilstaaet, at han har været en af Lederne af en paa Windsor 
dannet Bande, at han har ved egen Haand været med til at sætte Ild paa Mt Pellier’s Vaaningshuus, 
og at han har paasat Ilden i Romkjelderen paa Windsor, hvori en af Oprørerne indebrændte. 

Retten eenstemmig fandt Arrestanten skyldig til at straffes paa Livet. 
Thi kjendes for Ret. 

Arrestanten John Lewis bør have sit Liv forbrudt. 
Ph Rosenstand         Forsberg         M R Nyssum 
 
Fremstilledes James de Silva af Jealousy anseet for at være 26 Aar gammel. Han udsiger, at han 

ved Carlton sluttede sig til en Bande, som han siger af flere tusind Negere, som han fulgte med alt 
som den drog frem og blev ved til Fredag Aften. I Begyndelsen var A. ikke selv med til at sætte Ild 
paa, uagtet han var med i Truppen. Først ved Jealousy begyndte han selv at sætte Ild paa, lystrende, 
som han siger, Joseph Paris’s Commando og afbrændte desuden Slob og Monbijou hvor han med 
egen Haand satte Ild paa Romkjelderen. Paris var lige fra Vestenden af en af Hovedlederne, desuden 
Emanuel og Mason; der var flere Negere, der ikke vare tilbøielige til at følge med, men Anførerne, 
og der igjen især Paris, truede og tvang dem, tildeels med Slag, til at følge med.  

Fremstilledes Joseph Paris af Pl. Lower Love, født paa Barbados; han benægter at han har været 
med i den store Bande, der kom fra Frederiksted, og angiver, at det først var da nogle Folk kom til 
Lower Love og opfordrede ham til at gaa med, at han sluttede sig til en Bande paa 80 Mennesker, 
som han saa var med til at være Anfører for sammen med en Person ved Navn John Barnes. I Spidsen 
for denne Bande gik han rundt til endeel Plantager, som de afbrændte. Han vil ikke med med egen 
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Haand have sat Ild paa, men har som Fører aller Medanfører af Banderne været med til at afbrænde 
særlig Goldengrove og Negrobay. 

Fremstod Thomas Small, der bevidnede at han havde hørt Paris beordre Ilden sat paa 
Goldengrove. 

Da Retten fandt Sagen tilstrækkeligt oplyst for James de Silva og Joseph Paris’s Vedkommende 
bleve afsagt saalydende 

Domme 
Arrestanten James de Silva af Pl. Jealousy skjønnet at være 26 Aar gammel, har tilstaaet, at han 

fra Pl. Carlton af har sluttet sig til den Bande, som han siger, paa flere Personer, der drog ud fra 
Frederiksted om Onsdagen, og at han derpaa uafbrudt lige til Fredag Aften har Deeltaget i Exesser 
og [folio 8-9, opslag 7] Brandstiftelser. Han har med egne Hænder sat Ild paa forskjellige Plantager.  

Retten derfor fandt ham skyldig til at straffes paa Livet. 
Thi Kjendes for Ret. 

Arrestanten James de Silva bør have sit Liv forbrudt. 
Ph Rosenstand         Forsberg         M R Nyssum 
 
Arrestanten Joseph Paris af Lower Love der er født paa Barbados, men har opholdt sig her paa 

Øen i nitten Aar, har tilstaaet, at han er draget om i Spidsen for flere Bander og saaledes, medens 
han ikke med egen Haand vil have sat Ild nogetsteds, har foranstaltet Nedbrændingen af flere 
Plantager. 

Retten saaledes fandt ham skyldig til at straffes paa Livet. 
Thi Kjendes for Ret. 

Arrestanten Joseph Paris bør have sit Liv forbrudt. 
Ph Rosenstand         Forsberg         M R Nyssum 
 
De afsagte trende Domme sendtes beskrevne til Gouverneuren og modtoges kort Tid efter 

tilbage med Ordre om at fuldbyrdes ved Skydning. 
Præses fremlagt en Skrivelse fra Gouverneuren af Dags Dato betræffende Fremgangsmaaden ved 

Executionerne. 
De trende Domme bleve derefter Klokken 2¾ exeqveret.  
 
Politimester Nyssom meddelte Retten at en af de som Hovedmand anholdt nemlig Augustus 

Hakkett der var indlagt paa Hospitalet paa Grund af Brandsaar han ved Afbrændingen af 
Romkjelderen paa Windsor havde faaet, var død.  

 
Fremstilledes for Retten Fritz Richard af Pl. Mt Pleasant, skjønnet at være 24 Aar gammel, og 

hører til den engelske episc. Kirkes Menighed. Han forklarer at Mt Pleasant’s Gang forholdt sig rolig 
dengang da Mt Pleasant Huus og Værker blev nedbrændte af Joshua Collingmoores Bande. Dagen 
efter dannede de imidlertid selv en Bande som Emanuel af Antigua, Vagtmand Laurentius, Frank og 
Mengo, der dannede Banden fik Arrest. til at forene sig med. A. indrømmer at han derefter selv blev 
en af Anførerne for denne Bande og blev kaldt ”Captain” Medens de 4 Andre vare bevæbnede med 
Sabler havde A. kun en Pidsk. Denne Bande satte Ild paa Lebanonhill, baade Huus og Værker, paa 
Canaan og derefter f……sedes Bakkerne paa La Vallee og Rust up Tvist. A. vil ikke selv, med nogen 
Grund have gjort nogen Antændelse og vil heller ikke have given nogen Ordre dertil, dette 
besørgede de 4 Andre. 
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Fremstilles William Watt kaldes Scotty, skjønnet at være 25 Aar gammel og hører til den eng. 
episc. Kirkes Menighed.  

Han forklarer at han har seet forrige Arrestant med en Pidsk i Haanden, været med i Mt Pleasants 
Bande, men at de 4 Andre Mt Pleasants Folk vare langt mere fremtrædende og dem der gave Ordre. 
Capt [folio 10-11, opslag 8] - /: Wm Watts :/ - vil selv ikke have havt mere med Oprøret at gjøre end 
at han, da Banden imellem Monbijou og Little Fountain hvor han var sendt hen for at see til 
Kreaturerne, traf paa ham fulgte med dem til Lebanonhill og Canaan hvorfra han gik lige tilbage. 
Han vil selv intet have foretaget sig. Han fortæller at han og nogle andre Arbeidere fra Monbijou 
havde reddet Forvalterens Sager ned i Negerbyen og at Joshua Collingmoore sendte ved 3 Mænd 
Bud til dem, at hvis de ikke udleverede Sagerne vilde Negerbyen blive brændt af, hvilket dog ikke 
skete uagtet de ikke udleverede Sagerne, dette var Onsdag Aften. og Monbijous Gang fulgte ikke 
Oprørerne.  

Retten besluttede forinden videre foretoges med Hensyn til Fritz Richard at søge de af ham 
angivne Ophavsmænd i Mt Pleasants Bande anholdte. 

Der fremstillede flere Anholdte, navnlig fra Pl. Monbijou, men de af dem afgivne Forklaringer 
ledte endnu ikke til sikkre Oplysninger.  

Retten derefter udsatte sit Møde til Kl 8 Aften. 
Klokken 8 Aften samledes Rettens Medlemmer atter, og Undersøgelsen fortsættes ved Afhørelse 

af endeel af de mange Anholdte hvis Antal siden den foregaaende Dag var betydelig tiltaget. 
Rettens Møde sluttedes Kl. 10½. 
Ph Rosenstand         Forsberg         M R Nyssum 
 
Br. Vice-Consul Armstrong anmodede mandag om at maatte overvære Forhørerne i Standretten 

for det Tilfælde der var engelske Undersaatter under Forhør – henvistes af Præses til Gouverneuren. 
 
Anno 1878 den 8 October om Formiddagen Kl. 9 slet blev Standretten sat og administreret som 

forrige Dag.  
Fremstilledes Abraham Johannes af Windsor, som forklarer at Torsdagmorgen kom John Lewis, 

der havde været med blandt Oprørerne nede fra Landet, til Windsor og anmeldte han var sendt fra 
Oprørerne for at faae Windsors Gjang med. Henry James og Joe Williams vare strax rede til at slutte 
sig til ham og dannede paa Windsor den Bande som saa gik videre op til Mt Pellier, saaledes som 
tidligere af John Lewis forklaret; de bleve begge to kaldte Capitainer og vare bevæbnede, Henry 
James med en Cutlas og en Stok, Joe William med en Øxe. De gik i Spidsen for Banden, kun naar 
nogen holdt sig tilbage og vilde see at skulke bort gik de bag ved og drev dem frem, han har ikke 
seet enten Henry James eller Joe Williams med egen Haand sætte Ild paa men de gave Befaling til 
Ildspaasættelse. 

Banden passerede Morningstar og gik til Mt Pellier fordi de tre Capitainer John Lewis, Henry 
James og Joe Williams ikke fandt Banden stor nok efter at Morningstar Gang havde sluttet sig til 
dem, men de vilde have Mt Pellier Gang med. 

Fremstilledes Joe Williams af Windsor født paa St. Johns, skjønnet at være 20 Aar gammel. Han 
forklarer at John Lewis da han kom til Windsor traf hele Ganget siddende ved Veien, den fulgte John 
Lewis; Arrestanten havde en Øxe i Haanden og Henry James en Sabel og disse to gik foran. Han vil 
dog ikke være ved at have været Fører længere end til de naaede Morningstar da Folkene sagde at 
han ikke var flink nok til at være Fører. Lucas Isaac fra Concordia var Fører af Ganget derfra og det 
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var ham der opbrød Allowance-Kjælderen paa Morningstar [folio 12-13, opslag 9] og uddeelte 
Allowance til Folkene.  

Henry James var igjen fremstillet og indrømmer nu, at han var bevæbnet med et Sværd. Og gik i 
Spidsen for Banden fra Windsor; han var rigtignok inde i Morningstar Hus da det brændte. 
Arrestanten er som lille Dreng voxet op i Planter Queales Hus og har været hans Kudsk. Han 
indrømmer at det ogsaa var ham der da Banden marcherede ud fra Windsor blæste Allarm paa sin 
Skal. 

Fremstilledes John Adams, der forklarer, at det var Ganget fra Windsor der var opsat paa at faae 
Alting brændt paa Morningstar og raabt paa Folkene der, holdt med deres Herre, især var Henry 
James høirøstet med Raab om, at det var dumt af dem at holde med Farrelly, da han var et ivrigt 
Medlem af Borgerraadet og saaledes var med til ikke at vilde give Arbeiderne høiere Betaling 

Kl. 12. udsattes Rettens Møde. 
Kl. 3 samledes atter Retten.  
Paa Foranledning var mødt Driveren fra Pl. Kingshill George Marquis, en Mand der almindelig er 

anseet for hæderlig og som har holdt sig ganske indenfor Bevægelsen og angav at en Mand fra Mon 
Bijou almindelig kaldet Poor Fellow, var Hovedmanden ved Afbrændingen af Fredensborgs, saavel 
Værker som Vaaningshuse samt Slob. Desuden saa han en anden Mand fra Mon Bijou ved Navn 
Sylvester hele Tiden i Banden. 

Fremstilledes William Holter kaldet Poor Fellow og examineredes, men nægtede Sigtelsen. 
Fra Plantagen Golden Grove indbragtes og fremstilledes for Retten Augustus George af Pl. Castle 

Burke henhørende til den engelske Kirke, skjønnet at være 25 Aar gammel.  
Fremstilledes Augustus Leffers, David James og Francis Bastian alle af Pl. Golden Grove.  
De havde for Politifuldmægtig Dendler sigtet Augustus George for at have været en af 

Hovedmændene ved Afbrændelsen af Golden Grove. De gjentog paa det bestemteste og 
høitideligste Sigtelsen, idet de angav at Augustus George var en af Lederne af en meget voldsom 
Bande, der under Anførsel af Joseph Paris kom fra Castle og Lover Love; de kom styrtende ind i 
Negerbyen for at tvinge Goldengrove Arbeidere til at være med, hvilket dog efter deres Paastand 
saagodt som ingen vilde. Banden satte derpaa Ild i Værker og Vaaningshuse og alt hvad de fik fat 
paa, og stormede derfra videre over til Negrobay, hvor de ligeledes brændte baade Værker og 
Vaaningshuse hvorpaa de fortsatte videre til Envy og Manningsbay, hvor Gustav George ikke skulde 
have været med. 

Augustus George vedgaaer at han, tilligemed Paris var i Spidsen for den omhandlede Bande, og 
indrømmer at denne Bande nedbrændte baade Goldengrove og Negrobay. 

Rettens Møde sluttedes Kl. 5¼. 
Ph Rosenstand         Forsberg         M R Nyssum 
 
Aar 1878 den 9 October om Formiddagen Kl. 9 slet blev Standretten sat og administreret som 

forrige Dag.  
Fremstilledes John Adams født paa Plantagen Lover Love henhørende til den engelske Kirke 20 a 

25 Aar gl. Han er igjennem Rapporter [folio 14-15, opslag 10] til Politiet og en stor Mængde 
Angivelser udpeget som en af de værste Anstiftere blandt Folkene paa Morningstar og navnlig sigtet 
for baade at have gaaet i Spidsen af Banden og blæst paa Skal og at have været særdeles virksom 
ved Ildspaasættelsen baade paa Morningstar Værker og Vaaningshuse; han har for Retten vedgaaet 
at han var tilstede i Farrellys Hus da det brændte. 
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Fremstilledes efternævnte Arbeidere fra Morningstar: Henry Ward, James Gumbs og Peter James 
af hvilke Henry Ward og Peter James saae ham gaae i Spidsen for Morningstar Folk blæse paa en 
Skal og saaledes ansee ham som den, der var Fører for Morningstar Gang. Han gik ved Siden af Henry 
James fra Windsor, der var en af Hovedførerne af den Bande der kom op fra Windsor. James Gumbs 
har med egne Øine set ham sætte Ild paa Farrellys Hus.  

Henry James var igjen fremstillet og bekræfter at John Adams gik i Spidsen for Morningstar Gang 
blæsende paa en Skal, de gik ved Siden af hinanden tilligemed Joe Williams fra Windsor og at John 
Adams var virksom baade paa Montpellier og Morningstar. 

John Adams var fremstillet og gjentager at han var i Farrellys Hus da der blev sat Ild paa, uden at 
han dog selv har sat ild paa; han nægter at han gik i Spidsen for Ganget men indrømmer at han 
havde en Skal og bekjender at det var ham der da Banden kom tilbage fra Montpellier opbrød Døren 
til Kuringhuset. 

De Tilstedeværende Folk fra Morningstar udsige, at John Adams var den værste i Banden derfra. 
Mødet udsat Kl. 10½. 
Retten samledes atter Kl 12. 
 
Da den for Arrestanterne Henry James af Pl. Windsor, John Adams af Pl. Morningstar og Augustus 

George af Pl. Castle fandt Sagen tilstrækkelig oplyst, afsagdes med Hensyn til dem følgende 
Domme. 

Arrestanterne Henry James af Pl. Windsor, der er født paa St Eustatius og skjønnet at være 25 
Aar gammel er ved Alt hvad under forudgaaet omhyggelig Undersøgelse er fremkommet saa og ved 
egen Tilstaaelse overbeviist om, at have taget virksom Deel i det den 1’ d. M udbrudte og de 
følgende Dage fortsatte Oprør af Landarbeidere her paa Øen, og har han navnlig været en af Førerne 
for en paa Windsor dannet Bande, der efter at Arbeiderne fra andre Plantager havde sluttet sig til 
dem har afbrændt Plantagerne Montpellier, Morningstar og Concordia.  

Retten eenstemmig fandt Arrestanten skyldig til at straffes paa Livet. 
Thi Kjendes for Ret. 

Arrestanten Henry James af Pl. Windsor bør have sit Liv forbrudt. 
Ph Rosenstand         Forsberg         M R Nyssum 
 
Arrestanten Augustus George af Pl. Castle født paa Cotton Valley og skjønnet at være 25 Aar 

gammel er ved de under Undersøgelsen afgivne Vidnesbyrd navnlig af Arbeidere paa Pl. Golden 
Grove overbeviist om at have taget virksom Deel i det den 1’ d. M. udbrudte og de følgende Dage 
fortsatte Oprør af Landarbeidere her paa Øen, og har han navnlig været en af Førene og har han i 
overeensstemmelse med de afgivne Vidnesbyrd ogsaa tilstaaet at han var [folio 16-17, opslag 11] 
en af Anførerne for en af Joseph Paris paa Pl. Castle dannet Bande, der med stor Voldsomhed 
styrtede over Pl. Golden Grove og aldeles afbrændte saavel denne Plantage som Plantagen 
Negrobay og flere Plantager. 

Retten eenstemmig fandt Arrestanten skyldig til at straffes paa Livet. 
Thi Kjendes for Ret. 

Arrestanten Augustus George bør have sit Liv forbrudt. 
Ph Rosenstand         Forsberg         M R Nyssum 
 
Arrestanten John Adams af Plantagen Morningstar født paa Pl. Lover Love og skjønnet at være 

20 a 25 Aar gammel er ved de under Undersøgelsen afgivne Vidnesbyrd, navnlig af ogsaa af 
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Arbeidere paa Plantagen Morningstar overbeviist om at have taget virksom Deel i det den 1’ d. M. 
Udbrudte og de følgende Dage fortsatte Oprør af Landarbeidere her paa Øen, og har han navnlig 
været i Spidsen for Morningstars Arbeidere da de paa Opraab fra den paa Windsor dannede Bande 
sluttede sig til denne, der afbrændte og hærgede Plantagerne Montpellier og Morningstar, paa 
hvilken sidste Plantage Arrestanten var direkte virksom Deeltager i Brandstiftelsen. 

Retten eenstemmig fandt Arrestanten skyldig til at straffes paa Livet. 
Thi Kjendes for Ret. 

Arrestanten John Adams bør have sit Liv forbrudt. 
Ph Rosenstand         Forsberg         M R Nyssum 
 
Dommene indsendtes til Gouverneuren og tilbagesendtes med Paategning om at de 

fuldbyrdedes ved Skydning, hvorefter Executionen foregik Kl. 3.  
Kl. 3½ fremstilledes William Holder alias Poor Fellow af Pl. Monbijou født paa Barbados men 

opholdt sig her i Landet i 16 Aar og opgiver at han var 14 Aar da han kom til Øen. Han udsiger at han 
i Almindelighed gaaer under Navnet Poor Buy. Det bemærkes at der til Retten var indkommen 
Sigtelser imod Arrestanten for at have deeltaget som Leder af en Bande i adskjellige Brandstiftelser, 
saaledes Onsdag Aften paa Slob, Fredensborg og Kingshill, Lebanonhill, Canaan og Rust up Twist. 
Arrestanten anfører, at han Onsdag Aften da Slob og Fredensborg brændte ikke var længere borte 
end ved Monbijou Kreaturfold, og at han hele Torsdagen da de andre Plantager brændte ikke var 
længer borte end ved Little Fountain.  

Fremstod George Marquies Driver paa Pl. Kingshill der forklarede, at Poor Fellow var Formand 
for en Bande der Onsdag Aften kom fra Monbijou og som afbrændte Fredensborgs Værker og 
Vaaningshuse og Slob. Deponenten baade saae og hørte ganske tydelig medens han selv var i sit 
Hus, hvilket Banden opbrændte, eller tildeels udenfor samme, hvorledes Poor Fellow rasede 
omkring med en Sabel i Haanden. Samme Driver har fremstillet 3 Mænd Anthony Mayk., Benjamin 
David og Coffy. Anthony Mayk. hørte Poor Fellow nede ved Værkerne paa Fredensborg raabe paa 
Ild og satte Ild paa Magassen, og dernæst paa Underforvalterboligen og tilsidst paa Vaaningshuset. 
Poor Fellow var hele Tiden meget virksom og hug med en Sabel efter Vidnet, da dette vilde redde 
Forv. Dams Koks. Seng  
[folio 18-19, opslag 12] 

Fra Fredensborg gik de over til Slob. 
Benjamin David der den Aften var sat til at være Vagtmand paa Fredensborg udsiger ligeledes at 

Poor Fellow var Hovedmanden, han truede Deponenten med at vis han viste sig nede i Fredensborg 
vilde han sætte ham op paa Møllen og Deponenten hørte tydelig Poor Fellow give Banden Ordre til 
at sætte Ild baade paa Fredensborg og Slob.  

Coffy hørte fra Fredensborgs Vaaningshus hvor han opholdt sig, Poor Buy nede ved Verkerne 
raabe (sit) strike the licht og saa ham lede Afbrændingen af baade Værker og Vaaningshus. 
Arrestanten Poor Boy indrømmer nu at han Onsdag Aften har været med blandt nogle af Monbijou’s 
Folk derfulgte Silvas og Collimoors Bande der kom fra Mt Pleasant og ved Fredensborg og Slob og 
saaledes har deeltaget i Ødelæggelsen der, men han siger at han kun var a common Soldier.  

Arrestanten forklarer under nærmere Examination om forskjellige Ting at det er ham bekjendt at 
Bevægelsen udbrød i Frederiksted foranlediget ved at Politiet lagde sig imellem nogle Negere der 
sloges i en Rombod. Han var ikke selv i Vest Enden, men troer at det var Collemoor og Paris og 
Emanuel samt en Bordoe der for Tiden skal være Arbeider paa Pl. Orange Grove her ved 
Christiansted, Bordoe siger han, blev imellem Mt Pleasant og Jalousi saaret i Skulderen af en af de 
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andre Captainer fordi han gav en forkert Ordre. Han mener at Bevægelsen har været forberedt i 
længere Tid og hører hjemme i Nærheden af Vest Enden og han troer at der er andre Ledere end de 
4 Negere der begyndte Spectaklerne i Vestenden. 

En Person, der angav sig at hedde Robert James af Plantagen Orange Grove og som forefandtes 
saaret i venstre Skulder, blev fremstillet. Han foregav, at han under Oprøret uafbrudt havde opholdt 
sig i sit Hjem paa Orangrove og at han tilfældig blev saaret af en Sukkerøxe. Han blev imidlertid 
gjenkendt baade af A: Poor Fellow og en anden Arbejder fra Mon Bijou ved Navn Watch kaldet Skotti 
som den Mand, der blandt Lederne fra Vestend havde gaaet under Navnet Bordeaux. 

Retten derefter besluttede, naar den i morgen forflyttes til Vestend at medtage den saakaldte 
Robert James som den derfra formentlig efterlyste Bordeaux. 

Rettens Præses derefter forordnede, at Retten i morgen forlægges til Frederiksted, hvorefter 
dens Møder her foreløbig udsattes. 

Mødet hævet Kl 6. 
Ph Rosenstand         Forsberg         M R Nyssum 
 
Aar 1878 Torsdagen den 10de October om Middagen Kl. 12 slet blev den af Gouverneuren ved 

Ordre af 5te dennes i Anledning af den den 1ste dennes udbrudte Oprør forordnede Standret sat i 
Frederiksfort og administreret af Undertegnede Overdommer Rosenstand som Præses, Justitsraad 
Politimester Forsberg samt Politimester Petersen. 

Br. V. Consul Du Bois tilstede ved Undersøgelser imod eng.Undersaatter.  
Politimesteren i Frederiksted lod fremstille Thomas Graydon, der er sigtet for at have været Fører 

for Banden af Oprørere der have sat Ild saavel i Byen Frederiksted som paa Plantager i Landet. 
Han opgiver at han er født i Barbados men har opholdt sig her i Landet i 5 Aar. Er 34 Aar gammel. 
Retten gennemgik de til Frederiksteds Politiprotokol afgivende Forklaringer der vedkommer A. 

og foreholdt ham de imod ham afgivne Forklaringer. 
Arest. ved bliver, at han ikke har videre Deltaget i Spectaklerne end at hans deels var her i Byen 

Natten mellem Tirsdag og Onsdag [folio 20-21, opslag 13] da Ilden rasede i Byen og senere 
forskjellige Steder paa Landet hvor Plantager nedbrændte, men han nægter at han enten selv har 
sat Ild paa eller givet Ordre dertil.  

Retten derefter i Sagen afsagt følgende 
Dom 

Arrestanten Thomas Graydon af Pl. The William født paa Barb. 24 Aar gammel er ved de under 
Undersøgelsen afgivne bestemte Vidneforklaringer overbeviist om at have taget virksom Deel i det 
den 1ste dennes udbrudte og de følgende Dage fortsatte Oprør af Landarbeidere her paa Øen og er 
det navnlig godtgjort at han ved Oprørets første Begyndelse i Frederiksted har været virksom ved 
Tilskyndelser og Opmuntringer ved Ildspaasættelser og Angreb paa Fortet.  

Retten eenstemmig fandt Arrestanten skyldig at straffes paa Livet. 
Thi Kjendes for Ret. 

Arrestanten Thomas Graydon af Pl. The William bør have sit Liv forbrudt. 
Ph Rosenstand         Forsberg         R. Petersen 
 
Fremstilledes Samuel Henry af Pl. Concordia skjønnet at være omtrent 25 Aar gammel. Han er 

født paa Antigua og har opholdt sig i 16 a 17 Aar paa Øen.  
Retten igjennemgik Politiprotokollen samtlige de Ar. vedrørende Forklaringer. A. var saaret i den 

venstre Haand som han selv forklarer, ved et Skud, der affyredes fra Fortet mod Hoben, da de søgte 
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at storme Fortet. Arrestanten er fremdeles sigtet for at have været med til at have slaaet Planter 
Fountaine ihjel ved Udkanten af Byen men han nægter denne Sigtelse, der ikke er tilstrækkeligt 
godtgjort og Retten fandt det ikke tilraadeligt at udsætte hans Sag efter Beviis i dette Punct. 

Forøvrigt fandt Retten Sagen for hans Vedkommende tilstrækkelig oplyst og afsagde følgende 
Dom 

Arrestanten Samuel Henry af Pl. Concordia, der er født paa Antigua og skjønnet at være 25 Aar 
gammel, er ved sin egen Tilstaaelse der tilstrækkelig er bestyrket med hvad for øvrigt er oplyst 
overbeviist om at have taget virksom Deel i det den 1ste dennes udbrudte og de følgende Dage 
fortsatte Oprør af Landarbeidere her paa Øen og er det navnlig godtgjort at han har været særdeles 
virksom ved Angrebene paa Fortet ved hvilken Leilighed han blev skudt i Haandleddet og bestræbt 
sig for at have sat Ild paa Petroliumsoplaget. 

Retten eenstemmig fandt Arrestanten skyldig at straffes paa Livet. 
Thi Kjendes for Ret. 

Arrestanten Samuel Henry af Pl. Concordia bør have sit Liv forbrudt. 
Ph Rosenstand         Forsberg         P. Petersen 
 
Dommene tilstilledes Gouverneuren, der op holdt sig i Frederiksted, og bleve kort efter 

tilbagesendtes med paategnet Executionsordre som derefter fuldbyrdedes Kl. 3. 
Ret         Rettens Mø- [folio 22-23, opslag 14] de derefter udsattes. 
Ph Rosenstand         Forsberg         P. Petersen 
 
Aar 1878 Fredagen den 11te October om Formiddagen Kl 9 blev Standretten sat og administreret 

som foregaaende Dag. 
Fremstilledes Daniel Phillip af Pl. La Grange født paa St. Kitts, efter eget Opgivende 20 Aar 

gammel. 
Retten gjennemgik alt hvad der fandtes tilført Politiprotokollen vedrørende A. ifølge hvilket og 

navnlig det af Mary Thomas og Prince Huggins med Flere afgivne Vidnesbyrd A. har været en af de 
værste Hovedmænd saavel ved Ødelæggelsen i Frederiksteds By som paa Plantagerne paa 
Nordsiden. Ligesom han efter sin egen Forklaring har ladet gaa videre de Ordre som han navnlig af 
Hovedmanden Graydon fik til at brænde. 

Fremstilledes Robert James af Pl. Orange Grove, født paa Peters Rest, skjønnet at være 25 Aar 
gammel, der af Retten var nedsendt her til Frederiksted efter at han af Poor Boy og Scotty fra 
Monbijou var identificeret som den der af en anden Bandefører var bleven saaret. 

Fremstilledes Joshua Collingmoore af Pl. Jealousy der forklarer at han, efter at han paa Pl. 
Jeslousy havde hjulpet Forvalter Field med at skjule sig løb over til Monbijou for ogsaa at bjerge 
Fields Hest som Paris havde bemægtiget sig, der traf han Paris’s store Bande, hvori A. Robert James 
ogsaa var Fører, tilligemed Emanuel og Lewis fra Mt Pleasant der var den der har hugget Robert 
James i Skulderen med en Øxe da de kom i Klammerie om Kommandoen. Robert James var 
Hovedmanden ved Afbrændingen af Monbijou. Dep. saae ham selv lede Afbrændingen af 
Magasstakkene. 

Fremstilledes George Francis af Pl. Mt Pleasant, der forklarer at han Onsdag Aften var hjemme 
paa Jealousy. Robert James kom der med en Bande og sagde selv han var Capitain. Da Banden 
afbrændte Jealousy løb Dep. hjem til Mt Pleasant hvor Banden noget efter indfandt sig, der havde 
Robert James nær slaaet et Fruentimmer ihjel, fordi hun ikke vilde føre Banden op til Forvalterens 
Huus. De Silva gjorde dette og Banden afbrændte Alt. Da de vare færdige med det, kom Edward 
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Lewis fra Mt Pleasant op at skjændes med Robert James om de skulle gaae til Hermitage eller 
Monbijou. Lewis Bande gik til Hermitage og Robert James’s til Monbijou.  

Robert James forklarer nu at det ikke er sandt at han hele Tiden har opholdt sig i sit Huus, men 
da han hørte om at der var Ild i Vestenden gik han ned i Landet; ved Kingshill mødte han Paris’s 
Bande der ved Hug tvang ham til at følge med og han fulgte da Banden paa dens ydre Vei. I Banden 
blev han kaldet Capitain, og han hørte ogsaa at der blev raabt Kap. Bordeaux men han vil ikke selv 
have været Kaptain. Han siger, at han har en Broder der hedder Bordeaux men han saae ikke ham i 
Banden. 

Da Retten med Hensyn til Arrestanterne Daniel Phillip og Robert James fandt Sagen tilstrækkeligt 
oplyst afsagdes følgende 

Domme 
Arrestanten Robert James af Pl. Orange [folio 24-25, opslag 15] Grove, født paa Plantagen Peters 

Rest, skjønnet at være 25 Aar gammel, er ved hvad der under Undersøgelsen er fremkommen 
overbeviist om at have taget virksom Deel i det den 1ste dennes udbrudte og de følgende Dage 
fortsatte Oprør af Landarbeidere her paa Øen og er det navnlig godtgjort at han har sluttet sig til 
den Bande under Anførsel af Paris, der hærgede og brændte en stor Deel af de rigeste Plantager 
midt i Landet. 

Retten eenstemmig fandt Arrestanten Robert James skyldig til at straffes paa Livet. 
Thi kjendes for Ret. 

Arrestanten Robert James bør have sit Liv forbrudt. 
Ph Rosenstand         Forsberg         P. Petersen 
 
Arrestanten Daniel Phillip af Pl. La Grange, født paa Øen St Kitts, efter eget opgivende, 20 Aar 

gammel er, ved hvad der, ved Undersøgelsen er fremkommen overbeviist om, at have taget virksom 
Deel i det den 1ste dennes udbrudte og de følgende Dage fortsatte Oprør af Landarbeidere her paa 
Øen og er det navnlig oplyst at han har været deelagtig ved Afbrændingen af Plantager paa 
Nordsiden, idet han har uddeelt Ordrer som han modtog af Hovedførerne, navnlig Thomas Graydon. 

Retten eenstemmig fandt Arrestanten Daniel Phillip skyldig til at straffes paa Livet. 
Thi kjendes for Ret. 

Arrestanten Daniel Phillip bør have sit Liv forbrudt. 
Ph Rosenstand         Forsberg         P. Petersen 
 
Af begge disse Domfældte havde Robert James forinden Domfældelsen forklaret at Joseph Paris, 

hauserede frem og igjennem Landet under Raabet ”at Negerne skulde samles og slaaes for Liberty 
og at alle Blanke skulde dræbes”; medens Daniel Phillip forklarede at Thomas Graydon foer frem og 
samlede sine Bander under det samme Opraab. 

Begge de Domfældte angave at tilhøre den episcopale Kirke. 
De tvende idag afsagte Domme bleve efter de af Gouverneuren vare beordrede fuldbyrdede 

exeqveret Klokken 4. 
Fremstod for Retten James Steward Første Lærer ved Borgerskolen her i Byen og forklarede at 

han i Gaar Eftermiddag havde paa Pl. Carlton været med til at anholde en Mand ved Navn John 
Charles af Pl. Carlton, der var udpeget som Deeltager i Mordet paa de to Soldater og John Charles 
havde for ham vedgaaet at han havde været den eller en af dem, der smed den ene Soldat ud over 
Balkonen fra Pl. Skeoch’s Gallerie ned imellem Tumultanterne. 

Føreren af Bandeskabet Carib Kapitain James Tidmarsh afgav samme Forklaring. 
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A. John Charles fremførtes og indrømmede at han har sagt som anført til Steward og Tidmarsh 
men nægter at han har kastet Soldaten over Galleriet, hvor han rigtignok var tilstede i Mængden. 
Han erklærer at Soldaten ikke døde af Faldet men af de Mishandlinger Hoben nedenfor øvede mod 
ham. Han har hørt Joe Harris udpege som den der tog Soldatens Sabel fri og stak ham den i Livet 
men ikke selv have seet det. 

Rettens [folio 26-27, opslag 16] Møde derefter udsættes Kl. 6. 
Ph Rosenstand         Forsberg         P. Petersen 
 
Aar 1878 Løverdag den 12te October om Formiddagen Kl. 8 blev Standretten sat i Frederiksfort 

og administreret som den foregaaende Dag. 
Arrestanten John Charles var fremstillet. 
Fremstod Andreas Crawford Underforvalter paa Pl. Carlton og forklarer at A. efter at Soldaterne 

overpaa Mishandlingerne i Gaarden vare bragte ud paa Landeveien fortalte ham at han – A. – var 
den der kastede Soldaten ud over Galleriet. 

Fremstod James Evans kaldet Cock af Pl. Carlton der forklarer at han havde maatte skjult sig for 
Pøblen fordi han havde søgt at hindre dem fra at komme ind efter Soldaterne. Fra sit Skjul saa han 
imidlertid alt hvad der foregik paa Galleriet og saa han aldeles bestemt at det var John Charles der 
kastede Soldaten over Galleriet idet han greb ham ved Benene og lod ham slaae en Kolbøtte over 
Galleriet. 

Fremstod Prince af Carlton, en Person der seer ud som en Dreng men for 17 Aar siden er kommen 
hertil fra Barbados. Han forklarer, at han var nedenfor Galleriet, da Soldaten var ovenpaa, han saae 
aldeles bestemt at det var John Charles der var Hovedmanden for at smide Soldaten over Galleriet 
og at han da Soldaten klamrede sig til en af Posterne i Galleriet tog sin Kniv og skar Soldaten i 
Haandleddet for at faae ham til at slippe. Dep. saa fremdeles at John Charles, da de mishandlede 
Soldater, der endnu ikke vare døde da de paa en Karre førtes ud paa Landeveien, fulgte bag efter 
Karren og uafbrudt mishandlede Soldaterne og tilsidst, da de vare kastede ud paa Landeveien 
trykkede dem skarpe Prickly Pear Torne ind i Hovedet. 

Fremstod Cathrine O Carol og Louisa Jackson begge af Carlton, begge kjendte af Underforvalter 
Crawford, der ligeledes erklærer at de saa John Charles kaste Soldaten over Galleriet. Louisa Jackson 
saa derhos at John Charles fulgte den Karre som bragte Soldaterne ud paa Landeveien, med en stor 
Stok i Haanden, men da han var paa Galleriet, hvor han hele Tiden havde været for at holde Hoben 
bort kunde hun ikke see ret langt. 

Fremstod Richard Watzon der forklarer at han saa John Charles, da han fulgte Karren der bragte 
Soldaterne ud slaa en af dem i Hovedet med sin Stok da han prøvede paa at løfte Hovedet i Veiret. 

John Charles er født paa Sionfarm, skjønnet at være 35 Aar gammel og hører til den catholske 
Kirke. 

Fremførtes Arrestanten Joseph Harrison født paa Jamaika, har opholdt sig her i Landet i otte Aar 
skjønnet at være 30 Aar gammel, han er ikke fast emploieret Plantagearbeider, men har i de sidste 
4 Maaneder arbeide som ”Carter” paa Pl. Carlton. Han hører til den episc. Kirke. 

Fremstod Richard Watzon, der allerede til Politiprotokollen /: Folio 54 :/ har angivet, at Joe 
Harrison tog Sablen fra en af Soldaterne og dermed stak ham i Siden. Han forklarer nu nærmere at 
det var i det Øieblik, da Soldaterne fik [folio 28-29, opslag 17] Budskabet at Pøblen kom efter dem, 
flygtede fra Stalden at Harrison fik Sablen revet fra den ene og derpaa forfulgte Soldaterne op til 
Galleritrappen. Dep. saa at Harrison tre Gange stak Sablen ind i Siden paa Soldaten den ene Gang et 
Qvarteer dybt. 
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Fremstod James Evans, der med Hensyn til Mordet paa Carlton, videre forklarede at Harrison var 
den der først kom til Stalddøren for at trække Soldaterne ud fra Stalden og stødte Staldkarlen 
Richard som søgte at gjemme Soldaterne fra Hoben bort fra Døren. Dep. saa ham og hørte ham 
raabe ud til Pøblen, at Soldaterne vare i Stalden. Da ved dette Raab Soldaterne prøvede paa at flygte 
greb han fat i den ene trak Sablen og forfulgte ham rundt i Gaarden som en Rasende og huggede løs 
paa ham med Sablen. 

Fremstod Richard Samuel, der er Hesteoppasser paa Carlton. Da han hørte at Pøblen havde faaet 
Nys om Soldaterne og at de kom op igjennem Negerbyen for at faae fat paa dem gjemte han dem i 
Stalden. Harrison kom styrtende hen til Stalddøren, medens Resten af Pøblen var beskjæftiget med 
at ødelægge Soldatervognen og kaldte Pøblen til med det Raab at han havde fundet Soldaterne. 
Han fik Sablen revet fra den ene og forfulgte ham igjennem Gaarden med Hug og Stik. Da Dep. saa 
Blodet flyde løb han sin Vei. 

Fremstod Joseph Sealy der forklarer at da han kom til fra Negerbyen op til Huset vare Soldaterne 
allerede ved at blive mishandlede. Pøblen mishandlede dem paa det græseligste med Øxehug og 
Steen og Stokke. De laae halvdøde ved Foden af Huset og Joe Harrison var iblandt dem der huggede 
løs paa dem, dengang havde han en Stok.  

Prince fremstod igjen og forklarede at han saae Harrison forfølge Soldaten med Sablen, at han, 
da Soldaten var ved at flygte op ad Trappen, greb ham i Nakken og paany rev ham ned. 

Harrison vedblev, efter at alle Vidner vare fremstillede for ham at erklære at han ikke havde 
dræbt eller hjulpen til at dræbe nogen af Soldaterne med Sablen. Han havde som mange af de andre 
forfulgt en af Soldaterne med en Stok. 

Arrestanten John Charles fremstilledes paanye og indrømmede at han havde været med blandt 
dem som væltede Soldaten over Galleriet men var ikke alene om det. 

Retten fandt Sagen med Hensyn til de idag afhørte Arrestanter tilstrækkeligt oplyst og afsagde 
følgende 

Domme 
Arrestanten John Charles af Pl. Carlton, født paa Pl. Sionfarm, skjønnet at være 35 Aar gammel 

er ved hvad der ved Undersøgelsen er fremkommen ved Vidneforklaringer og tildeels ved egen 
Tilstaaelse overbeviist om at have været virksom Deeltager i det Mord der Onsdag Morgen den 2den 
dennes forøvedes paa to Soldater paa Pl. Carlton. 

Retten eenstemmig fandt Arrestanten skyldig til at straffes paa Livet. 
[folio 30-31, opslag 18] 

Thi kjendes for Ret. 
Arrestanten John Charles af Pl. Carlton bør have sit Liv forbrudt. 
Ph Rosenstand         Forsberg         P. Petersen 
 
Arrestanten Joseph Harrison af Plantagen Carlton, født paa Jamaika og skjønnet at være 30 Aar 

gammel er ved hvad under Undersøgelsen er fremkommen og navnlig flere i Retten afgivne 
overeensstemmende Vidneforklaringer overbevist om at have været en af Ophavsmændene til og 
den virksomste Deeltager i det Mord, der Onsdag Morgen den 2den dennes forøvedes paa to Soldater 
paa Plantagen Carlton. 

Retten eenstemmig fandt Arrestanten skyldig til at straffes paa Livet. 
Thi kjendes for Ret. 

Arrestanten Joseph Harrison af Pl. Carlton bør have sit Liv forbrudt. 
Ph Rosenstand         Forsberg         P. Petersen 
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Arrestanterne afførte. 
 
Senere fremstod i Retten Overkrigscommissair G. Gyllich, Politiassistent. Han forklarer at han 

Tirsdag Eftermiddag, da han med Politimesteren var ude for at see at holde Orden blandt de Hobe 
der ved den Tid begyndte at danne sig i Gaarden og gjorte Spectakler, traf Ferdinand Ludvig – om 
hvem det af de til Politiprotokollen optagne Forhører fremgaaer at han har været virksom paa Færde 
under Brandstiftelserne – paa Gaden i en Folkehob hvor han ved Raaben og Skrigen ophidsede. Dep. 
fik det aldeles bestemte Indtryk at han var i høi Grad virksom til at faae en Tumult istand. Om Natten 
da Dep. var sammen med Politistyrken indespærret og beleiret i Fortet medens Brandstifterne 
rasede i Byen som han fra Fortsbatteriet, hvis Omgivelser vare oplyste fuldstændig ved Ildebrandene 
– Ferdinand Ludvig ved Ilden i Kjøbmand John Moores Boutik. Han foer om der paa den samme 
ophidsende Maade som han havde seet ham om Eftermiddagen. Han var en af de Ivrigste til at rive 
Varer ud af Moore’s Boutik for at kaste dem i det Baal som Oprørerne dannede af de fra Boutikkerne 
udslæbte Varer. Ferdinand Ludvig er altid paafærde naar der er Spectakler.  

Politibetjentene Glasgow og Sehested fremstode for Retten og bemærke ved deres tidligere 
afgivne Forklaringer at de hele Eftermiddagen saa Ferdinand Ludvig blandt Pøbelhoben ventende 
og skrigende og bestandig med Hænderne fulde af Steen og store Konchylere paa alle Maader 
udfordrende Politiet og ophidsende Mændene til Spectakler. 

Fremstod Lewis Golden der forud havde anmeldt at han havde tit i Løbet af Dagen iagttaget en 
kraftig sort Mand, der var en af de Værste til at ophidse Hoben. 

Fremstilledes Ferdinand Ludvig i hvem Dep. øieblikkelig gjenkendte den Mand han sigtede til. 
Golden forklarede derefter at han allerede om Formiddagen Klokken lidt før 11 saa Ferdinand 

Ludvig gaa omkring i Gaderne [folio 32-33, opslag 19] og skabe sig som en gal Mand, skjøndt han 
den Gang gik alene. To Betjente Glasgow og Larsen og flere Negere fra Landet søgte at faae ham til 
at være rolig men han svor paa at idag skulde ingen røre ham end ikke Politimesteren selv. Dep. 
tabte ham den Gang afsyne og troer at han gik ud paa Landet, men senere paa Dagen saa han ham 
igjen som en Rasende slutte sig til en Pøbelhob. Det var henimod Klokken 4; ved den Leilighed da 
Pøbelen standsede Politimesterens Vogn. Dep. har ikke seet Arrestanten enten ved Angreb paa 
Fortet eller ved nogen Ildspaasættelse. 

Arrestanten vedgaaer at han har gaaet omkring i Byen og gjort Spectakler men han havde ingen 
Tanke om at foranstalte noget Oprør og allermindst om at sætte Ild paa Byen.  

Fremstod Peter Carl Johannes heraf Frederiksted og forklarede, at han flere Gange i Løbet af 
Dagen saa og hørte Ferdinand Ludvig gaa omkring som en Rasende, dels alene, dels sammen med 
nogle faa andre og del med større eller mindre Hobe, han raabte paa at han rigtignok var en St Croix 
Mand, men at han vilde slutte sig til Barbadianerne. Den Eftermiddagen saae han A. i Spidsen for en 
Pøbelhob kaste Steen og Conchylierne efter en Soldat til Hest, der var ude for at holde Orden. Dep. 
saae ham ikke enten ved Angrebet paa Fortet eller nogen Ildspaasættelse men han havde heller ikke 
nogen Leilighed dertil. 

Fremstod Louis Phillip Abbot og forklarede at han om Eftermiddagen saae Ferdinand Ludvig i en 
Pøbelhob og at han kastede Steen efter de to beredne Militaire der vare ude for at holde Orden 
blandt Pøblen. Senere hen paa Eftermiddagen saa Dep. ham i en Pøbelhob der kastede Steen paa 
Fortet. Han saa ham ikke virksom ved nogen Ildebrand men derfor kan han godt have været der. 

Fremstod cand. pharm. S. W. Stevens, der forklarede, at han i A. igjenkjendte en Mand, der blev 
nævntet for ham som Ferdinand Ludvig, og som han om Eftermiddagen Kl. 4 a 5 saa i en Pøbelhob 
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udenfor Apotheket. Han var i en forskrækket ophidset Tilstand og svor og bandte i Ordene navnlig, 
hørte ham som bruge følgende Ord, ”I am going to die to night but I will see it out”. 

Fangerne afførtes; og Dep. aftraadte. 
 
De idag afsagte Domme bleve exeqverede Kl. 2½ Eftermiddag; hvorefter Rettens Møde hævedes. 
Ph Rosenstand         Forsberg         P. Petersen 
 
Aar 1878 Den 14de October om Formiddagen Kl 9 blev Standretten sat i Christiansværnsfort. 
For Retten fremstilledes Edward Lewis af Pl Mt Pleasant, der igaar var indbragt som Fange, han 

bleven tagen i Budskene paa Mt Eagle hvor han havde søgt Skjul. Han forklarer, at Onsdag d 2den 
dennes Eftermiddagen kom  Paris Bande til Mt Pleasant og truede og tvang til deels med Slag Mt 
Pleasant Folk, der hidtindtil havde forholdt sig rolig hjemme – der med Undtagelse af Emanuel om 
hvem Edward Lewis tror at han ligefra Begyndelsen af har været med til at gaae med i Sværmen. A. 
forklarer at det var ham der med en Øxe [folio 34-35, opslag 20] huggede en af Anførerne – han 
veed ikke hans Navn – i Skulderen, da denne vilde tvinge A. og andre Folk fra Mt Pleasant til at gaa 
med for at brænde Monbijou. Mt Pleasants Folk skiltes da fra Hovedbanden og gik over til 
Hermitage, som de da sammen med Hermitage’s Folk afbrændte. Derfra gik de under Anførsel af 
Manuel, Printz og Mingo igjennem Monbijou, hvis Folk de fik med til Lebanonhill, Canaan og over 
Bakkerne ned paa Nordkysten. A. forlod dem dog ved Canaan og gik hjem. Fra den Tid af at de 
Meletaire begyndte at forfølge Banderne søgte han skjul i Budskerne paa Bakkerne. Emanuel var 
sammen med ham deroppe men han undløb da Folkene fra Hermitage igaar kom op og anholdt 
Arrestanten. A. angiver at han navnlig af Paris og den Mand han saarede er bleven banket til at gaa 
med. Han har Mærker af Slag. 

Som Følge af de af Retten i Løbet af Dagen anstillede Undersøgelser blandt de mange som 
Deeltagere i Oprøret Indbragte, hvis Antal c. beløber sig til til over 100, fremstilledes senere for 
Retten John Samson, der af Ferdinand Ludvig var sigtet for at have taget virksom Deel i Optøierne i 
Frederiksted. Han indrømmede, at han har været i Frederiksted i Tirsdag Eftermiddag, men 
benægter at have taget Deel i Optøierne, og da han confronteredes med Ferdinand Ludvig, kunde 
denne heller ikke med Sikkerhed udpege ham som en af Deeltagerne, men angav, at han om John 
Samson havde hørt, at han havde redet om paa en af Fortshestene og ophidset Mængden. 

Rettens Møde hævedes Klokken 4¾. 
Ph Rosenstand         Forsberg         M R Nyssom 
 
Den 30de October om Eftermiddagen Kl. 3 samtraadte Standrettens Medlemmer for 

Christiansteds Vedkommende i Christiansværnsfort. 
Der fremlagdes Skrivelse fra Gouvernement af 28de dennes, hvorved Standretten hæves og det 

meddeles Retten at Gouvernementet har nedsat en Kommission til at undersøge og paakjende 
Sager der reise sig af Forbrydelser begaaede af Deeltagere i Oprøret, hvorhos Rettens eenedes om, 
at tilstille denne Commission sin Protokol og til Gouvernementet at indsende Udskrift af samme. 

Rettens Præses derhos bemærkede, at det, efterat Standretten havde sluttet sin Session i 
Frederiksted, og da Gouverneuren den 14de dennes forlod Øen for et Par Dage, var en Forstaaelse 
imellem Gouverneuren og Rettens Præses, at der ikke uden bydende Nødvendighed afsagdes flere 
Domme ved Standretten, der tænktes afløst af en Commission, der nu er nedsat, hvilken Forstaaelse 
var meddeelt Rettens øvrige Medlemmer. Da Retten derefter fandt, at der ikke var nogen bydende 
Nødvendighed for sumarisk Domfældelse af nogen af de for den indbragte Skyldige, og da det ikke 
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fandtes hensigtsmæssigt under disse Forudsætninger at fortsætte Undersøgelser af den 
summariske Natur, som det laa indenfor Rettens Omraade at foretage, saa har den siden den 14de 
dennes ikke holdt nogen Session, hverken her eller i [folio 36-37, opslag 21] Frederiksfort. 

Retten blev derefter hævet. 
Ph Rosenstand         Forsberg         M R Nyssom 
 
Fremlagt i Undersøgelsescommissionen d 4deNovember 1878. 
 Ph Rosenstand 

[løsblad, opslag 25] 
Standrets Beskikkelsen skal, efterat være bleven fremlagt i den første Ret i Fredstd vel udlaanes 

og sendes til St Thomas for at forsynes med Gmts Segl, og derefter thinglæses ved Retten. 
Kunde ikke fra Politiet indhentes nogenlunde tilforladelig Oplysning om de ødelagte Plantager 
(tildeels eller fuldstændigt) og andre Eiendomme og om hvad der staaer tilbage, samt naar 
Plantager brænd 


