Transcription of:
[Opslag 387]

Kommissionen af 25. Okt. 1878 vedr. Negeroprøret Okt. 1878 på St. Croix
Justitsprotokol. 4. Nov. 1878 - 24. Dec.
[Folio 1, opslag 388]
Denne gjennemdragne og med Præsidentskabets Segl forseglede Protocol, bestaaende af Hundrede og
Fire og Fyrgetyve folierede Blade autoriseres herved til en Justits-Protocol for den af Gouvernementet for de
dansk vestindiske Øer i Henhold til Allerhøieste Resolution af 25de October 1878 nedsatte Commission til
Undersøgelse og Paakjendelse af de Sager, der reise sig af og angaae Forbrydelser, der ere begaaede i og
under det i October 1878 paa St Croix stedfundne Oprør af Oprørerne, Urostifterne og alle Deeltagere i Oprøret og sammes Ødelæggelser.
Gouvernementet for de dansk vestindiske Øer
p. t. St Croix den 28de October 1878.
[Folio 2a, opslag 389]
Aar 1878 Mandagen den 4de November om Eftermiddagen Kl 1. sammentraadte i St Croix Arresthuus den
af Gouvernementet under 28de f. Md: nedsatte Commission bestaaende af Overdommer Ph. Rosenstand,
Underdommer Justitsraad C. Sarauw og Politimester Justitsraad A. Forsberg, som har at undersøge og
paakjende de Sager, der viser sig af og angaar Forbrydelser, der ere begaaede i og under det her paa Øen
den 1ste October d. A: udbrudte Oprør, af Oprørerne, Urostifterne og alle Deeltagere i Oprøret og sammes
Ødelæggelser.
Samtlige Commissairer vare tilstede. Der fremlagdes, det under 28de f. M. udfærdigede Commissorium
samt Skrivelse fra Gouvernementet til Commissionen af s. D.
Commissionens Formand Overdommer Rosenstand, bemærkede, at paa Grund af de Forberedelser, der
havde været at træffe, havde Commissionen ikke tidligere kundet sammentræde. De Udskrifter af Forhører,
optagne ved Politiretterne, som vilde være at afgive til Commissionen, var endnu ikke modtagne. Af Bekjendtgørelse i St. Croix Avis for den 2den dennes fremgik det, at den den 2den f. Md. proklamerede Beleiringstilstand først den 31de f. Md. [Folio 2b-3a, opslag 390] igjen var hævet.
Der fremlagdes en fra Gouvernementet Commissionen tilstillet Gjenpart af en Indberetning fra Politimesteren i Frederiksted om de i Frederiksted den 1ste og Natten til den 2den October stedfundne Begivenheder.
Fremdeles den Protocool, der har været ført af den den 5te f. Md. nedsatte Standret. Endvidere fremlagdes
en fra Christiansteds Politikammer D.D. udfærdiget Fortegnelse over Personer, anholdte i Anledning af
Oprøret, ved Vedtegning betræffende, hvad der ved foreløbig Politiundersøgelse var fremkommen imod hver
enkelt af de Anholdte.
Politimesteren i Christiansted var tilstede og opgav for Commissionen, at med Undtagelse af tvende Fruentimmer, der have Pattebøren, ere nu alle de Anholdte i alt 151 Personer, anbragte i St. Croix Arresthuus,
imidlertid var der medens Listen havde været under Udarbeidelse, bleven relaxeret nogle Enkelte, imod
hvem intet særlig var fremkommen, og ved hvis Navne der var gjort Antegning paa Listen. Listen blev derpaa
gjennemgaaet og det fandtes, at 5 derpaa opførte Personer nemlig No 8 William Bryan No 15 Charles
Sobøtker, No 29 A…… Petersen. No 67 John Francis og N: 76 Thomas David vare blevne relaxerede.
Det viste sig fremdeles, at en under No 28 opført Person, Edward Petersen, allerede var opført under No
27. – Om alle de Øvrige erklærede Politimesteren, at der vare saadan en Data imod dem, at han ikke havde
kunnet relaxeret dem, og overgiver han dem nu til Commissionen.
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Commissionen derefter lod samtlige ovennævnte Anholdte, forsaavidt de i Arresthuset ere tilstede,
hvorved bemærkes at No 100 Joseph Spencer og No 101 Peter Felix ere indlagte paa Hospitalet, fremstille for
sig.
Og decreterede Commissionen i Henhold til alt, hvad der deels mod de enkelte Anholdte og deels i den
hele Sag, i hvilken de ere implicerede, og som er af et saadan Omfang, at det er umuligt paa engang at danne
sig en Mening om hver enkelt Implicents større eller mindre Skyld, er fremkommet Arrest paa samtlige
Anholdtes Personer.
Fængslingskjendelsen bleve samtlige Anholdte, dog med Undtagelse af de ovenanførte fraværende 4 Individer betydet (tilføjet med blyant: hvem der er henholdsvis i Fortet og paa Hosp.) [Folio 3b-4a, opslag 391]
Der fremlagdes en fra Christiansted Politikammer modtagen Liste over Arrestanter, der fra Frederiksted
Politiarrest ere blevne afgivne til St Croix Arresthuus, og havde Politimesteren i Christiansted, til hvem
Fangerne den 29de October vare blevne opsendte, angivet, at samtlige de paa Listen opførte Arrestanter vare
anholdte i Frederiksted som Deeltagere i Oprøret eller de under samme begaaede Exesser; om de imod hver
enkelt fremkommen Data manglede han Underretning.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4½.
Ph Rosenstand
C Sarauw
Forsberg
******
Aar 1878 Tirsdagen den 5te November om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix
Arresthuus; samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede.
Det bemærkedes at Commissionen endnu ikke fra Frederiksted Politikammer havde modtaget de ventede
Forhørsudskrifter. Commissionens Formand bemærkede at han i sin tidligere Egenskab af Præses i
Standretten havde forhandlet med Politimesteren i Frederiksted med Hensyn til de for Deeltagelse i Oprøret
Anholdte navnlig med Hensyn til hvorvidt Relaxationer kunde finde Sted saaledes at det alene vare saadanne
Anholdte om hvem Politimesteren i Frederiksted ikke antog at de kunde relaxeres der skulle opsendes til St
Croix Arresthuus, saaat det altsaa alene var saadanne om hvem Politimesteren meente at de maatte forvares
til yderligere Undersøgelse der vare opsendte hertil.
Commissionen derefter lod samtlige de fra Frederiksted opsendte Anholdte fremstille for sig. De fandtes
at være i Overeensstemmelse med den igaar fremlagte Liste, hvorpaa findes opført 127 Personer, dog saaledes, at en af de Anholdte, No 27 John William af Byen Frederiksted, her i Arresthuset er afgaaet ved Døden;
hvorhos det bemærkes, at et spædt Barn, der tilhører en af de Anholdte, findes særlig anført under eget No,
saa at der fremstilledes 125 Anholdte.
Commissionen derpaa, efter hvad der med Hensyn til de Anholdte allerede nu efter det ovenanførte foreligger, og i Betragtning af Sagens særlige Omstændigheder, hvorefter [Folio 4b-5a, opslag 392] det ikke er
gjørligt paa engang at danne sig en Mening om hver Enkelts større eller mindre Skyld, idet den overveiende
Deel af Landbefolkningen, navnlig i Øens vestlige Deele, maa antages mere eller mindre impliceret i de begaaede Exesser – decreterede, at samtlige fremstillede Anholdte indtil videre holdes i Fængsel.
Fængslingsdecretet blev samtlige Fremstillede betydet, hvorpaa de tilbageførtes til deres Arrest.
Commissionen derefter skred til Optagelsen af Forhører.
Richard Levis af Castle Coakly. Fremstilledes Richard Lewis født paa C. Coakly, skjønnet at være 22 Aar
gammel, om hvem det er angivet at han, uagtet han var en Slags Underforvalter eller Opsynsmand paa
Plantagen C. C. havde taget virksom Deel i Exesserne og navnlig ringet Klokken paa Plantagen og ladet den
Bande der kom til Castle Coakly til Ildspaasættelse der saavelsom paa Work & Rest. Han indrømmer at han
var en Slags Opsynsmand, dog ikke Underforvalter paa Plantagen. Han nægter at have vidst at et Oprør fo-
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restod, først Onsdag Morgen opdagede han at det brændte nede ad Vestend Kanten og senere paa Dagen
kom Forvalter Pattersen fra Manningsbay til Plantagen og bragte Budskab om at man brændte i Frederiksted
og paa Carlton og raadede Forvalter Nixon at komme til Byen strax da Oprøret trak øster paa. Arrestanten
forblev ved sit Arbeide paa Plantagen. Kl: 3 om Eftermiddagen kom Forvalter Nixon hjem og strax efter fulgte
han Pattersen’s Raad og begav sig til Byen. Han nægter at have ringet Klokken paa C. Coakly, skjøndt man
truede ham; eiheller har han paaviist Romkjelderen eller antændt Rommen der. Med Hensyn til hans
Deelagtighed i Branden paa Work & Rest indrømmer han at han ved Tvang mod ham udvist af Pøbelhoben
nødsagedes til at være tilstede ved Branden som ødelagde Work & Rest’s Vaaningshuus, men han forsikkrer
at Huset var antændt førend han kom tilstede og at han ikke kan opgive hvem der paasatte Ilden. Med Hensyn
til hans Virksomhed med at faae Emilia og Natelinde til at slutte sig til den Hob som gik til Annashope
forsikkrer han, at han ikke kjender Emilie og at han kun opfordrede Natelinda med de andre at gaae til
Annashope. Det var først da Pøblen Torsdag Morgen kom [Folio 5b-6a, opslag 393] til C. C. at han hørte at
Hensigten med Brandstiftelserne var at skaffe høiere Betaling og at han hørte at Feltraabet blandt Oprørerne
var ”our side”. Saavidt han veed var det Arnold fra Upper Love som stak Ild paa Forvalterboligen paa C. C. og
William Barnes af Rust up Twist der satte Ild paa Romkjelderen. William Barnes havde en Flaske Petroleum
med sig. Efter at Arrestanten under den fortsatte Examination, havde taget til sig noget Gods under Branden
eller vidste af at noget saadant var bragt i hans Huus, vedgik han, da hans Forklaring foreholdtes ham at han
havde taget hvad han kalder ”en Portmanto” og bragt hjem i sit Huus hvor han efterlod den i sin Kuffert saa
at hans Kone Nancy maa være kommen i Besiddelse af den, da han paany, foranlediget ved at det havde hed
sig at han i den sidste Deel af September Maaned idelig havde været borte fra Pl. om Natten medens han
hidtil altid havde været hjemme blev tilspurgt med Hensyn til om han forud havde vidst eller formodet noget
om Spectaklerne, benægtede han dette. Han havde ikke deeltaget i nogen Møde af Negere, heller ikke været
jevnlig borte om Natten, heller ikke havde han hørt Arbeiderne paa Plantagen, hvor ingen ”Porters”
arbeidede, klaget over at de ikke fik nok Betaling. – Arrestanten tilbageført til sin Arrest.
Poor Fellow af Monbijou. Fremstilledes William Holder alias Poor Fellow af Pl. Monbijou, der som den for
Commissionen fremlagte Standretsprotocol udviser har været forhørt for Standretten og der angivet, at han
antog at den Bevægelse der udbrød den 1ste October, da han havde været i Vestend med en Karre for
Plantagen, med Wheel of Fortune, hørte et Fruentimmer, der arbeidede som ”Porter” der, tale om, at Folkene til 1ste October ”where going to fight for more Money” han kjender ikke Fruentimmerets Navn og troer
heller ikke at kunde finde hende igjen, han veed, hun boer i Vestend. Han vedbliver at forsikkre at det er den
eneste Antydning om Spectakler han forud har hørt, han var ikke i Vestend den 1ste October men han har af
Ferdinand Ludvig efterat denne var bragt her og som [Folio 6b-7a, opslag 394] Arrestant selv hørt at det var
ham der begyndte Spectaklerne i Frederiksted, men om han dermed havde nogen egentlig Hensigt, veed
hand ikke, han har hørt, at Ferdinand Ludvig arbeidede som ”Porter” paa Mt Steward. Ferdinand Ludvig har
udsagt, at han, efterat han havde havt Spectakler med Politibetjent Glasgow, samlede Conchylien op oppe
ved ………. ………. og kastede det imod Fortet; han var den første, der Angreb Fortet og kaldte Mængden til,
hvor mange der var, har A. ikke hørt ham sige. Han har ikke talt om, at han var med til at sætte Ild paa Byen.
Ferd. Ludvig fortalte ham ogsaa, at John …………. var med under Spectaklerne i Frederiksted. Med Hensyn til
sin egen Virksomhed under Oprøret angiver Arrestanten ligesom tidligere, at han rigtignok har været med
ved Ildebranden paa Fredensborg og Slob ligesom og paa Belvedere, Lt. Fountain, Canaan, La Vallee og Rust
up Twist, men han holder fremdeles paa, at han kun var en ”common soldier” og at han ikke selv satte Ild
paa. Skjøndt han har været med ved Ildebrandene paa alle disse Steder vil han dog ikke kunde opgive hvem
der paa nogen af Stederne var den eller den der antændte Ilden; dog vil han efter nogen Betænkning
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paastaae at det var Emanuel der var Hovedmanden ved Brandstiftelserne paa Little Fountain, Lebanonhill,
Canaan, La Vallee og Rust up Twist, der var andre Capitainer i den Bande som da den kom til Little Fountain,
fornemelig bestod af Folk fra Mt Pleasant /: Colquehoun :/. Denne Bande var en af de Værste og næst
Emanuel var især Fritz Richardson – jevnfør Standrettens Forhør den 7de October – og Edward Lewis
fremtrædende, men Emanuel var værre end nogen af de andre og den der, som han udtrykker sig, ”did all
the work”. Han har ikke selv seet Emanuel virksom andre Steder end ved de nysnævnte …….. Ildebrande,
men han har bestandig hørt at han var en af de Værste allerede under Exesserne nede i Frederiksted. Han
har ikke hørt noget om at Emanuel allerede nogen Tid forinden Spectaklerne skulde have …….. med dem,
men Emanuel hører heller ikke til hans Omgang. – Uden nogen [Folio 7b-8a, opslag 395] særlig Anledning
fortæller han at Lebanonhill Folk vare ogsaa ”walking about” og ikke en Smule bedre end de andre og navnlig
ikke end Arrestanten der gjentager, at han har været med i de overnnævnte Bander naar de have sat Ild paa,
men at han ikke selv har tændt nogen Ild. – Han giver Emanuel Skylden for hele sin Deeltagelse i Spectaklerne.
Arrestanten blev atter hensat i Arrest.
Ferdinand Ludvig af Frederiksted. Fremstilledes Arrestanten Ferdinand Ludvig født paa Pl. Sprathall,
skjønnet at være25 Aar gammel, der i den seneste Tid har arbeidet som ”Porter” paa Plantagen La Grange.
Under en nærmere Examination paa Basis af hvad der tidligere og navnlig i Standretsprotocollen foreligger
om ham, samt efter den Anledning som ved Poor Fellows Forklaring er givet fremfører han forskjellige hinanden idelige imodsigende Ting om hvad han den 1ste October har foretaget sig; han blev omtrent Klokken
12, da han stod paa Gaden, og talte med en ung Mand fra Landet uden nogen Foranledning anfaldet af Betjent Glasgow, der pryglede ham og rev hans Skjorte istykker. Arrestanten flygtede op paa Bakkerne ved den
catholske Kirke og derfra ud til La Grange, hvorfra han først vil være vendt tilbage til Byen Klokken 10 om
Aften, da han saae det brændte. Siden erkjender han imidlertid at han var i Byen da Fortet blev angrebet
men uden at han vil have været med ved Angrebet. Om Natten under Ildebranden var han paa Gaden men
var ikke med at sætte Ild paa, idet han tvertimod gjorde sit Bedste da Varerne fra John Moore’s Boutik blev
brændte paa Gaden, at frelse hvad han kunde. Arrestanten, der paa de tvende Commissarier Rosenstand og
Forsberg’s gjorde Intrykket af en aldeles dyrisk Ligegyldighed under hvilken, det var ham ligegodt hvad han
forklarede blev derpaa afført og paany hensat i Arrest.
James Emanuel Benjamin af Mt Pleasant /: Colq :/. Fremstilledes James Emanuel Benjamin af Pl. Mt
Pleasant /: Colquehoun :/ født paa Antigua, men har opholdt sig her i Landet i 10 Aar og angiver sit Alder til
23 Aar. Han blev underkastet nærmere Examination paa Grundvold af, hvad der forskjellige Steder under
Forklaringer til Forhører eller Rapporter er fremkommen imod ham. Han vedgaaer derunder, at han har været med i den Bande fra Mt Pleasant, der satte Ild paa [Folio 8b-9a, opslag 396] Hermitage og de oftere
opregnede Plantager, men vil hverken selv have sat Ild paa eller været Fører i Banden. Han var i Frederiksted
om Aftenen den 1ste October, men forlod Byen, forinden Ilden udbrød. Af en Mand, han kalder Mason, fik
han imidlertid en Hat og et Stk. rødt Klæde, om hvilke Dele han antog at de vare røvede. – Arrestanten blev
tilbage ført til sin Arrest.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4½.
Ph Rosenstand
C Sarauw
Forsberg
Aar 1878 Torsdagen den 7de November om Formiddagen Kl: 10 sammentraadte Commissionen i St Croix
Arresthuus.
Commissionens Medlem Byfoged Sarrauw havde anmeldt at han ved Embedsforretninger i Byen Frederiksted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede.
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Nancy Lewis af Castle Coakley. For Commissionen fremstod efter Tilsigelse Nancy Lewis, A. Richard Lewis’s Hustru af Pl. Castle Coakley; hun forklarer at hun, medens Negerne huserede paa Castle Coakley, laae
skjult under sin Seng tilligemed Forvalterens Kok og dennes to Børn, hun saae saaledes ikke hvad der passerede, hendes Mand havde bragt Underforvalter Julians Sager ind i deres Huus for at redde dem, hvorpaa han
igjen forlod Huset; efter hvad hun har hørt, var han gaaet op til Mulefolden for at slippe Mulerne og Faarene
ud, hun have fremdeles hørt, at han ringede Klokken da Banden kom ind men hun har hørt at de ved at true
ham med en Møggreb og en Sabel tvang ham dertil hun saae ham først igjen senere paa Dagen. Hun veed,
at han kom tilbage fra Work & Rest, men hvad han der har foretaget sig veed hun ikke, hun var selv, efter
hvad der var hændt, saa forstyrret, at hun ikke lagde Mærke til om han saae ophidset eller forstyrret ud da
han kom tilbage. Hun saae ikke at han havde noget med sig da han kom fra Work & Rest. Et lille SafionsCigarfutteral der tilhører Planter Hvid af Work & Rest fandt hun i Huset, men hun troede det hørte til Julians
Sager og gav det til den lille Dreng Alfred for at han kunde spørge Julians om det var hans og paa denne
Maade er det at det er kommen til Forvalter [Folio 9b-10a, opslag 397] Nixon, der derpaa afleverede det til
Politiet. Hun forsikkrer at hun intet plyndret Gods har modtaget, om det er Cigarfutteralet hendes Mand
kalder en Portmanto, veed hun ikke. Efter hvad hun har hørt, saa gik Lewis med Banden over til Work & Rest
for paa den Maade hurtigere at faae dem ud af Castle Coakley.
Richard Lewis af Castle Coakley. Arrestanten Richard Lewis blev fremstillet. Han vedbliver, at han ikke har
bragt andet Gods med sig fra Work & Rest en den Ting, som han kalder en ”Portmanto” og som han vel have
funden i Gaarden og hvilken han beskriver som en temmelig lille Lædertaske med et Vidskelæders Baand
rundt om, nærmest som en Tegnebog, han vil fremdeles ikke have vidst hvad den indeholdt. Forevist det
Planter Hvid tilhørende Cigarfutteral i hvilken der findes et photografisk Billede af en Dreng erklærer han at
det er denne Tingest, han har for meent med ”Portmanto” og det viser sig at han var fuldstændig bekjendt
med dens Udseende endnu og med at der var et Billede i, saa at han altsaa har havt den aabnet. Han
vedbliver, at han fandt den i Work & Rests Gaard og at han ikke har været i nogen af Husene paa Work &
Rest; da han kom til Work & Rest var det egentlige Vaaningshuus i Flammer. Alle Work & Rests Folk vare i
Gaarden og søgte at røve Meel og Sild til sig. Det, siger han, var Fremgangsmaaden alle Vegne, at Anførerne
huggede Laasen fra Kjelderdøren og at saa Plantagens egne Folk hjalp sig selv til Allowance. Arrestanten
paastaaer at han skammer sig i høi Grad over at han er fulgt med Banden fra C. Coakley, men at det var ham
umuligt at undslippe, da de tvang ham til at følge med. Det var de tidligere nævnte Arnold og Barnes samt
Bradshaw og Francis der ligefrem anvendte Magt imod ham. Arnold eller, som han senere siger Francis og
Bradshaw kildede ham endogsaa med Sabelen paa Struben og vilde have slaaet ham ihjel hvis ikke Edward
fra Diamond & Ruby havde forhindret det ved ligefrem at holde ham paa Armen. De vilde sætte Ild paa han
Huus fordi han havde gjemt endel af Forvalterens Sager der og det var Folk fra Diamond navn- [Folio 10b11a, opslag 398] lig den nævnte Edward der fik dem til at lade være. Arrestanten, vidste de godt hørte ikke
til deres Parti og det var fordi han ikke vilde raabe ”our side” at de endelig vilde tvinge ham til at følge med
dem. Den ovennævnte Bradshaw er senere bleven skudt; Af andre Hovedfører for den Bande der kom til
Castle Coakley nævner han William Howell og Marshal, men Marshal blev skudt paa Annashope. Monsieur
af Cliftonhill var ogsaa en af de værste Førere, men han er ogsaa, som Arrestanten veed, senere bleven skudt.
Under forskjellige yderligere Examinationer forklarer A. at, som han udstrykker sig ”the whole St. Croix has
been walking” /: walking betyder i Neger-Sproget her at være paafærde i slet Øiemed :/ saaledes at
efterhaanden som den oprindelige Bande eller en af de senere dannede Sidebander er naaet frem til en
Plantage, har denne Plantages Folk forenet sig med Banden, nogle Spectakelmager vel nok frivillig, men ogsaa
mange fordi de vare tvungne. Førerne for Banden søgte altid at passe paa at de Negere som paa en Plantage
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vare af større Betydenhed end de andre kom med ind i Banden medens Negere der ikke havde noget at sige
lettere kunde undløbe. Kun undtagelsesviis var der Folk fra mere østlig liggende Plantager der gik ned i Landet
og søgte hen til Oprørerne, og det var da altid de slette Subjecter. Saaledes var ikke en eneste af C. Coakleys
Folk gaaet ned i Landet for at møde Oprørerne medens de, da Banden kom ind paa Castle Coakley og
Allowancekjelderen var bleven aabnet alle, vare med at plyndre og da Banden var færdig paa C. Coakley
fulgte med dem til Peters Rest. Han troer ikke at nogen af dem var haandgribelig med til at sætte Ild paa. Det
var efter hvad han har set ”the Captains” der besørgede det. Arrestanten havde saaledes ikke hørt Feltraabet
”our side”, forinden Banden kom ind i C. Coakly’s Gaard under dette Raab. Nogle af C. Coakly’s Folk svarede
med samme Raab, men mange af dem kunde ikke finde ud hvad det var og de fik Prygl af Capitainen. Hele
den Bande der kom til C. Coakley var ikke mere end vel en 100 Mand, der var kun 3 Fruentimmer imellem
dem og denne Bande brændte da Castle Coakly, Peters Rest og Work & Rest og havde begyndt paa
Annashope da Militairstyrken kom ud. [Folio 11b-12a, opslag 399] Han troer ikke at denne Bande paa sin Vei
voxede synderlig, thi rigtignok kom der som ovennævnt endeel til fra de Plantager den passerede, men der
var ogsaa mange der fald fra.
William Arnold af Upper Love. Fremstilledes Arrestanten William Arnold af Pl. Upper Love – født paa
Antigua skjønnet at være 22 Aar gammel og tilhører den engelske Kirke. Han forklarer at han ved den paagjeldende Leilighed fulgte med James de Silva og Parris i disses Bande til Jealousy, Mt Pleasant /: Colquh :/
og Monbijou, ved Veien som fører forbi Slob op til La Reine, deelte Banden sig; den ene Afdeling under Parris’s Anførsel gik til Fredensborg og Slob, medens den anden under Anførsel af Marshal fulgte Veien som
skiller Slob fra La Reine og kom ind paa Pl. Barrenspot; efter at Ild der var antændt, begav Banden sig øster
paa men forinden, den havde naaet Diamond & Ruby stødte en mindre Bande, som kom fra Sydsideveien /:
rimeligviis fra Cliftonhill :/ til den, hvilket foranledigede at man delte sig, saaledes at nu en mindre Afdeling
gik ind til Diamond & Ruby som blev antændt, medens den anden Afdeling gik til Castle Coakley, derfra til
Peter Rest og fra Peters Rest til Work & Rest. Tilspurgt udsiger Arrestanten, at da han fra Work & Rest kom
til Annashope fandt han Militairet der, de havde angrebet en tidligere der til rimeligviis fra Work & Rest
ankommen Bande og slaaet den paa Flugt, saa at Forstyrrelsen der var almindelig. Arrestanten gik fra Annashope til sit Hjem paa Upper Love hvor han senere blev anholdt. Paa alle de Plantager som Arrestanten saaledes kom til nemlig Jeslousy, Mt Pleasant /: Colq :/ Monbijou, Barrenspot, Castle Coakly, Peters Rest og Work
& Rest blev Ild paasat. Marshall som førte Banden fra Slob Veien til Barrenspot satte selv Ild paa der, men
han – Arrestanten – vedgaaer at han paa Castle & Peters Rest gav Folkene, som vare med ham Ordre til
Ildspaasættelse. Hvem der paasatte Ilden paa Work & Rest veed han ikke, da alt der, noget nær, var nedbrændt, da han kom til Stedet. Angaaende Begyndelsen til Oprøret forklarer Arrestanten, at han Tirsdag den
1ste October, efter Sæderne gik til Christiansted, for der at spændere sine Penge /: to tave a spree ”/. Dagen
forløb uden at noget Rygte om Uroligheder kom Arrestanten for Øre, han kom hjem til Upper Love om
Eftermiddagen før Solens Nedgang, forblev der om Natten [Folio 12b-13a, opslag 400] og først Onsdag
Morgen – 2den f. Md – hørte han at der havde været en stor Ildebrand i Frederiksteds By. Om Oprøret taltes
endnu intet, først Onsdag Eftermiddag Klokken omtrent 3 viste de første Pøbelhobe sig, de kom hen da
Plantager der ligger vesten for Upper Love og navnlig fra Plantagen Grove Place som i Løbet af Eftermiddagen
var afbrændt. Arrestanten tillægger, at naar han i sin Forklaring har udtalt, at det først var om Eftermiddagen
at han kom til Kundskab om at der var Spectakler blandt Arbeiderne, da er saadant ikke rigtigt, da han allerede
om Morgnen Kl: 7 havde mødt Emanuel kjørende med et rødt Skjærf bunden om Livet. Paa Arrestantens
Spørgsmaal til ham om hvad der var paafærde? svarede han at man sloges i Frederiksted for Penge /: fight
on West End for money :/ Emanuel var ikke fulgt af nogen Pøbelhob, han agtede sig mueligviis til River og
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Fountain for at formane Folkene der til at ophøre med at arbeide. Først om Aftenen, eller seent paa
Eftermiddagen kom Pøbelhoben vester fra og River og Fountain bleve antændte. Arrestanten saa ikke
Emanuel med Hobene der og han saa i det Hele ikke, naar han kom tilbage fra sin Tour til River. Da den
Pøbelhob som havde antændt Fountain og River kom tilbage til U. Love blev det dem af Folkene sagt, at en
Bande allerede tidligere havde været der, hvilket foranledigede dem til uden videre at undersøge Sagen at
passere U. Love paa deres Vei til Jealousy, det var da at Arrestanten sluttede sig til Banden. Det var paa C.
Coakly da Marshall blev træt, at Arrestanten blev Capitain. Han søgte i denne Egenskab at tvinge to Personer,
den ene Fiskermand fra Sionfarm ved Navn Julius Jacksen og den anden en Mand fra Byen ved Navn Wilhelm
Paulsen til at slutte sig til dem. Jacksen blev dog ikke directe af Arrestanten, men af en anden i Banden
tvungen til at blæse paa en Skal men Paulsen blev, da han ikke vilde raabe ”our side” mishandlet ved Hug,
deels med en Møggreb, deels med en Sabel og med Øxer. Arrestanten havde kun en Træsabel i Haanden, saa
at han ikke med egen Haand kunde tilføie Paulsen synderlig Overlast. Julius Jacksen, tvang de til at følge med
op til Work & Rest hvor han slog fra dem. Jacksen blev reent ud tvungen til at følge, [Folio 13b-14a, opslag
401] og Arrestanten saa ham ikke være virksom ved nogen Ildspaasættelse. Med Hensyn til Richard Lewis
hvem han ikke kjender personlig vil han kun have hørt, at han var en sort Underforvalter og at han spillede
Violin, men han veed ikke noget om at han skulde have været virksom ved Branden enten paa C. Coakly eller
Work & Rest.
Efter den ved de af Richard Lewis afgivne Forklaring givne Anledning, blev fremstillet William Barnes af
Plantagen Rust up Twist, hvem Richard Lewis, da de fremstilledes sammen strax betegner som den Barnes
han har udpeget som Capitain for den Bande der afbrændte Castle Coakley. Ligeledes erklærer Arrestanten
William Arnold at det er den nu fremstillede Arrestant, hvis Navn han dog ikke kjender, der var en af Capitainerne for Banden der var paa Castle Coakley.
William Barnes af Rust up Twist. William Barnes, der er født paa Plantagen Clifton Hill, skjønnet at være
25 Aar gammel, af mæhriske Kirke, vedgaaer at han har været med i den Bande der brændte paa C. Coakly,
Peters Rest og Work & Rest, Han havde forladt Rust up Twist ved Daggry om Torsdag Morgen og traf først
ved Diamond & Ruby paa nogen Oprørstropper. Han sluttede sig til den og en af Farmen Charles Bradshaw
gav ham en Møggreb og en stor Flaske Petroleum. Paa C. Coakly stak han med Hjælp af Petroleumet og
Svovlstikker som Bradshaw gav ham Ild i den øverste Ende af Magasstakken. Inde i Romkjælderen var han
med at slaae et Romfad istykker men han var ikke med til at sætte Ild paa Romkjelderen. Paa Peters Rest tog
han ingen activ Deel i Ødelæggelsen, medens han paa Work & Rest satte Ild paa et lille Huus mellem Stalden
og Negerbyen. Han var ikke med til at sætte Ild paa Hovedbygningen, da der var saa mange paafærde der
med at slaae istykker og sætte Ild paa at han ingen Chance fik til at være med. Han fulgte med Banden fra
Work & Rest til Annashope, men var imellem de Bageste, saa han ikke kom med til noget der og undgik at
blive skudt. Han vil ikke have røvet eller stjaalet noget paa nogen af de Steder han har været med. Folkene
[Folio 14b-15a, opslag 402] paa Castle Coakly vare meget trevne til at slutte sig til Oprørerne, hvorimod
Folkene paa Peters Rest og Work & Rest vare rede til at modtage dem og villig gik med dem. Arrestanten vil
have advaret Banden mod at give sig i lav med Work & Rest, da det var en Kongelig Plantage og at der altsaa
maatte være Soldater der, men Bradshaw sagde at det var noget Vrøvl, de skulde blot gaae lige til de havde
faaet sat Ild paa Byen.
Richard Lewis af Castle Coakley. Richard Lewis, der blev gjort bekjendt med Arrestanten Barnes Forklaring
siger at den efter hvad han ved nogenlunde stemmer med hvad Barnes har gjort; Han bemærker at Barnes
vel ikke selv tilføiede ham Vold eller truede ham dermed, men han stod hos da de andre gjorde det.
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William Barnes angiver at han ikke saae nogen true Richard Lewis hverken Bradshaw, Arnold eller Francis,
han hørte at der i Almindelighed blev udstedt Trudsler mod C. Coakly’s Folk, hvis de ikke skyndte dem at
komme ud men hørte ikke specielt at Richard Lewis blev truet, men han saae ham heller ikke foretage sig
noget ondt. Da Arrestanten derpaa blev adspurgt, hvad han derefter videre havde foretaget sig begyndte
han en Forklaring om hvor han Resten af Torsdagen og Fredagen havde færdedes, hvoraf det fremgik at han
fremdeles havde været virksom i Oprøret. Da imidlerttid Kl. var henved 5 blev hans yderligere Afhørelse
udsat.
Samtlige Arrestanter vare efterhaanden som de bleve afhørt og deres Forklaringer dem foreholdte bleve
afførte til deres Arrest.
Det bemærkedes, at den under Forhøret idag omtalte Wilhelm Paulsen endnu ligger paa Hospitalet som
Følge af den ham overgaaede Medfart.
Commissionens Møde hævedes Kl: 5.
Ph. Rosenstand
Forsberg
Aar 1878 Fredagen den 8de November om Formiddagen Kl: 10 blev Commissionen sat og Forhør optaget
af undertegnede Commissair Politimester Forsberg i Overværelse af Commissionens Skriver, Politifuldmægtig [Folio 15b-16a, opslag 403] B. Dendtler og Politibetjent J. P. Nielsen.
William Barnes af Rust up Twist. Fremførtes A. William Barnes af Pl. Rust up Twist. Han forklarer at han
ikke forlod Rust up Twist Torsdag Morgen ved Daggry som tidligere af ham forklaret, men allerede Onsdag
Aften strax efter Solnedgang, han gik imidlertid ikke længere end til Betzys Jewell, hvor han tidligere har tjent
og hvor han i Løbet af Natten hørte at der blev bragt Budskab til Folkene om at en Bande som nu var
beskjæftiget paa Minbijou henad Morgenstunden vilde bringe Forvalteren /: Friis :/ ”a Light”, hvormed de
meente at de vilde afbrænde Canaan som støder op til og drives under Betzys Jewell og gik ad Landeveien
op til Cliftonhill hvor han mødte en Bande som anførtes af Arnold, derfra gik de til Barrenspot, Strawberryhill,
Diamond & Ruby; Da de kom til Værkerne paa Sionfarm gjorde Banden holdt, medens Damp……gen blev lagt
tvers over Landeveien for at forhindre Vogne fra at passere, det var under dette Ophold at Bradshaw leverede
Arrestanten en Møggreb og en Flaske Petroleum. Banden og med den Arrestanten gik derefter til Castle
Coakley og videre som igaar forklaret. Fra Annashope begav Arrestanten sig tilbage igjen og da han ad
Sydsidelandeveien var kommen saa langt som til Anguilla saae han en Bande komme op fra Manningsbay
som var antændt. Banden, som førtes af en Mand ved Navn Party – af L Bethlehem – var den største af alle
dem Arrestanten havde seet og Flere af Mændene vare bevæbnede med Geværer. Værkerne bleve først
antændte, hvorefter Vaaningshuset blev udplyndret og antændt alt af eller efter Ordre af Party som, skjøndt
Parris var tilstede havde Commandoen. Fra Anguilla begav Banden sig til Politistationen paa Kingshill, hvor
alle de af Hoben som vare bevæbnede med Geværer bleve sendte op til den mod Syd vendende Port medens
en med Sabler bevæbnet Bande samlede sig udenfor Porten mod øst. Efterat ”Party” fra en Dreng som han
opdagede skjult i Græsmarken havde faaet Underretning om at der ikke var Militair paa Stationen trak
Banden ind i Gaarden og Bygningerne blev efter ”Party’s” Ordre satte i Brand, af hvem veed Arrestanten ikke
men han troer [Folio 16b-17a, opslag 404] at Sonny Dickr og Thomas Allen – begge af River – herom kunne
give Oplysning. Medens Bygningerne paa Stationen brændte fjernede ”Party” sig og gik over til Pl. Kingshill,
hvor han antændte den forrige Forvalterbolig; derefter sluttede han sig igjen til Banden og førte dem til Pl.
Lower Bethlehem’s ny Vaaningshuus og Forvalterbolig som begge antændtes. L. Bethlehem’s Værkerne var i
”Party’s” Nærværelse antændte af en Afdeling som fjernede sig fra den Bande som Party havde efterladt paa
Stationen. Fra L Bethlehem gik Banden til Mt Pleasant & Plessens Vaaningshuus skjøndt ”Party” selv synes at
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have Betænkeligheder, dog efter en Mand navnlig Allick’s Forlangende blev antændt og de i Næreheden
værende Magasiner udplyndrede. Værkerne som ligger paa den anden Side af Landeveien bleve ikke ved den
heromhandlede Leilighed antændte. Efterat Vaaningshuset var ødelagt opløste Banden sig og Folkene gik
hjem. Arrestanten opsøgte en Ven navnlig Bamberg som nu og da arbeider paa Mt Pleasant og har bekjendte
der af hvem han fik anviist Nattelogi hos en af Bamberg’s Venner. I Løbet af Natten blev der i Negerbyen gjort
Allarm og raabt at Værkerne vare i Brand. Arrestanten og mange af Folkene forlode Negerbyen, og gik ned
til de brændende Værker men efter et kort Ophold der gik man tilbage til Negerbyen, ved hvilken Leilighed
Arrestanten blev opmærksom paa at endeel af Folkene havde røvet Sukker i Værkerne. Fredag Morgen gik
arrestanten ifølge med Bamberg, som angav at ville besøge en Slægtning paa Clearmount ad Veien til sit
Hjem, men allerede da de kom til L. Love blev Bamberg af en Ven der navnlig Henry inviteret til Frokost i
hvilken Arrestanten deeltog; under Maaltidet fortalte Henry at det var hans Agt at sende en Bande
bestaaende af Folk fra Lower Love, Castle, Jealousy og River og naar han fandt at han havde Folk nok vilde
han gaae til Christiansted og nedbrænde Byen; ved den Leilighed gjorde Arrestanten opmærksom paa den
Medfart som en Bande paa Annashope Dagen iforveien havde faaet af de Militaire, hvortil Henry kun
bemærkede at han havde seet noget langt Værre paa [Folio 17b-18a, opslag 405] Crab Island. Parris som var
sammen med Henry opfordrede nu L. Love’s Folk til at komme ud af deres Huse og følge med; han truede
med at hvis de ikke lystrede vilde han sætte Ild paa Negerbyen; Trudselen havde tilfølge at endeel af Folkene
kom tilstede; men gik derefter over til Castle hvor 3 a 4 Geværskud bleve affyrede udenfor Negerbyen som
et Signal til Folkene hvem Parris derefter førte over til Jealousy; her bleve Folkene fra Negerbyen kaldte
sammen og hele Banden ført ned til Landeveien som leder til Plantagen River, hvor Folkene, som allerede
havde hørt Allarmen nede paa Jealousy, havde begivet sig paa Veien derover efter at have mødt den dem
imødekommende Bande, bragte ned til Rivers Gaard hvor det store Sygehuus blev antændt. Kort efter kom
et Commando af Frivillige til Plantagen og spredte Banden ved nogle Geværskud. Arrestanten forklarer
nærmere at da Sygehuset som meldt blev antændt var Folkene fra River ikke endnu naaet til Stedet; da de i
den Tro at Touren gjaldt Christiansted ad en Markvei var gaaede forbi Jealousy og komne heeltop mod Mt
Pleasant; Parris som var tilhest saae dette, indhentede dem og fik dem til at gaae tilbage til River hvor de
senere ved de Frivillige bleve adspredte. Fra River begav Arrestanten sig hjem og fandt ved sin Tilbagekomst
Vaaningshuusene der nedbrædnte. Arrestanten forsikkrer at han med Undtagelse af Magasstakkene paa C.
Coakly og det lille Skuur paa Work & Rest ikke selv har paasat Ild men har kun væet tilstede paa de Steder
hvor der, som af ham forklaret, blev sat Ild paa; han har ikke førend under sit Ophold paa Betzys Jewell Natten
mellem Onsdag og Torsdag hørt nogetsomhelst som tydede paa at der var Misfornøielse mellem Arbeiderne
meget mindre at en Opstand var paatænkt. Oplæst og ratihaberet hvorefter Arrestanten blev ført til sin
Arrest.
Bamberg af Frederiksted. Fremførtes Johannes Samuel kaldet Bamberg som forklarer at han kom fra Byen
Frederiksted til Plantagen Mt Pleasant & Plessens da Vaaningshuset der brændte. Han forlod Mt Pleasant &
Plessens ifølge med William Barnes og det var da hans Hensigt at begive [Folio 18b-19a, opslag 406] sig til
Clearmount, men allerede ved Lower Love blev Arrestanten af en Mand navnlig Henry tilbud Frokost. Under
Opholdet paa Lower Love blev Arrestanten opmærksom paa at Parris paatænkte et Tog til Christiansted som
skulde tændes i Brand, i hvilken Hensigt Folk fra L. Love, Castle, Jealousy, River og tilgrændsende Plantager
bleve kaldte sammen. Arrestanten fulgte med saa langt som til Veien, som lidt østen for Jealousy løber
mellem Mt Pleasant /: Colq :/ og River, hvor han skjulte sig indtil om Eftermiddagen Kl: 6, da han sneg sig ned
til den Deel af Rivers Negerby som kaldes ”new works” hvor hans Tante Netta boer. Han tillægger, at da de
Frivillige vare paa River og adspredte den der forsamlede Bande, holdt han sig endnu skjuldt; først senere gik
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han til Negerbyen til sin Tante. Angaaende hvad der efter William Barnes Forklaring skal være passeret paa
Lower Love angaaende det paatænkte Tog til Christiansted, forklarer Arrestanten, at han ikke havde hørt
Henry omtale, hvad han havde seet paa Crab Island, og han er istand til at kunne bevidne at Henry kun ved
Tvang fra Parris blev nødsaget til at være virksom med Hensyn til Folkenes Sammenkaldelse. Oplæst og
ratihaberet, hvorefter Arrestanten blev ført til sin Arrest.
William Henry Vagtmand af Lower Love. Fremførtes Arrestanten William Henry Vagtmand paa Lower
Love. Han forklarer at være at født paa Antigua, skjønnet at være 30 Aar gammel og hører til den engelske
Kirke. Fredag Morgen d 4de f: Md: kom to Personer af hvilke Arrestanten kun kjendte den ene Bamberg til
John Charles paa L. Love og bad om noget at spise, da John Charles havde nogle Planter Farrelly tilhørende
Møbler i sit Huus som han ikke ønskede at Bamberg og den anden Mand skulde see bad han Arrestanten om
at give dem den attraaede Mad. Under Maaltidet begyndte den Mand som af Bamberg blev kaldt Barnes at
blæse paa den Conchylie som han førte med sig og da Arrestanten ikke vilde tillade at han vedblev hermed
gik han uden for Døren, optog en Haandfuld Steen og truede med at vilde antænde Negerbyen, hvis Folkene
ikke kom tilstede og deltoge i det forestaaende Tog. Da de tilstede værende Folk hørte dette, udtalte nogle
af dem, at førend Negerbyen skulde brændes, vilde de gjøre en Tour paa Landeveien med Barnes /: take af
walk :/. Arrestanten bleve af Parris, som var Trouppens egentlige [Folio 19b-20a, opslag 407] Leder, truet
endogsaa med Døden, hvis han ikke skaffede Folk til og selv deeltog i Toget. Saaledes truet fulgte Arrestanten
med Folkene fra Lower Love op til den Bro, som mod Vest støder til Negerbyen paa Pl. Castle, her blev gjort
Holdt, og en anden Bande stødte til Folkene fra Lower Love og derved foranledigede nogen Bevægelse
imellem Masserne under hvilken Arrestanten saae Leilighed til at flygte og skjule sig i en af L: Love’s
Sukkerrørsmarker. Arrestanten tillægger, at Parris vel var den egentlige Fører af Banden, men Barnes var
ligesaa virksom og syntes mere tilbøielig til Ødelæggelse. Saaledes antændte han paa Veien fra L. Love til
Castle en af førstnævnte Plantages Sukkermarker paa mange forskjellige Steder, men Sukkerrørene vare saa
grønne at de ikke ret vilde brænde. Arrestanten beder sin afgivne Forklaring ændret derhen at det ikke var
ved den saakaldte Castle Bro at han saa Leilighed til at slippe fra Banden men først da denne var kommen til
Veien vesten for Jealousys Negerbye, hvorfra han smuttede ind i en af Pl. L. Love’s med Sukkerrør beplantede
Marker. Arrestanten har under hele Oprøret kun to Gange været borte fra sit Hjem paa L. Love nemlig om
Torsdagen, da han af en Bande som var under Anførsel af James de Silva blev tvungen til at følge med over
til Plantagen Adventure, to Drenge brækkede der Laasen fra Romkjelderen hvor senere Christian Martin,
Wren Gittens og Lucas antændte Rommen hvorved Værkerne bleve ødelagte. Det var Christian Martin som
fyldte Kjelderen med Straae og Gittens som antændte Straaet, hvorefter Kjelderdøren blev lukket og
Værkerne nedbrændte. Den anden Gang fulgte Arrestanten, dertil truet af Parris, med Banden Veien ved
Jealousy Negerby hvor han flygtede og begav sig til sit Hjem. Oplæst og ratihaberet, hvorefter han blev
tilbageført til sin Arrest.
Commissionens Møde hævedes Kl: 3½.
Forsberg
Aar 1878 Løverdagen den 9de November om Formiddagen Kl: 11½ sammentraadte Commissionen i St
Croix Arresthuus. Commissionens [Folio 20b-21a, opslag 408] Medlem Byfoged Sarrauw havde anmeldt at
han ved Embedsforretninger i Byen Frederiksted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende
andre Medlemmer vare tilstede.
Wm Henry. Fremførtes Arrestanten William Henry af Pl. L. Love, som gjentager sin tidligere afgivne Forklaring om, at han om Fredagen kun fulgte Banden fra L. Love saa langt som til Landeveien til Jealousys Negerby’s vestlige Side. Han var saaledes ikke tilstede, da Sygehuset paa River blev antændt. Naar under Barnes
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Forklaring er anført, at Arrestanten, som en Opmuntring til Folkene fra Lower Love til at følge med, har udtalt,
at han havde seet værre Ting paa Crab Island, udsiger A., at han har været i 3 Aar paa Portorico, men at han
ikke er sig bevidst, at han har udtalt sig som anført. Iøvrigt henholder A. sig til, hvad han ogsaa har udsagt
om, at han om Torsdagen kun var fra Plantagen L. Love, medens han var tilstede ved en Ildspaasættelse paa
Pl. Adventure, og om Fredagen da han med L. Love Folk gik over til Jealousy.
Wm Barnes. Fremstilledes paany William Barnes, der med Hensyn til, at han af Forvalteren paa River er
sigtet for baade at have beordret Andre til og selv at have sat Ild paa det store Sygehuus paa River erklærer,
at han tillige med River Folk kom forsilde til da Parris med sin Bande allerede havde besørget det. Blandt
dem, han saae virksomme, nævner han Thomas Allen af River.
Ths Allen. Fremstilledes A. Thomas Allen af Pl. River. Han forklarer, at han om Fredagen har været saa
langt borte fra Plantagen som oppe ved Veien til Mt Pleasant /: Colq :/ sammen med Henry Samuel og Ferdinand Joseph, men de stode gandske rolig og gjorde ingen Ting. Senere stod han paa Møllebakken i River
Gaard og saae Sygehuset brænde; det er alt, hvad han har havt at gjøre med Oprøret, og navnlig var han ikke
ude af Plantagen hverken Onsdag eller Torsdag.
Fremstilledes Samuel Berly af Pl. River, hvem Forvalter Wilson havde opgivet som Vidne imod Thomas
Allen. Han siger, at han ikke med sine egne Øine har seet Thomas Allen gjøre noget, men han var tilstede da
Andrew Fosset og John Henry begge af River forklarede for Forv. Wilson at Thomas Allen havde været en af
Formændene til at brænde Forvalterboligen [Folio 21b-22a, opslag 409] og Sygehuset af. Allen havde efter
de to alt nævnte Vidners Forklaring saagodtsom bestandig været sammen med Henry Samuel ogsaa af River.
Fremstilledes Henry Samuel af Pl. River, der forklarer, at han var tilstede i Plantagen River’s Gaard, da
Sygehuset blev afbrændt, at der var en stor Mængde, men at han ikke kjendte en eneste af dem. Han forklarer, at han selv var hjemme hele Dagen, og at Thomas Allen var hjemme hele Dagen; dernæst forklarer han,
at han og Thomas Allen var ude, og under nærmere Examination kom der ingen fornuftig Forklaring ud af
Arrestanten.
Fremstilledes Edward England og Henry England Fader og Søn, der ere beskyldte for alvorlig Deeltagelse i
ovenanførte oftere omtalte Ildspaasættelser paa River, men de benægter Begge, at de have havt nogetsomhelst Deel i dem. Drengen vil hele Tiden under Oprøret have været hjemme paa Jealousy medens Faderen ikke vil have været ude af Mt Pleasant /: Colq :/ Gaard.
Under nærmere Examination fortæller imidlertid Edward England, at han om Fredagen var ovre paa River.
Om Formiddagen Kl: 10 – 11 kom Thomas Allen og Henry Samuel op til /: Colq :/ Mt Pleasant, hvor Arrestanten var og kaldte Negerne ud; de maatte komme ned til River, hvor Forvalterboligen og Sygehuset
endnu stode, og brændt dem ned. Mt Pleasant’s Folk fulgte dem, da i det samme Parris’s Trup kom op fra
Jealousy og Allen og Samuel raabte dem op for at komme ned til River, og de fulgte saa denne Bande. Parris
var tilhest og havde et Gevær, en anden Mand, en høi sort Mand, havde en lang Sabel og var Capitain inde i
Banden.
Thomas Allen og Henry Samuel benægte Rigtigheden af Edward Englands Sigtelse, hvilken bekræftes af
Henry England. der paa Jealousy vel have hørt de samme Yttringer af dem. Edward England bemærker, at de
allerfleste af Mt Pleasant’s Folk have seet og hørt det og kunne vidne derom.
I den Anledning fremstilledes John Lewis og George Francis, der begge hensidde i Varetægtsarrest, beskyldte for, at have fulgt med en Bande, der om Fredagen, satte Ild [Folio 22b-23a, opslag 410] paa River. De
forklarer Begge sammen stemmende om Thomas Allen og Henry Samuel paa samme Maade som Edward
England; de fulgte alle med den af Parris, og en Mand der hed Henry fra L. Love og havde en stor Sabel,
anførte Bande; de vilde selv, skjøndt de fulgte Banden ikke have taget Deel i Ildspaasættelsen.
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Den imorges fremstillede William Henry, af Lower Love, blev paany fremstillet, og blev saavel af de to
England’s samt af John Lewis, George Francis, Thomas Allen og Henry Samuel paa det bestemteste udpeget
som den, der i Parris’s Banden var oppe ved Mt Pleasant /: Colq :/. William Henry maa nu indrømme, at han
har været med Parris Bande oppe ved Mt Pleasant for at trække Mt Pleasant’s Folk ud, men siger, at han ikke
gik med heelt ned til River. Da imidlertid alle de ovennævnte bestemt erklære, at han, sammen med Parris,
gik i Spidsen for Banden ned til River, men han ogsaa indrømmede dette og at det var den Bande, der
nedbrændte Sygehuset og Forvalterboligen men hvorledes Ilden opstod, har han ingen forestilling om. Parris
var tilhest, lige indtil Plantercorpset kom ned til River, da han sprang af Hesten og efterlod den i Gaarden.
Den gamle England angiver, at han kun fulgte Banden, for at undgaae at Mt Pleasant’s Negerby, i hvilken
han havde gjemt endeel af Planter Holm’s Gods, skulde blive brændt af.
Fremstilledes, efter den Anledning, der i Indberetninger til Politikamrene og derfra til Commissionen er
given, John Robert, der opgiver, at han almindelig kaldes John Charles, og som er beskyldt for at have været
særdeles virksom ved Afbrændingen af River’s Værker Onsdag, og af Sygehuset og Forvalterboligen Fredag
Formiddag. Han benægter, at han ved nogen af de paagjeldende Leiligheder har været paa River. Den eneste
Dag, da han ”took a walk” var om Torsdagen, da han saae paa at Negrobay blev afbrændt, men han tog ingen
Deel deri. Thomas Allen blev [Folio 23b-24a, opslag 411] blev afhentet og udsiger, at han ikke saae noget til
Arrestanten John Robert paa River Onsdag Aften, da Værkerne brændte.
Den der førte Banden Onsdag Aften, var en Neger, der hedder Robert Taysen eller noget lignende, hvorfra
ved Arrestanten ikke, og det var en Neger fra Good Hope der da Driveren bad Banden om ikke at sætte Ild
paa Rivers Værker og Robert Taysen var ved at lytte til ham, raabte paa, at de ikke maatte passere Rivers
Værker. Thomas Allen erindrer efter nogen Betænkning, at Negeren fra Good Hope blev kaldt Bastian.
William Barnes forklarer, at John Robert, efter at de havde spist Frokost sammen hos William Henry ikke
fulgte med Parris’s Bande. Han sagde, at han vilde gaae ned til Diamond til sit Fruentimmer.
Samtlige de afførte Arrestanter vare efterhaanden, som de vare blevne forhørte, og saaledes som af det
Ovenstaaende fremgaaer, confronterede bleven afførte.
Commissionens Formand slutteligen fremlagde, en ham ved Skrivelse af G. D. fra Frederiksteds Politikammer tilstillet Udskrift af Frederiksteds Politirets-Protokol indeholdende Forhører, optagne i Frederiksted,
i Anledning Oprøret, saa og en Fortegnelse over Personer, der paa Grund af Deeltagelse i Oprøret for Tiden
hensidder som Fanger i Frederiksfort.
Commissionens Møde hævedes Kl: 5.
Ph Rosenstand
Forsberg
Aar 1878 Tirsdagen den 12te November om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix
Arresthuus; samtlige Commissionens Medlemmer var tilstede.
Wm Henry. Fremstilledes, den tidligere fremstillede William Henry af Lower Love, der adspurgt med
Hensyn til John Robert /: John Charles :/ forklarer, at denne, efter i Løbet af Onsdagen havde eskorteret en
Forvalter op til Christiansted, kom tilbage til Lower Love, hvor han var med til at redde og gjemme Planter
Farrelly’s Møbler og var fremdeles tilstede da Banden kom op og brændte L. Love af. Da River brændte før L.
Love, kom saaledes Arrest. ikke fra, at det er muligt, at [Folio 24b-25a, opslag 412] John Charles kan have
været med ved Arbrændingen af River Værker.
William Barnes, der ligeledes blev fremstillet, forklarer yderligere, at det eneste Sted, hvor han har seet
John Charles har været med, er om Torsdagen ved Anguilla hvorfra han fulgte Banden op til Kingshill’s Station,
men Arrestanten saae ham ikke gjøre noget særlig ondt. Arrest. tilføier, at William Henry ogsaa var virksom
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i Anguilla og Kingshill Banden og havde ogsaa den Dag sin Sabel med. Arrestanten mener ogsaa, at have seet
ham ved L. Bethl. hvorhen Banden gik fra Kingshill og deelte sig i to Dele hvoraf den ene brændte de øvre
Bygninger og den anden Værkerne, hvorefter Banden igjen forenede sig og gik til Mt Pleas. & Plessens. Om
William Henry var med ved Mt Pleasant tør Arrestaten ikke sige. John Robert /: John Charles :/ var ogsaa med
ved L. Bethlehem, hvor han ligesom han allerede ved Anguilla havde reddet en Mand, hvem Parris vilde have
ladet slaaet ihjel, reddede enten en Mand eller et Fruentimmer der, efter der var sat Ild paa Forvalter Hewitts
Huus, var ifærd med at kaste Vand derpaa; som tidligere tilført sov Arrestanten Natten imellem Torsdag og
Fredag i Mt Pleasant & Plessens Negerbye og var saaledes i Negerbyen, da om Natten Mt Pleasants Værker
brændte; Bygningerne paa den anden Side af Veien, vare som bekjendt, allerede brændt om Eftermiddagen
– han veed ikke hvorledes det med den Brand gik til, han troer nemlig ikke, at det var Mt Pleasant’s Folk der
iværksatte det, og Banden havde, efterat den havde afbrændt Mac Dermoth Huus, – det er Hovedbygningen
– opløst sig, saa der ingen Bande var samlet, førend Parris igjen Fredag Morgen dannede den omtalte Bande
paa Lower Love.
John Robert /: John Charles :/ blev igjen fremstillet og efter at han først havde benægtet, at have været
ved Anguilla eller L Bethl. den paagjældende Dag, maa han, da William Barnes forklarer om hvorledes han,
da Parris vilde lade de ovennævnte Folk dræbe, lagde sig imellem, erkjende der har været tilstede, men han
vil ligesaalidt som paa Negrobay have gjort noget [Folio 25b-26a, opslag 413] Ondt. Fra Bethlehem vil han
være gaaet hjem til L. Love og ikke senere vil have været paafærde.
Arrestanterne afførtes.
Fremstilledes Peter William, Fisker af Frederiksted, født paa Pl. Sprathall, der i Henhold til hvad der om og
af ham har været forklaret, i Frederiksteds Politiret /: Forhør den 15de October :/ har været sigtet for, at have
om ikke i Gjerningen deeltaget, saa dog sammenstemmende med Oprørerne; han forklarer, at han ikke har
vildet udtale den ham i Forhøret tillagte Mening som sin egene, men at han kun har vildet sige, at det var
det, Arbeiderne sagde og meente. Han forklarer, paa Anledning, at han hele Tirsdag ikke var i Byen men paa
sin Fiskerbedrift ude ved Plantagen Northside, han vilde ogsaa have sovet der, hvis han ikke noget over
Klokken 6 havde hørt at der var Spectakel i Byen, hvortil han ankom Klokken henved 9; han kan saaledes ikke
vide noget om, hvad der er foregaaet i Løbet af Tirsdagen og han vil aldrig tidligere have hørt noget om, at
der var nogen Gjæring blandt Arbeiderne, eller at de havde isinde at gjøre Spectakler den 1ste October.
Commissionen, efter det med Hensyn til Peter William Fremkomne, fandt at kunne relaxere ham. (Tilføjet
i margen: Relaxeret 12/11 – 78.)
Fremstilledes William Grant, af Pl. Mt Pleasant & Plessens, født paa Barbados og hører til den engelske
Kirke. Han forklarer, at han Torsdagen den 5te f. Md., opholdt sig paa Pl. Upper Love hos en nu afdød Mand,
Cadday, som befalede ham i Arrest – at true Plantagens Folk til at komme ud af deres Vaaninger og slutte sig
til Banden. Arrestanten var ved den Leilighed bevæbnet med en Sukker-Øxe, skjønt A., af frygt for Cadday,
efterkom hans Opfordring, blev han dog ikke af andre, end en Mand, navnlig George Mace, lystret, hvisaarsag
han, uden at foretage sig noget somhelst paa Upper Love, begav sig til Mt Pleasant & Plessens hvor han
forblev indtil Vaaningshuset af en Bande, som kom til Plantagen, blev antændt og nedbrændt. Natten
imellem Torsdag og Fredag blev Værkerne paa Plessens nedbrændte men Arrestanten veed ikke af hvem.
Arrestanten udsiger, at Alexander Griffith, som er Vagtmand paa Pl. Upper Love, vil kunne bevidne
Rigtigheden af hvad han har sagt. Paa given Anledning vedgaaer A., at han ved at opfordre U. Love’s Folk til
at slutte sig til Banden [Folio 26b-27a, opslag 414] gjorde Brug af den Udtalelse, at de ikke, skulde arbeide
mere for 10 Cts.
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Fremstilledes Christian Coulsen, der under Politiforhørene fra Frederiksted er sigtet for, at have været
paafærde Natten mellem Tirsdag og Onsdag. Han fastholder som tidligere, at han blev fuld, strax da han kom
til Byen, hvilket var lidt før Daggry, da Samuel Henry /: skudt :/ og Emanuel gav ham en Flaske Rom.
Fremstilledes John Emanuel Benjamin, i hvem Coulsen gjenkjender den Person, han sammem med Samuel
Henry traf udenfor Brown’s Rombod. Han kaldes almindelig, saaledes ogsaa af Coulsen, Maney.
Coulsen forklarer saaledes, at Many den paagjeldende Nat havde sit Hoved ombundet med et Tørklæde,
medens Samuel Henry havde en Hat paa. – Baade Brown og Reuter’s Boder, der ligger ligeoverfor hinanden,
var i fuld Brand og der var en stor mængde Mennesker som gjorde Spectakler og gik navnlig op og ned under
Raabet ”our side” hvilket Raab Dep. kun fik netop Tid til at høre, da han strax efter blev fuld og krøb under
et Romfad.
Fremstilledes den tidligere fremstillede Ferdinand Ludvig, der havde været paa først om Natten ved Ildebranden i Frederiksted.
Arrestanten Emanuel fremstilledes for ham, og han erklærer, at han kjender ham godt han saae ham i
Frederiksted om Tirsdag Formiddag, derimod saa han ham ikke om Natten ved Ildebranden. Han var ikke
tilstede ved Browns & Reuters Romboder, da han var beskjæftiget, længere nede i Gaden ved John Moores
Boutik.
Fremstilledes, den tidligere fremstillede William Arnold af U. Love, for hvem A. Emanuel fremstilledes.
Arnold erklærer, at han kjender ham godt som Emanuel kaldet Maney fra Mt Pleasant /: Colq :/ og han
gjenkjender i ham den Person, der Onsdag Morgen kom kjørende i en ”Lowcart” rundt U. Love og talte om,
at han hele Natten havde været i Vestend ”to fight for more money”.
Arrestanten Emanuel benægter, baade Coulsen’s og Arnold’s Opgivender.
Samtlige Arrestanterne vare blevne afførte, efter de vare blevne afhørte og i Overeensstemmelse med
Foranførte ………. [Folio 27b-28a, opslag 415] confronterede.
Commissionens Formand bemærkede, at fra Commissionen ved Skrivelse fra Chr. Politikammer, dat: 9de
dennes, men først ihændekommen Commissionen Dags Morgen, da den sammentraadte, har modtaget
nævnte Anholdte:
1. John Simmens af Pl. Barrenspot, der sigtes for, at have deeltaget i Ødelæggelserne paa Pl. Strawberryhill.
2. Thomas Boins af Pl. Hermitage der er anholdt for at have været med ved Antændelsen paa Pl. Wheel
of Fortune.
3. Laurentius Williams
4. Frank Lucas

af Plantagen Mt Pleasant /: Colq :/ der sigtes for at have været med ved Afbrændingen af Monbijou, Little Fountain, Lebanonhill o. s. v.

5. Maria Emanuel
de bleve samtlige fremstillede for Commissionen og foreholdt de mod dem rettede Sigtelser. – Med Undtagelse af Thomas Boins, der angiver, at han ikke har været med ved Ildspaasættelsen ved Wheel of Fortune
og om Tirsdagen han var lige ved Udkanten af Frederiksteds Bye og derfra vendte tilbage til Hermitage; erkjendte de Øvrige, at de have været i de Bander de sigtes for at have sluttet sig til; uden dog at ville have
taget virksom Deel i Bandens Forbrydelser.
Commissionen derpaa, efter det med de 4 Anholdte Fremkomne og med Hensyn til Thomas Boins, da det
efter Sagens Omstændigheder og Forholdene fortiden har paa Øie, der gjør en yderligere Forsigtighed
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nødvendigt, fandtes nødvendig at sikkre hans Tilstedeblivelse, indtil det er nærmere oplyst, hvorledes det
med Sigtelsen forholder sig, decreterede, at de nævnte 5 Anholdte hensættes i Varetægtsarrest.
Fængslingskjendelsen blev samtlige Arrestanter betydet; hvorefter de afførtes til deres Arrest.
Commissionens Møde hævedes Kl: 5.
Ph Rosenstand
C Sarauw
Forsberg
Aar 1878 Onsdagen den 13de November om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix
Arresthuus; samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede. [Folio 28b-29a, opslag 416]
For Commissionen fremstod Planter Christian Holm, Eier af Plantagen Mt Pleasant /: Colq :/, der paa given
Anledning forklarer, at han den 2den October, da Oprøret spredte sig ud i Landet, opholdt sig hjemme paa sin
Plantage til Kl: 3¾ Eftermiddag. Comp.bemærker, at han, om Morgenen, lidt efter Kl: 5, af Edward England,
der Dagen forinden var flyttet til Plantagen fra River, var bleven underrettet om, at der havde været
Spectakler og Ildebrand i Frederiksted om Natten; hvilket England Søn, Henry England fra Jealousy, om
Natten Kl: 12 var kommen og havde fortalt sin Fader. Lidt senere paa Morgenen fortalte Driveren Comp. det
samme, Comp. lod imidlertid, da det ikke faldt ham ind, at det var noget der vilde sprede sig ud i Landet,
ligefuld sine Folk gaa til Arbeide som sædvanlig og satte dem til at Arbeide i en afsides liggende Sukkermark,
der hører til Pl. Solitude, der arbeidede Folkene fuldstændig rolig og upaaklagelig til Kl: 11. Comp. mærkede
ikke den mindste Bevægelse iblandt dem der kunde tyde paa at de vidste noget om forestaaende
Begivenheder. Comp. tænkte heller ikke videre over hvad han havde hørt. Da Comp., omtrent Kl: 11, kom
hjem saa han at der var Ild i Sukkermarkerne paa St Georges og Mt Pleasant & Plessens, saa at det altsaa blev
ham klart at der gik Ildspaasættelser for sig paa Landet, strax efter saa han at Studene vare spændte fra
Karrerne, uagtet at der var givet Ordre, at de skulde arbeide Middagsstunden igjennem og en gammel sort
Underforvalter, han har, berettede at Karremændene uden Tilladelse havde spændt fra og var gaaet i
Negerbyen. Lidt efter saa Comp. de 4 Karremænd, John Lewis, William Joseph, Frank Lucas og en 4de, hvis
Navn Comp. ikke i Øieblikket erindrer, komme fra Negerbyen, ikke som sædvanlig med Hat paa, men deres
Hoved ombunden med Tørklæde og med tykke Kugler i Hænderne forlade Pl. – Comp. kaldte dem imidlertid
tilbage og befalede dem at forblive paa Plantagen; derefter, da Comp. desuden havde hørt, at Arbeidet var
standset pa de omliggende Plantager, sendte han Bud om at Arbeidet skulde ophøre paa Solitude. Imidlertid
havde han fra sit Huus seet en af sine [Folio 29b-30a, opslag 417] Arbeidere Edward Lewis, hvem han dog,
da han havde fremmede Klæder paa, ikke strax kjendte, komme luskende hjem. Kort efter indfandt Edw.
Lewis, der nu havde faaet sine Arbeidsklæder paa, sig ude i Gaarden, hvor en stor Deel af Folkene, der vare
komne hjem fra Arbeidet, opholdt sig. Comp. hvem det nu var klart, at der var ligefrem Oprør i Landet gav
Driveren Ordre til at at holde Folkene hjemme paa Pl., imidlertid blev han omtrent ved Middagstid, af en
Mand hvem han Dagen iforveien havde sendt til Frederiksted, underrettet om Sagens sande Stilling, at den
bedste Deel af Byen Frederiksted var brændt af, at Veien ligefra Castle af og ned ad var fuldt af Negere der
gjorde alle Slags Spectakler og skjændtes og sloges indbyrdes og at der ved Carlton laa to dræbte Soldater
paa Veien. Comp. havde imidlertid det Haab, at der vilde komme Politi og Militair for at standse Spectaklerne
lige som han med Hensyn til sin egen Plantage havde det Haab, at hans Folk vilde vise sig tro. I Løbet af
Eftermiddagen blev det imidlertid værre og værre og Comp.s Folk henvendte sig flere Gange til ham og bad
ham om, at han og hans Familie endelig maatte forlade Pl., da de ikke troede at ville kunde forsvare ham. Da
Comp. desuden efterhaanden saa, at ikke blot Sukkermarkerne, men Værkerne og Bygningerne afbrændtes,
– han saae saaledes i Løbet af 2 Timer Værkerne paa St Georges, Grove Place og River blive brændte – blev
det ham klart, at alt skulde ødelægges; han havde ikke Vaaben til at forsvare sig med og da han efterhaanden
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hørte, at Beboerne paa alle omliggende Plantager vare gaaede bort og ligeledes fik Tvivl om, hvorvidt han
virkelig kunde stole paa sine Folk, eller om de ikke snarere raadede ham til, at flygte, havde de vilde af med
ham, bestemte han sig tilsidst Klokken mellem 5 og 6 til, at forlade Plantagen og kjørte til Byen. Comp. havde
i Løbet af Dagen lagt Mærke til, at Emanuel – kaldet Many – ikke var hjemme, ligesom en Dreng Fritz
Richardsen, der skulde have været flyttet til Pl. den 1ste October, slet ikke var kommen, strax før Comp. forlod
Plantagen, saae han Many i Gaarden i en forskrækkelig Tilstand ophidset og [Folio 30b-31a, opslag 418]
gjennemsvedt, stillende sig frem som om han lagde an paa, at Comp., der hele Eftermiddagen igjennem
havde holdt Øie med sine Folk og ogsaa spurgt efter Many, skulde see ham. Many havde dengang ikke, enten
noget rødt Skjerf eller nogen ny Hat paa. Med Hensyn til disse Gjenstande bemærker Comp. at de nogen Tid
efter, da Emanuel Huus af Driveren blev undersøgt i Anledning af en Mistanke om, at Emanuel havde røvet
Gods skjult, bleve funden under en Fjæl i Gulvet. – Da Comp. Løverdag Morgen kom tilbage til Plantagen
fandt han alt nedbrændt, Karrer og Seletøiet indbefattet. Comp. hørte at mange af hans Folk havde deeltaget
i Ødelæggelserne paa andre Plantager hvoledes de egentlig havde opført sig paa selve Plantagen kan Dep.
ikke med Sikkerhed sige noget om, dog skal Emanuel være den der har ringet Klokken ved hvilken Leilighed
han har brugt et Stk Reeb han maae have taget ud af Værkene; om Fredagen skal Tømmermanden Fritz
Valllentine som vare ivrig paafærde med at faa Karrerne brændte; om Fredagen blev nemlig, hvad der var
skaanet Onsdag Aften, af en mindre Bande, der kun skal have bestaaet af en 20 a 30 Mennesker og som kom
fra Lower Love – den i det Tidligere ofte omtalte Bande – men denne lille Bande skal have været langt vildere
og grusommere end den store Bande, paa et Par Hundre Mennesker, der om Onsdags Aften brændte
Værkerne og Vaaningshuset. Den store Bande Onsdag Aften var, efter hvad Dep. har hørt, anført af en Robert
James – skudt ved Standretten – hvem kun en eneste Mand paa Plantagen kjendte, ligesom der i det Hele
taget skal have været Folk der for største Delen ikke vare kjendte paa Plantagen, der hjemsøgte den. James
de Silva – skudt ved Standretten – skal have været den, der først satte Ild paa Vaaningshuset vistnok i
Forening med Emanuel. Fredag Eftermiddag, da Banden var under Anførsel af Parris, var ogsaa James de Silva
med, desuden efter Hesteoppasserens Richard Addam’s Opgivende, Bamberg. Dep. har, efter alt hvad hans
Folk har sagt ham, ingen Tvivl om, at baade Edward Lewis og Emanuel have været i Frederiksted under
Branden der, og at de overalt have taget væsentlig Deel i Spectaklerne, men om enten de, eller nogen anden,
have vidst, tænkt paa, eller af- [Folio 31b-32a, opslag 419] talt noget forud, veed Dep. intet om; han har ikke
mærket noget til nogen daarlig Stemning blandt Folkene, der baade i August og September Maaned
arbeidede godt. Dep. mistede vel ved October endeel Folk men det var Folk der fæstede sig paany for et Aar
paa andre Plantager, navnlig paa River, ligesom Dep. ogsaa selv har fæstet adskillige Folk fra 1ste October,
uden at de gjorde mindste Vanskelighed med at indgaa Aarscontracter, saa at Dep. var fuldstændig
overrasket, af hvad der er skeet. – I April Maaned vil han have mærket nogen Utilfredshed dog kun ved en
enkelt Leilighed da Driveren kom og fortalte ham, at Folkene arbeidede daarligt ved Rørskjæringen og talte
om, at de ved October alle sammen vilde være ”Porters”. Dep. gjorde en Bemærkning til Driveren om, at det
vilde de snart blive kjede af, saaledes at vandre om fra Plantage til Plantage uden Bolig, men det kunde man
jo tale siden om. Dep. tænkte aldrig siden derpaa. Han tilføier dog, at der en Uges Tid, før den 1ste October,
var en Arbeider der kom for at fæste sig til Dep. og hvem Dep. Leilighedsviis spurgte om han troer, at der var
mange Folk der ved October vilde forlade Øen, som dertil bemærkede at det kunde de jo ikke da ingen maatte
forlade Øen naar de ikke havde $ 5 og da Dep. indvendte, at det var jo noget Vaas da et Pas kun kostede 32
Cts o.s.v. svarede Arbeideren, hans Navn var John Burnet, at det var ligegodt sandt da Politiet havde forlangt
det. Da Dep. ikke havde videre at forklare, der kunde tjene til Oplysning i Sagen blev han demitteret. –
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Fremstilledes for Commissionen Nancy Lawrence, født paa Bettys Hope, men som boer i Frederiksted.
Hun forklarer, at hun arbeider for Tiden i Dagsarbeide paa Pl: La Grange og arbeidede der Mandag og Tirsdag.
Foreholdt, at hun er sigtet for, at have havt Gods der er røvet under Ildebranden, Natten mellem Tirsdag og
Onsdag i Frederiksted, skjult i sit Huus, at være antruffen med Brandsaar paa Armen, og derfor formodes at
have været paafærde den paagjældende Nat, ved Ildspaasættelserne benægter hun Sigtelsen. Hun veed ikke
andet, at der er funden i hendes Ovn en Kasse Stivelse, om hvilken hun ikke veed hvorledes den er kommen
der. De formeentlige Brandsaar der nu ere helede angiver hun at være Ringorme og hun vil i Løbet af Natten
intet andet herfra have at gjøre med Ilden end at slukke Peter [Folio 32b-33a, opslag 420] Cornelius Huus
hvilket er ved Siden af hendes Huus.
Politibetjent J. P. Nielsen, der fortiden gjør Tjeneste som Inspectionshavende her i Arresthuset fremstod
og forklarede, at Arrestantinden, da hun opsendtes hertil fra Frederiksted havde et skjult Saar paa Armen,
om hvilket han ikke tvivler at det var et Brandsaar.
Arrestantinden afført.
Commissionens Formand bemærkede, at Commissionen idag ved Skrift af G. D. fra Christiansted Politikammer havde faaet tilstillet Fisker Joseph Simmons af Pl. Northstar, der af Forvalter Foster af Pl. Monbijou,
er sigtet for, at have været med til Ødelæggelserne paa Monbijou og navnlig opbrudt Laasen til Allowancekjelderen.
Anholdte blev fremstillet og forklarer, at han lever med et Fruentimmer paa Monbijou hos hvem han var
Onsdag Aften, da Banden kom til Monbijou, den tvang alle Folk der vare i Negerbyen til at komme ud, og
deeltage i Spectaklerne, saaledes ogsaa Arrestanten. Han vedgaaer, at han slog Laasen af Allowancekjelderen, men benægter, at det var …….., fordi han blev tvunget dertil; Arrestanten kan ikke opgive, hvem der
særlig har tvunget ham, eller ført Banden, og bemærker, at det var med en lille Spaserestok /: af omtrent
Fingers Tykkelse :/ som han selv havde, hvormed han slog Laasen stykker.
Commissionen i Kraft af hvad af Anholdte selv er vedgaaet decreterede at han hensættes i Varetægtsfængsel.
Fængslingskjendelsen blev betydet Arrestanten, hvorpaa han afførtes til sin Arrest.
Commissionens Møde hævedes Kl: 5.
Ph Rosenstand
C Sarauw
Forsberg
Aar 1878 Torsdagen den 14de November Kl 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Arresthuus.
Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt at han ved Embedsforretninger i Byen Frederiksted
var forhindret fra at være tilstæde. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede.
Fremstilledes Laurentius William, Vagtmand paa Pl. Mt Pleasant, /: Colq :/ tilhører den engelske Kirke, er
født paa La Vallee, og 30 Aar gammel, han forklarer, at han var paa Pl. hele Onsdagen, det første han hørte
om Spectaklerne var, da han om Morgenen omtrent Kl: 5 stod op, og saae at Himmelen mod Vest var rød
som af en stor Ildebrand. Paa Tilspørgsel angiver han, at Emanuel, der ikke havde været hjemme hele Natten,
efter at han i Løbet af Tirsdagen var gaaet til Vestend. [Folio 33b-34a, opslag 421] Kl: 8 Onsdag Morgen kom
han hjem og saae vild og forstyrret ud, han har iført en sort Frakke og havde derover et Stk rødt Tøi, paa
Hovedet havde han en ny Straahat, og i Haanden en ny Kjørepidsk, hans Øine vare røde og Ansigtet sværtet
af Røg og Sod, han talte ikke om, hvor han havde været, eller hvad han havde gjort; han kom over Hermitage
fra River Kanten. Omtrent Kl: 11 forlod han igjen Plantagen og gik igjen ned i Landet, som Arrestanten
antager, for at være med til at brænde af; Da Folkene allerede vare til Arbeide, blev han ikke seet af nogen
af dem, kort efter at han var gaaet kom Edward Lewis hjem. Emanuel kom først hjem igjen, strax forinden
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Herr Holm forlod Plantagen og gik ikke mere ud, indtil Banden Kl. omtrent 7½ kom ind paa Plantagen, ved
hvilken Tid han sad ved Dammen i Gaarden, medens Edward Lewis havde sat sig op i et Træ, hvor Veien dreier
af fra Landeveien til Værkerne, som for at vente paa Banden. Saa snart Banden kom ind, forlod Emanuel og
Lewis deres Pladser for at vise Banden, til hvilken de sluttede sig, Veien til Bygningerne. Efter at De Silva /:
skudt :/ havde brudt Kjelderdøren op og de havde stjaalet Provisionerne gik Banden nu med Edward Lewis
og De Silva i Spidsen op til Vaaningshuset, i hvilket Edward Lewis var den Første der kom ind. Banden fulgte,
og Arrestanten, der var gaaet ned i Negerbyen, hørte hvorledes alting blev slaaet i Stykker og kort efter saa
han Huset i Flammer. Hvem der først satte Ild paa eller hvorledes den blev paasat kan han saaledes ikke sige,
men en stor Mængde i Banden havde Kerosin Daaser paa Hovederne, Daaser der saae ud som de lige vare
tagne fra en Boutik. Hvorledes Værkerne bleve afbrændte saae Arrestanten ikke, da han ikke turde vise sig,
fordi han havde hørt, at Førerne havde spurgt efter ham og et Par Andre som Folk, der holdt med deres
Herrer, og han antog det for rimeligt, at de virkeligt vilde have fat paa ham, fordi han havde skjuldt endeel af
Holm’s Gods i Negerbyen, og han ved sit eget Huus holdt Herr Holm’s Kuffert skjult. Emanuel havde under
Opmarschen til Huset ringet Klokken, men da Banden begyndte sine Ødelæggelser oppe i Huset indhentede
han dem og var med. Det Hele gik for sig under et forskrækkeligt Spectakel og under det idelige Raab ”our
side”. Arrestanten forsikkrer, at det var første Gang han hørte dette Feltraab. Med Hensyn til Emanuel, om
hvem han ingen [Folio 34b-35a, opslag 422] Tvivl har, at han hele Tiden har været en af Hovedmændene,
udsiger han videre, at en Person ved Navn George Mace /: skudt :/ - den samme om hvem Emanuel tidligere
har forklaret, at han gav ham det røde Stk. Tøi og en Straahat – den paafølgende Søndag Morgen kom ud paa
Pl. og spurgte efter Emanuel og Edward Lewis, da han vilde have dem med til Concordia, hvor de 3 i Forening
skulde i en Sukkermark havde skjult Gods som de havde røvet i Vestenden, men hverken Emanuel eller
Edward Lewis vare tilstede, da de havde skjult sig i Bakkerne, hvorfra Edward Lewis først blev paagreben d
15de October medens Emanuel nogle Dage senere overgav sig selv til Plougemanden Timoth Adam, hvem han
lod kalde, da han ikke turde komme ned paa Pl. af Frygt for, at de andre Folk skulde mishandle ham for al
den Ulykke han havde bragt dem i. – Arrestanten var Onsdag Aften ikke noget Øieblik fristet til at slutte sig
til Oprørsbanden og gjorde hvad han kunde for hemmelig at redde og skjule Herr Holms Sager. Plantagen
selv var der intet at gjøre for. Den næste Dag – Torsdag – var han imidlertid selv med i en Bande. Han havde
tilbragt hele Natten rolig i Negerbyen, dog ikke i sit eget Huus, hvor han ikke turde være, da han havde gjemt
Herr Holms Gods der. Torsdag Formiddag omtrent Kl: 10 kom Fritz Richardson til ham i hans Huus og spurgte
om Driveren, der kort forinden havde været hos Arrestanten; da han ikke traf Driveren spurgte han
Arrestanten, om han var ”our side”, og Arrestanten, der ikke turde andet, svarede ”our side”. Fritz, der var
bevæbnet meden Sabel, drev da Arrestanten ud i Gaarden, hvor en stor Mængde Folk, ɔ: de allerfleste af
Plantagens Folk vare samlede. Af samtlige Mandfolk paa Plantagen var det, efter hvad Arrestanten troer at
være vis paa, kun Timoth Adam /: Plougmand :/ Thomas Charles /: sort Underforvalter :/ Martin Simmons /:
Driver :/ Francis og Barry /: Tømmermænd :/ samt Edward England, der først var flyttet til Pl. den 1ste Oct der
ikke vare med. Fritz havde ved nogle af dem prøvet, at anvende Magt. Joseph Francis havde han endog slaaet
og andre havde skjult sig. De allerfleste af Plantagens Fruentimmer, ialfald alle de yngre, vare ligeledes med,
kun de ældre og som Arrestanten siger, de respectable Fruentimmer bleve ladte i Fred. Da Fritz, Emanuel og
Lewis saaledes havde faaet Folkene samlede, satte de [Folio 35b-36a, opslag 423] sig i Spidsen for dem og
marcherede over til Hermitage. Fritz bragte Arrestanten en Skal hvilken Arrestanten imidlertid erklærede
ikke at kunde blæse paa, hvorpaa Fritz gav den til Mingo, der ligesaavel som Arrestanten var tvunget til at
være med. Paa Hermitage forenede denne Plantages Folk sig med dem. Banden afbrændte da først denne
Plantages, derefter Little Fountaine’s Huus, Lebanonhill og Canaan, gik derpaa op over Bakkerne, hvor
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Arrestanten, der allerede, efter Hermitage Historien havde søgt tilligemed John Lewis at undslippe, men var
bleven standset af Fritz Richardson, slog bort og gik tilbage til Mt Pleasant, hvor han kom noget før Klokken
6 om Eftermiddagen, medens Banden, efter hvad han veed, forfulgte sin Vei videre, og afbrændte La Vallee
og Rust up Twist. Arrestanten opgiver vedholdende, at han ikke selv har været med til at sætte Ild paa,
ligesaalidt som han vil have røvet eller stjaalet det allermindste. Et Stykke af Veien havde han i Haanden en
lille Klokke som han ringede med og angiver han, at man var nødt til at gjøre noget, da man ellers fik Prygl af
Fritz eller en anden af Førerne. Under en nærmere Examination om hvorledes det paa en saadan Expedition
gik til, forklarer Arrestanten, at Folkene, allerede da de trommedes ud af Negerbyen, fik Rom blandet med
krudt at drikke. Det var blandet i en af de almindelige røde Blik-Krudtflasker og man drak af Flasken. Paa
Plantagen blev der, naar Romkjelderen opbrødes, drukket endeel Rom men der var ingen, der den hele Dag
spiste noget, derimod styrtede de dem over Vand, hvor de traf det, i Grøfter eller Vandtrug, da de idelig
tørstede, saaledes som ”they were sweating and harrassing themselves” hvor de kom bjergede de sig gjerne
saameget Meel, Sild og Saltfisk, som det i Tørklæder og Byldter kunde føre med sig, og medens det sloge
Møbler og størrre Ting istykker, stjal de gjerne Klædningsstykker, Glas og Porselain, Sølvtøi og slige
Værdisauger saa saae Arrestanten ingen Steder noget til; Det var navnlig Fruentimmerne, der stjal eller ialfald
tog sig af det Stjaalne, som de enten strax rendte tilbage med eller, hvad der var mere almindeligt, skjulte i
Sukkerstykker og Græsmarker indtil de paa Tilbageveien hentede det. – Saaledes var der til Mt Pleasant ført
adskilligt røvet Gods fra Lebanonhill, hvilket imidlertid, da Opfordringen om at udlevere stjaalet Gods var
udgaaet, saavidt Arrestanten veed, blev udleveret. [Folio 36b-37a, opslag 424] Arrestanten saa fra Bakkerne,
hvor han endnu opholdt sig, at den store Damper /: ”Arno” der Torsdag Eftermiddag gik fra Christiansted til
Frederiksted :/ passerede Rust up Twist og drev Banden paa Flugt, da de blev bange for at den skulde ”sende
noget” ind i blandt dem. – Han erklærer, med Hensyn til Forv. Foster’s Sigtelse, imod ham, om at han skulde
have været paa Monbijou Onsdag Aften paa det Bestemteste ikke at være Tilfælde. – Hvor Emanuel var
Natten mellem Onsdag og Torsdag kan Arrestanten ikke sige, han saae ham Torsdag Morgen med en lang ny
Slagterkniv i Haanden som han maa have stjaalet nede i Vestenden, og senere var han som anført i Spidsen
for Banden.
Med Hensyn til hvad der passerede om Fredagen forklarer han, at allerede Fredag Morgen var der to Folk
fra River Henry Samuel og Thomas Allen paa Plantagen. Arrestanten saae dem, men hørte ikke selv hvad de
vilde medens andre Folk have sagt ham at de kom for at hente Mt Pleasant /: Colq :/ Folk ned til River hvor,
som de klagede over, endnu Forvalterboligen og Sygehuset stode ubrændte. Senere op paa Dagen, henved
Middagstid, kom en Bande fra Jealousy og L. Love anført af Parris, i Forening med Joshua Collingmoore og en
høi tyndt Fyr fra L. Love, hvis Navn Arrestanten ikke veed. Denne Bande, hvis Størrelse Arrestanten anslaaer
til omtrent 5 Plantagers Besætninger var meget vild og opsat paa Ødelæggelser; i kort Tid afbrændte de hvad
Bygningerne der var bleve sparede om Onsdagen Underforvalterboligen, Stalden og alle Udbygningerne
tilligemed Karrerne. Plantagens Folk, med Undtagelse af saadanne respectable Folk, som tidligere nævnt, –
Arrestanten selv var heller ikke med – sluttede sig til den fremmede Bande under Ødelæggelserne. Hvem der
særlig udmærkede sig med at stikke Ild paa, kan Arrestanten ikke sige, da han havde skjult sig i Græsstykket.
Banden gik fra Mt Pleasant over Hermitage til River, men Arrestanten var ikke med. Han tilføier, at Banden
den Dag vilde have afbrændt Negerbyen, og at navnlig William Henry svor paa, at den skulde brændes men
Joshua Collingmoore lagde sig imellem og forhindrede det. Arrestanten hørte ikke den Dag Banden true med
at gaa til Byen, hvorimod om Onsdag Aften, Orange Grove Manden – Robert James, skudt – raabte paa at de
ikke vilde hvile, før de havde brændt Byen af.
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For A. blev fremstillet den tidligere fremførte [Folio 37b-38a, opslag 425] A. William Heinz af Lower Love
og A. erklærer at det er ham, han har meent som den lange tynde Fyr fra Lower Love. William Henry indrømmer at han var med Banden bevæbnet med en Sabel, men han benægter, at han havde isinde at brænde
Negerbyen af.
Fremstilledes Joshua Collingmoore, der bekræfter Arrestantens Laurentius Angivende med Hensyn til
William Henry, der derefter udsiger, at han ikke kan huske, at han har givet nogen saadan Ordre med Hensyn
til Negerbyen.
Arrestanterne afførte.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4½. –
Ph. Rosenstand
Forsberg
Aar 1878 den 15de November om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix Arresthuus.
Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt at han ved Embedsforretninger i Byen Frederiksted
var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede.
Fremstilledes Thomas Pelgrime af Pl. Mt Pleasant /: Colq :/ der forklarer, at han Onsdag Aften, da Banden
kom ind i Mt Pleasant Gaard var oppe ved Hovedbygningen, saa at han ikke veed Enkelthederne af hvad der
passerede i Gaarden, navnlig heller ikke hvem der ringede Klokken; han stod ved Siden af Vagtmd. Laurentius,
men vil dog ikke som denne have seet, hvem det var, der, efter først at have slaaet Hr. Holm’s Phæston
istykker, først brød ind i Hovedbygningen; de fleste af de Folk, der kom til Pl. den Aften, var Fremmede, saa
at A. ikke kan sige, hvad hver Enkelt gjorde; han selv vil ikke have deeltaget i Ødelæggelsen. – Den næste
Dag, da Pl.s egne Folk i en Bande drog ud paa deres Togt, vil han have skjult sig, saa at han ikke var med og
altsaa heller ikke var med til, saaledes som han er sigtet for, at have skubbet Karrerne ind i Ilden paa
Hermitage.
Den igaar fremstillede Laurentius, der paany var fremstillet, forklarer, at Thomas Pilgrime ligesaavel som
de Andre, som igaar forklaret, var med i Torsdags Bander. Ligesaa bestemt sigte Emanuel, Edward Lewis og
Frits Richardson de 3 Førere for Banden, der alle vare fremstillede, ham for at have været med, hvilket han
[Folio 38b-39a, opslag 426] fremdeles benægter med Opgivende, at William Watts /: Scotty :/ af Monbijou
kan bevidne at han ikke var med.
Scotty. Hvorpaa fremstilledes William Watts af Pl. Monbijou, der forklarer, at han traf Mt Pleasants Bande
da den, efter at have været paa Hermitage, kom over til Fountain, at han selv sluttede sig til den og at Thomas
Pilgrime var i den.
Fremstilledes James William af Pl. Mt Pleasant /: Colq :/. Han forklarer, at han ikke var med i Torsdag’s
Banden fra Mt Pleasant, før en Stund, efterat den var rykket ud, og navnlig, efter at den havde afbrændt
Hermitage, ved hvilken Tid han, tilligemed Thomas Pilgrime, vil være tvunget til at gaae med. De øvrige
ovennævnte Arrestanter fra Mt Pleasant sigte ham ligesaa bestemt, at have været med strax da Banden blev
dannet paa Mt Pleasant. James William angiver, at det var John Lewis, der egentlig havde Krudflasken med
Rom i og, at han – James – gav Laurentius at drikke af den, men han siger, at der var ingen Krud i, og, at John
Lewis havde havt Flasken langt tidligere.
Det blev foreholdt Emanuel, at han sigtes for Onsdag Aften, at have ringet Klokken paa Pl Mt Pleasant,
men han sigter igjen paa sin Side Edward Lewis som den der ringede Klokken; hvorved Commissionen bemærkede, at disse tvende Arrestanter stadig skyder Skylden paa hinanden. Emanuel forklarer, at han, indtil
han hørte Banden med blæsende Skaller nærme sig Mt Pleasant, var i Negerbyen, saa gik han hen og satte
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sig ved Dammen, hvor han var, da Banden kom marcherende op. – Edward Lewis var gaaet den imøde og
førte den an, sammen med de fremmede Førere Joshua Collingmoore og Robert Taysen.
Samtlige Arrestanter afførte.
For Commissionen fremstod Forv. James Foster af Pl. Monbijou. Med Hensyn til den af ham førte Sigtelse
mod nogle af Folkene fra Mt Pleasant, om allerede Onsdag Aften, at have været paa Monbijou og deeltaget
i Ildspaasættelsen der, forklarer han, at han ikke kan tale om, hvad han selv har seet, da han paa den Tid ikke
var paa Plantagen; hvilken han forlod omtrent Kl: 12½ Onsdag Eftermiddag, da Ildspaasættelser gik for sig i
stort Antal længere nede paa Landet. Den første Underretning om, at det var galt fat her paa Øen, fik Dep.
da han Tirsdag Aften henimod Kl: 9 igjennem Forvalter Ramsay [Folio 39b-40a, opslag 427] af Pl. Punch fik til
videre Besørgelse et Brev fra Politimesteren i Frederiksted til Præsidenten. I Noten fra Ramsay til Dep. stod
der, at der var Spectakler i Frederiksted og at Negerne havde banket Politiet. Dep. sendte strax Brevet med
en Mand ved Navn Aaron videre, med Ordre til Aaron om, at han skulde ride til Fortet. Han naaede imidlertid,
som bekjendt først Klokken henad 1. Da Dep. saaledes vidste, at der var Uroe i Landet, holdt han Onsdag
Morgen Øie med sine Folk; de gik imidlertid til Arbeide som sædvanlig, og der manglede ingen af dem, de
arbeidede hele Formiddagen til Kl: 12, og Dep. hørte ikke i Marken videre Bemærkninger fra dem end
saadanne naturlige Udraab, at der er stærk Ild ude i Landet o.s.v o.s.v. og intet tydede paa, at de havde været
forberedt paa noget saadant. Paa Bethlehem, hvor han Dep. red om Morgenen, efter at have sat sine Folk til
Arbeide, var derimod ingen til Arbeide. Dep. har heller ikke siden imellem sine Folk hørt Samtaler eller Ord,
der kunde tyde paa, at de forud havde vidst noget. Dep. demitteret.
Fremstilledes William Watt, kaldet Scoppy, af Plantagen Monbijou, der paa Tilspørgsel forklarer, at han
ikke Onsdag Aften saae nogen af Mt Pleasants Folk paa Monbijou. Joshua Collingmoore, der sammen med
De Silva og Manden fra Orange Grove /: Robert James :/ førte Banden, var tilhest, og A. saa selv, at han paa
Monbijou byttede Hest, idet han, istedet for den han var paa, tog en, der tilhørte Forvalter Hewitt af L Bethlehem. Banden gav sig ikke lang Tid paa Monbijou, da den vilde videre. Joshua Collingmoore navnlig raabte,
at de skulde bedende og slaae istykker hurtig, da de maatte afsted til Fredensborg og videre frem. De vilde
prøve at naae Byen, ɔ: Christiansted, Klokken imellem 2 og 3 samme Nat. Arrestanten vil ikke selv have
deeltaget i Ødelæggelserne paa Monbijou og gik ikke med. Banden fortsatte sin Vei som den havde isinde.
Enkelthederne ved dens Fremgang kjender Arrestanten ikke, men han veed fra Johannes Sylvester, der var
med hele Tiden, at de bleve splittede ad den næste Dag ved Annashope. Sylvester kom ikke hjem [Folio 40b41a, opslag 428] til Monbijou før Løverdag Morgen, men hvor han var Torsdag Eftermiddag og hele Fredag,
ved Arrestanten ikke noget om. Om Torsdagen fulgte Arrestanten med Mt Pleasant’s Bande paa dens Vei ind
over Nordsiden, men han vil ikke selv have deeltaget i nogen Ildspaasættelse.
Fremstilledes Johannes Sylvester af Plantagen Monbijou, om hvem Arrest. Scotty erklærer, at det er ham,
han har meent. Han er vis paa, at Sylvester kom med Banden ind paa Monbijou og han troer med Sikkerhed,
at han har været med ligefra Frederiksted af, eftersom han forlod Monbijou Torsdag Formiddag, strax efter
han havde faaet Allowance.
Sylvester vedbliver, som han hele Tiden, ligefra han var stillet for Standretten, har gjort, at forsikkre, at
han er uskyldig.
William Watt forklarer videre, at da Banden Onsdag Aften kom til Monbijou, vare Folkene hjemme paa
Plantagen. Han veed ikke rettere end at Charles Aron, kom med Banden fra Mt Pleasant, men hvor langt Aron
var gaaet den imøde, veed A. ikke. Tilspurgt om John Jacob Sylvester, der er sigtet for at have besvaret
Bandens Signaler ved selv at blæse paa Skallen, har gjort saa, udsiger han, at John Jacob stod med de andre
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Folk ved Dammen, men Arrestanten har ikke seet eller hørt, at han blæste paa Skallen. Endvidere angiver
han, at Aaron var den Første der satte Ild paa Magashuset og at han var den der opbrød Romkjelderen.
Charles Aaron af Plantagen Monbijou var fremstillet; han siger, at han red ad Lebanon Hill Veien lige ind
til Christiansted med Brevet, han skulde besørge. Han var noget bange for, at ride i Mørke, og det var maaskee derfor, at Hesten gik meget langsomt. Med Hensyn til den mod ham fremsatte, Commissionen foreliggende, Sigtelse om, at have sat Ild paa Magashuset, hvilket nu bestyrkes af Scotty’s Angivelse, erklærer han,
at det var Banden, der tvang ham dertil.
Arrestanterne afførte.
I Anledning af, at en af de Anholdte, Edward Petersen, af Pl. Diamond & Ruby havde – som Følge af, at det
var bleven de Fængslede betydet, at de, da det ikke var gjørligt strax at gjennemgaa Sigtelserne med hver
Enkelt, kunne begjære sig fremstillet for [Folio 41b-42a, opslag 429] Commissionen med hvad de havde at
anbringe – havde begjært sig fremstillet og havde forklaret, at han rigtignok var fulgt med Banden fra
Diamond & Ruby over til C Coakly og halvveis til Peters Rest, men at han intet Ondt havde foretaget sig – var
bleven tilsagt og fremstod nu.
William Harper, Driver paa Pl. Peters Rest, der var den som havde gjort Anmeldelse som ovenmeldt mod
Edward Petersen. Han forklarer, at han ikke selv har seet Edward Petersen i nogen Bande, men at han hørte
det af Folkene, men dog ikke, at han har gjort noget Ondt.
A. Edward Petersen var fremstillet og forklarer fremdeles, at han kun tvunget gik med over til Castle
Coakly. Hvad det angaaer, som af Richard Lewis forklaret, /: d 7de Novbr f. 10 :/ at han skulde have forhindret
Francis Lennard, /: senere skudt :/ fra at skjære Halsen over paa Richard Lewis, angiver han, at det ikke var
sandt; alt hvad han havde gjort med Richard Lewis var, at han standsede ham i at ringe Klokken, som han var
ifærd med, da A. kom ind i Gaarden.
Efter hvad der saaledes var oplyst fandt Commissionen at kunne sætte Edward Petersen paa fri Fod og
han blev saaledes relaxeret. (Tilføjet: Edward Petersen relaxeret 15/11 - 78)
Driveren Wiliam Harper forklarer fremdeles, i Anledning af forskjelligt Tilspørgsel, at han, da han hørte
Banden raabe paa hans Liv, maatte skjule sig i Negerbyen. Han hørte navnlig Arnold fra Upper Love raabe ud,
at han maatte have 7 Mænd til at bringe ham Driveren; ligesom Aaron Martin raabte, at hvis han fik fat paa
ham vilde han dræbe ham og kaste ham i Ilden. Denne lille Arnold gererede sig i det Hele som ”Capitain”.
Han, …… kom imidlertid frem, da de begyndte at slaa Hovedbygningen istykker, men de begyndte alle
sammen at true ham og trænge ind paa ham saa at han benyttede et ubevogtet Øieblik til at smutte fra dem
og løbe ind i et Sukkerstykke. Han siger, at de i denne Kant af Landet enten tvang Driveren eller andre
Opsynsmænd paa Plantagerne til at raabe ”our side” og gaae med dem, eller ogsaa maatte Drivere og Opsynsmænd løbe deres Vei og skjule sig. Særlig tilspurgt udsiger han, at han virkelig troer, at Richard Lewis har
været tvunget til at ringe Klokken paa Castle Coakly; ligeledes mener [Folio 42b-43a, opslag 430] han, at den
i det Tidligere omtalte Fiskermand af Peters Rest har været tvunget til at gaae med op til Work & Rest. Han
forklarer, at han ikke forinden den 1ste October eller forinden han om Onsdagen hørte om Spectaklerne nede
paa Landet, har hørt det mindste om nogen Bevægelse blandt Arbeiderne, og han har heller ikke siden hørt
noget, der kunde tjene til Forklaring deraf. Endnu tilføies, at han under Tilspørgselen anførte, at han ikke
ansaa den Bande, der kom fra C. Coakly og rykkede mod Peters Rest, for værre, end at han, da han tilligemed
Folkene stod og saae paa den, opfordrede sine Folk til, at de, naar den kom op, skulde jage den væk, men
ingen vilde lytte til ham. William Harper demitteredes.
Med Hensyn til, at det, efter hvad der hidindtil er fremkommen navnlig om, at Parris, der har været anseet
som Hovedleder ligefra Frederiksted af, ikke skulde have været i Spidsen for Banden da den Onsdag Aften
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var paa Mt Pleasant og Monbijou, var usikkert, om der paa den Tid var en eller flere Bander af Brandstiftere,
bleve forskjellige Arrestanter afhørte, og medens Joshua Collingmoore, der efter hvad han selv siger, var
med, baade paa Mt Pleasant og Monbijou, skjøndt han ikke vil have været Fører, angiver, at han ikke saae
Parris der, men at Robert James, var Fører, udsiger Poor Boy af Monbijou og Arnold af U. Love, at Parris var
paa Monbijou og var med til derfra at føre Banden til Fredensborg og Slob: der var han endnu, da den Deel
af Banden, hvortil Arnold /: fra dennes tidligere Forklaring :/ hørte, gik videre med Forbigaaelse af Cliftonhill
til Barrenspot. Arnold antager da, at Parris har ført en Bande for at afbrænde Cliftonhill og at han derfra er
gaaet ned i Landet. Efter hvad der foreligger, har han ialfald næste Formiddag ført en Bande fra Castle over
til Goldegrove og derfra videre og han har ikke været med i den Bande, der blev adsplittet ved Annashope.
Ved Fredensborg og Slob var saaledes tilsidst samlet den største Bande, der efter hvad Poor Boy og Arnold
antager, har været paafærde; om den tidligere paa Dagen, og længere nede i Landet har været større, kunde
de dog ikke sige, men den var efter Arnolds Udsigende langt større ved Fredensborg, end den havde været,
da han ved Upper Love sluttede sig til den, idet den [Folio 43b-44a, opslag 431] havde optaget Folk fra de
mellemliggende Plantager. Arnold mener, at der ved Fredensborg var 400 til 500 Mand og Collingmoore
betegner Størrelsen saaledes, at da Fortroppen havde naaet Mt Pleasant’s Hovedbygning, var de bageste
endnu ude paa Hovedlandeveien, ved hvad han kalder L Bethl Grændser.
De Arrestanter, som havde været fremstillet for at afgive Forklaring i dette Punkt, afførtes.
Commissionens Møde hævedes Kl: 5.
Ph Rosenstand
Forsberg
Aar 1878 Løverdagen den 16de November om Middagen Kl 12 holdt Commissionens Medlem Overdommer
Rosenstand i St Croix Arresthuus en Session til Optagelse af Forhør: Commissionens tvende andre Medlemmer Byfoged Sarauw og Politimester Forsberg vare ved Forretninger i Byen Frederiksted forhindrede.
Som Vidner vare tilstede, Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent J. P. Nielsen.
Fremstod efter Tilsigelse Charles Smith Vagtmand paa Pl. Monbijou, som angiver sin Alder til 39 Aar, født
i Barbados, og henhører til engelske Kirke. Det blev betydet ham, at han er tilstede som Vidne, og han blev
formanet til Sandhed. Paa Anledning forklarer han at Laurentius William af Mt Pleasant, hvem der Onsdag
Aften nedbrændte Værkerne og alle andre Bygningerne paa Monbijou og vil Vidnet navnlig have antruffet
ham i Kjelderen i Forvalterboligen. Laurentius stod der ved en Tønde Beskøiter, som han uddeelte, idet han
spurgte om nu alle havde faaet. Vidnet saae ogsaa A. nede ved Romkjelderen men om han ogsaa foretog sig
noget der, kan Vidnet ikke sige, da han stod for langt borte. Han er ligeledes sikker paa, at han saa Maria
Emanuel der, hun var overnikjøbet meget ivrig og raabte idelig ”our side” ligeledes saa han Emanuel der,
derimod kan han ikke sige, at han den Aften saae Francis Lucas, som derimod var med i Banden fra Mt
Pleasant den næste Dag.
Derefter fremstod Mathew Libert Arbeider fra Monbijou, født i Nevis, og angiver sin Alder til 35 Aar, hører
til engelsk Kirke. Han forklarer efter Tilspørgende at han er [Folio 44b-45a, opslag 432] sikker paa, at han saae
Maria Emnauel i den Bande der Onsdag Aften ødelagde Monbijou, ligeledes saa han Frank Lucas, og en
Person som han kalder Flork James eller Mulatte James; derimod saae han ikke Laurentius, hvem han meget
vel kjender.
Arrestanterne Laurentius, Frank Lucas og Maria Emanuel bleve efterhaanden og hver for sig fremstillede
for Vidnerne der begge i de paagjældende Personer kjende de Personer om hvem de hver for sig have

23

vidende. Ligeledes kjender Vidnet Matthew Libert, i A. William James fra Mt Pleasant der blev fremstillet den
af han som Fløite James eller Mulatte James betegnede Person.
Samtlige Arrestanter benægtede efterhaanden, som de vare fremstillede, Vidnernes Forklaring, om, at de
vare paa Minbijou Onsdag Aften, og de paastaaer, at der ingen Mt Pleasant Folk sluttede sig til Banden, da
den gik over til Monbijou. – De 4 Arrestanter bleve derpaa afførte, efterat de af Vidnerne afgivne Forklaringer
paany vare blevne Vidnerne foreholdte og af dem ratihaberede.
Under forekjellig Examination om Folkene paa Monbijou forklare begge Vidner med Hensyn til A. Johannes Sylvester, der den 1ste October kom til Plantagen, at de ikke havde seet synderlig, hvis over hoved noget,
til ham før Løverdag Morgen den 5te, da han kom hjem. Begge Vidner sadde i Gaarden paa en Karre, tilligemed
en tredie og maaskee en fjerde Mand, og han fortalte dem, da Vidnet Charles Smith dog udtrykte sin
Forbavselse over, at see ham, da han troede, at han var skudt, endeel af, hvad han havde oplevet; han var,
sagde han, nær bleven skudt paa Annashope, da Soldaterne kom og fyrede paa dem, just som de vare ifærd
med at plyndre Provisionskjelderen. Han fortalte fremdeles, at han da han var paa Work & Rest, havde faaet
sig en god Drik af ”Kammerjunker” Hvids sorte Rom, og at han paa C. Coakly havde været med til at slaae en
ung Fyr, hvem Vidnet Smith kalder den unge Flemming /: den før nævnte Wilhelm Paulsen? :/ ihjel, og at de
vilde have kastet Drengen i Ilden.
Arrestanten Johannes Sylvester blev fremført. Det blev ham foreholdt, hvad de tvende Vidner have forklaret ham betræffende, og han indrømmer, at han den paagjeldende Løverdag Morgen har fortalt dem,
saaledes som af dem forklaret, ligesom han erklærer, at hvad han saaledes har fortalt dem virkelig [Folio 45b46a, opslag 433] var Tilfælde, og at han var med ved Ødelæggelserne paa de nævnte 3 Plantager. – Efterat
at han om Tirsdagen var flyttet fra Fredensborg til Monbijou og havde faaet sin Allowance, gik han over til
Marys Fancy, hvor han har sit Fruentimmer. Efterat han Onsdag Morgen havde sat en Provisionsgrund ind
med søde Kartofler, gik han ned til Monbijou; paa Veien blev det, af en Smed ved Glynns Station, viist ham,
at der var Ild i Landet, og da han kom til Monbijou, blev det ham fortalt, at Forvalteren om Natten havde
faaet Brev fra Vestenden om, at der var Ildebrand der, og at han havde sendt Melding til Christiansted. A. gik
tilbage til Marys Fancy hvorfra han i Løbet af Dagen saae de store Ildebrande nede i Landet, først i St. Georges
Værker, og derfra efterhaanden videre! Grove Place, Upper Love, River og Fountain o.s.v. Han saa saaledes
ogsaa derfra Monbijou brænde. Om Natten vil han være bleven paa Marys Fancy, hvilket han, efter at det
var foreholdt ham, hvad der, navnlig fra Standretsforhøret, foreligger om, at han var med paa Fredensborg
og Slob vedbliver at forsikkre. Torsdag Morgen aabnede Driveren paa Marys Fancy baade Allowancekjelderen
og Romkjelderen og uddeelte Meel og Sild samt Rom, med de Ord, at det var bedst at dele det, forinden ”the
strangers” kom og tog det. A. selv fik ingen Ting, men han saa flere Folk faa saa meget Meel ja endog Rom
som en Spand eller en ”Landpan” /: en Blikdaase hvori indeholdes circa 25 Fedt fixed :/ A. fik af en af
Folkene en god Drik Rom, tog saa sin Stok og gik ned af Høisletten, hvorpaa Marys Fancy ligger, saaledes at
han traf Mordbrænderbanden i C. Coakly’s Gaard hvor Værkerne, da han kom til, vare i Brand. A. sluttede sig
til Banden og var ogsaa tilstede, da Wilhelm Paulsen, som i tidligere Forhører om meldt, blev mishandlet,
som A. troer navnlig paa Anstiftelse af Christian Newton /: skudt :/ der raabte paa, at Wilhelm skulde slaaes
ihjel fordi han Dagen forinden havde baaret Gevær inde ved Byen, d: hørt til de Frivillige, der holdt Vagt ved
Byen. A. var ikke egenhændig med til at sætte Ild paa, hvorimod han paa Peters Rest var med til at slaae
Vinduer og Døre istykker i Vaaningshuset. Da han med Banden kom til Work & Rest, var Work & Rest egne
Folk allerede ved at gjøre sig lystige inde i Huset, hvor de hamrede løs paa Fortepianoet. A. kom ogsaa ind i
Huset og fik [Folio 46b-47a, opslag 434] sammen med Flere fat i en Demijohn gammel Rom, som de gjorde
sig tilgode med. Ilden i Vaaningshuset blev antændt inde i Salen, hvor der af Stole og Jealousie Shelderne og
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andre let fængelige Ting blev dannet et stort Baal, som Marshall og Newton antændte. Der blev ført en
Mængde Ting ud af Huset men navnlig, om ikke udelukkende, af Work & Rest egne Folk, om de stjal det, eller
bjergede det, for Hrr. Hvid veed A. ikke. Hvad der foregik ved det andet Vaaningshuus, paa den anden Side
af Gaarden, veed Arrestanten ikke. A. var i Banden, da der blev skudt paa den ved Annashope. Derefter tabte
A. Modet gik tilbage til Marys Fancy og vil ikke senere have været med. Efterat have afgivet denne Forklaring
mener han, at have bekjendt alt og han paa staaer, at William Watt gjør ham Vred, naar han siger, at han har
været med paa Monbijou og vil paadutte ham, at han har fulgt Banden lige fra Frederiksted. – Med Hensyn
til det Flag, hvorom det har hedt sig, at Arrestanten havde det med sig, og hvorom de troede i Dag
fremstillede Mænd fra Monbijou have udsagt, at de troe, at det slet ikke vedkom ham, men tilføier Broderen
John Jacob Sylvester, i hvis Huus, A. den 1ste October flyttede ind – forklarer A. at det tilhører Broderen og at
han aldrig har seet det, forinden det, da han blev anholdt, blev trukken frem. A. afført.
Betjent J. P. Nielsen aftraadte og Betjent P. Jensen tiltraadte som Vidne.
Fremstilledes Ar. John Jacob Sylvester af Pl. Monbijou. Paa Tilspørgsel forklarer han, at det om handlede
Flag tilhører hans Søster og var i hans Huus, og at hans Broder Johannes ikke har havt det med sig. Forøvrigt
forklarer han med Hensyn til Johannes Sylvester, at denne selv har fortalt ham, at han var med ved Afbrændingen af Fredensborg og Slob. Med Hensyn til den mod Arrestanten selv fremsatte Sigtelse, at han har blæst
Skallen og stjaalet salt Fisk fra Kjelderen, forklarer han, at det var en Person fra Jealousy, han troer
Collingmoore, der gav ham et Slag med en Stok for at faa ham til at blæse, hvor paa han rigtignok blæste men
kund gandske lidt. Der blev funden nogen salt Fisk i hans Huus, men det var en lille Pige han har i Huset, der
bragte det dertil.
Commissarius bemærkede, at Charles Smith og Mathew Libert, hvem han havde adspurgt med Hensyn til
Arrestanten, havde erklæret, at de ikke havde seet ham virksom i nogen Ødelæggelse, at han rigtignok var
bleven seet blæse paa en Skal, men kun en kort Tid men forøvrigt vidste de ikke noget om ham.
Efter frem komne Omstændigheder og da Arrestanten tilmed er noget svagelig, fandtes han, ialfald foreløbig, at kunne [Folio 47b-48a, opslag 435] sættes paa fri Fod, og blev han saaledes relaxeret. (Tilføjet: John
Jacob Sylvester relaxeret d. 16/11 78.)
Johannes Sylvester, der atter blev fremstillet, erklærer, at han ikke har fortalt sin Broder, at han var med
ved Ildebrandene paa Fredensborg og Slob. Arrestanten afført.
Fremstilledes Arrestanten John Hodge om hvem det igjennem de ved Frederiksteds Politiret optagne
Forhører /: 18de October :/ er oplyst, at han har været paafærde og deeltaget i Spectaklerne i Frederiksted
den 1ste October.
Samtidigt fremstilledes Arrestanten Emanuel af Mt Pleasant /: Colq :/ Begge Arrestanter erklære, at de
ikke saae hinanden i Frederiksted, den paagjældende Dags Eftermiddag. Arrestanterne afførte.
Sessionen hævet Kl: 4¾. –
Ph Rosenstand
Aar 1878 Mandagen den 18de November om Formiddagen Kl: 11½ holdt Commissionens Medlemmer Byfoged Sarauw og Politimester Forsberg en Session til Optagelse af Forhør. Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand var ved Forretninger i Christiansted forhindret.
Fremstilledes Thomas Contigator af Anguilla, som forklarer, at han er født paa Anguilla, skjønnes at være
25 Aar gammel og hører til den engelske Kirke. Han har kort før Oprøret været Vagtmand paa Pl., og da han
Torsdag Morgen kom fra sin Patruille op til Værkerne, saa han, at disse vare antændte, førend han endnu
naaede op til Vaaningshuset kom den under Parris’ Anførsel værende meget store Bande op mod Vaaningshuset, opbrød dette og de af Banden, som vare komne ind i Bygningen, begyndte der at ødelægge Møbler,
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Jealousier o.s.v. kort efter saae Arrestanten, at Bygningen var antændt, af hvem veed han ikke. – Med Hensyn
til, at A. under en Politirapport i Christiansted skal have vedgaaet Rigtigheden af, hvad Vidnet Elizabeth Daily
har udsagt om, at han, efter, at Banden havde forladt Vaaningshuset, har kaldt den tilbage og paaviist det
Sted hvor Planter Caulter, der er fraværende, havde gjemt sine Sager, hvilke derefter bleve udtagne og
ødelagte, nægter Thomas Contigator at have gjort saadan Tilstaaelse. A. har været tilstede, da Vaaningshuset
paa Anguilla blev ødelagt, men det var mod hans Villie at han gjorde saa, og han deeltog hverken i Ildspaasættelsen eller Plyndringen. A. har ikke været tilstede ved andre Ødelæggelser end den paa Anguilla. –
Afført. [Folio 48b-49a, opslag 436]
Fremførtes Arrestantinden Margreth Heyns af Plantagen Slob, født paa Anguilla, og hører til den mæhriske Kirke. Hun forklarer, at hun Torsdag Eftermiddag Kl: omtrent 2 gik fra Slob over til Anguilla i et Ærende,
hun mødte ved Begravelsesstedet paa Anguilla en Bande som kom fra Manningsbay og som efter et kort
Ophold aabnede Vaaningshuset eller fandt det aaben hvorefter de i samme værende Møbler bleve ødelagte.
Arrestantinden sneg sig bort, og da hun efter at være kommen i nogen Afstand, saae sig tilbage, opdagede
hun at Vaaningshuset brændte. Om Værkerne allerede da vare afbrændte eller om de senere bleve ødelagte
veed hun ikke, da hun fra Anguilla gik lige til sit Hjem, paa Plantagen Slob. Hun nægter endten paa Anguilla,
eller noget andet Sted at have deeltaget i Ildspaasættelse eller andre Ødelæggelser. A. afførtes.
Fremførtes John Samuel af Anguilla, født paa Antigua og hører til den engelske Kirke. Han forklarer, at han
Torsdag Eftermiddag var tilstede kort før Vaaningshuset paa Plantagen Anguilla blev antændt, han saa
Margreth Heyns af Plantagen Slob staa paa Trappen som førte op til Huset i Strid med et Fruentimmer ved
Navn Francess Ann med hvem hun sloges om Besiddelsen af et Stk grovt Lærred som var revet af en Lænestol,
hun var høirøstet og syntes at være i stor Passion.
Fremførtes Thomas James, af Anguilla, født paa Pl. Spanishtown og hører til den mæhriske Kirke. Han
forklarer at han Torsdag Eftermiddag var tilstede ved Vaaningshuset kort før dettes Brand; han saae Margreth
Heyns af Pl. Slob i Strid med Francis Ann af Anguilla om et Stk Lærred som var revet af en Lænestol. Margreth
raabte, til alle de omkringstaaende Personer ”Huset skal brændes, da Hr. Coulter er en af dem, der modsatte
sig at Arbeiderne faa deres Priis”. Om disse Ord vare henvendte til nogen bestemt Person, eller udtaltes som
Svar paa, hvad der var sagt til Margreth, veed Arrestanten ikke, kun siger han, at der, kort før Margreth
udtalte sig som anført, af nogle af Plantagens Folk – blandt disse A. – var gjort Indsigelse imod, at Huset blev
brændt, da Hr. Coulter var fraværende. A. troer, at Bandens Anfører Parris hørte Indsigelsen, da han paa
samme Tid truede med at ville gjøre Brug af sit medhavende Gevær mod A. og andre af de Tilstedeværende
Folk fra Plantagen; om hvem der paasatte Ilden kan hverken A. eller den tilstedeværende John Samuel afgive
Forklaring. A. tillægger sit Vidnesbyrd at han opfattede Margrethes Strid med Francess Ann saaledes, at
sidstnævnte vilde have Besiddelse af Lærredet, for at det kunde [Folio 49b-50a, opslag 437] komme Eieren
tilgode, medens Margreth vilde tilrane sig det for selv at beholde det. Denne sidste Bemærknings Rigtighed
tiltræder John Samuel.
Fremførtes Margreth Heyns som vedgaaer Rigtigheden af John Samuel og Thomas James Forklaringer,
forsaavidt som de gaaer ud paa, at hun var paa Trappen, og at hun havde optaget et Stk Lærred, som var
fastgjort til et Stk af en Lænestol, men hun nægter at have foretaget sig noget med Hensyn til Ildspaasættelsen eller Ødelæggelsen af Coulter’s Eiendom; at hun skulde have omtalt at det var vigtigt at afbrænde Hr.
Coulters Huus o.s.v. nægter hun.
Arrestanterne afførte.
Det blev bemærket, at Commissionen ved Skrivelse af 16de dennes fra Christiansted Politikammer har
modtaget efternævnte Anholdte.
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1. Joseph Briggs af Pl. Fredensborg som er anklaget for under Oprøret at have paasat Ild og deeltaget i
Plyndringer paa flere Steder.
2. Christian Benjamin af Pl. Rattan, som er anklaget for at have deeltaget i Plyndringen paa Negrobay.
3. Clara Thomas, uden Tjeneste; hun er anklaget for at have sat Ild paa Møllen paa Pl. Diamond & Ruby
og været behjælpelig ved Ildspaasættelsen paa Peters Rest.
4. Lewis Benjamin af Pl Sionfarm; som er beskyldt for Ildspaasættelse paa Pl. Peters Rest.
5. Henry Smith Dixon af Pl. Sionhill, som er beskyldt for at have vist Virksomhed ved Ildspaasættelse og
Plyndring.
6. Mary Elizabeth Sauvernir alias Nimey af Pl. Slob, some er beskyldt for at hun har været virksom ved
Ildspaasættelsen paa Pl. Anguilla.
7. William Thomas alias Harper af Pl. Upper Love some er beskyldt for Deelagtighed under Oprøret m.m.
8. Joseph Riis og
begge af Pl. Sion Hill som ere beskyldte for at have huset, holdt og underholdt Anholdte No 3 skjøndt de maa have vidst at hun havde været virksom i Oprøret.
9. Susanne Riis
De bleve samtlige fremstillede for Commissionen og foreholdt de mod dem rettede Sigtelser. Med Undtagelse af No 5, 6 og 9 vedgaar de disses Rigtighed i høire eller mindre Grad, hvorimod No 5, 6 og 9 nægter al
Skyld.
Commissionen derpaa efter det mod de 6 Anholdte Fremkomne, og da det efter Sagens Omstændighederne og Folholdene fortiden her paa Øen, der gjør en yderligere Forsigtighed nødvendigt, fandtes nødvendigt at sikkre sig de under No 5, 6 og 9 ommeldte Personers Tilstedeblivelse, indtil det er nærmere oplyst,
hvorledes det med Sigtelsen mod dem forholder sig, decreterede, at de nævnte 9 Anholdte hensættes [Folio
50b-51a, opslag 438] i Varetægtsarrest.
Fængslingskjendelsen blev samtlige Arrestanter betydet, hvorefter de afførtes til deres Arrest.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4.
C Sarauw
Forsberg
Aar 1878 Tirsdagen den 19de November om Formiddagen Kl 9 sammentraadte Commissionen i St Croix
Arresthuus. Samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede.
For Commissionen fremstilledes Arrest. Thomas Manderson, af Pl. Castle der er sigtet for, at have deeltaget i Ildspaasættelserne paa Golden Grove og Negrobay Torsdagen den 3die October. Paa den herefter givne
Foranledning blev han forhørt om Oprindelsen af den Bande der bemeldte Torsdag huserede paa den Kant
af Landet og dens videre Gang. Han forklarer, at han, der slet ikke vil have været paafærde om Onsdagen,
ogsaa var hjemme paa Castle Natten imellem Onsdag og Torsdag. Onsdag Aften vil han have været med til
at slukke Ilden i Værkerne, der heller ikke, uagtet de vare antændte, brændte den Nat. Han udsiger, at det
var Parris – hvilket, efter Parris’s Beskaffenhed som Hovedleder for Brandstiftelserne noteres som en
Mærkelighed – der gav Ordre til Ildens Slukning, efter at hans Bande havde forladt Castle. Om Torsdag Morgen Kl. 8 – 9 kom Parris, der ikke var bleven paa Pl. om Natten, i Forening med en Mand fra Upper Love
(tilføjet: brændt) John Codday /: formeentlig skudt :/ til Plantagen i Spidsen for, vel henved en 30 Mennesker,
blandt hvem A. ikke fik Leilighed til at kjende nogen, da han søgte at skjule sig især, da han hørte Parris kalde
hans Navn. En stor Mængde af Castles Folk sluttede dem til dem, hvorpaa Banden gik ligeover Veien til G.
Grove. A. var saaledes ikke med. Kort Tid efter kom der imidlertid en lille Hob Mennesker kun en 6 – 8 Stk,
som traf paa A. ved den store Bro bagved Castle og tog ham med sig over til den Bande, som var gaaet i
Forveien. A. vil ikke have kjendt nogen af dem, da de vare fra en anden Kant af Landet. De pryglede ham just
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ikke, men skubbede ham under Raabet ”our side” ”Marsch” foran sig. Denne lille Hob naaede først Banden,
efter at den havde afbrændt G. Grove og var naaet til Negrobay, hvor de vare ifærd med at brænde og
allerede havde saagodt som nedbrændt den store Hovedbygning. A. fulgte Banden til Envy og Manningsbay,
hvor han forlod dem. Han vil ikke selv have deeltaget i nogen Ildspaasættelse eller spillet nogensomhelst
activ Rolle i Banden. De Folk, han fulgtes med, toge paa Veien en Stok fra et af de Fruentimmer, som de
mødte med [Folio 51b-52a, opslag 439] røvet Gods fra Pl Golden Grove, og gav ham den, da det ikke gik an
at være ubevæbnet. – Sammen med ham skiltes ogsaa Castle Drivers Kone, der var fulgt med, for at see efter
sin Søn, der var ført med, ved Manningsbay, fra Banden. A. siger, at han benyttede Leiligheden, da han under
Paaskud af at skulle kalde Manningsbay Folk paa Benene, var kommen ind i Negerbyen, til at komme bort;
saa længe han var i Banden, vilde ingen lade ham slippe; – Uagtet Banden var lille, da den drog ud fra Castle,
var den, da A. traf den ved Negrobay, bleven stor, da navnlig L Beth. Folk og selvfølgelig Goldengrove’s Folk
havde sluttet sig til den. Blandt andre i Banden saae A. Thomas Small og de 3 Søstre Gwynn, hvilke alle ere
fængslede for Deeltagelse. Thomas Small havde en Sabel i Haanden og søgte at holde Folk sammen.
Fremdeles nævner Arrestanten den i det Foregaaende omhandlede Bamberg, der var i Spidsen sammen med
Parris og Codday. Den tidligere omhandlede John Charles fra Lower Love saae A. ogsaa i Banden, men han
saa ham ikke videre activ, end at han paa Negrobay var ifærd med en Makrel; hvorimod han saae, at han paa
Envy fik Parris overtalt til at lade være at sætte Ild paa Huset, hvori Slagter Harrigan boede, saa at Banden
virkelig uden at foretage videre forlod Envy, hvor da Huset først senere blev brændt af den Bande, der kom
fra Bettys Hope. Denne Bande saae A., medens hans Bande endnu var paa Manningsbay, kom i en Sværm op
ad Hovedlandeveien og svinge lige ind til Envy; hvem der var i Spidsen, veed han ikke. Da Banden kom op
directe fra Bettys Hope, og Parris paa den Tid var i Spidsen for Banden paa Manningsbay, kan det, efter hvad
A. veed, ikke saaledes som af Arrestanten William Jones forklaret i Frederiksted Politiret /: Forhør 15de
October :/ have været ham, der var i Spidsen for Banden ved Bettys Hope. Om den fra Bettys Hope
kommende Bande senere har forenet sig med Parris’s Bande, kan A. ikke sige.
Fremstilledes Arrestanterne Augustus Jeffers og Bastian af Pl. G. Grove samt Thomas Small af Castle, der
alle ere enige om, at A. Manderson var med paa Goldengrove, og Thomas Small angiver, at han – Small – og
Manderson strax fulgte Parris og Augustus George fra Castle.
A. Smalls forklarer, at han var paa Castle, da Parris kom op med en Bande fra Lower Love. A. angiver, at
han ikke i Banden kjendte andre end Parris, og at han ingen af Folkene paa L. Love kjender med Undtagelse
af Vagtmanden, uagtet Castle og L. Love ere Naboeplantager.
Arrestanterne Augustus og Bastian angiver [Folio 52b-53a, opslag 440] at de fulgte Banden til Manningsbay og ikke videre.
Arrestanterne afførte.
Fremstilledes efter den tidligere fremstillede John Charles af L. Love, der en stor Deel af Torsdagen har
fulgt Paris’s Bande. Han forklarer, at det var John Codday, der kom ind og hentede Parris. A. fulgte ikke strax
med Parris og John Codday over til Castle; da Parris imidlertid, forinden han var gaaet, havde truet med, at
han vilde komme tilbage ”to give a light” til Folkene paa L. Love, fordi de trykkede sig ved at følge med og
holdt endeel af Planter Farrellys Sager skjulte i Negerbyen, fandt Arrestanten at det var raadeligt at gaae med
og gik over og traf Banden paa Goldengrove, hvorfra han fulgte med den paa dens tidligere beskrevne Vei,
men han vedbliver, at han ikke selv har foretaget nogen Antændelse, hvorimod han ligesom paa Envy og flere
andre Steder vil have søgt at hindre Ødelæggelserne. Saaledes vil han ogsaa have lagt sig imellem, da de paa
Manningsbay vilde tvinge Driveren Edward Ritten til at være med til at sætte Ild paa Værkerne, og rev han
en Sabel fra Mons af Castle, da denne vilde anfalde Driveren, om hvem han dog troer, at han fik flere Slag,
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inden han slog bort. Klammeriet om Driveren endte i al Fald med, at Parris’s Bande ikke satte Ild paa
Værkerne. To Folk Samuel fra L. Love og en lille Fyr fra River, hvis Navn A. ikke husker, fik Arrest: ud af
Romkjelderen, som han antager de vilde have sat Ild paa – Just som Parris’s Trup kom ned fra Manningsbay,
naaede en anden Trup denne Plantage, men det var endnu ikke den Bande der kom fra Bettys Hope. A. kalder
den derfor ”The Middletroup”; Hvem der var i Spidsen for den, er det ikke A. muligt i Øieblik at finde ud af;
Denne Trup sluttede sig til Parris’s Trup, og de standsede ved Broen øst for Manningsbay. De ventede der en
Stund, indtil den større Bande, som de fra Manningsbay havde seet komme op fra Bettys Hope, og som
imellemtiden havde været inde og afbrænde Envy, naaede dem. Som Anfører for denne Bande nævner Ar.
William Jonas fra Upper Love. Bande paa Manningsbay, hvor der saaledes kun dengang brændte
Magasstakkene, og paa Negrobay var der efter Arrestantens Udsagn, en saadan Confusion, at det ikke er ham
muligt at sige, hvem der var mere eller mindre virksom. Parris og Codday vare rigtignok Capitainerne, men
alle Negerne styrtede, naar de kom til en Plantage, ind fra forskjellige Steder, og i et Øieblik var der sat Ild
rundt omkring. Ved Manningsbay Vaaningshuus traf han forEx. en Mand, Joe Cummings fra Negrobay, ifærd
med at stikke [Folio 53b-54a, opslag 441] Ild paa, men han vil alligevel ikke meene at han var værre end de
fleste Andre. Manningsbay’s Værker bleve dog ikke længe staaende, da Banden der kom fra Bettys-Hope,
hvortil nogle af Parris Bande og ”the middletroup” sluttede sig, strax drog ind og gjorde Ende paa, hvad der
var levnet. De ved Manningsbay forenede Bander gik da samlet i en stor Bande videre til Anguilla og
fremturede derfra, som tidligere, blandt andre af William Barnes, omforklaret. A. formener, at John Codday,
ved hvem Commissionen tidligere har bemærket, at han formentlig var skudt, blev brændt til døde i
Negrobay Vaaningshuus. Han saa ham i den øverste Etage af Huset, da dette var i Brand, men om han reentud
er indebrændt, eller om han paa en eller anden Maade kom ud, veed han ikke. Om Banden paa Anguilla kan
han heller ikke angive noget særligt, og kan ikke udpege nogen særlig Fremtrædende. Paa specielt Tilspørgsel
i saa Henseende erindrer han at have seet to Fruentimmer paa Slob, de igaar fremstillede Margreth Heyns
og Naomy Sauvernir pusle mellem Magasstakkene. Som tidligere anført vil A. være fulgt med Banden til L
Bethlehem og derfra gaaet hjem.
Under forskjellig nærmere Tilspørgsel forklarer A., at efterat Parris om Morgenen sammen med John
Coddy var gaaet over til Castle med endeel af Lower Love Folk, dannede Vagtmand William Henry og Christian
Martin selv en lille Bande af L. Love Folk, hvormed de gik lige over den anden Side af Veien og afbrændte
Adventure.
Fremstilledes William Henry, Vagtmand paa L Love. Han indrømmer, at han og Christian Martin om Fredag
Morgen efter at Parris og Codday vare dragen til Castle, samlede endeel af L. Love’s Folk og med dem gik
over Veien til Adventure, hvor de da i Forening med Adventure Folk afbrændte Værkerne og de andre
Bygninger. Adventure’s Folk var strax rede til at slutte sig til dem; de kom dem allerede imøde ude paa Veien
og fulgte med dem over til Paradise, hvor Folkene ikke kom dem imøde, men maatte opsøges i Negerbyen,
hvorpaa de dog sluttede sig til dem, og Paradise blev brændt; herfra gik de over til Bettys Hope, og sluttede
sig ved Bettys Hope’s Vagthuus, altsaa inden de kom ind til Bettys Hope, til en Bande der var under Anførsel
af en Barbados Mand ved Navn Cox, og de gik nu sammen ind i Bettys Hope Gaard, hvor Bettys Hopes [Folio
54b-55a, opslag 442] Folk kom ud for at prøve paa at faae dem til at afstaa fra Voldsomheder. Ved
Vaaningshuset traf de desuden Forvalter Peebles, og Bettys Hopes Folk bad dem om ikke at gjøre ham Fortred, da han var en god Mand. Stemningen var heller ikke for at gjøre Voldsomheder imod ham; Kun en Mand
ved Navn Robert Isaac raabte paa, at de skulde slaa Peebles ihjel, da han ”had no Business on the Estate”, og
truede ham med en Møggreb, hvorover det kom til Klammeri mellem Robert Isaac og Benjamin Heatly, der
tog Peebles i Forsvar. Det endte ialfald med, at A. Bande var ved at trække sig tilbage uden at have gjort

29

nogen Skade, da en af Banden sprang op paa Klokkegalgen og begyndte at ringe Klokken, hvorpaa der blev
svaret med Blæsen paa Skal fra Cooper Bay’s Kanten /: Coopers Negrobay er nedlagt, nu under Bettys Hope
dyrket Plantage :/ og strax efter kom fra denne Kant en stor Bande, i Spidsen for hvilken var William Jones og
George Cambridge samt Abraham Watts alle fra Upper Love. Denne Bande var meget voldsom, og de vilde
intet høre om at skaane Bettys-Hope, uanseet Peebles, som atter kom denne Bande imøde, indstændigen
bad dem derom. A. har ikke lagt Mærke til, om William Jones var mere haardnakket end de andre, men han
saa, at William Jones, efter at han var kommen ind i Bettys Hope Gaard, havde et Gevær i Haanden istedet
for den Stok, som han var kommen med. Bettys Hope Vaaningshuus og Værker bleve saaledes ødelagte. A.,
der, da de værre Bander vare komne til, havde mistet sin Capitains Bestilling, fulgte derfra med til Envy og
derfra videre til Manningsbay, Anguilla og Stationen Kingshill, hvor Arrestanten blev træt, saa at han gik hjem
til L. Love.
Fremstilledes derefter William Jones af Pl Upper Love, født i Demerara, Han forklarer, at den paagjældende Torsdag Morgen kom George Mace /: skudt :/ til Upper Love. Efterat han i Forening med George
Cambridge og William Grant fra Mt Pleasant & Plessens havde afbrændt Upper Love Værker, som det ikke
var lykkedes Banderne at brænde den foregaaende Aften, samlede han i Forening med de samme to Upper
Love’s Folk, af hvilke saagodt som alle Mandfolk fulgte med i en Bande, der drog ud. Ved Castle’s Grændse
overgav George Mace Commandoen til George Cambridge med Beskeed om, at de senere skulde forene sig
med Parris’s Bande, der vilde gaa lige over til Bettys Hope Kanten, og George Mace gik selv op til Castle, hvor
Parris dannede sin Bande. Efterhaanden som de gik Syd paa, traf de Adventure, [Folio 55b-56a, opslag 443]
Negrobay og Paradise i Brand, saa at der intet var for dem at brænde, og de gik fremdeles videre i Henhold
til George Mace’s Ordre; Da de kom ud paa Sydsidelandeveien imellem Coopers Negrobay og Bettys Hope,
hørte de Klokkeringning og Skaldeblæsen fra Bettyshope Gaard, hvorhen de altsaa begav sig. Der traf de den
tidligere opmatlte Bande /: jfr: William Henry’s Forklaring :/ staaende ved Dammen. I Bettys Hope Gaard traf
de saaledes ogsaa sammen med den Bande, der var kommen fra Diamond under Cox’s Anførsel. Efter nogen
Samtale imellem ”de to Capitainer” deelte Banden sig, den ene Deel satte Ild paa Værkerne, den anden paa
Hovedbygningen og begge Dele afbrændtes. Fra Bettys Hope vil A. ikke være gaaet videre men gaaet tilbage
til Upper Love. – Paa Tilspørgsel forklarer A., at John Codday døde paa Upper Love Løverdag eller Søndag
som Følge af de Brandsaar, han havde faaet paa Negrobay; hvorledes han var kommen ud af det brændende
Huus, ved A. ikke.
Samtlige Arrestanter vare efterhaanden, som deres Afhøring var endt, bleve afførte.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4¾. –
Ph Rosenstand
C Sarauw
Forsberg
Aar 1878 Onsdagen den 20de November om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St: Croix
Arresthuus. Samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede
Fremstilledes paany William Jones, der under nærmere Examination forklarer, at han ikke saa noget til
Hrr Peebles paa Bettys Hope, og at han ikke veed, om Peebles talte til nogen af den Bande, han var i, for at
faae dem til at afstaae fra deres Forehavende. Han havde ganske rigtig en Bøsse i Haanden, og han antager
ogsaa, at det var Hr. Peebles’s Bøsse; han – A. – tog den nemlig fra to Folk William Paine og Sobers der brødes
om den i Bettys Hope’s Gaard. Han vedbliver at han ikke har med egen Haand sat Ild noget Sted paa Bettys
Hope, og angiver, at William King, der har vidnet imod ham i saa Henseende i Frederiksted, fra den Tid af, da
Arrest. tjente paa Bettys Hope, har noget imod ham. William King kom sammen med andre Folk fra Bettys
Hope, henimod ham, da han stod sammen med Robert Isaac, Robert William, Joseph Gibbs og Peter James,
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og videre saa han ikke til King. Der var en Mand hvem han hørte kalde Moore, som han saae virksom med at
sætte Ild paa Magasstakkene og George Cambridge var den, der satte Ild paa Værkerne. Foreholdt, at, efter
hvad der foreligger, kan Parris ikke vel have været paa Bettys Hope ved Ildebranden der, angiver A., at han
ikke kan sige, at han bestemt lagde Mærke til Parris, men da han saa Folk paa L. Love [Folio 56b-57a, opslag
444] der, og Aftalen var, at de skulde træffes sammen med Parris Bande i Bettys Hope-Egnen, antog han, at
en Mand, som han saa inde i Gaarden i nogen Afstand med Couleurte Buxer paa og et Gevær paa Nakken,
var Parris.
A. William Henry af Lower Love fremstilledes og udsiger, at han ikke saa A. William Jones sætte Ild paa;
Derimod saa han George Cambridge med Svovlstikker i Haanden og med dem gaa ind i Kyringshuset. Parris
var ikke paa Bettys Hope. Christian Martin havde en Bøsse.
John Charles fra Lower Love fremstilledes og gjentager, at Parris, da Bettys Hope brændte, var paa Manningsbay.
A. William Jones blev nærmere tilspurgt; han vil ikke have hørt noget til den hele Bevægelse, førend
Onsdag Morgen Kl: 8 Edward Lewis af Mt Pleasant /: Colq :/ kom til Pl. Upper Love, hvor Folkene vare til
Arbeide. Han skammede dem ud, fordi de arbeidede medens ellers Negerne sloges for 10 Cts, og berettede,
at han siden den foregaaende Dag Kl: 3 havde slaaedes for 10 Cts i Frederiksted. Han viste, at der igjennem
Ryggen og Ærmet paa hans Jakke – tilsyneladende en ny Jakke, der lignede en Frakke – var gaaet en Kugle,
og sagde, at han nær var bleven skudt i Vestenden. Han tilføiede, at Emanuel var gaaet over til River for at
standse Arbeidet der, og truede med, at paa de Steder, hvor Folkene vedbleve at Arbeide, vilde de bringe
Banden op. Først Kl: 11 lod Driveren Folkene standse med Arbeidet. De Fleste af Upper Loves Folk bleve rolige
hjemme den Dag og A. saa saaledes St Georges og Grove Palace brænde, og derefter Banderne passere Upper
Love for at gaa til River; der var to Bander, den ene kort efter den anden, den Første anførtes af en Mand der
hedder Robert /: Robert James fra Orange Grove /: skudt :/ i den anden saa han Joshua Collingmoore men
hvem der ellers var Anfører, kan han ikke sige; dog erindrer han strax efter De Silva /: skudt :/, hvem han
særlig mærkede, havde han, da Banden kom tilbage fra River til Upper Love, var den, der førte Banden op til
Vaaningshuset. George Cambridge af Upper Love var den, der førte Banden ind paa Upper Love, da den kom
fra River, saae den sætte Ild paa Værkerne, hvilke imidlertid, da de, efter at have antændt Ilden, strax gik
videre til Jealousy, uden at see, om de vare komne ordentlig i Brand, ikke ved denne Leilighed brændte. Paa
Veien hen til River var Banden passeret, da Ar. og William Harper havde bildt den ind, at alting var allerede
slaaet i stykker, [Folio 57b-58a, opslag 445] saa at det ikke var Umagen værd ”to give a light”. Arr. gik ikke
den Aften med nogen Bande videre og vil saaledes ikke have været med ved andre Ildebrande end den paa
Bettys Hope.
Fremstilledes Edward Lewis, der indrømmer, at han Onsdag Morgen var paa Upper Love. Efter først at
have sagt, at han ingen Jakke havde paa, dernæst, at han havde en hvid Jakke paa, og tilsidst indrømmede,
at det var en sort Jakke, benægter han paa nogen Maade at have udtalt sig, saaledes som af A. Jones forklaret.
Der var ingen Kugle gaaet igjennem hans Jakke.
Arrestanterne bleve, efterhaanden som de vare affhørte og confronterede, afførte til deres Arrest.
Commissionens Medlem Byfoged Sarauw fratraadte, da han havde at begive sig til Frederiksted Kl: 3.
Derefter fremstilledes A. Peter James af Pl. Bettys Hope. Han forklarer, at han var hjemme paa Pl. da de
forskjellige Bander kom ind der, mindst 3 i Tallet, og saae hvorledes det lykkedes Herr Peebles ved gode Ord
og Traktemente med Brød og Grog, at faa den første Bande til at fortrække. Som Fører fremstillede sig for
ham, paa Hr. Peebles Forespørgsel om, hvem der var Capitain, den lille Mand med en rød Skjorte paa og med
en Sabel i Haanden, som forresten var en meget venlig Mand, der, da Robert Isaac vilde anfalde Hr. Pebles
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med Møggreben, forhindrede det. Det var de andre Bander, der kom fra Coopers Negrobay og Enfjeldgreen
/: Diamond :/, der satte Ild paa. I den ene af disse Bander kjendte Arrestanten William Jones, men han saa
ikke, at denne selv stak Ild paa, eller gav Befaling dertil, hvorimod en høi Mand, som han ikke kjendte,
gererede sig som Hovedmand. I en af Banderne vil han have kjendt Joe La Grange /: skudt :/ A. vil
intetsomhelst Ondt have foretaget sig paa Bettys Hope, men ligesom en stor Deel andre af Bettys Hope Folk,
efter Herr Peebles Opfordring havde gjort, hvad han kunde for at faae Banderne til at gaae. Han er vis paa,
at Joe La Grange var der, da han saae ham og Hr. Peebles tale sammen og det lod ogsaa til, at Joe La Grange
ikke insisterede paa at afbrænde Plantagen, hvilket derimod den høie Mand gjorde; det var samme Mand,
der derpaa satte Ild paa Kyringshuset, hvor endnu Hr. Peebles fremdeles var tilstede indtil en Mand Allick
Moorhead kom og fik ham bort, skjøndt Peebles vilde blive staaende. Arrestanten angiver, at forinden
Peebles var Planter Skeoch og Forvalter Mac Kay paa Plantagen, [Folio 58b-59a, opslag 446] og han har ingen
Tvivl om, at de, hvis de havde været bevæbnede, understøttede af Bettys Hope’s Folk, der alle vare trofaste,
vilde kunde have holdt 6 Bander borte. Da det foreholdtes Arrestanten at have deeltaget i Spectaklerne paa
Carlton, Onsdag Morgen, nægter han saadant paa det Bestemteste, og han antager, at der maa foreligge en
Forvexling med en Broder, som havde John James, der var paafærde hver Dag under Spectaklerne og endte
med at blive skudt om Søndagen. Han paastaaer, at han var hjemme paa Pl. hele Onsdag Morgen, og at
saadant vil kunne oplyses.
Arrestanten afført.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4¾.
Ph Rosenstand
C Sarauw
Forsberg
Aar 1878 Torsdagen den 21de November om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix
Arresthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt at han ved Embedsforretninger i Byen
Frederiksted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede.
I Henhold til hvad der under de tidligere Forhører var fremkommen om at hvad Vei Banderne vare gaaet
frem og navnlig om, at den Bande, der senest kom til Bettys Hope, kom fra Diamond og Enfjeldgren Kanten;
skredes til Undersøgelse om denne Bandes Oprindelse.
Fremstilledes John Joseph af Pl. Enfjeldgreen, der forklarer, at det var Torsdag Morgen, formodentlig
henved Kl: 9, at en Bande kom ind paa Enfjeldgreen. A. mener at den saa ud til at indeholde omtrent Folkene
fra omtrent 3 Plantager. Der var i den ene Deel Folk fra Williamsdelight, hvorfra Banden kom, men han kan
ikke sige at han kjendte nogen andetsteds fra; der var ikke nogen egentlig fremtrædende Anfører eller
Capitain for Banden; skulde han særlig nævne nogen, maatte det være John William af Williamsdelight.
Banden nedbrændte aldeles Værkerne. Da han kom tilstede ved Værkerne fra Negerbyen, saae han Joe
Briggs, tidligere af Pl. Cane, komme ud fra Romkjelderen og et Øieblik efter stod Romkjelderen i lys Lue.
Blandt Folkene fra Wmsdelight saae han ogsaa Francis Richard. Fra Enfjeldgreen gik Banden videre til Diamond, hvorfra, en halv Times Tid efter, endeel af Banden kom tilbage, og raabte til Enfjeldgreens Folk, at de
maatte komme med og gaae ned til Goodhope. Der var en Mand ved Navn John Christian (tilføjet: Flanders)
fra Carlton, der stod i Spidsen for [Folio 59b-60a, opslag 447] denne Afdeling, han havde været med ogsaa
den første Gang, men A. vidste dengang ikke, hvem han var. Af Enfjeldg.s Folk, der for endeel allerede vare
fulgte med op til Diamond, fulgte mange med denne Bande, deriblandt ogsaa A. selv. Paa Gosling Bay Pasture
stødte de sammen med Resten af den Bande, der tidligere havde været paa Enfjeldgreen. A. lagde ikke
Mærke til, at der var Folk fra Diamond i Banden, og det var saaledes væsentlig Folk fra Høgensborg, Williamsdeligt, Cane og Enfj. samt Carlton, der, som han antager henved Kl: 11, under Anførsel af den oven-

32

nævnte John Christian afbrændte Goodhope’s Værker og andre Bygninger. A. var med den Deel af Banden,
der havde at gjøre med Forvalter huset og var ogsaa med derinde, men der var intet at slaae istykker eller
røve og A. vil ikke have været med at sætte Ild paa. Da Romkjelderen og Værkerne bleve antændte, var A.
oppe ved Allowancekjelderen, hvorfra han dog intet vil have taget, saa han saae ikke, hvem der der satte Ild
paa Værkerne.
Fremstilledes Thomas William af Pl. Enfjeldgreen, der med Hensyn til Bandernes komme til Enfjeldgreen
forklarer som forrige Arrestant. Han angiver, at John Christian, hvem han kjender, ere Fører for Banden i
hvilken han væsentlig saa Folk fra Høgensborg og Williamsdelight og vil saaledes ogsaa have seet de af forrige
Arrestant nævnte John William og Francis Richard. Arrestanten gik halvveis indtil Diamond, men vendte saa
tilbage. Da Banden vendte tilbage fra Diamond vil han ikke have kunnet undgaa at gaae med til Good Hope,
hvilket han saaledes gjorde, men han vil ikke have gjort noget andet og søgte at slippe saa snart ham mulig
bort fra Banden.
Fremstilledes Lazarus Hatchett af Enfjeldgreen, der angiver, at han ikke var tilstede paa Enfj., da Banden
kom der, eftersom han Onsdag Morgen da han hørte, at der var Ildebrand, var gaaet til Frederiksted, hvor
han blev taget op.
Fremstilledes Francis Richard af Pl. Williamsdelight, f. paa Barbados, der forklarer, at Torsdag Morgen
omtrent Kl: 8 kom Høgensborg Folk i en Bande ind i Wmsdelights Gaard og gik op til Huset, hvor da Plantagens
egne Folk kom ud og søgte at tale dem tilrette; men de raabte i Munden paa hinanden, at idag maatte ingen
tale til dem, da de kom for at brænde Værkerne af. De brændte derpaa Forvalterboligen af, hvorimod de lode
Værkerne staa da Plantagens Folk bad dem derom, under Angivende af, at de vare saa nær ved Negerbyen.
Alle i Banden var lige ”cross” saa at A. ikke kan sige at der var nogen [Folio 60b-61a, opslag 448] Fører, men
det vare lutter Høgensborg’s Folk og A. vil ikke engang have bemærket Folk fra den mellemliggende Plantage
Cane iblandt dem. Efter at Banden havde forladt Pl. og var gaaet videre over til Enfjeldgreen gav A. sig, paa
Opfordring af Forvalterens Kok til at rulle nogle Fad Rom ud af Romkjelderen for at skjule dem i ”the
leespond”. De to Karremænd Steven og Frank, samt John William vare behjælpelige dermed. Han indrømmer,
at da det var gjort, gik han efter Banden over til Enfjeldgreen men Værkerne vare allerede i Brand. Det kan
gjerne være, at John William er gaaet noget forinden A. og kan saaledes have været med paa Enfjeldgreen.
A. gik fra Enfj. hjem igen og vil ikke have været med paa Good Hope eller andre Steder.
Fremstilledes John R. Duggins af Pl. Williamsdelight, der angiver, at han ikke var paa Pl., da Banden kom
der, eftersom han allerede dengang var bleven anholdt i Frederiksted, hvor han havde begivet sig hen tidlig
om Onsdag Morgen.
Samtlige Arrestanter, vare afførte, efterhaanden som de vare afhørte.
Derefter indledtes Undersøgelser med Hensyn til den Bande, der om Onsdagen havde iværksat Ildspaasættelse paa Værker og Bygninger formeentlig begyndende med Pl. St. Georges.
Fremstilledes Christain James af Pl. St. Georges. Han forklarer, at han er Nattevagt paa Plantagen og havde
om Dagen opholdt sig i Negerbyen, hvor han var, da, som han antager, Klokken henved 5 en Bande kom til
Pl. St. Georges Gaard. Da han angiver, at Banden dengang allerede havde afbrændt Allandale og formeentlig
ogsaa havde været paa Becksgrove, samt at en af de Negere, der stod i Spidsen for den, var Johnny fra
Becksgrove, foruden hvem der var en Mand ved Navn Boomann eller noget lignende og to fremmede – blev
A. foreløbig afført.
Og fremstilledes Johnny, hvis fulde Navn er John Thomas Solers, af Pl. Becksgrove. Han forklarer, at der
Onsdag Eftermiddag kom en stor Bande henad Landeveien, der strax øst for Høgensborg fører ned til Cane
Valley og Becksgrove. A. og flere andre Folk gik den imøde imellem Cane Valley og Waldberggaard og bildte
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dem ind, at Beckgrove allerede var brændt, [Folio 61b-62a, opslag 449] hvorefter Banden vendte om, idet
den tog A. med; han fik imidlertid snart Leilighed til at forsvinde i et Sukkerstykke og gik atter hjem. Banden
kom under vilde Raab og Skrig; navnlig hørtes Raabet ”our side”, hvilket A., da han ikke vidste, hvad han
skulde sige, besvarede. Benden bestod af flere hundrede Mennesker, men A. vil ikke have kjendt en eneste
en i Flokken. A. angiver, at være født paa Barbados men kom som en Dreng til Pl. Becksgrove. Han benægter,
at han har været med Banden i St Georges Gaard.
Fremstilledes paany Christian James, med hvem A. Johnny blev confronteret, og Christian James fastholder bestemt sin Paastand om, at han var i Gaarden. Arrest. beretter videre, at da han, som tidligere forklaret,
kom fra Negerbyen ned til Værkerne, vare disse alle Vegne, baade i Romkjelderen og i Kyringshuset, foroven
og forneden, i fuld Brand. Da Arrest., der kom med et Forfærdelsesraab, blev kjendt som Vagtmand, blev han
omringet af 4 Personer, hvoraf den ene var den nys fremstillede John Sobers, den anden Boomann, eller
Poorman eller hvad han nu hedder, og de 3 à 4 vare fremmede Barbados Folk, der raabte paa, at han som
Vagtmand formodentlig næste Dag vilde angive dem, og at det derfor var bedst, at han blev brændt med,
hvorpaa de virkelig toge fat paa ham og trak ham henimod den brændende Romkjelder, men det lykkedes
ham at slippe bort fra dem, hvorpaa han stak ind i et Sukkerstykke, hvor han forblev skjuldt, indtil Banden
var færdig. A. veed, at han er beskyldt for, at han har været med til at brænde Romkjelderen, men troer, at
det er en Misforstaaelse, der kommer af, at han selv skulde have været brændt i den. Da han var bange for,
paa Grund af denne Beskyldning, at komme til at lide Overlast, lod han selv Driveren anholde ham.
Arrestanterne afførte.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4¾. –
Ph Rosenstand
Forsberg
Aar 1878 Fredagen den 22de November om Formiddagen Kl: 10 blev Commissionen sat og Forhør optaget
af undertegnede Commissair, Politimester Forsberg i Overværelse af Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent J. C. Nielsen. [Folio 62b-63a, opslag 450]
Commissarius bemærkede, at A. William Barnes af Pl. Rust up Twist havde anmodet om at blive stillet for
Forhør.
Fremstilledes A. William Barnes, som forklarer, at han nu ønsker at tilstaa, hvad han tidligere under Forhøret har fortiet; Han forklarer, at Bamberg maa vide Besked om Alt, hvad der skete i Frederiksted Tirsdagen
1ste October; han havde nemlig givet A. i Vagtmanden William Henry’s Overværelse en omstændlig Beretning
derom; Dette skete Fredag Morgen under A.s Ophold paa Plantagen Lower Love. Ligeledes maa Bamberg
vide, hvem der Torsdag Aften eller Natten mellem Torsdag og Fredag afbrændte Værkerne paa Pl. Mt Pleas.
& Plessens. Denne Formodning grunder Arrestanten paa, at Bamberg om Aftenen seent /: mellem KL: 10 og
12 :/ ikke var gaaet tilsengs, men vækkede Arrestanten og bad ham om at gaae op paa Mt Pleasant’s Bakke
for at holde Udkig med de Soldater, som rimeligviis vilde komme til Plantagen i Løbet af Natten. Da A. kom
uden for Huset traf han nogle faae – 5 a 8 – Mænd, og opdagede da, at Værkerne netop vare antændte og
begyndte at blusse op. Endvidere udsiger Arrestanten, at efter at han i nogen Tid havde holdt Vagt paa Mt
Pleasants Bakke og der var bleven gjennemblødt af Regnen, bragte Bamberg ham ikke tilbage til det Huus,
han sidst havde forladt, men til en i samme Negerby boende undersætsig Mand, som var Capitain, og som
bar et rødt Baand omkring sin sorte Hat; det var denne Mand, som Torsdag Eftermiddag afbrændte L
Bethlehems Værker. (Tilføjet i margen: NB. cfr. p 72) Afført.
Fremstilledes A. Joseph William af Windsor, som forklarer, at John Lewis /: skudt :/ af Lebanonhill Torsdag
Morgen indfandt sig paa Plantagen Windsor, hvor han, blandt Folkene der, under Trudsel om Vold og Brand,

34

samlede en Bande, som under hans – A.s – Augustus Hatchett /: død :/ og John Adam /: skudt :/ samt John
Lewis’s Anførsel gik over mod Morningstar, hvor de dog ikke gik ind paa Plantagen, men fortsatte Veien til
Mt Collier, hvor Augustus Hatchett antændte Vaaningshuset; hvem der antændte Værkerne, saa A. ikke, da
han blev staaende i Gaarden i nogen Afstand fra disse. Efter at Banden var bleven forstørret ved Folk fra Mt
Pellier – og vel [Folio 63b-64a, opslag 451] ogsaa nogle fra Morningstar – gik den tilbage til Morningstar, hvor
først Vaaningshuset og derefter Værkerne bleve antændte. Det var Augustus Hatchett, som satte Ild paa
Vaaningshuset, men hvem der antændte Værkerne, veed A. ikke, da han blev staaende oppe i Gaarden, for
at kjøle et Saar han havde faaet i Haanden, ved at holde den i et Fad fyldt med Vand. Nærmere tilspurgt,
udsiger A., at han allerede paa Veien fra Windsor til Morningstar havde paadraget sig John Lewis Uvillie og
blev pryglet af ham; senere da de kom til Morningstar, bebreidede Lewis A., at han ikke var virksom nok; ved
hvilken Leilighed han – Lewis – saarede A. i Haanden med sin Sabel. Fra Morningstar gik Banden ned til
Concordia, hvor A. saae Leilighed til at snige sig bort og gik hjem til Windsor. A. kan saaledes ingen Forklaring
afgive angaaende Bandens Foretagender efter at den forlod Concordia. Afført.
Fremstilledes Francis Simmons af Morningstar, som forklarer, at han, da Banden fra Windsor passerede
Morningstar, sluttede sig til den og gik op til Mt Pellier hvor han saae Henry James af Windsor sætte Ild paa
Værkerne, men hvem der har afbrændt Vaaningshuset, veed han ikke. Fra Mt Pellier fulgte han Banden tilbage til Morningstar, hvor han vedgaaer at have trængt sig ind i Vaaningshuset for at stjæle, men han fik
intet der, hvorimod han senere nede i Provisionskjelderen stjal af det Meel, som af Lucas Isaac af Concordia
blev uddeelt til Morningstars Folk. Da dette skete, brændte Vaaningshuset, og en Afdeling af Hoben var gaaet
ned til Værkerne, som kort efter bleve antændte og nedbrændte. Efter at Banden var bleven færdig paa
Morningstar, begav den sig til Concordia, hvor Forvalterboligen blev opbrudt af ”St Eustatius” Robert. En Flok
af Folkene gik ind i Huset hvor de itubrækkede Møblerne; et Fad Meel blev rullet ud af Kjelderen – af hvem
veed A. ikke – og deelt mellem Plantagens Folk, hvorefter først Huset og senere Værkerne bleve antændte.
Banden gik fra Concordia over til Pl. Windsor, hvor de fandt Vaaningshuset staaende aabent. En Deel af
Hoben gik ind i Huset, men hvad de der foretoge [Folio 64b-65a, opslag 452] sig veed A. ikke. Kort efter blev
Huset antændt og samtidig hermed tændte John Lewis Ild i Romkjelderen, ved hvilken Leilighed en Dreng,
navnlig Peter Francis, blev indebrændt og flere – blandt andre Joe Williams og Augustus Hatchett bleve mere
eller mindre forbrændte. Da Banden forlod Windsor gik Arrestanten hjem til Morningstar. A. afført.
Fremstilledes James Gumbs af Pl. Morningstar som forklarer, at han fulgte med den Bande, som under
John Adams Anførsel kom fra Windsor, paa Veien til Mt Pellier, uden for Plantagen gjorde Banden et kort
Holdt, da saa ”Capitainen” sagde at ”at han ikke havde Folk nok”; efter at Folk fra Mt Pellier og nogle fra
Morningstar havde sluttet sig til Hoben, gik denne ind paa Plantagen, hvor Vaaningshuset og Værkerne bleve
antændte. Medens Bygningerne brændte, og endnu førend Banden havde forladt Plantagen, gik A. tilbage til
Morningstar, hvor Banden ogsaa, ikke længe efter, indfandt sig. Hr. Farrelly’s Huus blev opbrudt, og en stor
Mængde af Hoben trængte ind i Værelserne hvor Jealousier, Møbler og andet Bohave blev ituslaet og senere
afbrændt. A. vedgaaer, at han var oppe ved Husets Dør, men han nægter, at han har været inde i Huset. A.
forklarer, at han, ved den foromhandlede Leilighed saae Francis Simmons i Salen, hvor han ituslog Hr.
Farrellys Skrivebord og kastede Stumperne, tilligemed en Deel andre sønderbrudte Møbler sammen i en Hob,
som han derefter ved Hjælp af endeel tørt Straa satte Ild paa, hvorved Huset antændtes og nedbrændte. A.
indrømmer at der, da Francis Simmons satte Ild paa Skrivebordet, som forklaret, var flere Folk tilstede, men
det er ham ikke muligt at erindre, hvem det var, men han erindrer dog, at et Fruentimmer, navnlig Sarah af
Windsor, bragte Magas til Vaaningshuset for at paaskynde dets Brand. Efter at Banden havde ødelagt
Bygningerne paa Morningstar, gik den ad Landeveien til Concordia, men A. fulgte ikke med; hvorimod han
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forsikkrer, at han kun nødtvungen og navnlig af John Lewis truet paa Livet fulgte Banden op til Mt Pellier,
hvor han [Folio 65b-66a, opslag 453] blev staaende ude paa Landeveien uden at deeltage i de paa Plantagen
forøvede Ødelæggelser. Afført.
Fremstilledes James Edward af Pl. Morningstar som forklarer, at han den her paagjeldende Torsdag ikke
forlod Pl. Morningstars Grund og navnlig hverken fulgte Banden op til Mt Pellier eller senere ned til Concordia. Alt hvad han maaskee har forseet sig i, er at han ringede med Plantagens Klokke, da han saae, at Vaaningshuset brændte, men han vidste ikke bedre, end at han skulde ringe med Klokken, naar der var Ildebrand
paa Plantagen. Betydet, at det var rimeligere at antage, at han ringede med Klokken for at kalde Banden op
til Plantagen, nægter han at have havt saadan Hensigt og anfører, at da han begyndte at ringe med Klokken,
var Vaaningshuset allerede antændt. Foreholdt, at det om ham er udsagt, at han var med John Adam, da
denne satte Ild paa Værkerne, nægter A., at saadant er Tilfældet, og udsiger, at da Værkerne antændtes,
opholdt han sig oppe ved Dammen i Gaarden. Afført.
Fremstilledes Thomas Benjamin af Plantagen Morningstar, som forklarer, at han den paagjældende
Torsdag var i Negerbyen, da Augustus Hatchett kom op mod A. og betydet ham, at han vilde blive dræbt og
Negerbyen nedbrændt, hvis han ikke sluttede sig til Banden; saaledes truet forlod A. Negerbyen og gik ned
paa Landeveien i Nærheden af det gamle Sygehuus hvor han forblev, indtil Vaaningshuset og Værkerne vare
nedbrændte. Da Banden var ved at gaa videre, gjorde Føreren Augustus Hatchett det nødvendigt for A. at
følge med, men han gik kun med til en Markvei som skiller Morningstar fra Concordias Land, hvor en anden
Bande fra Concordia kom Banden fra Morningstar imøde, og under den derved foranledigede Bevægelse saa
Arrestanten Leilighed til at snige sig bort og gik hjem. A. nægter at have været paa Concordia eller andetsteds
med Banden, efter at han havde forladt Morningstar. Med Hensyn til, at Arrestanten har været beskyldt for,
ved den heromhandlede Leilighed at have været bevæbnet med et Gevær og blæst i Skal- [Folio 66b-67a,
opslag 454] len, blev han tilspurgt, men nægter saadan Angivelses Rigtighed. Afført.
Betjent J. C. Nielsen fratraadte og Betjent P. Jensen tiltraadte som Vidne.
Fremstilledes John Abraham Vagtmand paa Pl. Morningstar, som, foreholdt, at han er beskyldt for at have
uddeelt Allowance og sat Ild paa Magasstakkene paa Pl., nægter disse Angivelsers Rigtighed. Melet, som
uddeeltes, blev leveret Folkene af en Mand navnlig Baily, og Magasstakken antændtes af John Bobbs og
Louisa Ann begge af Pl. Morningstar. Arrestanten forklarer videre, at han den paagjeldende Torsdag ikke
forlod Plantagen Morningstar’s Grund og, at han under hele Opstanden ikke har deeltaget i, eller været tilstede ved nogen af de forøvede Ildspaasættelser, naar undtages hans Ophold paa Plantagen Morningstar.
Arrestanten afførtes.
Fremstilledes A. George Bachelor af Morningstar, som forklarer, at der Natten mellem Onsdag og Torsdag
af Hr. Farrelly blev sat 4 Mand som Vagt ved Vaaningshuset og andre 4 ved Værkerne. A. var blandt dem,
som skulde bevogte Vaaningshuset. Om Natten blev der vel blæst i en Skal i Morningstars Negerby, men
iøvrigt var det roligt. Da A. Torsdag Morgen saa Banden komme imod Morningstar, optog han et enkeltløbet
Gevær, som Tømmermanden John Hewitson, uden at lade det, havde hensat i det gamle Sygehuus, som
fortiden beboes af Staldkarlen. Saaledes bevæbnet oppebiede A. Bandens Komme. Føreren af Banden John
Lewis fratog ham det. Senere da Banden var kommen op til Windsor gav John Lewis Geværet til Henry
Johnson, for at bære det, men Johnson nægtede at retournere det til John Lewis og gav det til Arrestanten,
som veed, at det er tilbagegivet til John Hewitson. A. vedgaaer, at han fulgte i Banden fra Morningstar til
Concordia og derfra til Windsor, hvorhen han ubemærket sneg sig gjennem Negerbyen bort og gik hjem, men
han tillægger, at han, navnlig af John Lewis, ved Trudsler blev tvungen til at følge med, alt hvad han i saa
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Henseende kunde gjøre var at forholde sig rolig, hvilket han gjorde, baade paa Concordia og Windsor. [Folio
67b-68a, opslag 455]
Fremstilledes John Bob af Morningstar, som, efter at være betydet, at han blandt andet, var beskyldt for
at have antændt Magashuset paa Morningstar, nægter Beskyldningens Rigtighed, derimod vedgaaer han, at
han om Torsdagen har blæst i Skallen, som man ogsaa har beskyldt ham for. Med Hensyn til Magassen udsiger
Arrestanten, at han, medens han hensat i Arrest i Christiansværnsfort, til John Adam /: skudt :/ en Dag
beklagede sig over, at man beskyldte ham for, at have antændt Magashuset paa Morningstar som han ikke
var skyldig i, hvortil John Adams svarede: ”Den Sag kan du tage dig let, da jeg har seet, at det var James
Strong, der antændte Magashuset”. Iøvrigt vedgaaer Arrestanten, at han fulgte Banden til Mt Pellier og gik
med den tilbage til Morningstar, derfra til Concordia og Windsor, hvorfra han sneg sig bort fra Banden og gik
hjem. Paa ingen af de nævnte Steder deeltog A. i de forøvede Ødelæggelser. At han fulgte dem paa deres
Vandring, kunde han ikke undgaae, da Førerne, 4 i Tallet, truede med at ville nedbrænde Negerbyen, hvis
Folkene ikke toge Parti og fulgte med. Arrestanten afført.
Fremstilledes John Charles af Windsor, som vedgaaer, at han fulgte Banden fra Windsor til Mt Pellier og
derfra over Morningstar og Concordia tilbage til Windsor. Paa ingen af Stederne deeltog A. i de forøvede
Ødelæggelser hvorhos han dog tillægger, at da han paa Concordia af nu afdøde Killian af Marys Fancy blev
bebreidet sin Uvirksomhed og truet med Prygl, kom han for at undgaa Overlast til at rive den saakaldte
”Feedingboard” ved Møllen overende, men det gik ikke videre itu. A. forsikkrer, at han ikke fulgte Banden
længere end til dens Tilbagekomst til Windsor men han saae fra Windsor’s Negerby, at Banden gik over til
Factorie Stationen ved Glynn, som blev antændt; hvorfra den ad Landeveien gik over til fra Glynn, hvor Hoben, af bevæbnede Folk, som kom ned fra Pl. Bonne Esperance, blev angrebet og splittet. – Afført.
Commissionens Møde hævedes Kl. 4½.
Forsberg
[Folio 68b-69a, opslag 456]
Aar 1878 Lørdagen den 23de November om Formiddagen Kl. 9 sammentraadte Commissionen i St Croix
Arresthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt at ved Embedsforretninger i Byen
Frederiksted var forhindre fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilsted.
For Commissionen fremstilledes Axelina Elizabeth Salomon kaldt Agnes af Pl. L Bethlehem; der omhandles
i det ved Frederiksted Politiret den 9de October optagne Forhør. Hun forklarer, at hun den paagjældende
Onsdag Morgen, efter at have været inde paa Carlton, saaledes som i det nævnte Forhør omforklaret, begav
sig lige hjem til Bethlehem. Med Hensyn til Affairen paa Carlton vedgaaer hun fremdeles, at hun kastede en
Steen paa en Soldat – hun vil nemlig kun have seet en Soldat inde i Carlton Gaard, men hun siger, at Soldaten
ikke faldt til Jorden ved dette Steenkast, og at hun kun gjorde det, fordi de andre i Hoben vare efter hende,
fordi hun intet gjorde. Det var John Christian /: Flanders skudt :/ og Joseph /: Heyns :/ der fik Pøbelhoben,
som Arrestantinden traf paa Vei uden for Carlton, ind paa Plantagen. A. var omtrent Kl. 7, da hun hørte om
Ildebranden i Frederiksted, gaaet ned ad Byen til, da hun i et Værelse der har en Seng og under Sengen.
Ligeud for Carlton stødte hun paa en Pøbelhob, som det var hende umuligt at passere, idet den tog hende
med, da den, som bemærket, under Anførsel af Flanders og Joseph gik ind paa Carlton; det var Flanders, der
stod og fortalte Hoben, at der var to Soldater inde paa Carlton, og at de skulde komme ind efter dem. Den
største Deel af dem gik da med Flanders op igjennem Negerbyen for at komme rundt om Plantage Gaarden,
medens den mindre Deel med Joseph i Spidsen gik ad Alleen op i Gaarden. Flanders havde en Kølle i Haanden,
medens Joseph havde en ny Sukkerøxe og en ny Kniv i Haanden. Sukkerøxen var behæftet paa en Stok. Paa
bestemt Tilspørsel i saa Henseende angiver A: at hun kastede sin Steen paa Soldaten, førend nogen anden
havde angrebet ham, at Steenen var saa stor som hendes knyttede Haand, at Steenkastet ikke fældede
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Soldaten til Jorden men at han blev slaaet [Folio 69b-70a, opslag 457] ned af Flanders og Joseph. Den Soldat
A. taler om var, da hun kastede Stenen paa ham, paa sin Flugt fra Stalden naaet til Cisternen, der ligger
imellem Vaaningshuset og Stalden; hun saa Soldaten falde til Jorden under de Andres Slag hvorpaa hun,
forfærdet og skraalende, vil være løbet sin Vei. Arrestantinden vil ikke have seet mere end den ene Soldat;
om det var ham, der var forfulgt af Harrison, ved A. ikke, dahun ikke saa noget til eller lagde Mærke til denne
Forfølgning med Sablen /: jfr. Standrettens Protocol for 12te Oct:/
Fremstilledes Joseph Heyns af Pl. Carlton i hvem Arrestantinden Agnes med Bestemthed vil gjenkende
den af hende omforklarede Joseph. Hun benægter bestemt at have været med ved den paagjældende Leilighed og angiver at hun, da Affairen gik for sig i Carltons Gaard, endnu var paa Roses Hill, hvor hun boer, og
hvorfra hun først kom ned til Carlton, da Soldaterne allerede vare bragte ud paa Landeveien /: jfr Standretsforhør :/
Arrestantinden Agnes vedbliver imidlertid, at det er ham, og forklarer, at hun den Dag, da de i Lægteren
bleve bragte fra det engelske Skib til Fængslet, der saae A. hvis Navn hun ikke tidligere kjendte, og spurgte
andre Fanger, hvem han var, fordi hun i ham gjenkjendte Manden fra Pøbelhoben ved Carlton.
Arrestanten vedbliver, at det ikke kan være ham hun har seet. Forsaavidt som A. er sigtet for at have
været med ved Ildspaasættelsen paa Pl. Whim, benægter hun saadant. Den Bande, der afbrændte Whim
kom derhen fra Carlton hvor Værkerne afbrændtes Torsdag Middag Klokken 12 – 1. Medens Whim brændte
vil A. sammen med flere og deriblandt ogsaa A. Alexander Blackmann have været ifærd med at bringe Planter
Skeorch’s Ting i Sikkerhed, og A. stod i Gaarden, tæt ved Cisternen, da Banden ad en Gjenvei forbi
”Leesponden” styrede lige hen paa Værkerne. I Spidsen for Banden var William Washington, tidligere af
Goodhope, Joseph Briggs af Fredensborg, James Spencer af Høgensborg og Sophia af Høgensborg. Denne
Sidste havde ved Siden fæstet en lille Kurv med Svovlstikker og under Armen havde hun [Folio 70b-71a, opslag 458] en Flaske med Kerosin. Joseph Briggs, der tidligere har levet paa Carlton, viste Veien til Romkjelderen som derpaa William Washington og James Spencer brød op. Hvorpaa Sophia antændte Ilden. Saa saare
Ilden var antændt, kom de op i Gaarden og gik til Kjelderen under Vaaninghuset. Da Zanko og Goodhope
strax vilde ifærd med Allowancekjelderen, truede Briggs ham med at ville hugge Hovedet af ham, hvis han
aabnede Allowance Kjelderen, forinden han fik Ordre, og lod ham først aabne Hrr Skeoch’s egen Kjelder, hvor
Banden gjorde sig tilgode med en Tønde Ale og andre Drikkevarer som de fandt der; hvorefter Washington
med en Øxe huggede Laasen af Allowancekjelderen, medens James Spencer og Sophia gik op i Huset, hvorhen
imidlertid Driveren og A. fulgte dem og forhindrede dem fra at anrette Ødelæggelser eller at sætte Ild paa.
Der var 4 Fade Meel og et Fad salt Fisk i Kjelderen, der bleve slaaet istykker, saa Folkene kunde tage til sig,
hvad de vilde. En stor Mængde Meel og Fisk blev saaledes bortført af de medfølgende Fruentimmer i
Pudevaar, Forklæder og Tørklæder, hvad de ikke kunde føre med sig, blev spredt om i Gaarden. Banden
truede med ogsaa at afbrænde Negerbyen, fordi de fandt, at Carlton’s Folk ikke vare raske og rede nok til at
slutte sig til dem og ikke vilde med over til Høgensborg. Paa samme Tid, kom imidlertid en Afdeling Soldater
netop tilstede, og Banden splittede sig til alle Sider i Sukkerstykkerne og Negerbyen. 7 bleve skudte. Denne
Bande var dermed opløst; og A. vedbliver, at han ikke har været med dem, enten paa Whim eller noget andet
Sted.
Efter hvad der af denne A. er forklaret og de forskjellige i Torsdag afgivne Forklaringer fremgaaer, har da
denne Bande afbrændt Williamsdeligt, Enfjeldgreen og tildeels Diamond, samt Good Hope, Whim og Carlton.
Fremstilledes John William Washington af Pl. Høgensborg; Han angiver at han, der vare Vagtmand, var
hjemme paa Pl. hele Torsdagen, indtil han saae Røgen paa Carlton, da han gik derover.
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Fremstilledes James Spencer af Pl. Høgensborg, som forklarer, at han har været hjemme paa Høgensborg
hele Torsdag og saaledes ikke [Folio 71b-72a, opslag 459] været med ved Branden ved Carlton, saalidt som
ved nogen Ildebrand under hele Oprøret.
De tvende sidstnævnte Arrestanter fremstilledes for A. Joseph Heyns, der erklærer, at han kjender dem
godt, og at de ere de to Personer, om hvem han ovenfor har forklaret.
Fremstilledes John Abraham Williams, der ligeledes er sigtet for, at have deeltaget i Ildspaasættelsen paa
Bolton. Han forklarer, at han, da han fra Høgensborg saae Branden paa Carlton, naaede han saa langt som til
en Markvei, som støder op til Plantagen, men længere kom han ikke.
Fremstilledes John Peter af Pl. Concordia, der forklarer, at Concordia blev brændt Onsdag Formiddag, af
en Bande der anførtes af Party fra L. Bethlehem og Joe Spencer fra Høgensborg samt Francis Buffert fra St
George. Denne Bande kom fra Carlton Kanten og han, efter A. Mening, været den samme der tidligere paa
Morgenen havde begaaet Exesserne paa Carlton. Hvem det var, der under Anførernes Ordre effectuerede
Brandstiftelserne, kunde A. der tilligemed de fleste af Concordia Folkene opholdt sig i Negerbyen ikke see,
men Anførerne kjendte han sikkert nok. – Denne Bande gik fra Concordia og skate Ild paa Wheel of Fortune
og A. saae den ikke igjen passere Concordia. Derimod kom der kort efter en anden Bande fra Wheel of Fortune Kanten til Concordia, hvilken gik videre ad Hovedlandeveien øster paa. Hvad Vei den videre fulgte kan
A. ikke sige. En Person der hedder Johannes blæste paa Skal for den og den kom igjennem Concordia for at
faa Folk fra denne Plantage til at slutte sig til den, men Forvalteren havde forbudt dem at deltage i Optøierne,
saa de holdt sig hjemme. Underveis, som Banden kom frem, satte de ogsaa Ild paa Sukkermarkerne, saa at
der saaledes brændte store Strækninger.
Samtlige Arrestanter vare efterhaanden de vare blevne afhørte afførte.
Derefter fremstilledes, paa Foranledning af den af A. William Barnes igaar afgivne Forklaring, William
Henry af Pl. L Love Han forklarer, at Bamberg i hans Huus Fredag Morgen fortalte om sine Bedrifter i Vestenden Natten mellem Tirsdag og Onsdag, baade om, at han havde reddet Gods for hvide Folk, og at han
havde været med til at plyndre og [Folio 72b-73a, opslag 460] saaledes været med til at opbryde en Jernpengekiste som Nordsidefolkene havde slæbt ud fra William Moores Boutik i Strandgaden. Paa samme Tid
havde han talt om, at han vilde være den tredie til at blive skudt; foran ham, vilde Touren komme til Joe La
Grange, og en anden ung Mand hvis Navn A. ikke husker. Men det er ikke A. mulig, at give nogen ordentlig
Fremstilling af hvad det egentlig var, at Bamberg, der som A. siger, pralede til høire og venstre, talte om.
Fremstilledes Johannes Samuel, kaldet Bamberg, der angiver, at hans Ven med den høie sorte Hat med
det røde Baand om, hedder Joe William og er fra Mt Pleasant & Plessens, men A. vil ikke have været tilstede
ved Ildebranden paa L Bethlehem. Han vil være kommen fra Frederiksted til Mt Pleasant paa den Tid da Mt
Pleasants Vaaningshuus brændte, men vil ingen Deel have havt i Ildspaasættelsen. Ligesom han ogsaa
nægter, hvad Barnes har sigtet ham for at have uddeelt en Deel Sukkerøxer, han fandt i Mt Pleasants Huus,
til Pøbelen. Efter først at have angivet, at Banden gik fra Mt Pleasant’s Vaaningshuus ind til Værkerne og
afbrændte dem, men han senere indrømmer, at det var langt senere ud paa Aftenen, vel endog om Natten,
at Mt Pleasant’s Værker afbrændtes, og at han dengang ikke laae og sov i Mt Pleasant Negerby, hvorimod
han vel have ligget i Budskerne paa Bakkerne paa den anden Side af Værkerne.
William Barnes blev paany fremstillet og paastaaer, at det var efterat Værkerne vare i Brand, at Bamberg,
der ikke var gaaet til Ro i Negerbyen, men færdedes ude sammen med nogle andre, deriblandt A. selv, hvem
Bamberg kom og vækkede, gik op paa en Bakke mellem Grove Place og Upper Love, som han angav, for at
holde Vagt.
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Arrestanten Bamberg angiver paa udtrykkelig Tilspørgsel, at han blev i Vestenden hele Onsdagen, hvorimod han nu angiver, at det ikke var Torsdag Aften men Torsdag Morgen, han forlod Frederiksted, men han
vil have siddet hele Dagen stille og rolig ved Goodhope’s Vindmølle og betragtet Ildebrandene [Folio 73b74a, opslag 461] oppe i Landet, men han saae ikke noget til, at Goodhope i den Tid brændte, Saalidt som han
saae nogen Ild paa Whim eller Carlton.
Arrestanterne afførte.
Commissionens Møde hævedes Kl: 5.
Ph Rosenstand
Forsberg
Aar 1878 Mandagen den 25de November om Middagen Kl 12 sammentraadte Commissionen i St Croix
Arresthuus. Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand havde anmeldt at han ved Forretninger i Byen Christiansted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede.
Fremstilledes James Edward af Pl. Morningstar, som næst at henholde sig til hvad han tidligere her under
Forhøret har udsagt, nægter at have forseet sig paa anden Maade.
Da den af Commissionen anstillede Undersøgelse ikke har bragt yderligere graverende Omstændigheder
mod A., og det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev den paa ham decreterede Arrest
hævet, og han relaxeret.
Fremstilledes John F. Daggens af Pl. Williamsdelight, om hvem de anstillede Undersøgelser ingen ny graverende Oplysninger have afgivet; da han iøvrigt af Forvalter J. Flemming er givet et fordeelagtigt Vidnesbyrd
og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev den paa hans Person decreterede
Arrest hævet og han relaxeret.
Fremstilledes Isaac Franken af Byen Frederiksted, om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har givet ny
for ham graverende Oplysninger; og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev den
paa ham decreterede Arrest hævet og han relaxeret.
Fremstilledes Edward Henry af Pl Whim om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har givet ny for ham
graverende Oplysninger; og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev den paa ham
decreterede Arrest hævet, og han relaxeret.
Fremstilledes James William af Pl. Prosperity, om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har givet ny for
ham graverende Oplysninger; og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev den paa
ham decreterede Arrest hævet, og han relaxeret. [Folio 74b-75a, opslag 462]
Fremstilledes James Scarborough af Pl. Two Brothers, om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har givet
nye, for ham graverende Oplysninger; og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev
den paa ham decreterede Arrest hævet, og han relaxeret.
Fremstilledes John Ford af Pl. Grove Place, om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har givet nye, for
ham graverende Oplysninger; og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev den paa
ham decreterede Arrest hævet, og han relaxeret.
Fremstilledes John William Grogan, om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har givet nye, for ham
graverende Oplysninger; og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans Person, blev den paa hans
Person decreterede Arrest hævet, og han relaxeret.
Det blev bemærket, at Commissionen ved Skrivelse af 23de dennes fra Christianstad Politikammer har
modtaget efternævnte Anholdte John Frederik som er beset i Byen Frederiksted men arbeider som ”Porter”
paa Plantagen Grove Place og som af Planter Holms er sigtet for, at have været med til at sætte Ild paa
Plantagen Mt Pleasant, hvilken Sigtelse blev ham – der var fremstillet – betydet. Han forklarer, at have været
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i den Bande som afbrændte Mt Pleasants Værker m. m. men tillægger, at han var tvunget dertil. –
Commissionen, efter det Fremkomne, fandt det nødvendigt at sikkre sig Anholdtes Person, og decreterede,
at han hensættes i Varetægtsarrest.
Fremstilledes Susanne Riis af Plantagen Sunhill, om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har tilveiebragt yderligere mod hende graverende Oplysninger, og da det ikke skjønnedes [Folio 75b-76a, opslag 463]
uundgaaeligt at sikkre sig hendes Person, blev den paa hende decreterede Arrest hævet, og hun relaxeret.
Fremstilledes Joseph Riis af Plantagen Pl. Sunhill, om hvem den anstillede Undersøgelse ikke har tilveiebragt yderligere mod ham graverende Oplysninger, og da det ikke skjønnedes uundgaaeligt at sikkre sig hans
Person, blev den paa ham decreterede Arrest hævet, og han relaxeret.
Commissionens Møde hævedes Kl: 3½.
C Sarauw
Forsberg
Aar 1878 Tirsdagen den 26de November om Formiddagen Kl 9 sammentraadte Commissionen i St: Croix
Arresthuus. Samtlige Medlemmer vare tilstede.
Undersøgelsen med Hensyn til de Bander, der om Onsdagen den 2den huserede i Vestende Qvarteer blev
paany optaget.
Fremstilledes Alexander Blackmann af Pl: St Georges Hill. Han forklarer, han Onsdag Morgen, han troer
omtrent Kl: 8, fra St Georges Hill, hvor han boer, saae Ild nedenfor Lavlandet, og mener han navnlig at have
seet Whim’s Værker brænde. Han, tilligemed endeel andre af Folkene, gik ned og traf paa Landeveien strax
vesten for Carltons Bygninger en forskrækkelig Flok Mennesker; de gjorde Spectakler, jublede og Sang og
vare i høi Grad ophidsede, nogle bevæbnede med Møggreber, andre med Sukkerøxer mest paa Stænger eller
med Sabler. En af de virksomste i Hoben var John Christian /: Flanders skudt :/ der pralede af, at han og en
anden Person ved Navn Joe Golden /: skudt :/ havde været Hovedmænd for at stikke Ild paa Pl. Whim,
hvorfra, da de kom, Planter Latimer flygtede. A. tillige med nogle af Carltons Folk gik ind paa Carlton og han
vil der have opholdt sig et Par Timers Tid, medens Banden forøvrigt blev paa Veien. Der han gik tilbage fra
Carlton, vilde han følge en anden Markvei op til St Georges Hill og stødte da ved Kanten af Hovedlandeveien
paa Ligene af de to Soldater, om hvis Mord han gjentagende forsikkrer, [Folio 76b-77a, opslag 464] at han
intet hørte paa Carlton. Mordet maa være begaaet, inden A. kom ned fra St: Georges Hill. Hvem der, foruden
de to alt angivne Personer, var de mest fremstrædende i Banden, vil A. ikke kunne sige, da Mængden var saa
stor, at han ikke lagde Mærke til de Enkelte. A. blev hjemme, resten af Onsdagen forskrækket over hvad han
havde seet. Torsdag Morgen gik han ned til Carlton for at see om, der var noget for ham at gjøre /: i hvilken
Henseende bemærkes at St Georges Hill hører med til Carlton :/; han blev, tilligemed andre, af Underforvalter
Crawford sat i Gang med at bringe Planter Skeorch’s Bohave i Forvaring. Imidlertid kom der fra Høgensborg
Kanten en Bande trækkende ind paa Carlton. Carlton Folk bad dem skaane Plantagen, hvorpaa de virkelig
ogsaa gik videre, som de sagde for at brænde Goodhope, da de saa vilde komme igjen og brænde Carlton.
Banden brændte derefter virkelig Goodhope – om alene eller i Foreening med andre Bander, veed A., der
ikke var med i Banden, ikke – men da Banden kom tilbage og nu virkelig brændte Carlton, var den tre Gange
saa stor. Fremmest i den og decideret som Hovedmand gik en Mand, hvis Navn A. ikke dengang kjendte, men
som han siden har faaet at vide hed Washington. Hvorledes det gik til ved Romkjelderen og Værkerne kan
han ikke sige, da han var heelt oppe ved Huset, men det var Washington, der med to Slag af en tyk Stok slog
Laasen fra Allowancekjelderen, medens Spencer opbrød en anden Dør ved Siden af, som han troede, gjemte
for en anden Kjelder men kun vendte ind til Kokkens Værelse. Fra Skeorch private Kjelder, som ogsaa
Washington opbrød, uddeelte han Drikkevarer til høire og venstre, da de vare færdige med Uddeelingen af
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Allowance, styrtede den Deel op i Huset, men den eneste A. der vil have lagt rigtig Mærke til var Sophia af
Høgensborg, da det var hende som fornemelig foer om i Huset og væltede og ituslog og randsagede Møbler
og i det Hele var som, A. udtrykker sig, værre end en Løve. Mrs. Crawford søgte forgjæves at tale hende
tilrette. Han mener ikke, at hun stjal noget, da alt hvad der kunde flyttes, var flyttet.
Specielt tilspurgt, angiver A. at Joseph Heyns [Folio 77b-78a, opslag 465] fulgte med ham ned fra St
Georges Hill, men paa Veien forsvandt han i Mængden og A. saa ham ikke igjen førend om Eftermiddagen,
da han kom tilbage.
Fremstilledes Joseph Heyns /: Forhør 23de Novbr. :/ Han forklarer paany, at han fulgtes med Alexander
Blakmann ned fra St Georges Hill og stødte paa Hoben paa Veien mellem Carlton og Høgensborg, og at det
var strax efter, at de vare komne ind i Hoben, at Ligene af de to Soldater bleve viiste dem, og han er vis paa,
at Alexander Blackmann var sammen med ham dengang, saa at altsaa Blackmann, da han kom ind paa Carlton, maa have vidst, at de vare dræbte.
Confrontation førte ikke til Overeensstemmelse i deres Forklaring, medens Blackmann angiver, at
Skrækken gjorde ham confus, saa det ikke er saa let at gjøre Rede for Enkeltheder.
Fremstilledes John Peter af Pl. Concordia /: see Forhør 23de Novbr :/, der, nærmere tilspurgt i Anledning
Blackmanns Forklaring udsiger, at Whim brændte om Torsdagen, men at den Bande, der Onsdag Formiddag
kom til Carlton, havde været inde paa Whim og huseret i Vaaningshuset. Klokken var, da Banden kom til
Concordia, efter hvad A. skjønner mellem 10 og 11. Med Hensyn til, at han er sigtet for at have deeltaget i
Exesserne i Frederiksted den foregaaende Nat, angiver han, at han kom til Byen senere med Christian Coulsen, men at de snart skiltes ad, og vil Ar. fremdeles intet have gjort /: see Forhør i Frederiksted Politiret 13de
October :/ Han vil i Frederiksted have lagt Mærke til John Samson, der færdedes paa Gaden med en ny Sukkerøxe i Haanden, men han saae ikke, at han var med til nogen Ødelæggelse. Foruden de Personer, han
tidligere har angivet som Fører for Banden, der kom ind paa Concordia, nævner han fremdeles Party’s og Joe
Spencers Fruentimmere, men han veed ikke, hvad de hedder.
Derefter fremstilledes Adam Francis af Pl. Wheel of Fortune. Han forklarer, at han var oppe paa Bakkerne,
da Banden kom ind paa Wheel of Fortune, og kan han som Følge deraf ikke sige noget om, hvem der var i
Banden, eller hvor den fra Wheel of Fortune gik hen. Han var ikke selv i nogen Bande, men blev taget op i
Frederiksted samme [Folio 78b-79a, opslag 466] Formiddag. Han antager, Kl: var henimod 11, da Banden var
paa Wheel of Fortune.
Fremstilledes Henry Barker af Pl. Høgensborg. Han forklarer, at der om Onsdagen ved Middagstid kom en
Bande fra Concordia Kanten til Høgensborg. Underveis havde den sat Ild paa forskjellige Sukkerstykker. Paa
Høgensborg satte den ogsaa Ild paa Værkerne, men den blev igjen slukket. A. fulgte ikke med Banden, for
man saae den tage Veien øster paa. En god Stund efter, som A. mener henved et Par Timer, efter, saa A. fra
Høgensborg at Allandale brændte og nogen Tid efter St. Georges, saa han antager, at det er den samme
Bande, der satte Ild paa disse Steder. Om den først har været ovre ad Becksgrove til, veed han ikke. Derimod
veed han, eller er ialfald temmelig sikker paa, at Banden, inden den gik til Allandale var inde paa Mountain
og ødelagde, hvad den kunde overkomme i Vaaningshuset der. – Med Hensyn til Høgensborg Folks
Foretagender den næste Dag (Tilføjet: Torsdag), forklarer A., at det var Folk fra andre Plantager, blandt andet
fra Cane Valley, der om Torsdagen kom og tog Høgensborg Folk med sig. – De gik over Cane eller Carlton
videre til Williamsdelight; hvorledes de siden have deelt sig, saaledes at nogle gik ad Diamond til og andre til
Good Hope, kan A. ikke sige. A. gik selv med Banden over Enfjeldgreen til Diamond, men vil der have forladt
den; dog indrømmer han, at han siden var tilstede paa Carlton, da Allowancekjelderen blev opbrudt, men
han vil ikke have lagt mærke til, at Værkerne paa samme Tid brændte. Under nærmere Tilspørgsel angiver
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han, at han med endeel andre kom directe fra Diamond ned til Carlton. Han saae Washington der, men om
Washington var der iforveien /: med Good Hope’s Bande? :/, eller kom ind ned fra Diamond, kan A. ikke sige.
Han hørte, at det var Washington der havde slaaet Laasen af Allowancekjelderen, og han saae, at den i det
Foregaaende ofte omtalte Sophia var oppe i Carltons Huus.
Samtlige Arrestanter vare, efter haanden som de vare afhørte, bleven afførte. [Folio 79b-80a, opslag 467]
Commissionens Mødehævedes Kl: 4¼.
Ph Rosenstand
C Sarauw
Forsberg
Aar 1878 Onsdagen den 27de November om Middagen Kl: 12 samnmentraadte Commissionen i St Croix
Arresthuus. Samtlige Commissionens Medlemmer vare tilsted.
Fremstilledes Thomas Richard af Pl. Adventure, om hvem den anstillede ny Undersøgelse ikke har givet
for ham graverende Oplysninger; og blev den paa ham decreterede Arrest hævet, og han relaxeret.
Fremstilledes James William af Pl. Bettys Hope, om hvem den anstillede ny Undersøgelse ikke har givet
for ham graverende Oplysninger; og blev den paa ham decreterede Arrest hævet, og han relaxeret.
Fremstilledes Joseph Lane af Pl. L. Love, om hvem den anstillede ny Undersøgelse ikke har givet for ham
graverende Oplysninger; og blev den paa ham decreterede Arrest hævet, og han relaxeret.
Derefter fremstilledes Steven Francis af Høgensborg, der blev forhørt med Hensyn til, hvad der paa Høgensborg var passeret, og af Høgensborg Folk foretaget Onsdag og Torsdag. Han forklarer, at han var hjemme
hele Onsdagen og saaledes ogsaa, da Banden kom ind paa Høgensborg /: henimod Turn out time :/ ca Kl. 2.
Hvem der var i Spidsen for den, kan han ikke sige, da de allesammen vare fremmede Folk. Den Ild, de satte
paa Magasstakken, fik Plantagens egne Folk igjen slukket. Næste Morgen – Torsdag – kom en Bande ind fra
Cane Valley Kanten og opfordrede Høgensborg Folk til at komme ud; den var omtrent saa stor som 3
Plantagers Gæng men bestod af Folk ”from up the Country” saa A. ikke kan udpege nogen iblandt dem. En
stor Deel af Høgensborg Folk fulgte Banden ad den tidligere bestemte Vei til Williamsdelight o.s.v. John William Washington gik i Spidsen og efter hvad A. har hørt – han har ikke selv seet det – havde Sophia Svovlstikker og Petroleum. James Spencer fulgte med Washington. A. vil have holdt sig tilbage og kunde, da han
har dårlige Been, ikke følge med Resten af Banden, saa at han ingen Leilighed fik til at see, ved hvis Hænder
Ilden blev sat; saaledes var F.eks. Enfjeldgreen Værker allerede i Brand, da A. naaede Plantagen. A. vil da selv
[Folio 80b-81a, opslag 468] intet ondt have gjort end netop fulgt med. Ved Diamond vil han have forladt den
og gaaet hjem. Han siger, at Washington, der var med banden heelt op til Diamond, derfra kom tilbage til
Høgensborg, forinden han gik ned og brændte Goodhope og derfra eller fra Whim ved Middagstid kom med
sin Bande og stak Ild paa Carlton. Ved Branden der var A. ogsaa tilstede, idet kort forinden en anden Bande
kom igjennem Høgensborg og tog A. og andre Folk, der vare blevne hjemme, med over til Carlton. A. vil ikke
været nede længere end til Cisternen i Gaarden og vil være Forbleven der sammen med endeel af Carlton’s
Folk. Blandt de Folk, der saaledes anden Gang bleve tagne ud og altsaa ikke vare med paa Good Hope, nævner
han Henry Barker og Hester De Windt, hvorimod James Spencer og Sophia vare med paa Good Hope.
Fremstilledes Edward Francis af Pl. Høgensborg, der forklarer gandske i Overeensstemmelse med foregaaende A. om, hvad der passerede om Onsdagen. Han vil heller ikke have kunne kjendt nogen som Fører af
Banden, der under Raabet ”Our side” kom brusende ind, alle saavel Mænd som Qvinder imellem hinanden.
Han vil ikke have været ude paa Landeveien om Morgenen og vil, da Banden kom ind paa Høgensborg, ikke
have vidst noget om, hvad der om Morgenen var passeret paa Carlton eller paa Landeveien mellem Carlton
og Høgensborg. I den Bande, der kom Torsdag Morgen, vil han heller ikke have kjendt nogen. Den tvang, eller
som A. udtrykker sig, jog Høgensborg’s Folk med sig over Cane til Williamsdelight o.s.f. A. gik saaledes med
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til Diamond og derfra tilbage igjennem Carlton og ned til Goodhope, hvor A. altsaa ogsaa var med. Han kom
ikke imellem Diamond Expeditionen og Good Hope Expeditionen ind paa Høgensborg, da Banden ikke vilde
tillade ham det, men hvem der førte Banden an, vil han ikke kunne sige; ligesom han vil være gandske
uvidende om, hvem af Høgensborg egne Folk det var, der stod i Spidsen for Folkene derfra, og ikke kan opgive
nogen, der har særlig taget Deel i Ødelæggelserne. Han selv vil gandske passiv have ladet sig trække med.
Fremstilledes John William Abraham af [Folio 81b-82a, opslag 469] Pl. Høgensborg, der ligesom de foregaaende angiver, at der Torsdag Morgen kom en Bande af ham gandske ubekjendte Negere ind paa Høgensborg og jog Folkene der ud med sig under Trudsel af, at de ellers vilde brænde Negerbyen af. A. fulgte
ligesom den foregaaende A. med til Diamond og derfra tilbage og ned til Good Hope. Han opgiver som
Deeltagere i Banden fra Høgensborg de samme Personer, der som saadanne ere sigtede og fængslede, men
vil ikke vide, at nogen har været værre end de andre. Han angiver ligesom den forrige Arrestant, at han efter
Diamond Touren ingen Leilighed havde til at slippe bort og saaledes kom med til Goodhope.
Fremstillet Joseph Augustus Callender af Pl. Høgensborg, der indrømmer at han, efter om Onsdagen at
have holdt sig hjemme, om Torsdagen fulgte med Banden over til Wmsdelight og Enfj. Længere vil han ikke
være gaaet.
Fremstilledes Edmund Walcott af Pl. Høgensborg, der ligesom de andre forklarer, at han var hjemme om
Onsdagen og var med til at slukke Ilden paa Pl., men at han om Torsdag Morgen gik med Banden over til
Williamsdelight, hvorfra han, uden at følge Banden videre, vil gjennem et Sukkerstykke være løbet tilbage til
Høgensborg. Han opgiver, at det var Joe Spencer /: James Spencer’s Fader :/ som nærmest fremtrædende i
Banden og tilføier til Bestyrkelse deraf, at Joe Spencer ved Carlton, da under Branden Soldaterne kom til, fik
sin ene Tommelfinger skudt af. A. var ikke med til Ildebranden paa Carlton. Han opgiver fremdeles, at den
Mand, der var Fører for den fremmede Bande, som Torsdag Morgen trak Høgensborg Folk med sig, var en
Neger fra Bonne Esperance hvem han betegner som Long Joe, uden at ville kjende hans rigtige Navn.
Personen havde i Haanden en Pistol og en Sabel. Arrestanten paaviser blandt Fangerne den Mand, til hvem
han i sin Forklaring under Navnet Long Joe havde sigtet.
George Michael blev saa derpaa fremstillet. Han nægter, at have været i Spidsen for eller endog i blandt
den paa- [Folio 82b-83a, opslag 470] gjeldende Bande. Med Hensyn til at han forøvrigt er sigtet for at have
sat Ild paa Magasstakken paa L. Love, angiver han, at han er tvunget dertil af en ham ubekjendt Mand i den
Bande, som han, ved Castle var falden i med Onsdag Eftermiddag; da Ødelæggelserne paa Lower Love ikke
forelaa til Undersøgelse udsattes imidlertid nærmere Afhørelse af A. i dette Punct.
A. angiver videre, at han Torsdag Morgen efter at have sovet paa Pl. Slob om Natten gik til Pl. Mt Pellier.
Samtlige Arrestanterne vare, efterhaanden som de vare afhørte, blevne afførte.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4¾.
Ph Rosenstand
C Sarauw
Forsberg
Aar 1878 Fredagen den 29de November om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Arresthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt, at han ved Forretninger i Byen Frederiksted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede.
Commissionens Formand fremlagde Skrivelse fra Politimesteren i Frederiksted af 27de dennes tilligemed
det deri anmeldte Fortegnelse over Personer der paa Grund af Deeltagelse i Oprøret eller mistanken om
samme ere indbragte i Frederiksfort siden den 8de dennes samt Udskrift af de af Politimesteren i Frederiksted
i Sagen optagne Forhører i Tiden efter den 4de dennes.
Derefter fortsattes Undersøgelsen med Hensyn til de Bander, der huserede Onsdagen den 2den October.
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Fremstilledes George Callender af Pl. Enfjeldgreen, der under, de ved Frederiksted Poltiforhør den 16de
October omforhandlede Omstændigheder er sigtet for, at have taget virksom Deel i Ildspaasættelsen paa
Grove Place. Han havde tilbragt Natten mellem Tirsdag og Onsdag i Christiansted og var paa Veien til sit Hjem,
da han ved Diamond Skolehuus traf paa en Bande under Anførsel af Robert James /: af Orange Grove, skudt
:/, og med denne Bande fulgte han ind paa Grove Place. Plantagen St Georges Værker, meener A., vare
allerede dengang afbrændte, og A. var ialfald ikke inde paa St: Georges. Han erklærer, at den eneste Neger,
han kjendte i hele Banden, var Robert James. Han gjentager, hvad han under Forhøret i Frederiksted har
vedgaaet, at han opbrød Kogehuusdøren, men han siger, at han blev tvunget dertil af Anføreren, og videre
[Folio 83b-84a, opslag 471] vil han ikke have gjort.
Fremstilledes Richard Brown af Pl. Grove Place. Han forklarer, at han var hjemme paa Pl. da Banden Onsdag Eftermiddag lidt efter Kl: 4 kom derind, idet han tilligemed nogle andre tvertimod vil være krøben i Skjul,
og han vil ikke under Spectaklerne have været borte fra Pl. Han angiver, at det var den samme Bande, som
brændte St. Georges og directe derfra kom til Grove Place. Hvem der anførte Banden, vil han, der som sagt
holdt sig skjult, ikke vide noget om.
Fremstilledes John Sealey af Pl. Grove Place. Han forklarer, at han var hjemme i Plantagens Negerby da
Banden kom ind. Først da han hørte, at der blev Folk indebrændte i Mulefolden kom han, der ellers vil være
vedbleven, uden at lade sig forstyrre af Banden, at koge sin Mad, ud i Gaarden. Banden var der endnu, men
uagtet han saaledes var lige ved den, og det var høi lys Dag, og uagtet der var Folk fra selve Grove Place i den,
vil han ikke have kunnet kjende en eneste Neger i den.
Fremstilledes Thomas Dembo af Pl. Grove Place, der forklarer, at han ikke var paa Pl. Grove Plave da, om
Onsdag Eftermiddag Banden kom der ind. Han var nemlig, efter om Natten at have været i Frederiksted gaaet
tilbage til Pl. Nicholas, hvorfra han var gaaet til Byen, og hvor han har sit Fruentimmer.
Fremstilledes Bona Thomas af Pl. St: Georges. Han forklarer, at han var hjemme paa Pl. St Georges, da
Onsdag Eftermiddag Banden kom derind. Han vil have opholdt sig i Negerbyen, indtil Branden var begyndt,
saa at han ikke saa, hvorfra Banden kom. I Banden vil han kun have kjendt en Mand, hvem han betegner som
Thomas Castillo eller Critchlow, hvem han saae løbe ud af Romkjelderen, paa samme Tid som han, idet han
kom op fra Negerbyen saa Romkjelderen i Brand, saa han slutter, at denne Mand har sat Ild paa Romkjelderen. De andre af Banden vare i en Afstand fra Romkjelderen i Gaarden. Banden gik over paa Grove
Place, hvorhen A. ikke fulgte den. Han blev opbragt en Dag i den næste Uge, da han var i Spectakler og
Slagsmaal i Negerbyen der.
Fremstilledes, den i det foregaaende oftere nævnte John Charles. Han forklarer, at Banden, der brændte
St Georges Værker, der maa have deelt sig, saaledes at den store Deel af den er gaaet over til Grove Place og
derfra, som tidligere oftere angivet, videre under Anførsel af Robert James, medens en [Folio 84b-85a, opslag
472] mindre Deel er gaaet op ad Centerlinien og saaledes er kommen ind paa L. Love tidlig paa Aftenen. I
Spidsen for den gik George, Thomas Critchlow, Strapeout og Thomas Smalls fra Castle. Denne Bande gik fra
L. Love videre til Castle. A. saa ikke Parris i denne Bande.
For A. fremstilledes de tidligere fremstillede Arrestanter George Michael og Thomas Small i hvem A. strax
gjenkender to af de af ham som Fører angivne Personer.
Fremstilledes den tidligere fremstillede Joshua Collingmoore, der paa Tilspørgsel opgiver, at han heller
ikke saae Parris i den Bande, hvortil han paa Jealousy sluttede sig, og som anførtes af Robert James.
Thomas Manderson, som derpaa fremstilledes forklarer derimod, som alt tidligere anført, at Parris samme
Aften var paa Castle og sørgede for, at den i Værkerne alt antændte Ild blev slukket, og han troer ogsaa, at
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han kom med Banden fra L. Love. Castle’s Værker /: Hovedbygningen blev brændt Onsdag Aften :/ bleve
brændt Torsdag Eftermiddag af en Afdeling af den Bande der brændte L. Bethlehem.
Arrestanterne vare, efterhaanden som de vare blevne afhørte, afførte.
Det bemærkedes, at Commissionen fra Christiansteds Politikammer med Skrivelse af D. D. havde erholdt
oversendt tvende paa den oprindelige Liste paa Hospitalet hidtil henliggende opførte Arrestanter nemlig
Peter Felix af Pl. Marys Fancy, der er sigtet for uagtet fra en Driver paa Pl. at have opfordret til at sætte
Ild paa samme samt
Joseph Petersen af Pl. River, der er sigtet for at have været med til at stikke Ild paa Romkjelderen paa Pl.
Upper Love.
Det over dem afsagte Arrestordre blev dem betydet, hvorefter de afførtes.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4.
Ph Rosenstand
Forsberg
Aar 1878 Lørdagen den 30te November om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix
Arresthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt, at han ved Forretninger i Frederiksted
var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede.
Commissionens Formand bemærkede, at han fra Commissionens Medlem Byfoged Sarauw, hvem det var
overdraget i Frederiksted at anstille Undersøgelser betræffende de her hensiddende Arrestanter Johannes
John af Pl. Adventure og Adam Francis af Pl Wheel of Fortune, havde modtaget Indberetning om, at der intet
var fremkommet, der yderligere bestyrkede den [Folio 85b-86a, opslag 473] Mistanke om Deeltagelse i
Exesserne i Frederiksted, hvorfor de vare bleve anholdte og fængslede. I Henhold hertil fremstilledes A. Johannes John af Pl. Adventure. Han forklarer, at han Natten imellem Tirsdag og Onsdag opholdt sig hjemme
paa Pl. Adventure og først om Morgenen, da han hørte om Ildebranden i Frederiksted, gik til Byen. Han vil
ikke paa Landeveien, enten ud for Carlton, eller længere nede ved Byen være truffet paa Tumultanterne, og
saaledes heller ikke selv have deeltaget i Tumulter. Efter det saaledes Fremkomne blev A. relaxeret.
Fremstilledes Adam Francis af Pl. Wheel of Fortune, der tidligere har været fremstillet og afgivet Forklaring
for Commissionen, efter hvad der herefter foreligger, blev han relaxeret.
Fremstilledes Edmund Walcott af Pl. Høgensborg. Med Hensyn til, at det af Folk fra Williamsdelight er
opgivet, at det er lutter Høgensborg Folk, der om Torsdagen kom ind paa Williamsdelight, gjentager A., at
det var en Bande under Anførsel af den tidligere omtalte Lange Joe, der kom og trak Høgensborg Folk ud.
Han angiver, at han er saa meget sikker paa, at det er Long George /: George Michael1 :/ som denne havde
været med eller endog i Spidsen for den Bande, der om Onsdagen havde sat Ild paa Magasstakkene, og da
havde lovet, at han hvis Høgensborg Folk slukkede Ilden, vilde komme tilbage. I Onsdags-Banden bemærkede
han desuden Joe Spencer og Francis Buffert af St Georges, derimod vil han ikke have bemærket Party, der af
John Peter fra Concordia er opgivet, medens han saae Joseph Parris gaae bag ved Banden da den kom ind
paa Høgensborg.
Fremstilledes Thomas Critchlow af Pl. Jealousy der forklarer at han var hjemme paa Jealousy indtil langt
ud paa Formiddagen om Onsdagen, da han gik ad Centerlinien ned i Landet. Ved Diamond Skolehuus traf han
paa en Bande, der sad stille der omkring. A. sluttede sig til dem, og Banden blev fremdeles siddende en god
Stund. A. vil ikke have kjendt nogen i den. Længere op paa Dagen kom en Bande fra Høgensborg Kanten op
imod ham, hvorpaa de alle dreiede ind paa St Georges hvor Værkerne bleve afbrændte. Fra St Georges gik

1

(Note i margen) Ved en Misforstaaelse af As Udtale tidligere anført som Long Joe.
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saagodtsom hele Banden over til Grove Place og kun en 10 a 12 Stk, hvoriblandt A. gik ud paa Centerlinien
og sammen med adskillige Folk fra Mt Pleasant, der sad ved Veikanten, [Folio 86b-87a, opslag 474] som de
sagde, for at passe paa Sukkerstykkerne, videre øster paa; omtrent ved Lower Love stødte de paa en Bande,
der kom fra Castle Kanten, og de dreiede allesammen ind paa L. Love hvor de afbrændte Værkerne Blandt
dem der vare med paa L Love vil A. fornemmelig havde lagt mærke til en høi Person der havde en Pistol i
Haanden, og hvem han strax gjenkjender i Arrestanten George Michael, da denne fremstilledes sammen med
ham.
A. Georges Michael gjenkjender ogsaa A. Thomas Critchlow som en af Kammeraterne fra Lower Love, men
angiver, at det ikke var Critchlow, der tvang ham, som han tidligere har omtalt, til at sætte Ild paa
Magasstakken.
Fremstilledes Thomas Jones /: Skræpeout :/ og Christian Frederik, begge af Pl. Mt Pleasant, der ere sigtede
for at have deeltaget i Brandstiftelserne paa L. Love, men imidlertid begge nægte at have været paa L. Love
Onsdag Aften.
Fremstilledes Christopher Samuel af Pl. Mt Pleasant & Plessens, født paa Antigua, der ligeledes nægter at
have været paa L. Love den paagjeldende Aften. Derimod angiver han, at han har været ovre paa Allandale
med Banden Onsdag Formiddag, og forklarer han i saa Henseende, at han gik ud paa Landeveien, da han
havde hørt, at der var Uro og Spectakler, for at see, hvad der var paafærde; omtrent ud for Pl. Mountains
Vaaningshuus traf han 5 Personer deriblandt Joseph Parris, der ikke vilde lade ham passere, men tvang ham
til at følge med dem op til Mountain, hvor en Bande, til hvilken de aabenbart hørte, huserede og slog alting
istykker i Huset, hvilket de ikke brændte, fordi Mountains Folk og navnlig Fruentimmerne bad for det, da hvis
det blev brændt der ogsaa vilde gaae Ild i Negerbyen. A., der ikke vil have været oppe i Huset, fulgte med
Banden over til Allandale, men var langt tilbage i Banden, der var overordenlig stor saa at han først naaede
Allandale’s Huus, da de vare i fuld Gang med at slaa det istykker. A. saa ikke, at de brændte Allandale. Da han
forlod Stedet, var endnu den største Deel af Banden tilbage, og det maa være den, der har stukket Ild paa.
A. vil ikke kunne sige, hvem der egentlig stod i Spidsen for Banden. Han saae Francis Buffert var der, men er
under Indtrykket af, at Buffert, der arbeidede paa St Georges [Folio 87b-88a, opslag 475] søgte at forhindre
Negerne fra at ødelægge, han saae nemlig en Deel af Banden prygle Buffert og de angav, at det var, fordi
Buffert havde villet tage Hr. Flemmings Eiendele i Forsvar. A. var ikke tilstede, da Flemming’s Søn blev
mishandlet, og saa ikke noget til det unge Menneske. Han vil end ikke have hørt noget om denne Begivenhed
forinden flere Dage efter, da Forv. W. Flemming beskyldte ham for at have været Gjerningsmanden. A. vil
ikke have kjendt nogen af de andre Negere, der stode med Parris paa Landeveien. Han siger, at Negerne i det
Stykke at holde sig ukjendte vare meget paapasselige, de søgte at gjøre saa megen Confusion, at der ikke
skulde lægges Mærke til den Enkelte, og hvis en Neger kaldte en anden ved hans Navn, blev han strax slaaet
ned, da de kun maatte tiltale hinanden med Raabet ”our side”, hvilket Raab derfor uafladelig hørtes. Fra
Allandale gik A. med Banden til St. Georges og vil der være gaaet fra den. A. vil heller ikke der have deeltaget
i nogen Ødelæggelse. Han blev, siger han, nødt til at ”walk with them”, men han var ikke dum nok til at gjøre
noget, da han godt vidste, at de en Dag vilde blive kaldte til Regnskab, eftersom han endnu aldrig har seet en
Neger regere noget Land. Paa Allandale havde han nok Lyst til at faae sig en Frakke og et Par Buxer, heller
end at det skulde ødelægges, men han opgav det igjen. Under forskjellig Examination siger A., at han ikke
forinden den 1ste October har hørt det mindste om en forestaaende Bevægelse, og særlig svarer han at paa
Mountain, hvorfra han flyttede over til Mt Pleasant den 23de September, havde de Negere, der ikke skulde
flytte, i Reglen sat Provisionsgrundene i Dyrkning som sædvanlig. Imidlertid troer han dog, at Oprøret maa
have været ”a made up thing”.
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Fremstilledes Christian James af Pl. St Georges, der angiver, at han som Christopher Samuel var bereden
paa St Georges, men ikke saa ham foretage sig noget.
Derefter fremstilledes Johannes Samuel /: Bamberg :/, der nu angiver at han var i Plessens Negerby, dog
udenfor i Gaarden, da Værkerne Torsdag Aften brændte, saa at han saa, hvorledes det gik til; og forklarer
han da, at det var Richard Normann og John William Gill [Folio 88b-89a, opslag 476] der anlagde Ilden, der
den første i Romkjelderen og den sidste i Kyringshuset inden for Døren til hvilket han paa noget ophugget
Bræt anlagte Magas som han derefter stak Ild paa. Han gjorde endog Mine til at brænde Joe William, der bag
efter kom og vilde ind for at røve noget Sukker, inden Joseph James og William Schrader, satte ikke med egen
Haand Ild paa men som A. udtrykker sig, ”over” de Andre.
Fremstilledes John William Gill af Pl. Mt Pleasant der forklarer, at han den paagjeldende Aften var i sit
Huus eller i sit Fruentimmers Huus, da to Mænd kom udenfor og raabte ”our side” A. stod op, og de to Personer, af hvilke A. kjendte den ene som William Schrader medens han ikke kjendte den anden, forlangte, at
Plessens Folk skulde komme paa Benene og være med til at brænde Værkerne af. Efter nogen Betænkning
og efter at have slaaet Allarm hos sin Nabo 1ste Karremand William gik A. med ud, tilligemed et Par Andre
nemlig Gumbs Williams, Allick Edward og Henry Thomas med de to Mænd ned til Værkerne, som der derpaa
blev sat Ild paa, men A. vil ikke med egen Haand have anlagt nogen Ild.
Samtlige Arrestanter vare efterhaanden som de vare blevne afhørte afførte.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4½.
Ph Rosenstand
Forsberg
Aar 1878 Mandag den 2den December om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Arresthuus. Samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede.
Fremstilledes Ferdinand James af Pl. Cane med Hensyn til hvem, de ved Commissionens Medlem Byfoged
Sarauw i Byen Frederiksted anstillede Undersøgelser ikke havde ledet til Bestyrkelse af den mod ham rettede
Sigtelse om Deeltagelse i Oprørs-Exesserne, hvorfor han blev relaxeret.
Derefter fremstilledes Isaac Samuel /: Paa Fortegnelsen kaldet Callender :/ af Pl. Cane., med Hensyn til
hvem de i Frederiksted anstillede Undersøgelser heller ikke havde ledet til Oplysninger. Han forklarer imidlertid at han Torsdag Formiddag har fulgt med den Bande, der kom igjennem Cane, over til Enfjeldgreen,
hvorefter han atter hensattes i Arrest.
Fremstilledes Christian Gordon af Pl. B. Esperance, der forklarer, at han var paa [Folio 89b-90a, opslag
477] Pl. Castle Coakley, da den 3die October en Bande under Anførsel af William Barnes af Rust up Twist og
William Arnold af Plantagen Upper Love kom ind paa Plantagen. Han var i Negerbyen, men maatte ligesom
de Andre lade sig jage sig ud af Banden, med hvilken han derpaa, som han siger nødtvungen, var fulgt over
til Peters Rest og Work & Rest, indtil han, da Banden drog ind mod Annas Hope, fik Leilighed til at slippe bort.
Han vil intet have foretaget sig.
Fremstilledes William Barnes, der angiver, at han saae forrige Arrestant paa Castle Coakley og derefter i
Banden saa langt som op til Work & Rest, men han saae ham ikke foretage sig noget.
Fremstilledes paany John William Gill af Pl. Mt Pleasant, der angiver, at han, den 25de October, efter at
han, da Oprøret var ovre havde taget Emploi paa Rattan, selv gik ind og meldte sig paa Politikammeret, da
han havde hørt, at hans Kone Margreth William var taget op, og hans Navn nævnedes i Forbindelse med
Brandstiftelserne. Nærmere examineret paa Basis af hans, den 30te f: Md, afgivne Forklaring og det i Frederiksted Politirets-Forhør den 9de f: Md, Fremkomne angiver han, at han, skjøndt han ikke kjendte den Mand
der var sammen med William Scrader, har faaet i sit Hørende, at det var Bamberg, der efter Branden gik op i
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Bakkerne og der tilbragte Resten af Natten. Den i Frederiksted Politiforhør omhandlede Joseph James vil han
ikke kjende. Det var den A. ubekjendte Mand, der gav Ordre til at Folkene fra Plessens Negerby skulde komme
ud og med hen til Værkerne, idet han raabte paa, at Mac Demoth ikke mere end alle andre havde Brug for
sine Værker, og at Mt Pleasant’s og Plessens’ Folk hele Dagen havde været trevne til at følge med. Han truede
med at stikke Ild paa Negerbyen, og A. saae, da han kom ud efter den Ubekjendtes Trudsler, at den
Ubekjendte kom fra ”Old Richards” Huus som han havde fundet tomt, med ”Trash” i Haanden. De fleste af
Plessens Folk havde, da de hørte Opfordringen til at komme og stikke Ild paa Værkerne, forstukket sig. A. var
nødt til at komme ud, da de to Mænd søgte hans Huus, fordi de der hørte et Barn græde, og altsaa vidste, at
der var nogen i Huset. Atter foreholdt de Navne, han under forrige Forhør opgav paa Personer, der havde
fulgt Opfordringen, forklarer han, at den da nævnte William, hvorved han vel have meent Commandeur
William Henry, rigtignok kom ud af sit Huus, men [Folio 90b-91a, opslag 478] ikke fulgte med til Værkerne.
Af de af A. opgivne Personer, siger han, at Gumbs, Allick Edward, Scrader og Henry Thomas ere komne
tilskade, hvormed A. mener, at de ere døde. A. gentager, at han ikke selv har sat Ild paa, og at han ikke kunde
andet end følge med, da han først var opdaget.
Med Hensyn til Sigtelsen for at have været med paa L Love indrømmer A., at han var der Onsdag Aften;
han fulgtes med nogle Folk der, med Thomas Critchlow og George Michael i Spidsen, stødte paa ham og nogle
andre paa Landeveien ud for Plessens. De vare vel i Alt et Par Dusin og gik efter at 6 a 7 Mennesker, der, efter
A. Mening, kom fra Barrenspot havde sluttet sig til dem, ind paa L. Love, hvor de begyndte med at bryde ind
i Planter Farrellys Huus, hvor de da enten sloge i Stykker eller smed, hvad de traf paa ud af Vinduet. George
Michael var inde i Huset og ledede Ødelæggelsen der, medens Thomas Critchlow gik omkring i Gaarden og
commanderede. A. var ikke indenfor, men maa indrømme, at han ude i Gaarden har været med til at slaae
Ting istykker, som bleve kastet ud af Vinduerne. Medens dene lille Bande var inde paa Plantagen, kom en
større Bande styrtende ind paa L Love, og først da begyndte for Alvor Ildspaasættelsen. Ihvorvel A. nok troer,
at der allerede forinden var sat Ild i Magashuset. A. der ikke ret vil havt Lyst til at være med, stak af sammen
med en Mand ved Navn Brown, da den store Bande kom ind. A. vil ikke /: saaledes som omhandlet i Forhøret
fra Frederiksted :/ have været med til, at søge efter Penge i Driverens Huus eller lagt Mærke til, at noget
foregik der, hvorimod han saae Joseph Rock stikke sin Harpun i Vandhusets Væg. I Løbet af Formiddagen vil
A., for en stor Deel, have været paa Landeveien nedad Diamond Skolehuus til og have været med til at slukke
den Ild, der nu og da blev sat i Sukkerstykkerne. – Da han hørte om, at der blev Folk indebrændte paa Grove
Place, løb han derover, men gik snart derfra igjen, hvorefter det var, at han blev truffen af de Folk, med hvem
han gik til L. Love.
Fremstilledes Margrethe Williams, forrige A. Kone, der forklarer i Overeensstemmelse med, hvad hendes
Mand har udsagt, at de vare i deres Huus og sov, da de to Mænd, af hvilke hun ingen vil have kjendt, kom og
forlangte Folk ud, da de ellers vilde brænde Negerbyen. Hendes Mand gik med, medens hun vil være
forbleven i sit Huus. Hun søgte at afholde sin Mand fra at gaae med, [Folio 91b-92a, opslag 479] men han
erklærede, at han var nødt til at gaa med ”for peace sake”. Hvilke Folk der forøvrigt fulgte med, vil hun ikke
vide. Hun bemærker, at deres Huus ligger ved de saakaldte ”upper works” altsaa paa Mt Pleasants Deel og
ikke paa Plessens: i Overeensstemmelse hvormed den forrige Arrest. Angivelse maa forstaaes.
Hun angiver, at hun er bleven anholdt, fordi de ikke kunde finde hendes Mand, og at hun intet har gjort,
hverken paa Mt Pleasant eller andre Steder.
Arrestanterne vare, efterhaanden som de vare blevne afhørte, afførte.
Fremstilledes Jeremiah Daniel af Pl Grange, der var anholdt efter Sigtelse for at have været i den Negerhob, der blev adsplittet ved Annashope. A. forklarer, at han, der boer hos sine Forældre paa Grange, da han
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saa Ilden paa Work & Rest, løb af Work & Rest til; han naaede imidlertid kun til Træbroen imellem Grange og
Annashope, hvor fra han saae, at der var Soldater ved Annashope, som ligger tæt ved. A. blev saa bange, at
han løb alt hvad han kunde tilbage til Grange, hvor han forøvrigt vil være forbleven hele Tiden. Da der intet
videre var fremkommen imod A., og da hans Løb tilbage fra Broen gjerne kan have taget sig ud som en Flugt
fra Annashope, fandt Commissionen at kunne sætte Arrestanten paa fri Fod; og han blev saaledes relaxeret.
–
Commissionens Møde hævedes Kl: 4½.
Th Rosenstand
C Sarauw
Forsberg
Aar 1878 Torsdagen den 3die December om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix
Arresthuus. Samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede.
Fremstilledes Thomas Joseph af Pl. Concordia, der er sigtet for at have været med ved Ildspaasættelsen
paa Morningstar, men om hvem det desuden var berettet, at han i Kjævlerie med Underforvalteren paa
Concordia havde brugt Udtryk, der kunde tyde paa, at han havde vidst noget om en forestaaende Reisning.
Han benægter, at han var tilstede paa Morningstar, da Banden var der. Han forklarer, at han Torsdag Morgen,
i Henhold til en af Forvalteren efterladt Beskeed, var gaaet ind til Byen for at melde, at Kreaturerne vare
bragte i Sikkerhed, og at der ingen Ild rasede paa den Kant af Landet. Han traf ikke Forvalteren, og da han var
paa Tilbageveien, var akkerede Mt Pellier brændt, og [Folio 92b-93a, opslag 480] Morningstar stod i lys Lue,
medens Banden allerede var ved at komme ud derfra og gaae ned ad Bakken til Concordia. A. passerede
Banden gandske uantastet og kom saaledes til Concordia før den, hvor han skyndte sig med at bjerge sin /:
Plantagens Karre og Seletøi. Det var, siger han, John Lewis, der tidligere har tjent paa Concordia, der
anrettede al Ødelæggelsen paa Concordia, ligesom det var ham, der i Forbindelse med Auguste Hatchett og
Henry James, paa denne Kant af Landet var Skyld i alt Ondt. /: Alle tre døde :/. Han vil ikke vide af noget
Skjænderie med Underforvalteren og erindrer ikke at have brugt Yttringer, der kunde tyde paa nogen
Kundskab forud. Ialfald har han – saa forsikkrer han – intet anet om nogen Bevægelse. A. blev adspurgt, om
det var ham, der den 1ste October havde været med Forvalteren inde i Christiansted for at see at leie Folk,
men han opgiver, at det var Lucas Isaac.
Derefter fremstilledes A. Lucas Isaac af Pl. Concordia, der angiver, at han var med Forvalter H. Roberts i
Byen for at see at skaffe Folk; det var imidlertid ikke om Tirsdagen den 1ste, men Dagen efter. Da de kom til
Byen, hørte A. først om Spectaklerne i Frederiksted, og der var da kun daarlige Udsigter til at skaffe Folk. Han
talte imidlertid til adskillige blandt de mange, han saae paa Gaden, men de skjældte ham ud og lo af ham;
”om han troede, at han nu just, som de vare blevne fri, skulle bringe den tilbage til Arbeide, de vilde ikke
mere i Slaverie” og lignende. Gemytterne vare ophidsede mere og mere, efterhaanden som der kom
Beretning om, at det var Octobernegerne, der havde gjort Spectakler, og A. opgav videre Forsøg paa at skaffe
Folk. Han vil ikke have hørt det mindste paa Plantagen, der kunde tyde paa nogen forestaaende Bevægelse.
Der var rigtignok endeel Folk, vel en Snes Stykker, der forlode Concordia, men saavidt A. veed, tog de alle
sammen Emploi med Aarscontract igjen, og A. mærkede ikke noget til, at de skulde have havt noget Ondt
isinde. De Folk, der bleve tilbage paa Plantagen, satte som sædvanlig deres Provisionsgrunde i Dyrkning. Han
siger, at han saae forrige Arrestant Thomas Joseph staa paa Veien, da Banden gik ind paa Morningstar, men
han saae ham ikke inde paa Morningstar. – Foreholdt den mod ham selv rettede Sigtelse, at han har været
med Banden paa Morningstar og røvet Meel, som [Folio 93b-94a, opslag 481] han uddeelte til Banden,
forklarer han, at det var andre, der brød Allowancekjelderen op og rullede Meelfadene ud, men at han
rigtignok derefter, med den Bemærkning, at der, naar Negerne fik Lov til at brænde alting af, intet blev tilbage
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at spise, og at det derfor var bedst, at Folkene bragte Melet i Sikkerhed i Negerbyen, gav tre af Morningstar’s
Folk hver et Trug fuldt med Meel, medens forresten Folkene hjalp sig selv. Hvem der brød Allowancekjelderen
op, veed A. ikke, men der var Morningstar eegne Folk som rullede Meelfadet og Sildetønden ud.
Fremstilledes Jacob Pickering af Pl. Concordia W: E:, der er sigtet for Deeltagelse i Exesserne og Brandstiftelserne paa Vestende Nordside. Han angiver, at han rigtignok var i Frederiksted under Spectaklerne
Tirsdag Eftermiddag og paafølgende Nat, og at han ogsaa var med paa Gaden blandt Pøblen, men han benægter at have deeltaget enten i Angrebet paa Politiet, i Ildpaasættelserne eller i Plyndringerne. Om Onsdagen opholdt han sig paa Sprathall, hvor han selv indtil Slutningen af August var emploieret, og hvor hans
Fruentimmer Mary Thomas boer. Om Torsdagen kom Thomas Graydon /: Colonel Peter, skudt :/ til ham fra
Pl. Williams og fortalte ham, at han vilde gaae ned paa Sydsiden /: flere Bander huserede dengang der :/ og
A. sagde, at han vilde komme efter, hvorved han dog vil have meent, at han vilde gaa hjem til Concordia. Kort
efter begav han sig paa Veien med sit Fruentimmer Mary Thomas og mødte da i Nærheden af Plantagen
Prosperity en lille Bande paa en 13 a 14 Mennesker, saavidt han saae, meest Folk fra Prosperity og La Grange.
I Spidsen var Thomas Graydon med en Harpun og en Kniv, Daniel Phillip med en Møggreb, Emanuel Jacob
med et Stk Jern og en Mand ved Navn Francis ligeledes med et Stk Jern. A. vendte om med dem, som han
siger, fordi de, under Trudsel om at ville dræbe ham, tvang ham dertil. Klokken var efter A. Mening 10 om
Formiddagen. Banden gik fremad til Lt. La Grange, hvor nogle flere Folk sluttede sig til dem, medens den ikke
der anrettede nogen Skade, derfra til Brooks Hill, hvor Banden opbrød Allowancekjelderen og uddeelte
Allowance, derfra til Orange Grove hvor de afbrændte Under Forvalterboligen, til Mont Pellier, hvor
Vaaningshuset brændte, og de satte Ild paa Værkerne uden at dog A. veed, om de nedbrændte; til Two
Friends, hvor de afbrændte Vaaningshuset og satte Ild paa Værkerne, der dog ikke nedbrændte; til Mt Steward, hvor de afbrændte [Folio 94b-95a, opslag 482] Vaaningshuset, og ”Colonel Peter” forsynede sig med
en trekantet Hat. Derfra til Annally, hvor de brændte alt. Da de vare ved Mt Steward, var det begyndt at blive
mørkt. Ved Annally vil A. have forladt Banden. Banden var imidlertid voxet betydeligt, efterhaanden som
Folkene fra de Plantager, de kom til, sluttede sig til den. Saavidt A. veed, gik Banden fra Annally til Mt Victory,
derfra til Nicholas og derfra til Punch. Branden paa Punch vil A. have seet fra Sprathall. Under nærmere
Examenation angiver A, at i Reglen deltog Plantagens Folk ikke i Ødelæggelserne paa deres egne Plantager,
uden for saavidt som de hjalp sig selv til Sukker, Meel og Rom, naar først de Fremmede havde opbrudt Kjelderen, ellers stod de for det meeste, som A. udtrykker sig, ”one side”. Banden drog frem under stort Spectakel og Vildskab og under Raabene ”our side” og ”na more work for 10 cts”, og Anførerne, deriblandt A.s
Fruentimmer Mary Thomas, der gik under Navnet Queen Mary, styrtede ind i Husene og slog i stykker, hvad
de traf paa, efter først, hvor de traf paa Drikkevarer, at have exep…… dem og forøvrigt gjort sig lystige. A. vil
ikke selv have været inde i noget Huus, som det var Anførernes Sag at ransage. A. vil ikke med egen Haand
have sat Ild paa, ligesom han siger, at der gjøres ham Uret, naar det er sagt om ham, at han gav Ordre og
havde en Flaske Kerosin med sig.
Fremstilledes Mary Thomas af Pl. Sprathall. Hun forklarer /: jfr. hendes Forklaring i Frederiksteds Politiforhør 7de October :/, at hun, efter at have været i Byen en Deel af Tirsdag Aften, var ved at gaa hjem, følgende
Driveren fra Sprathall; idet hun passerede Fortets Bagside, saa hun Samuel Henry paa sin Mave krybe hen og
stikke Ild paa Petroleums-Lageret, medens Thomas Graydon løb op ad Byen til for at kalde Pøblen ned til
Fortet. Hun blev paa Sprathall hele Onsdagen og havde ikke tænkt paa noget Ondt eller at ”go out walking”,
indtil Torsdag Formiddag Kl. henimod 11 Thomas Graydon kom med en Bande ind paa Sprathall og raabte
paa, at Folkene der ikke maatte sidde ledige, medens andre var ude for at ”fight for more Pay”. Dagen efter
vilde de saa angive dem, han tog en Synaal fra A. og syede et rødt Lommetørklæde paa en Stok som et Flag,
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hvilket han derpaa gav til A. der med det skulde følge med som Dronning. Da A. vægrede sig, drev han hende
et Slag med [Folio 95b-96a, opslag 483] Stokken og truede med at jage hende sin Kniv i Livet. A. fulgte da
med med Flaget. Foruden Graydon lagde hun især Mærke til Ferdinand Ludvig, Daniel Phillip, Emanuel Jacobs
og Francis. Banden fulgte den af forrige Arrestant beskrevne Vei, saaledes som ogsaa af A. under Forhøret i
Frederiksted vedgaaet, dog at der tilføies Plantagen Two Friends, medens A. ikke vil have været med paa
Annally, saalidt som paa Mt Victory og Punch, idet hun vil være flygtet fra Banden mellem Mt Steward og
Annally. A. vedgaaer, at hun blev kaldt Dronning for Banden, men hun vil ikke have været saa virksom, som
det hedder sig, og navnlig vil hun ikke have været med til at slaae i Stykker inde i Husene, eller aldrig var
kommen længere end ved Døren. A. vil ikke have seet Jacob Pickering i Banden saalidt som paa Sprathall
enten ved den Tid Banden drog ud eller den kom tilbage.
Jacob Pickering blev paany fremført og forklarer, at han var i Mary Thomas’s Huus, da Thomas Graydon
kom der og lavede Flaget istand – Han har ikke seet, at Thomas Graydon enten slog hende eller truede hende,
og de fulgte begge i Foreening med Graydon’s Bande, vare Begge i den hele Tiden til Annally, hvor de ligeledes
i Forening forlode Banden.
Hvorefter A. Mary Thomas maa indrømme, at Jacob Pickering var i hendes Huus, da Graydon kom.
Arrestanterne vare, efterhaanden som de vare afhørte, afførte og Forhøret udsat.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4¼.
Ph Rosenstand
Sarauw
Forsberg
Aar 1878 Onsdagen den 4de December om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Arresthuus. – Samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede.
Fremstilledes James Harewood af Pl. Upper Love, om hvem de anstillede Undersøgelser ikke har bragt for
ham graverende Oplysninger. Commissionen antog at kunne sætte Arrestanten paa fri Fod og han blev
saaledes relaxeret.
Fremstilledes A. Prince Huggins af Pl. Punch, der er sigtet navnlig for Deeltagelse i Exesserne paa Vestende
Nordside. /: jfr. hans egen Forklaring i Frederiksteds Politirets forhør den 8de October :/ Han forklarer
yderligere, at han, da han saa Banden komme op fra Annally til Mt Victory, gik ned ved Veien, hvor da Thomas
Graydon skal have tvunget ham til at følge med ind paa Mt Victory og derefter, da A. med Andre stod ledige
i Gaarden, commanderede ham ind i Forvalterboligen for der at slaae istykker. [Folio 96b-97a, opslag 484]
A., der havde en Stok i Haanden, vil imidlertid kun være kommen til at slaa et Jaulosey istykker, da
”Capitainen” raabte, at det kunde være nok med at slaae istykker, og at der skulde brændes. Derimod vil han
ikke, som angivet i Fredertiksted, have været inde i Nicholas Forvalterbolig hvilken blev brændt, uagtet
”Capitainen” ɔ: Thomas Graydon’s havde givet Ordre, at den ikke maatte blive brændt; han hørte, at der, da
Graydon, der havde været inde i Negerbyen, kom tilbage og bebreidede Banden, at den havde brændt Huset
mod hans Ordre – blev sagt, at det var Dronningen, der havde givet Ordre. – Fra Nicholas vil A. være gaaet
lige over til sit Hjem paa Punch, saa at han altsaa kun vil have været med paa de ovennævnte to Steder. Han
siger, at hans Forklaring om, at alle Hovedpersoner havde Petroleum, maa forstaaes saaledes, at de havde
en Flaske Petroleum med, som den ene, eftersom den behøvedes, gav til den anden. Han saa Kerosinen brugt
i Sukkerstykker paa Veien nedenfor Nicholas, da Daniel Phillip havde Flasken, medens han ikke selv saae det
brugt ved nogen af Bygningerne. Efterat Banden havde brændt Forvalter huset paa Punch, gik den ned til
Williams, men vendte tilbage med Besked om, at der paa Williams var Vagt, hvorpaa de brændte Punch’s
Værker. Punch var den sidste Plantage, der blev brændt, hvilket A. antager skete mellem 9 og 10 Torsdag
Aften. Han siger, at den saakaldte Dronning, hvem han hørte kaldes Mary, var med Bande paa Mt Victory,
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Nicholas og Punch og han har Indtrykket af, at hun commanderede fuldt saa meget som Graydon, saaledes
hørte han hende sige til Graydon, at hun ikke vilde have Stikordet ”our side” brugt mere. Paa Punch splittede
Banden sig ad, og Deeltagerne søgte til de Steder, hvor de havde Natteophold.
For A. fremstilledes Arrestanten Mary Thomas, i hvem A. med Bestemthed vil gjenkende den Person, der
agerede Dronning.
Fremstilledes A. Emil Hodge af Pl. Punch. Han forklarer, at han var hjemme paa Punch, da Banden Torsdag
Aften kom ind der; han vil have staaet i Gaarden og ikke deeltaget i nogensomhelst Exesser. Blandt Anførere
for Banden vil han kun have lagt særlig Mærke til Thomas Graydon og Daniel Phillip.
Fremstilledes Thomas Edward af Pl. Punch, født paa Antigua. Han forklarer, at han var paa Punch, da
Banden der kom ind Torsdag Aften Klokken henved 10. Lidt Tid forinden var Prince Huggins, der om Eftermiddagen havde forladt Plantagen, som A. troer, for at støde til Banden – kommen ind paa Pl. og overbragt
en Ordre fra Banden om, at Plantagens [Folio 97b-98a, opslag 485] Folk skulde bringe Vand op i Gaarden /:
til at drikke :/ og selv indfinde sig i Gaarden for at modtage Allowance, da Banden nu vilde komme til Punch.
Vandet blev bragt op og Folkene stode i Gaarden, da Banden kom. Det var Driveren paa Punch der – saavidt
A. veed, dog først efter at Banden havde opbrudt Kjelderen – uddeelte Allowance meest til Plantagens egne
Folk. A. fik saalees for sin Deel 12 Quart Meel og 9 Makrel, hvilket han dog igjen næste Dag afleverede til
Forvalteren paa dennes Opfordring. A. kjendte i Banden adskillige Personer og nævner som de meest
fremtrædende de samme der ere opgivne af Jacob Pickering tilligemed denne selv. Et Fruentimmer ved Navn
Mary blev kaldt Dronning og gererede sig ogsaa som Kommanderende saaledes hørte A. at hun, da nogle af
Punch’s Folk vilde slukke Ilden i Forvalterhuset raabte at ingen maatte slukke og at enhver som prøvede
derpaa vilde blive ”beheaded”. Banden gjorde ikke overdreven Spectakel og navnlig var der ingen Lystighed
i den, da den kom ind paa Plantagen. Den affyrede kun et Skud. Raabet ”our side” hørtes, hvilket Plantagens
Folk maatte besvare naar de vilde undgaae at blive molesterede og faae Negerbyen afbrændt; og nogle
Enkelte, og deriblandt navnlig Jacob Pickering, raabte paa, at de ikke skulde arbeide mere ”for 10 cent.”
Banden spurgte, strax da de kom ind, efter Driveren sog siden vilde de brænde hans Huus af. A. veed ikke,
hvorfor. – Plantagens Folk havde forinden Banden kom flyttet Forvalterens Eiendele ud i Marken. Sammen
med Prince Hussins gik om Eftermiddagen Jacob Tergus ud. A. vedbliver til Slutning at han intet andet har
foretaget sig end som overnanført modtaget Allowance, hvilket blev formelig uddeelt i Maal.
Derefter fremstilledes Phillip Abraham af Pl. Punch, født paa Pl. St. Johns. Han forklarer at han var hjemme
paa Punch, da Banden under Anførsel af de tidligere af andre Arrestanter anførte Førere kom fra Nicholas
over Mt Victory til Punch og A. stod i Gaarden og vil intetsomhelst have foretaget sig, eller i nogen Maade
hjulpet Banden, kun modtog han en Ration Allowance, da først Vagtmanden og senere Driveren uddelte
samme. Under forskjellig nærmere Examination forklarer A., at han Natten mellem Tirsdag og Onsdag, da
Ildebranden i Frederiksted var synlig paa Punch, gik ind til Byen, som han siger, fordi han, der ikke kjendte
Brandens Characteer eller dens Aarsag, meente at skulde være med til at slukke. Efter at han i Frederiksted
havde truffet en Pøbelhob [Folio 98b-99a, opslag 486] og faaet Sagens Sammenhæng at høre, gik han snart
igjen ud af Byen og vil ikke siden have været borte fra Plantagen.
Samtlige Arrestanter vare, efterhaanden som deres Afhørelse var færdig, bleven afførte.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4½.
Ph Rosenstand
Sarauw
Forsberg
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Aar 1878 Torsdagen den 5te December om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Arresthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt at han ved Forretninger i Byen Frederiksted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede.
Undersøgelsen af den Bande der har huseret paa Vestende Nordside fortsattes.
Fremstilledes Prince William af Pl. Annally. Han forklarer at han var hjemme paa Annally under hele Oprøret og var saaledes ogsaa paa Plantagen da Banden kom der, men, angiver han, Banden blev der kun et
Øieblik, saa at den, inden han, der var i Negerbyen, kom op i Gaarden, igjen var borte, efterat have sat Ild
paa alle Bygningerne.
Derefter fremstilledes Ferdinand William af Pl. Annally. Han angiver, at han var hjemme paa Pl, da Banden
kom ind. Han, tilligemed andre af Plantagems Folk gik ved dens Ankomst op i Gaarden, hvor Banden efter
hans Skjøn huserede et par Timers Tid. Det var Tusmørke, da Banden under Anførsel af en Mand, hvem A.
var med til senere at fange, og han viste sig at være Thomas Graydon, og en anden Mand, som han antager
var Daniel Phillip, kom til Kanten af Annallys Negerby og kaldte Annally’s Folk ud og lode dem danne en Linie,
medens Banden selv passerede forbi; hvorpaa Annally Folk fulgte efter. Medens Thomas Graydon, der havde
en stor hvid Hat paa Hovedet /: saadan en kaldt Negerne undertiden en ”cock’d”? Hat ɔ: trekantet Hat :/ og
et hvidt Baand som et Skjerf over Skulderen, gik op og ned med en Sabel i den ene og en Revolver i den anden
Haand og gav sine Ordre, saa A. foran Banden et Fruentimmer, en lille undersætsig sort en, som blev kaldt
Dronning. A. kjendte ikke enten hende eller hendes Navn, og tvivler paa, at han nu vil kunne kjende hende
igjen. A. hørte, at der i Banden blev klaget over, at Annally’s Folk vare ”very stiff” og ikke engang vilde række
en Svovlstik, og A. meener ogsaa, at lige som han selv ikke i nogen Maade hjalp Banden, saaledes holdt i det
Hele Annalys Folk sig tilbage. Han har derimod hørt, at de bare sig slemt ad inde i Byen om Tirsdagen. [Folio
99b-100a, opslag 487] Han troer heller ikke, at nogen af Annalys Folk fulgte videre med Banden, om ikke af
anden Grund, saa fordi Negerbyen var begyndt at fænge fra Branden i Gaarden, og de forbleve tilbage for at
slukke Ilden der saavelsom i Sukkerstykkerne, som ogsaa vare blevne antændte. A. var heller ikke i
Frederiksted under Exesserne, men hjemme paa Pl., indtil han af Forvalteren blev sendt til den brændende
By med Sprøjten, med hvilken han dog maatte vende om, da han, ligesom han havde passeret Broen ved
Frederiksted Lagune, traf en Pøbelhob. Det var paa Annally Thomas Graydon, der uddeelte Allowance. A. selv
fik sin Deel, saa meget som kan gaa i, hvad han kaldte ”a 40 cts Pan”.
Fremstilledes Laurence Bradly af Pl. Sprathall, født paa Antigua. Han forklarer at han en Gang i Løbet af
Torsdag Formiddag gik fra Sprathall, da han, som han angiver, havde et Ærinde paa Prosperity. Ved Williams
traf han imidlertid paa en Bande som han antager paa omtrent 20 a 50 Folk /: anføres som Beviis paa hvor
lidt Begreb Negerne have om at tælle, saa at deres Angivelser, naar de gaar ud paa i Tal at udtrykke, hvor
stor en Bande har været i Reglen er aldeles upaalidelige :/, Thomas Graydon eller ”Colonel Peter” var i
Spidsen for den tilligemed Mary Thomas, hvem A, da de begge ere fra Sprathall godt kjender. Jacob Pickering
gik bagved og holdt Banden sammen for at ingen skulde desertere. Thomas Graydon tvang A. under Trudsel
af at slaae ham ihjel til at følge med, idet han paa A.s Indvendinger kun svarede, at der ikke længere var nogen
Lov i Landet andet end hvad han – Graydon – selv befalede. A. fulgte saaledes med paa den tidligere angivne
Route indtil Annally, hvor han, da det var begyndt at blive mørkt, slog væk. Han vil ikke have været istand til
at slippe væk tidligere, da Banden blev saa godt holdt sammen og saa nøie bevogtet, at hele Banden gjorde
holdt, naar en af dem skulde i et Ærinde ind paa Marken, for at passe paa, at Paagjældende ikke slog væk. A.
vil saaledes ikke have gjort andet end at være fulgt med og vil have staaet med Armene overkors, medes
andre ødelagde og brændte. Hvem det var, der paa hvert enkelt Sted stak Ild, kan han ikke sige; han antager,
at det i Reglen var ”Capitainen /: Thomas Graydon :/ selv [Folio 100b-101a, opslag 488] medens det som
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oftets var Dronningen Mary Thomas, der gav Befalingen eller Signalet. Han saae, at de to i Forening havde
en Daase Kerosin eller ialfald en Kerosindaase med en del Kerosin i /: Kerosinen sælges i tilloddede Blikdaaser,
der holdt 5 Galloner :/ i Fællesskab. Det var Dronningen, der var den egentlige Befalende og den Vildeste af
de to, saa at til Exempel naar Thomas Graydon var tilbøielig til paa Folkenes Forbøn at spare en Bygning Mary
Thomas aldrig vilde høre noget derom men befalede ”burn level down”. Tingene gik for sig eens omtrent paa
alle de Steder hun var med; først brød Banden ind i Vaaningshuset, slog istykker, hvad de traf paa saavidt de
gave sig Tid dertil, plyndrede hvad der var i Kjelderen, afbrændte saa Huset og satte tilsidst Ild paa Værkerne,
hvor, som tidligere forklaret, dog paa et Par Steder Ilden blev slukket.
Fremstilledes Alfred Sobers af Pl. Oxford, der forklarer at han var hjemme paa Oxford da han saae Ilden
paa Annally gik han derover og var i Gaarden ¼ Time. Forsaavidt han er sigtet for at have været i Romkjelderen og derfra uddeelt Rom benægter han saadant. Han vil være gaaet lige tilbage til Oxford, til hvilken
Plantage der ikke kom nogen Bande.
Fremstilledes Henry Daniel af Pl. Little La Grange; der er anholdt og sigtet for at have gaaet med Nordside
Banden paa dens Vei lige til Annally. Han indrømmer dette med afgiver følgende nærmere Forklaring: Det
var ved Middagstid Torsdag den 3die October at en, ikke synderlig stor Bande under Anførsel af nogle faa
Mænd deriblandt først og fremmest Thomas Graydon og Fruentimmeret Mary Thomas af Sprathall kom til
Little La Grange de gik ind i Negerbyen og befalede at Folkene skulde slutte sig til Banden, kun Mændene
sagde ”Dronningen” hun vilde ingen Fruentimmer have med. ”Colonel Peter” og Mary gik ind i Husene, det
ene efter det andet, og truede Folkene til at gaae ud, da de ellers vilde blive dræbte paa Stedet. De faae
Mænd, der efter den 1ste October, da 27 Arbeidere havde forladt Plantagen, vare blevne tilbage, maatte
saaledes, kun 5 i Tallet, følge med. Paa Jolly Hall – hørende til Lt. La Grange – blev paa samme Maade to
Mænd udtagne. Banden forlod saaledes forstærket Little La Grange og gik ad Brooks [Folio 101b-102a, opslag
489] Hill til, idet Mary Thomas erklærede at Oxford og Little La Grange først skulde brændes om Aftenen,
naar de efter at have gaaet rundt om Annally, kom tilbage. Fra Brooks Hill gik de den tidligere betegnede Vei.
Ved Orange Grove modtoges de af Plantagens Folk, der sagde Dronningen, da hun spurgte dem, at de
allerede havde faaet Allowance og bad hende om at skaane Plantagen, hvilket Banden da ogsaa gjorde og gik
videre til Mt Pellier, hvilken Mary uagtet Folkene ogsaa der bad for Eiendommen, ikke vilde indlade sig paa
at skaane, saalidt som den næste Plantage Two Friends, hvor Folkene ikke kom ud af Negerbyen ved Bandens
Ankomst, men bleve hentede ud for at modtage Allowance. A. har ingen Tvivl om, at det var Mary, der havde
Magten, og i hvert Fald var hende, der var opsat paa at gjøre mest Skade, saaledes f. E. paa Annally, hvor
Folkene bad Craydon om at spare Værkerne, men Mary, da Graydon forelagde hende det, svarede, at de
maatte brændes, saavel som alle andre Værker. A. siger, at det ikke var ham, eller nogen anden, muligt at
slippe bort, da Banden holdtes tæt sammen. Som Beviis derpaa, nævner han at John Port fra Jolly Hill, der
var syg og faldt eller kastede sig ned, først efter at Mary selv, havde inspiceret ham, fik Lov til at blive tilbage.
A. mener at ligesom han selv intet ondt har gjort end nødtvunget fulgt Banden, saaledes har de andre Folk
fra Lt. La Grange og Jolly Hill ogsaa kun fulgt med saalænge, indtil de kunde see deres Snit til at undløbe.
Arrestanterne vare efter haanden, som de vare afhørte, afførte.
Commissionens Møde hævedes Kl. 4.
Ph Rosenstand
Sarauw
Forsberg
Aar 1878 Fredagen den 6te December om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix
Arresthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt at han ved Forretninger i Frederiksted
var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede.
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Commissionens Formand bemærkede, at der igaar fra Christiansted Politikammer ere fremsendt til
Commissionen, efternævnte
1. Joseph Spencer af Pl Høgensborg, der har henligget paa Hospitalet med et Skud- [Folio 102b-103a,
opslag 490] saar i den høire Tommelfinger fra 10de October da han blev anholdt og over hvem der den
4deNovember er afsagt Fængslingskjendelse. Han er sigtet for Deeltagelse i flere Ildspaasættelser.
2. John Frederik James af Pl. St Johns. Han er sigtet for at have været med at sætte Ild paa Romkjelderen
paa Pl. Lebanonhill og forøvrigt deeltaget i Exesser der.
A. Joseph Spencer blev fremstillet og angiver, at han har været med ved Ildspaasættelsen paa Carlton
hvor han blev saaret da Soldaterne kom der. – Den over ham afsagte Fængslingskjendelse blev ham betydet,
hvorefter han aftraadte.
Fremstilledes John Frederik James. Han angiver, at han var hjemme paa Pl. St: Johns den Dag da Ildebranden var paa Pl. Lebanonhill og at Forvalter Riis og de af ham opgivne Vidner maa tage Feil.
Efter den mod A. fremkomne Mistanke for Deeltagelse i Oprøret og de under samme begaaede Exesser
decreterede Commissionen, at Arrestanten vil være at hensætte i Varetægtsarrest. Kjendelsen blev Arrestanten betydet, og han afført.
Derefter fortsattes Undersøgelsen fra igaar.
Fremstilledes Stevens Rodgers fra Lt. La Grange. Han forklarer med Hensyn til, hvorledes han kom til at
slutte sig til Banden, gandske i Overeensstemmelse med Henry Daniel, dog med Tilføiende, at han viste
Graydon sine Fødder, hvorpaa tildeels Tæerne ere afædte af ondartede Saar, og bad om at være fri for at
følge med, men Graydon vilde intet høre og sagde, at hand maatte følge med, selv om han intet andet foretog
sig. A. siger, at det ikke var ham muligt at slippe bort, førend han naaede til Mt Steward, hvor han kunde
undvige igjennem Negerbyen da hans Forældre boer der. A. vil ikke have gjort andet end netop gaae med og
vil han navnlig ikke noget Steds, have taget imod Allowance. I Overeensstemmelse med Henry Daniel angiver
ogsaa han, at Mary Thomas var opsat til at gjøre mere Fortred end nogen af Mændene, samt at Jacob
Pickering sluttede Banden og passede paa at ingen undslog.
Fremstilledes A. Peter Felix, en Dreng paa en 16 – 17 Aar af Pl. Jolly Hill. Han forklarer at hans Moder, der
var bange for, at han skulle gaae med Banden, da den kom til Plantagen, søgte at skjule [Folio 103b-104a,
opslag 491] ham under Sengen, men han blev funden af Thomas Graydon, der tvang ham til at gaae med.
Han gik saaledes med til Brooks Hill hvor han smuttede ind i et Sukkerstykke.
Fremstilledes John Port af Pl Jolly Hill, der ligeledes forklarer, at han blev tvungen til at gaae med. Han var,
da Banden kom, sprunget ud af Vinduet, men blev opdaget af Thomas Graydon, der sagde, at ingen idag
kunde have sin egen Villie, men Alle maatte gaae med. A. fulgte saaledes til Brooks Hill og ud derfra igen, da
han standsede og sagde til Jacob Pickering, at han var syg. Jacob P. turde ikke give ham Lov til at gaa, men
kaldte Mary Thomas, der sagde at A. kunde gaa og samle Kræfter og støde til dem en anden Dag.
Derefter fremstilledes James Wacks af Pl. Jolly Hill, født paa Barb. Han forklarer at han om Tirsdagen den
ste
1 October var kommen ud af Hospitalet og var saaledes meget svag, da den 3die October Banden kom til
Jolly Hill. Han laae paa sin Seng, da han hørte Larm udenfor og strax efter saa Thomas Graydon i Døren.
Graydon kaldte ham ud, men A. gjorde Indvendinger, hvorefter han hørte en Fruentimmerstemme udenfor
saaledes: ”han maa komme ud ellers hug Hovedet af ham.” Han maatte saaledes staae op og saa, at Fruentimmeret var Mary Thomas. Banden var dengang, saavidt A, der siger han kan regne, skjønnede ikke mere
end 25 Mennesker, og blev først forstærket, efterhaanden som den drog frem og tvang Negerne fra de andre
Plantager til at gaae med. Ved Mt Pellier fik A. sig forstukken i Negerbyen og vil saaledes ikke være gaaet
længere med.
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Men Hensyn til Angivelsen om at saa mange Folk havde forladt Lt La Grange og Jolly Hill havde samtlige
de fra disse Plantager fremstillede Arrestanter angivet, at med Undtagelse af 3, der vare gaaede til St Thomas,
havde, saavidt de vidste, Resten igjen indgaaet Aarscontract paa andre Plantager, og de havde ikke hørt noget
om nogen Utilfredshed eller om, at der ikke skulde arbeides mere for 10 cents, og de havde seet
Provisionsgrunden i Dyrkning som sædvanlig, dog naturligviis ikke af de Folk, der skulde forlade.
Fremstilledes John William Samuel af Pl. Jolly Hill, født paa Antigua. Han er sigtet for, ligesom de andre at
have været i Nordside Banden. Han benægter at have været med og angiver, at han, den paagjældende
Torsdag, da han kom ned igjennem en Græsmark nok saa endeel Folk paa og ved Plantagen, men at han, der
vil have været fuld, saaledes som han ofte er, ikke gik i Nærheden af den. [Folio 104b-105a, opslag 492]
De øvrige Arrestanter fra Little La Grange og Jolly Hill, der paany fremførtes og for hvem A. fremstilledes,
ere uenige om, hvorvidt han fulgte med Banden til Brooks Hill eller ikke. Derimod ere de eenige om at han er
en Drukkenboldt og en sygelig Person.
Fremstilledes Mathias Civil af Pl. Mt Victory, der er sigtet for at have været med Banden paa Punch. Han
angiver at han rigtignok kom over til Punch den Aften, Ildebranden var, men forklarer, at han, hvem Forv.
Stafford havde efterladt som Vagtmand paa Pl. Mt Victory, blev, da Stafford igjen kom tilbage, kort efter at
Mt Victory var brændt, af denne sendt op til Punch for at see at finde ud, hvem der havde staaet i Spidsen
for Banden paa Mt Victory. A. havde nemlig, skjøndt han opholdt sig i Gaarden, da Banden var der, og tydelig
kunde see dens Bevægelser, saaledes at han blandt andet saae 10 a 12 Personer af Banden gaae ind i
Magashuset og hver hente en Haandfuld Magas, ved Hjelp hvoraf de derpaa satte Ild paa Forvalterhuset ikke
været saa nær ved, at han kunde kjende Personerne. Forvalteren havde nemlig paalagt ham ikke at vise sig
for nær Banden, for at den ikke skulde føre ham bort med sig. Han tog over til Punch tilsist, men da han kom
der, var Gaarden allerede tom, da Banden var gaaet ned til William, og Bygningerne vare heelt eller halvt
nedbrændte. A. rendte derpaa strax efter tilbage og gav Beretning til Forvalteren. Siden vil han ikke have
været paa Punch.
Fremstillede Charity Daniel af Pl. Mt Victory, der er anholdt fordi hun skulde have givet tilkjende at hun
holdt med Oprørerne. Hun forklarer imidlertid at hun, der var i Negerbyen om Aftenen da Banden kom ind
og brændte Mt Victory af tvertimod raabte om, at Mændene paa Mt Victory vare nogle Kujoner, siden de
tillod en Bande Fremmede at komme og brænde Plantagen af. Hun veed, at det er Plantagens Driver, der har
angivet hende, men mener, at han maa have misforstaaet hendes Ord.
Fremstilledes Cathrine Taylor ligeledes af Mt Victory. Hun forklarer, at hun har sin Mand boende paa
Punch og var gaaet derover fra Mt Victory Torsdag Eftermiddag. Da hun hørte Sepktakel fra Banden, der
nærmede sig Plantagen, løb hun ad en anden Vei tilbage til Mt Victory, der allerede var saagodt som nedbrændt og vil hun paa den Maade hverken have været med i eller seet noget til Banden, enten det ene eller
det [Folio 105b-106a, opslag 493] andet Sted.
Fremstilledes Joseph James af Pl. Orange Grove født paa Øen St Johns. Han forklarer at han var hjemme
paa Orange Grove, da Banden om Torsdagen efter Middagstid kom derind. Paa Bandens Raab kom Folkene
fra Negerbyen ud til Indkørselen paa Plantagen. Anføreren tilraabte dem, om de havde faaet noget at spise,
da han ellers vilde give dem Allowance. De svarede, at Forvalteren allerede havde sørget for det. Da Banden
derpaa erklærede, at de vilde brænde Plantagen af, bad Folkene for den da de saa ligesaagodt kunde brænde
Negerbyen af, hvorpaa Banden ogsaa lod sig bevæge til at gaa videre. A. fulgte dengang ikke med, men
senere, da Banden kom tilbage fra Two Friends for at gaae op til Mt Steward, traf han den nede ved ”Guttet”
og – saa siger han – tvang Daniel Phillip ham der til at gaae med, saa at han altsaa var med paa Mt Steward,
men ved Annally vil han igjen være gaaet sin Vei.
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Fremstilledes Thomas Dembo af Pl. Grove Place der, foruden at være sigtet for Optøierne i Frederiksted
By, ogsaa er sigtet for at have sat Ild paa Bygningerne og Værkerne paa Pl. Mt Victory. Han forklarer, at han
Torsdag Aften gik fra Nicholas, hvor han opholdt sig hos sit Fruentimmer ned til Mt Victory, da Banden var
paa Annally, og han var saaledes paa Mt Victory, da den blev brændt. Han har Familie paa Mt Victory og vil
være gaaet ned for at see til dem og vil slet intet have foretaget sig. Hans angiver at han saae, at det Fruentimmer, der kaldte sig Dronning, Mary Thomas af Sprathall gav et Fruentimmer der bad Graydon om at
skaane Sygehuset tre over Nakken med sit ”Cowskin” med den Beskeed, at Sygehuset skulde brændes. Han
angav, at dette Fruentimmer var Cathrine Taylor.
I Anledning af denne Angivelse fremstilledes paany Cathrine Taylor, der siger, at det ikke var hende der
fik over Nakken af Mary Thomas, da hun, som tidligere anført, først senere kom til Mt Victory. Hun siger
endvidere, at hun har hørt, at Mary Thomas angiver Thomas Dembo som den, der førte Banden ind paa Mt
Victory.
Fremstilledes Mary Thomas /: kaldet the Queen :/ sammen med Thomas Dembo og udspurgt, at hun har
seet denne Mand i sin Bande, svarer hun, at han stødte til Banden nede ved Orange Grove Gut, da Banden
kom tilbage fra Two Friends for at gaae op til Mt Steward, og det [Folio 106b-107a, opslag 494] er ham der
viste Banden Veien ind til Mt Victory, i det han paalagte Banden at gaae rolig og stille for at overrumple
Plantagen, hvor Folkene havde fordeelt alle Forvalter Staffords Ting omkring i Negerbyen. Han lod derfor
Banden gaae regelmæsig i Gleder 4 og 4 og gik selv i Spidsen med Capitainen. I den Anledning specielt tilspurgt, hvem det er, hun mener med ”Captainen” svarer hun Thomas Graydon, Daniel Phillip og hende selv.
Det fremgaaer da af denne Forklaring at Mary Thomas ikke som af hende tidligere udsagt forlod Banden ved
Annally.
Thomas Dembo benægter gandske Rigtigheden af Mary Thomas Angivende.
Samtlige Arrestanterne vare efterhaanden som deres Afhørelse var endt afført til deres Arrest.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4½.
Ph Rosenstand
Forsberg
Aar 1878 Løverdagen den 7de December om Formiddagen Kl: 9 sammentraadte Commissionen i St Croix
Arresthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt at han ved Forretninger i Byen Frederiksted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre Medlemmer vare tilstede.
Fremstilledes Mary Thomas af Pl. Sprathall paany. Det blev hende foreholdt, at det af forskjellige Forlaringer af andre Arrestanter, saavelsom af hvad hun selv igaar forklarede om, hvad der paa Mt Victory passerede, fremgaaer, at hun ikke som af hende først forklaret, har forladt Banden paa Annally. Hun indrømmer
derefter, at hun har fulgt Banden fra først af og lige til Pl. Punch hvor den endte. Dog vil hun have forladt den
efter at Vaaningshuset var ”smashed up” og Ild antændt i samme, saa at hun ikke havde Deel i Ildspaasættelsen paa Værkerne, der fandt Sted, efter at Thomas Graydon og Daniel Phillip med den største Deel
af Banden havde forsøgt at komme ned til Williams, men vare blevne afskrækkede fra at trænge ind der. Hun
kan saaledes heller ikke have nogen Mening om, hvorvidt Thomas Graydon’s Angivelse i Frederiksted Politiret
/: Forhør 7de October :/ om, hvem der stak Ild paa Punch’s Værker, er rigtig. Under nærmere Examination
forklarer hun, at saavidt hun veed, brugte de i hendes Bande [Folio 107b-108a, opslag 495] ikke Petroleum
til at sætte Ild med. Thomas Graydon, siger hun, havde en heel ”Can” Kerosin, som han tog i Kjelderen paa
Two Friends, men den førte de ikke med sig, da Graydon gav den til en Mand, for at han skulde bringe den i
Sikkerhed paa Pl. Lt. La Grange. Han – Graydon – sagde, at han vilde bruge den til endnu et Forsøg paa at
stikke Ild i Fortet, hvorefter han vilde løbe sin Vei. Om han prøvede det igjen, vil A. ikke vide, da hun efter at
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de havde skiltes ud paa Punch ikke saae ham igjen førend de stilledes for Forhør. A angav fremdeles at
Folkene paa de paagjældende Plantager vel forsaavidt sluttede sig til den, at det gjerne var en af Plantagens
Folk, der opbrød Allowancekjelderen og Romkjelderen, og at Folkene derefter modtog, hvad der uddeeltes
til dem. Men Opbrydningen skete paa Th. Graydons Ordre, idet han af Plantagens Folk, som han
sammenkaldte, udtog en eller to til det. Hun kan ikke opgive, hvem det var, da hun paa de Plantager ikke
kjendte Folkene, og ingen Slaver maatte nævnes, for at de ikke bagefter skulde angive hinanden. Men
Plantagens egne Folk vare, saavidt hun veed, ikke med til at sætte Ild paa. Paa Mt Steward’s Vaaningshuus,
var det den tidligere omtalte Francis der satte Ild. Alene paa Mt Victroy og Punch kom Folkene ikke ud, da
Banden kaldte dem frem. Paa Mt Victory var det da at Thomas Dembo opbrød Døren idet han sagde at det
kunde være det samme med Folkene, da han var tilstrækkelig kjendt med Plantagen til at vise dem Vei. Paa
Foreholdelse af de forskjellige Udsagn fra andre Arrestanter om, at det var hende, der var den Ivrigste og
Voldsomste, har hun kun at svare, at et stakkels Fruentimmer som hun, ikke kunde have nogen Magt over
Mændene.
Fremstilledes Prince Huggins. Han vil ikke have seet Thomas Dembo i Banden da den gik ind paa Mt Victory, men vel heller ikke have været med egentlig i Banden og i alfald ikke fremmelig i den.
Fremstilledes paany Jacob Pickering, der ikke vil kunne give nogen Forklaring med Hensyn til Mt Victory,
idet han fremdeles angiver, hvad han tidligere har anført, at han forlod Banden paa Annally. Paa samme tid
forklarer han dog, at han og Mary Thomas gik hjem sammen.
Mary Thomas, der paany fremstilles, gjentager at det var fra Punch, at hun og [Folio 108b-109a, opslag
496] A. gik hjem sammen saa at de altsaa begge vare paa Mt Victory.
Fremstilledes Thomas Edward af Pl. Punch, der med Bestemthed fastholder at A. Jacob Pickering, der
fremstilledes for ham var med Banden paa Punch.
Samtlige Arrestanter vare, efterhaanden som de vare afhørte, afførte.
Undersøgelsen med Hensyn til Nordsidebanden for Øieblikket udsat.
Hvorefter Undersøgelsen optoges med Hensyn til de i Frederiksted By begaaede Exesser.
Fremstilledes Susanne Abrahamsen kaldet Bottom Belly af Pl. Prosperity, der er sigtet for Deeltagelse i
Exesserne ved Toldboden /: Frederiksted Politiforhør 13de October :/ Hun angiver, at hun meget vel erindrer
hvad der i Forhøret i Frederiksted er vidnet imod hende, men at hun ikke paa den der forklarede Maade har
taget Deel i Exesserne. Hun forklarer, at hun er Melkesælgerske paa Prosperity, men hendes Betaling er saa
ringe /: 23 cts om Ugen foruden Allowance :/, at hun bøder paa den ved i Byen at sælge noget Græs, som
hun samler i Sukkermarken. Hun kom den paagjeldende Tirsdag Aften ind til Byen med sit Bundt Græs paa
Hovedet, da hun ved Fortet imellem dette og Kontroleur Birchs Huus traf paa en Hob Mennesker, der stode
i en Klynge eller snarere i en Kreds, som om de raadsloge om noget. Da A., der ikke vil have vidst, at der var
noget paafærde i Byen, kom hen imod dem, blev hun antastet af en af dem, der raabte, hvad hun vilde, og
hvad Side hun hørte til. Da hun svarede, at hun kom kun ind for at sælge sit Græs og ikke hørte til nogen Side,
slog Manden hende med sin Stok Græsset af Hovedet og gav hende ovenikjøbet to Slag, saa Blodet rislede
ned samt tvang hende til ”to join the ring” Hun maatte altsaa blive i Klyngen; hvor Mændene, der var ikke
syndelig mange Fruentimmer i Klyngen, raabte om, at man havde sendt Skibene bort fra Havnen, saa at de
ikke kunde komme bort, at der paa Politikammeret forlangtes $ 3 for et Pas og $ 5 for Passage, og at 11 cts
om Dagen ikke kunde betale for det, de vilde derfor ”make Destruction in Town”, og vare i det Hele, som A.
udtrykker sig, meget ”cross”. Mængden bevægede sig under nysnævnte [Folio 109b-110a, opslag 497]
Trudsler og Raabet ”our side” langsomt bag om Toldbodbygningen hen til den Side, der vender ud til
Kjøbmand Robertsons Huus. Der var der et Vindue, hvorfor der ingen Skodder var; om der var et Jealousie,
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husker A. ikke, men hun troer der var Stænger for Vinduerne. Mængden begyndte her med deres Stokke –
der var ingen, der havde andre Vaaben end Stokke – at hugge løs paa, hvad A. mener, var Stængerne, men
de kom ikke ind igjennem Vinduet, hvorimod endeel med deres Stokke halede Sengenættet ud og flængede
det istykker og smed Stumperne paa Gaden. A. saae, at nogle Drenge samlede Stumperne op og satte dem
paa Stokke og dandsede afsted med dem foran Mængden. A. vil være vis paa, at Mængden drev af igjen,
uden at nogen var inde i Værelset, og vil hun da navnlig ikke selv have været derinde, saalidt som hun, der
ikke vil have havt noget i Haanden, vil have deeltaget i Forsøget paa at bryde igjennem Vinduet. Hun vil paa
ingen Maade have været i Spidsen for Banden, idet hun tvertimod vil have skammet dem ud. Da Mængden
forlod Stedet og gik op ad Kongensgade, vil A have forladt dem og været gaaet hjem til Prosperity. Hun mener, at det er fordi hun som Melkesælgerske er kjendt af mange Folk i Byen, medens formodentlig ingen af
de andre Landnegere har været kjendte, at hun specielt er blevet angivet. Hun er sikker paa, at det er Barbados Folk, der har begyndt Spectaklerne. I Hoben kjendte hun Thomas Graydon og en lille Fyr, hvis Navn
hun ikke veed, men som ogsaa er skudt. En tredie, der arbeidede paa La Grange, troer hun ogsaa er skudt. A.
siger, at Klokken netop slog 7, da hun skiltes fra Banden, og inden hun gik hjem gik hun ned til Stranden for
at vaske Blodet af sig.
A. angiver fremdeles, at hun Onsdag Morgen i et Sukkerstykke paa La Grange, hvor hun gik og pillede
Græs, snublede over noget, der ved Undersøgelsen viste sig, at være et halvt Stk. Skirting, sammen med
hvilket desuden laae 3 Børnehatte, nogle Perler, et Par Trætobakspiber, 1 Skjorte og 1 Buxelaar. Hun tog
Sagerne med hjem og vil ikke siden have havt Leilighed til at aflevere dem.
Fremstillede paany Mary Thomas, om hvem det er oplyst, at hun Tirsdag Aften har været i Byen /: Frederiksted Politiforhør 7de October :/ . Hun forklarer, at det kun var engang, hun var i Byen. Hun gik ind noget
efter Kl. 6 [Folio 110b-111a, opslag 498] da Arbeidstiden var omme. Den Eftermiddag havde nemlig hun
saavelsom de øvrige Folk paa Sprathall hørt, at der var Spectakler i Byen, idet Thomas Dembo Kl: 4 – 5 paa
sin Vei fra Byen og til Nickolas havde passeret den Mark, hvori de arbeidede, og tilraabt dem, om de gik her
og arbeidede, medens andre Landnegere sloges inde i Byen. Paa Driverens Spørgsmaal, hvad de sloges for,
havde han svaret at de sloges fordi de ikke kunde komme bort fra Øen, fordi der forlangtes $ 3 for et Pas. Da
A. sammen med to andre Folk fra Sprathall eller Williams kom ind til Byen, traf hun – efter at være gaaet
rundt om Torvet – en Hob netop ifærd med at opbryde Kjøbmand Lunds Boutik paa Torvet. Det var Samuel
Henry, der først brød Boutikken aaben; dog hørte hun ham i det samme kalde Bordeaux som hun derfor
antager ogsaa har været med. Saa snart Boutikken var aaben styrtede Pøblen ind, Bynegere saagodt som
Landnegere og begyndte at smide Gods ud paa Gaden. Fra Boutikken, blev der desuden styrtet Kerosin ud
over de udkastede Varer, som derpaa antændtes, og fra Baalet paa Gaden, der stadig forøgedes med udkastede Varer, antændtes saa Huset. Fra Lund’s Huus gik Pøblen hen til Wood’s Boutik, men A var ikke der i
Nærheden. Hun var nemlig, da hun i Meel G..r’s op til Lunds Huus stødende Gaard, havde hørt Sprathall’s
Drivers Stemme løbet derind og hjalp ham med ….. at bringe Vand for at holde Taget paa Huset vaadt, saa at
det ikke skulde antændes fra Nabohuset. A. vil ikke i Løbet af Aftenen eller Natten have været andre Steder,
men fulgtes, som af hende tidligere forklaret, med Driveren hjem til Sprathall, Hun vil intet have stjaalet.
Fremstilledes paany Thomas Dembo der angiver, at han forlod Frederiksted Kl: 12 om Tirsdag Middag,
forinden der var Spectakler i Byen, og at han ikke har passeret Sprathalls Folk. Om Aftenen, da Ilden blev seet
fra Nicholas, gik han igjen til Byen.
Samtlige Arrestanter vare, efterhaanden som de vare afhørte, afførte.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4.
Ph Rosenstand
Forsberg
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Aar 1878 Mandagen den 9de December om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix Arresthuus. Samtlige Commissionens Medlemmer vare tilstede.
For Commissionen fremstilledes Ferdinand William af Pl. Annally /: Jfr. Forhør 5te December :/. Da der ved
de i Anledning af hans tidligere afgivne Forklaring anstillede Undersøgelser ikke var fremkommen noget, der
yderligere bestyrkede Sigtelsen mod ham, fandt Commissionen, at den paa ham lagte Arrest kunde hæves,
og han blev saaledes [Folio 111b-112a, opslag 499] relaxeret.
Derefter fremstilledes Emil Hodge af Pl. Punch /: Forhør 4de December :/ med Hensyn til hvem de anstillede Undersøgelser havde godtgjort, at han var en Drukkenboldt men forøvrigt ikke havde bestyrket Sigtelsen
imod ham. Commissionen derefter fandt, at den paa ham lagde Arrest kunde hæves, og han blev saaledes
relaxeret.
Fremstilledes William H. Lucas af Annally, der er sigtet for at have været med baade til Ildspaasættelse i
Byen og paa Landet. Han forklarer, at han var hjemme paa Pl. den Aften da en Bande kom ind og idet Hele i
Overeensstemmelse med Ferdinand William /: Forhør 5te December:/. Han forklarer, at Forvalter Høibrock,
inden han om Onsdagen flygtede fra Plantagen, gav ham og de andre Folk Ordre til ikke at forlade Plantagen,
og vil han heller ikke have forladt den, indtil han om Tirsdagen den 8de October, da Forv. Hoibrock igjen for
1ste Gang viste sig paa Pl., ledsaget af en Militair-Patruille, af denne Patruille blev anholdt. Han vil navnlig
bestandig have været hjemme i de mellemliggende Dage da Forvalter Smith fra Oxford jevnlig tilsaa Plantagen. Han vil navnlig have været med i den Vagt, paa 12 Mand som Forvalter Smith Dagen efter Branden satte
til at passe paa og var med til at anholde Thomas Graydon. Han benægter, at have været med til Ildspaasættelserne i Byen; han vil være gaaet ind ad Byen til Onsdag Morgen, men da han hørte Geværskud derinde,
blev han bange og vil ikke være gaaet videre, men vendte tilbage. Paa Landet vil han heller ikke have sluttet
sig til nogen Bande. Arrestanten afført.
Efter Tilsigelse var mødt for Commissionen Edward Shaw af Lebanonhill. Han forklarer, at A. John Frederik
James af St Johns kom med Banden, der om Torsdagen kom fra Hermitage over Lt. Fountain til Lebanonhill.
Dep. var dengang blandt de andre Folk fra Lebanonhill i Plantagens Gaard, og han saae, at John Frederik
James var blandt den Hob, der brød Døren til Romkjælderen aaben og rullede hvad Rom der var, 1 Puncheon
og 1 Tønde ud i Gaarden, hvor de sloge Bunden ud paa Fadet og styrtede sig over det og drak af Rommen.
Dep. vil derimod ikke have seet, [Folio 112b-113a, opslag 500] hvad Arrestanten ogsaa er sigtet for, skar
Blæsebelgene i Smedeværkstedet istykker. Det var bleven Dep. betydet, at han afgav Forklaring som Vidne,
og var han i denne Egenskab formanet til at tale Sandhed. Hans Forklaring blev ham foreholdt og af ham
ratihaberet.
Fremdeles var efter Tilsigelse mødt David Thomas af Pl. Lebanonhill. Det blev ham indskjærpet, at han har
at afgive Forklaring som Vidne og saaledes maatte tale Sandhed. Han forklarer ligesom foregaaende Vidne,
at han saa A. komme med Banden ind paa Lebanonhill, at han var i den Hob, der opbrød Romkjelder Døren,
rullede Rom ud og drak af den. Han saae derhos at Arrestanten John Fr. James i Smedeværkstedet, hvor
endeel af Banden var kommen hen, med sin Kniv skar Blæsebelgen istykker. Han vil ikke have seet, saalidt
som forrige Vidne, A. sætte Ild paa.
A. John Frederik James af Pl. St. Johns var fremstillet. Han forklarer, at han den paagjeldende Dag var
kommen ned til Hermitage, hvor han har sit Fruentimmer, for at see efter sit Tøi. Banden havde dengang
allerede været paa Hermitage hvor A. kun vil være bleven et Øieblik og saa vendt igjen hjem til St Johns og
vil have lagt Veien igjennem Lebanonhill’s Gaard hvor han traf Værkerne i Brand, men ingen Folk, da Banden
var oppe paa Bakken og brændte Vaaningshuset. A. vil uden at standse være gaaet igjennem Gaarden op til
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St Johns. Han benægter saaledes gandske den mod ham rettede Sigtelse og de af Vidnerne i saa Henseende
afgivne Forklaringer, der foreholdtes ham.
Vidnerne demitteredes og Arrestanten afført.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4.
Ph Rosenstand
C Sarauw
Forsberg
Aar 1878 Tirsdagen den 10de December om Middagen Kl: 12 sammentraadte Commissionen i St Croix
Arresthuus. Commissionens samtlige Medlemmer vare tilstede.
For Commissionen fremstilledes A. Bona Thomas af Pl. St Georges. Da de af Commissionen anstillede
Undersøgelser ikke havde oplyst videre, end hvad der af A. er forklaret, at han ved Ildebranden paa St Georges kom fra Negerbyen op i Gaarden, medens forøvrigt [Folio 113b-114a, opslag 501] Sigtelsen mod ham
ikke er bestyrket, fandtes han at kunne sættes paa fri Fod, og han blev saaledes relaxeret.
Fremstod samme Bona Thomas. Han angiver, at han er født paa Pl. Beckgrove, henhører til den catholske
Kirke, henved 36 Aar gammel, det blev ham betydet, at han nu er fremstillet som Vidne og maa tale Sandhed.
Han gjentager hvad af ham tidligere er udsagt /: Forhør 29de November :/ om A. Thomas Chritchlows
Tilstedeværelse paa St Georges.
A. Thomas Critchlow blev fremstillet. Han angiver, at da han og hans Sæt kom fra Centerlinien ind paa St
Georges, traf han allerede Plantagens egne Folk ifærd med at bortføre Allowance, og endeel af Værkerne,
den Deel der vender ad Grove Place Kanten, var allerede i Brand, saa at der enten, maa være kommen en
anden Bande førend det Sæt, hvori han var, eller Plantagens egne Folk maa have sat Ild paa. Han vil gandske
vist have staaet i Nærheen af Romkjelderen der er i den Deel af Værksbygningerne, som vender ad Centerlinien til, men han vil ikke have rørt sig til at sætte Ild paa.
Bonas Thomas angiver igjen, at han saae A. komme ud under den Bue, hvorigjennem Indgangen til Romkjelderen er, og paa samme Tid saae han Romkjelderen i Brand, hvorfor han slutter, som tildigere anført, at
A. har sat Ild paa Romkjelderen.
A., der har hørt paa Bona Thomas Udsagn, benægter at være kommen ud under Buen, eller at have været
i Romkjelderen, samt at han skulde have i nogen Maade sat Ild paa.
Bona Thomas demitteret og Arrestanten afført.
Med Hensyn til tvende endnu i Frederiksted hensiddende Arrestanter Henry Samuel Galloway og Joseph
Guillaume, der ere sigtede for at have været med i Banden paa Enfjeldgreen og med til at opbrække Allowancekjelderen, blev de her hensiddende Arrestanter fra Pl. Cane, Williamsdelight og Enfjeldgreen, der enten
have været med i eller seet den paagjeldende Bande, fremstillede og afhørte, men ingen vil have seet de to
ovennævnte Personer i Banden. Hvorefter Commissionens Medlem Byfoged Sarauw med Hensyn til den
anstillede Undersøgelse i Byen Frederiksted og efter Omstændighederne relaxere dem.
Fremstilledes Lazarus Hatchett af Pl. Enfjeldgreen /: jfr. Forhør 21de Novbr :/, der nærmere opgiver, at det
var ved Dagbrækningen, at han forlod Enfjeldgreen; han vil være gaaet lige til sin Tante Rebecca Gosling, der
skal boe ved Lagunen i Frederiksted, og vil han derfor strax have begivet sig paa Veien for at gaae hjem, da
han blev anholdt. Foreholdt – jfr. Frederiksted Politiforhør 5te Octobr – at han [Folio 114b-115a, opslag 502]
har været ved Cathrine Frederiks Huus og der blev anholdt; angiver han, at det var paa Veien tilbage fra
Tanten, at han standsede der og hjalp med at flytte et Bord. Atter foreholdt at det da allerede maatte være
bleven saa langt hen paa Morgenstunden, at Cathrine Frederiks neppe længere vilde frygte Ildebrand, angiver
han, at det slet ikke var om Morgenen, men om Eftermiddagen Kl: 2¾, at han var ved Huset og der blev
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anholdt. Han benægter at have udladt sig med noget om, at han har været med ved Opbrydningen af
Kjøbmand Moore’s Boutik.
Fremstilledes David Cameron af Pl. La Grange. Han havde begjært at fremstilles for Commissionen, idet
han havde en Angivelse at gjøre med Hensyn til Arrestanten Henry Daniel af Lt. La Grange og William Henry
Lucas af Annally. Han forklarer da med Hensyn til Henry Daniel, at han om Torsdagen den 3die, da han var
sendt af Frue Fontaine /: den af Oprøerne dræbte Planter Fontaines Enke:/ fra Pl. La Grange til Mt. Steward
for at hente nogle Sager ned til La Grange, traf paa Banden ved Lille La Grange. Han blev anholdt og spurgt,
hvor han skulde hen, og da han, der kjørte en Karre fastspændt med to Muler, svarede, at han skulde op til
Mt Steward for at hente Meel, da der ikke var mere Meel paa La Grange, fik han Lov til at passere. Han antog
nok, at han, naar hans Ærende angik Meel til Negerne vilde faae Lov til at passere, medens de vilde anholde
ham, naar de vidste, at det gik ud paa at redde Fru Fontaines Bohave. Han kom altsaa op til Mt Steward og
fik ved Hjælp af Julius Edward fra La Grange, der var med ham, og James Gaspar fra Mt Steward Karren ladet.
Inden han vovede at kjøre med Karren tilbage, vilde han imidlertid see sig for, hvor Banden var, og red derfor
ned ad Veien. Just som han kom i Nærheden af det Sted, hvor, oven for Orange Grove, Mt Steward Veien
løber ud i Hovedveien, kom Banden med Th. Graydon og Mary Thomas i Spidsen frem fra Orange Grove, hvor
han endnu saa Magasstakkene brænde, A. vilde vende sin Hest, da han i det samme blev anraabt af Th.
Graydon, der bød ham at slutte sig til Banden. A. blev gjenkjendt som den der kort i forveien havde passeret
dem med Karren, og angav, at han ikke havde kunnet faa Melet, hvorfor han nu vendte tilbage. Han
undskyldte sig imidlertid med at han var sulten og derfor ikke kunde følge med Banden strax, men vilde
senere slutte sig til Banden. Da var det, at Henry Daniel insisterede [Folio 115b-116a, opslag 503] paa, at A.
skulde følge Banden strax, og raadede Thomas Graydon til ikke at lade A. slippe. Th. Graydon lod ham
imidlertid gaae, og da A. kort efter hørte og saae, at Banden var paa Mt Pellier, saa han sit Snit og kjørte bort
fra Mt. Steward.
Med Hensyn til William Henry Lucas forklarer han, at han, da han Dagen i forveien – Onsdag den 2den –
ligeledes var sendt op til Mt Steward med en Karre for at hente nogle Sager ned til Fru Fontaine, paa Landeveien lige ud for Lille La Granges Værker traf William H. Lucas, der var paa Veien fra Annally til Byen. Lucas
opfordrede ham til at gaae med ind til Byen og prøve paa ”to have that Fort down” og søgte, da A. vægrede
sig; med Magt at vende Mulerne for Karren imidlertid lagde en Mand, der var med A., og hvem A. kaldte Mr.
Bole sig imellem, ligesom og en anden Mand James Ross kom til; saa A, blev befriet fra Lucas, der fortsatte
sin Vei til Byen, og A. gik uforstyrret til Mt Steward.
Med Hensyn til sin egen Person angiver A., at han rigtignok, som han er sigtet for, var i Frederiksted Natten
mellem den 1ste og 2den October. Men han vil kun have været derinde, fordi han af en gammel Kone, Marie
paa La Grange og dennes Datter Amanda, der boer i Byen blev bedet om at komme ind og hjælpe til at redde
Amandas Sager. Han gik med dem over ”Guttet” neden for catholsk Kirke ind i Byen og flyttede Amandas
Seng og andet Gods op under et Manchineel Træ ved Steenbruddet. De vilde gjerne have flyttet Tingene
høiere oppe i Byen til ”Freegut”, men A., der havde hørt, at Negerne efter Affairen med Fontaine vare efter
La Grange Folkene, var bange for at vove sig længere ind i Byen og skyndte sig hjem til La Grange, som han
derefter ikke vil have forladt, indtil Fru Fontaine Dagen efter sendte ham op til Mt Steward. A. vil forøvrigt
ikke uden i lovligt Øiemed have været borte fra Pl. under Oprøret, idet han, som han siger, var til Arbeide om
Dagen og holdt Vagt om Natten. A. Forklaringer, forsaavidt de angik Henry Daniel og William H Lucas, bleve
ham gjentagne foreholdte og af ham ratihaberet. A. afført.
Commissionens Møde hævedes Kl: 4½.
Ph Rosenstand
C Sarauw
Forsberg
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Aar 1878 Onsdagen den 11te December om Eftermiddagen Kl: 1 sammentraadte Commissionen [Folio
116b-117a, opslag 504] i St Croix Arresthuus. Commissionens Medlem Byfoged Sarauw havde anmeldt, at
han ved Forretninger i Byen Frederiksted var forhindret fra at være tilstede. Commissionens tvende andre
Medlemmer vare tilstede.
For Commissionen fremstilledes William Barnes af Pl. Rattan. Han er sigtet for at have deeltaget i Ildspaasættelsen paa Pl Castle Coakley. Da de med Hensyn til denne Ildspaasættelse optagne Forhører og forøvrigt anstillede Undersøgelser ikke have ledet til Bestyrkelsen af Sigtelsen, idet det navnlig har viist sig, at
en anden William Barnes /: Rust up Twist :/ har, hvad A. særlig var sigtet for, sat Ild paa Magasstakken, fundet
det, at A. kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes relaxeret.
Commissionens Formand derefter bemærkede, at det, efter at nu de forskjellige Bander, der den 2den 3die
og 4de October have huseret paa Landet og afbrændt Plantager, ere eftersporede og i deres Hovedtræk
udfundne og gjennemgaaende, er befunden hensigtmæssigt at dele Undersøgelsen af de enkelte Bander og
de Forbrydelser, der af samme ere begaaede, imellem Commisarierne, saaledes navnlig at Commissarius Justitsraad Forsberg – ligesom alt i nogen Tid Byfoged Sarauv til en egen Forhørs Protocol i Frederiksted har
foretaget forskjellige Undersøgelser, fornemmelig saadanne som herfra ere begjærede – til en egen Forhørs
Protocol foretager Undersøgelse af visse Bander, medens andre undersøges af Commissionens Formand,
efter saadan nærmere Fordeling som de kommer overeens om. Justitsraad Forsberg vil herefter begynde den
særlige Undersøgelse af de Bander, der Torsdag den 3die dannedes paa Pl. Windsor, og foretage samme i
Christiansværnsfort, hvortil de her henhørende Arrestanter ville blive henførte.
Commissionens Møde blev derefter hævet Kl: 2½.
Ph Rosenstand
Forsberg
Aar 1878 Torsdagen den 12te December om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare
tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen.
Fremstilledes A. Joseph Spencer. Foreholdt de mod ham rettede forskjellige Sigtelser om paa flere Steder
at have deeltaget [Folio 117b-118a, opslag 505] i de begaaede Exesser navnlig – foruden den af ham
vedgaaede Deeltagelse i den Bande der om Torsdagen afbrændte Carlton – i Frederiksteds Bye, paa Carlton
Onsdag Morgen, paa Concordia og paa Grove Place, benægter han at have deeltaget i Exesser paa disse
Steder. Han vil først have forladt sit Hjem paa Høgensborg om Onsdag Eftermiddag imellem Kl: 12 og 2. Ved
Two Williams Skolehuus vil han være truffet paa en stor Mængde Folk, der gjorde Spectakler og bevægede
sig frem og tilbage, dog iøvrigt saaledes at de gik ad Vestenden til. De talte om og navnlig gjorde Agnes fra L
Bethlehem det, at der var Soldater paa Wheel of Fortune, da der inde fra Concordias Gaard blev raabt, at der
var Soldater derinde. Det var, angiver han, John Peter og et Fruentimmer ved Navn Rebecca, der saaledes
kaldte Banden ind, hvorefter Plantagen blev brændt. A. saae saaledes vel Banden paa Concordia, men vil ikke
have været i den i Frederiksted, Onsdag Morgen paa Carlton og paa Grove Place vil han end ikke have været.
Fremstilledes John Peter af Pl. Concordia. Han benægter, at han har raabt til Mængden ude paa Veien, at
den skulde komme ind, eller at der var Militair paa Concordia, hvor der slet ingen Militair var eller havde
været. Derimod fastholdte han, at Joseph Spencer var en af Anførerne for Banden, der kom ind og brændte
Concordia.
A. Spencer gjentager sin Benægtelse, medens A. John Peter fastholder sin Forklaring. Arrestanterne afførte.
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Efter at forskjellige Arrestanter, der havde begjært sig fremstillede med forskjellige Andragender, deels
om Løsladelse deels om andre Ting, deels for at give Oplysninger vare blevne afhørte, uden at der var fremkommet noget, der for Øieblikket tjente til Undersøgelsens Fremme, blev Retten hævet Kl: 4½.
Ph Rosenstand
Aar 1878 Fredagen den 13de December om Middagen Kl: 12 blev i St: Croix Arresthuus Retten sat og administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner var tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen.
Fremstilledes Edward Lewis af Pl. Mt Pleasant /: Colq :/, der havde angivet, at han vilde forklare, hvad han
vidste om Spectaklerne. Han forklarer da, om Torsdagen den 1ste [Folio 118b-119a, opslag 506] October
omtrent Kl: 2 om Eftermiddagen kom han til Frederiksted sammen med Emanuel af Mt Pleasant /: Colq :/ og
William Field af Hermitage. Field skiltes snart fra dem, medens de to andre drev videre ned i Byen, hvor de
efterhaanden traf paa nogle andre Negere, deriblandt John Samson og John Ford, i Selskab med hvem de gik
ud ad Lagoonen /: Pond beach :/ til, hvor de satte sig til at spille under et Træ. A. saae eller hørte dengang
ikke noget til Spectakler i Byen. Da de, som A. troer, omtrent Kl: 3 kom op i Byen igjen, var der i Kongensgade
endeel Negere samlet navnlig udenfor Junghans og Browns Romboder, hvor de snapsede endeel og ogsaa
gjorde endeel Spectakler, men kun mellem hinanden indbyrdes. Blandt Negerne, der her var samlede, traf A.
paa en ved Navn Norway Charles fra La Reine /: senere død :/, der tracterede ham med Rom i Brown’s
Romshop. A. hørte derfra Spectakel uden for Junghans’s Romshop. Da han kom ud, saae han, at Joe la Grange
havde fat i en Politibetjent – en hvid Mand – hvem han søgte at støde bort fra en Neger, som Politibetjenten
havde fat i. A. hørte, at Politibetjenten havde slaaet denne Mand, der nu laa udenfor Døren og brølede, om
fordi han var fuld eller paa Grund af Slagene, veed A. ikke. Betjenten søgte at faa Hold paa Joe la Grange, der
imidlertid sled sig løs og sammen med 3 Andre slæbte den anden Mand op ad Gaden, fulgt af en Deel
Mennesker, medens der var lige saamange, som blev tilbage. Der hørtes endeel Snak og vel ogsaa Raab om,
at Politiet havde ”taken advantage” af den fulde Mand. Politiet lod imidlertid Mængden bevæge sig op ad
Gaden, og Pøblen havde saaledes naaet hen ad Apotheket til, da Joe la Grange, efter at have anbragt den
fulde Mand – A. ved ikke hvor – igjen kom tilbage. Da Politiet vilde anholde ham, satte han sig til Modværge,
og det lykkedes ikke Politiet at andholde ham. Joe la Grange var, da han kom tilbage, aldeles ustyrlig og
begyndte at banke løs imellem Negerne selv. A., der var begyndt at blive tung i Hovedet af hvad han havde
drukket, blev ikke imellem Mængden, men gik paany hen i en ”Shop” lidt høiere oppe i Byen /: Hatchett’s :/;
da han kom ud derfra, saae han Sværmen allerede heelt nede ved Torvet gaaende ad Fortet til; og A. hørte,
at der havde været to Soldater tilhest ude, men at det ikke var lykkedes dem eller Politiet at adsprede
Mængden. Da A. naaede [Folio 119b-120a, opslag 507] ned til Fortet, var der en stor Mængde Negere uden
for, der raabte og støiede og sloges indbyrdes. A. angiver, at han var for tung i Hovedet til at have Lyst til
Spectakler, hvorfor han gik over Broen ud af Byen og videre ad Nordsiden til; hvor han ved Pl Mt Pellier vil
være falden i Søvn under et Mangotræ. – A. angiver, at Mængden i Frederiksted var saa stor, at det var
vanskeligt at skjelne enkelte, desuden var der Mange han ikke kjendte, men han vil dog foruden Joe la Grange
have lagt Mærke til Emanuel, John Samson, Joseph Parris, Party Rose, Bordeaux /: Gottlieb Robert :/. A. vil
ikke i Frederiksted have hørt noget Raab om høire Betaling, derimod siger han, at Emanuel i de Dage, da de,
efter at Negerne vare blevne adsplittede, skjulte sig sammen in ”the bush” jevnlig talte om, at Negerne, naar
de vilde forlade Øen, maatte efterlade Penge i Fortet, at de ikke længere vilde have nogen October, og at det
var ubilligt, at en Neger der arbeidede som ”Porter” skulde kunne have 20 Cts om Dagen, medens de andre
kun fik 10 Cts, samt at det var for at faa disse Ting forandrede, at Negerne havde slaaedes, men han har ikke
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af Emanuel’s Tale forstaaet, om det var noget, Negerne forud var kommen overeens om, eller noget, der var
kommen op eller paa Bane efter at Spectaklerne vare komne i Gang. A. vil ved Daggry være gaaet fra Mt
Pellier ad den almindelige Nordsidelandevei til Mt Pleasant. Han fastholder sin Benægtelse af, at han til
William Jones af Upper Love /: Forhør 20de Novbr :/ skulle have sagt, at han skulde have faaet en Kugle
igjennem Frakken.
Den Frakke. A. vil have havt paa i Frederiksted, var, fra hans Bolig paa Mt Pleasant bragt tilstede; der er
en stor Mængde Huller paa den, men om ingen af dem kan det siges, at dets Beskaffenhed tyder paa, at det
kan være frembragt ved en Geværkugle. De sees snarere ud som frembragt af Kakkelakker. De Huller, der
nærmest kunde være Tale om, sidde desuden saaledes, at de ikke kunde være frembragte ved Skud, medens
A. havde Frakken paa, uden at han selv maatte være bleven ramt. Arrestanten afført.
Derefter fremstilledes Cathrine Heyliger af Pl. Castle, der er sigtet for at have været under Parris Bande
paa Pl. River den 4de October.
Ligeledes Elsey Phillips af s. Pl., mod hvem samme Sigtelse er fremført.
Begge Arrestantinder indrømmer at have været i Parris i Bande ved en paagjældende Leilighed, men angiver, at de dertil vare tvungne. Begge A. afførte. [Folio 120b-121a, opslag 508]
Derefter fremstilledes Lydia Joseph af Pl. River, der er sigtet for, da Banden om Fredagen kom til River, at
have deeltaget i Ødelæggelserne, navnlig i Forvalterboligen.
Ligeledes A. Julia Simmons af Pl. River – begge Arrestantinder nægte imidlertid at have gjort andet end
seet paa Banden, da den kom ind paa River. A. afførte.
Fremstilledes A. Thomas Richardson af Pl. Lower Bethlehem. Han er sigtet for Onsdag Aften den 2den October at have været med den Bande, der afbrændte River’s Værker. A. indrømmer, at han, der den paagjældende Aften vil – som jevnlig skeer – have været noget fuld, være kommen ind i denne Bande, som han
mødte paa Landeveien, og fulgte med den til River, men han vil intet videre have foretaget sig end staaet i
Gaarden og seet til. – A. afført.
Derefter fremstilledes Alexander Washington, Edward Washington og Joseph Jearwood, alle af L Bethlehem, der alle ere sigtede for at have været med til at sætte Ild paa Bethlehems Sukkermarker.
Sigtelsen blev dem foreholdt. en for en, men de benægte, ligeledes enkeltviis, at have sluttet sig til Banden, da den om Torsdagen kom til Bethlehem. – De ville alle have været hjemme paa Plantagen og saaledes
ogsaa seet Banden, men ingen af dem vil have kjendt en eeneste af de Negere, der var i den og vil ikke have
lagt Mærke til enten Party, der er fra s. Pl., eller Joseph Parris fra Naboplantagen Castle. Arrestanterne
afførte.
Retten hævet Kl: 4½.
Ph Rosenstand
Aar 1878 Løverdagen den 14de December om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og
administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidne var
tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen.
Fremstilledes John Harrigan af Pl. L Bethlehem. Han angiver, at han var hjemme paa Pl:, da Banden var
der, men vil ikke i nogen Henseende have hjulpet den. Han vil i hele Banden kun have kjendt en Person som
hedder John James af Bettys Hope /: senere død :/. Foreholdt det Usandsynlige heri, da der i Banden var en
Mængde fra omliggende Plantager, vedbliver han dette Angivende og tilføier, at han selv antager, at det er
den Omstændighed, at han til Forvalteren ikke kunde opgive andre Deeltagere, der har paadraget ham Mistanken for selv at have været med. Arrestanten afført.
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Fremstilledes Arrestantinden Johanna Williams af Pl. L Bethlehem. Hun [Folio 121b-122a, opslag 509]
angiver, at hun Onsdag Morgen, da hun saae og hørte om Ildebranden i Frederiksted, gik ned til Pl. Concordia,
hvor hun havde en Broder /: A. Christian Caulsen :/. Hun benægter, at hun, som hun veed hun er sigtet for
har røvet Tøi, Tilhørende Forvalter Mac Cabe; hun vil ikke have været paa Concordia, da den brændte, og
ikke seet noget til nogen Brand der, da hun som hun meener Kl: 12 gik der fra. Afført.
Fremstilledes William Strong af Pl. L Bethlehem, der er sigtet for at have sluttet sig til Banden, da den kom
ind paa L Bethl. og navnlig opbrudt Allowancekjelderen. Han forklarer, at han var hjemme paa Bethlehem og
opholdt sig i Negerbyen, da Banden kom der og begyndte med at afbrænde Forvalterhuset. Da Banden kom
ned derfra, stødte Joseph Parris, der havde et dobbeltløbet Gevær i Haanden paa A., greb ham strax i
Skjortekraven og ruskede ham, idet han sagde, at han vilde have en af L Bethls egne Folk til at slaae Laasen
fra Allowancekjelderen, men at Folkene holdt sig for meget tilbage. Han tvang saaledes A. til at tage en
Sukkerøxe, hvilket han foruden Bøssen havde med sig, og trak A. med sig ned til Allowancekjelderen. A.
maatte her slaae med Øxen paa Laasen og gav den ogsaa to Slag uden at faae Døren op, skjøndt han, som
han siger, med Lethed kunde have aabnet Døren. Parris blev herover utaalmodig, gav A. et Stød for Brystet
med Bøssekolben for hans Uvillighed og huggede derpaa selv Laasen – saagodtsom paa alle Allowancekjeldere en Hængelaas – af. A. løb strax sin Vei og havde ikke mere med Parris eller hans Bande at gjøre, hvorimod han, da Banden, umiddelbart efter at Parris havde ladet alle Karrer stikke i Brand, havde forladt Plantagen, var med til at søge at slukke Ilden i Underforvalterboligen. A. der viser sig mere forknydt og bevæget
end nogen Arrestant, der tidligere har været fremstillet for Commissionen, har gjort, forklarer, at han kom
hertil som en lille Dreng blandt de første af de Drenge, Procurator Arnesen begyndte at indføre fra Barbados,
og blev emploieret paa Jerusalem, hvorfra han gik i Peters Rests Skole, som blev endeel Aar paa Jerusalem,
kom derfra til Bethlehem, hvor han har været saagodt som hele Tiden siden idet han navnlig har fulgt Smeden
Pentland. A. gjentager, da hans Forklaring foreholdes ham, at han ikke har gjort andet, end hand ovenfor
angivet. Afført.
Fremstilledes Richard Gittens af Pl. Bettys Hope, om hvem Arrestanten John [Folio 122b-123a, opslag 510]
Henry Green har forklaret /: Forhør i Frederiksted 6te October :/, at han fulgtes med ham fra Diamond
Skolehuus, indtil de kom til Byen. A. forklarer, at han meget tidlig Onsdag Morgen, noget før Dagbrud, forlod
Bettys Hope for at gaa til Frederiksted og see, hvorledes hans 3 Børn og deres Moder havde overstaaet Natten
der. Da han ved Diamonds Skolehuus kom ud paa Hovedveien, blev han anraabt af Green, men de vexlede
kun et Par Ord, og A. fortsætter sin Vei, ladende Green bag ved sig. Ved Diamond Bro passerede en Afdeling
Soldater til Hest og til Vogns Arrestanten, og i Huulingen forbi Concordia mødte han den militaire ”waggon”
igjen kjørende ud efter. A. gik, da han hørte ”waggonen” rasle ham imøde, ligesom de mange andre Negere,
han enkeltviis eller i smaa Partier 2, 3, 4 ad Gangen saae paa Veien, ind i et et Sukkerstykke, saa at han ikke
kan sige, om Vognen var tom eller fremdeles besat med Soldater. Han traf sit Fruentimmer og Børn i Behold
og gik ind i Huset i Nærheden af Apotheket. Strax efter var det, at Militairmagten klarede Gaden ved Skud.
A. blev kort efter taget op af en Patrouille og Kl: 7 sat ind i Fortet. Han benægter saaledes at have været ifølge
med Green, om hvem han ikke veed, om han gik lige til Byen, eller hvad der blev af ham, og vil han da navnlig
ikke enten have været sammen med Green paa Carlton eller vide, om denne har været der.
John Henry Green, der derpaa fremstilledes, fastholder, som af ham forklaret under Frederiksteds Politiforhør – 6te October, at han fra Diamond Skolehuus af fulgtes med Arrestanten Gittens. Han paastaaer, at de
vare sammen, da Soldaterne passerede paa Veien til Frederiksted, og at dette skete ved Concordia, strax
forinden Militairet gjorde Holdt. Han saae saaledes, at Soldaterne stege ud, og at Styrken gik uden om Byen
for at komme ind ad la Grange Veien, medens Vognen igjen kjørte ud ad Landet til. A., der vil have staaet i
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Kanten af et Sukkerstykke, fortsatte derpaa sin Vei til Byen, fremdeles i Selskab med Richard Gittens, hvem
han først skiltes fra ved den store Brønd ved Indgangen til Byen. Tæt derved skal Joe La Granges Moder bo,
og A. blev af Joe la Grange kaldt ind. Han paastaaer vedblivende, at han ikke vendte om bag efter Vognen og
ikke har været paa Carlton. Klokken var imellem 7 og 8, da han af en Betjent blev optaget i Mathilda’s Huus.
[Folio 123b-124a, opslag 511]
Arrestanterne bleve confronterede og deres Forklaringer dem gjensidig foreholdte, men hver fastholder
sin Forklaring.
Arrestanten Richard Gittens opgiver Navnet paa sit Fruentimmer som Sarah John. Arrestanterne Gittens
og Green afførte.
Fremstilledes A. William Feeld af Pl. Hermitage, der er sigtet for Deeltagelse i Exesserne paa Pl. Hermitage
og derfra at have fulgt med Banden til Lebanonhill, og om hvem det af Arrestanterne Emanuel og Edward
Lewis var forklaret, at han var fulgt med dem til Byen Frederiksted den 1ste October. Han forklarer, at de kom
til Byen længe før Klokken 12, ved hvilken Tid han, der var gaaet til Byen for at see, om han ikke kunde faae
fat i nogle Folk til Hermitage og strax var skiltes fra Emanuel og Lewis, hvilke begge havde Stokke i Hænderne
/: Stokke ɔ: Knipler :/, Tørklæder om Hovedet og Buxerne smøgede høit op, hvilket Arrestanten ansaa for et
Tegn paa, at de vare ude paa Commers – var ved at forlade Byen igjen. Han saae saaledes ikke, hvad de
foretoge sig. Hvad ham selv angaaer, saa lykkedes det ham ikke at faae Folk. Adspurgt, om det var fordi de
Folk han talte med, ikke vilde tage Aarscontracter eller ikke vilde arbeide for den sædvanlige Betaling, angiver
han, at han ikke hørte nogen saadan Tale, men der der blev ham kun svaret at de ikke vilde til Hermitage
fordi ”the Captain was such a droll man”. Han siger, at han, da ingen Folk var at faae, og desuden Forvalteren,
der efter Aftale skulde være i Byen, ikke var kommen, helst vilde ud af Byen igjen, da October Folk vare vilde.
Om Emanuel og Edward Lewis bleve i Byen, kan han saaledes af egen Erfaring ikke sige, men Emanuel har
siden, da A. var med til at føre ham til Byen, fortalt ham at baade han og Edward Lewis havde været i Moore’s
Boutik og der bemægtiget sig endeel Penge, som de havde skjult i en Sukkermark ved Concordia, lige som
Emanuel ogsaa fortalte ham, at en Mand fra Annally havde taget en Pose Penge ud af Toldkontoiret og at
denne Mand og Edward Lewis vare komne op at Klammes om Pengene.
Med Hensyn til den mod ham selv rettede Sigtelse angiver Arrestanten, at der i den Bande, der kom fra
Mt Pleasant til Hermitage var en Mand der hed William Joseph /: efter Arrestantens Angivende skal han
senere være død :/ som i [Folio 124b-125a, opslag 512] Forening med Emanuel vilde tvinge ham til at ringe
Plantagens Klokke; men da A. tog fat paa Rebet, gik det istykker, saa at A. ikke kom til at ringe, idet han
nægtede at krybe op paa Klokkestilladset, hvilket derpaa Edward Lewis gjorde. At han skulde have hjulpet til
at antænde enten det ene eller det andet, paastaaer han er ikke sandt, men et Paafunde af Francis Phillip. A.
blev nødt til at gaae med til Lebanon Hill, skjøndt han havde daarlige Fødder, men vil have grebet den første
Leilighed til at slippe bort. Han kom rigtignok tilbage til Hermitage med en Sukkerøxe i Haanden. Han vil have
underrettet Driveren og Samuel Chase, hvem Banden var efter saavelsom efter ham selv, fordi de havde
reddet alt Forvalter Quin’s Bohave ned i Negerbyen, om, at Banden vilde komme tilbage til Hermitage samme
Aften og brænde Negerbyen, men han benægter, at han har villet have Banden tilbage eller gaaet omkring i
Negerbyen og pralet af, at han vilde ”fight for liberty”, saaledes som det om ham er angivet. Han vil den
paagjeldende Morgen nok have taget sig en Snaps, saaledes som han er forfalden til – i Romkjelderen paa
Lebanonhill vil han intet have drukket men han mener ikke, at han har været fuld, saaledes at han i Fuldskab
skulde have gaaet omkring og holdt med Oprørerne.
Arrestanten er fordrukken. Arrestanten ratihaberede sin Forklaring, hvorefter han blev afført.
Retten hævedes Kl: 4¾.
Ph Rosenstand

68

Aar 1878 Tirsdag den 17de December om Formiddagen Kl: 9 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare
tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen.
Forhørsdommeren bemærkede, at det ved Angivelse fra Forvalter W. Wilson af Pl. River var bleven Oplyst
at den den 4de Januar under Navnet James Harewood relaxerede Arrestant almindelig gaaer under Navnet
Heatly. Han er under dette Navn sigtet for at have deeltaget i Exesserne paa Plantagen River Onsdagen den
2den October. Han var derefter [Folio 125b-126a, opslag 513] igaar bleven foranlediget anholdt og fremstilledes nu. Han angiver, at hans Navn vel er James Harewood, men at han almindelig gaaer under Navnet
Heatly. Han benægter dog, at have været med paa Pl. River den paagjeldende Aften.
Fremstilledes Arrestanten Samuel Beerley, der paastaaer, at Anholdte Harewood der fremstilledes for
ham, hvem han ogsaa kjender under Navnet Heatly, var med Banden paa River og havde en Øxe i Haanden.
Dommeren derpaa, under Henviisning til det tidligere over Anholdte som værende blandt de fra første af
paa Mistanke om Deeltagelse i Oprøret Fængslede afsagte Arrestdecret, og da Sigtelsen under Undersøgelsens Gang er bleven bestyrket, decreterede, at Anholdte James Harewood kaldet Heatly paany vil være at
belægge med Varetægtsarrest. Kjendelsen blev Arrestanten betydet, hvorefter han afførtes.
Fremstilledes Joseph Petersen af Pl. River, der blev saaledes forbrændt i Romkjelderen paa Pl. Upper Love
den 2den October, at han, efter at han den 23de s. Md. var indbragt til Politikammeret i Christiansted, maatte
indlægges paa Hospitalet, hvorfra han, da han var helbredet, den 22de November undløb, men nogle Dage
efter igjen indbragtes. Han angiver, at han ikke, som han er sigtet for, har sat Ild paa Romkjelderen paa Upper
Love, men han var, tilligemed en stor Mængde af Banden inde i Romkjelderen og drak af Rommen, da
Romfadene bleve slaaede istykker og der derefter blev sat Ild i Kjelderen. Negerne, der vare derinde, styrtede
paa engang hen imod Døren for at komme ud, og da Arrestanten i Trængslen faldt, blev han naaet af den
brændende Rom, der flød hen ad Gulvet, og han blev forbrændt paa Ansigtet, Hænder og Fødder, medens
hans Klæder da de vare vaade ikke antændtes. Han vil baade Tirsdag og Onsdag have røgtet Mulerne som
sædvanlig og var ude med dem i Marken, da Banden brændte de omliggende Plantager, saa at han heller
ikke var hjemme i Gaarden, da River Værker brændte. Han saae Banden gaae over til Fountain uden at følge
med, og da den derfra kom tilbage og atter havde passeret River, gik A. efter den og traf den saaledes paa
Upper Love, hvor han strax [Folio 126b-127a, opslag 514] løb til Romkjelderen. Han angiver, at han ikke er
nogen Drukkenboldt, saa at det egentlig ikke var for at drikke, at han gik derover, og han kan ikke angive
nogen egentlig Grund, da han ikke tænkte paa at gjøre nogen Fortred eller at have med de oprørske Negere
at bestille. Arrestanten afført.
Fremstilledes A. Henry Francis, der i sin Tid er optaget paa Pl. Carlton som mistænkt for Deeltagelse i
Spectaklerne. Han havde for Commissionen angivet, at han ikke noget Sted havde været med til at begaae
Exesser, men var optaget, fordi han imod det da bestaaende Forbud havde ladet sig finde paa Pl. Carlton,
hvor han ikke var emploieret. Da de med Hensyn til Arrestanten anstillede Undersøgelser ikke havde frembragt Yderligere imod ham, fandtes det, at han kunde sættes paa fri Fod, og han blev saaledes relaxeret.
Fremstilledes Joseph Briggs af Plantagen Fredensborg. Han vil have holdt sig rolig paa Pl. Cane, hvor han
har sit Fruentimmer, hele Onsdag, hvorimod han Torsdag Morgen eller Formiddag fulgte med den Bande,
der kom fra Høgensborg og derfra gik videre til Diamond og senere til Good Hope og igjen tilbage til Carlton.
A. vil saaledes vel have været med ved Ildebranden paa de Steder, hvor denne Bande, som i det Foregaaende
oftere omhandlet, huserede, men han nægter selv at have foretaget noget, og særlig vil han intet have havet
at gjøre med at sætte Ild paa Romkjelderen paa Enfjeldgreen /: jfr. Forhør 21de Novbr. :/ Paa Pl. Carlton vil
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han sammen med Augustus Robert og Vagtmanden Braffith have faaet Sophy fra Høgensborg, der foer
omkring oppe i Huset og slog alting istykker og ogsaa vilde have sat Ild paa Huset, bort og meener saaledes
at have været med til at redde Huset. Paa hele Bandens Tour saa han den ommeldte Sophy sammen med
Washington, hun havde baade Svovlstikker og Karosinolie med sig, men A. tør ikke sige, at han just har seet
hende sætte Ild paa.
Fremstilledes Sophia Matterson [Folio 127b-128a, opslag 515] af Pl. Høgensborg, der benægter at have
havet nogetsomhelst at gjøre med de Ødelæggelser, der anrettedes af de fra Høgensborg udgaaede Bander.
Joseph Briggs og Sophia afførtes.
Fremstilledes Thomas Contigator /: jfr. Forhør 18de Novbr :/ Han forklarer yderligere, at han om Onsdagen
var med til efter Driverens Ordre til at flytte forskjelligt Bohave ud af Pl. Caulters Huus ned i et tomt Huus i
Negerbyen. A. veed, at der blev flyttet et Sengested med Madrats, et stort Speil og et Bord, men er ikke vis
paa, om der blev flyttet mere, medens han tilligemed Tømmermanden var ifærd med at tage Sengestedet
med. Han veed ikke af, at der blev skjult Ting andre Steder end i det anmeldte Negerhuus, og han troer, at
hvad der der blev skjult blev reddet. Han vil ikke vide noget om, at enten han selv eller nogen anden skulde
have givet Parris Anviisning paa disse Ting. A. var, dengang Banden nærmede sig, ad Profit til; og Værkerne
vare allerede i Brand, da han kom ind i Gaarden. Han bad Parris om ikke at afbrænde Vaaningshuset, under
Foregivende af, at det var for nær ved Negerbyen, og det var ved den Leilighed, at Parris dunkede ham med
Bøssekolben og saaledes tvang ham til at gaae op ad Trappen til Huset, hvori Banden huserede, men han
kom kun til Døren, da idet samme Folk styrtede ud, fordi der var Ild inde i Huset. Han saa Margreth Heyns
udenfor Huset, men hørte hende ikke opmuntre Banden. A. vil om Onsdagen have været paa Plantagen til
Kl: 6, da han gik over til L Bethlehem, hvor han har sin Kone. Driveren var, medens banden var paa Plantagen,
skjult et eller andet Sted, hvor Planter Coulters Huusholderske Miss Daily, der har forklaret imod A., var veed
han ikke. A. Afført.
Fremstilledes John Samuel af Pl. Anguilla. Han angiver, at han ikke har seet A. Thomas Contigator være
med til [Folio 128b-129a, opslag 516] at flytte Planter Coulters Ting ned i Negerbyen, men han har heller ikke
seet eller hørt Th. Contigator give Banden Anviisning paa, hvor det flyttede Bohave var skjult. Han saa, at
flere af Banden gik igjennem Negerbyen og ledte om det, men de bleve kjede af det og truede med, at de
vilde komme tilbage om Aftenen og brænde Negerbyen, naar de ikke fik Godset paaviist, hvad de dog ikke
fik; de kom heller ikke tilbage om Aftenen. Af Frygt herfor lod imidlertid Driveren de Ting, der vare forvaret i
Negerhuset, flytte ud i et Sukkerstykke, hvorfra de siden bleve bragte til Forvalteren. A. mener, at der, foruden de af Contigator nævnte Sager, desuden var nogle Seildugsstole. Under Trappen mener A., at der var
gjemt en Kasse med Glas og andre mindre Sager, men den fik Banden sit Øie paa og den blev slaaet istykker,
men han veed ikke noget om, at det skulde være Contigator der gav Anviisning derom. A. var oppe i Huset,
medens Banden var der, og søgte sammen med nogle andre, da de begyndte at sætte Ild paa at slukke, men
de bleve truede til at opgive et hvert Forsøg. – Forsaavidt Arrestanten er sigtet for sammen med de to andre
Folk paa Anguilla at have været nede paa Blessing og der afbrændt et Par Magasstakke, forklarer han, at der
var tre fremmede Negere, blandt hvilke han ikke vil have kjendt nogen, der Torsdag Eftermiddag kom til
Anguilla, hvor han og to andre sad under et Tamarintetræ, og opfordrede dem til ”a walk”, da det ikke gik an,
at Anguillas Folk slet ikke gik med. A. og de to andre fulgte da med de tre Negere til Blessing, hvor
Allowancekjelderen blev opbrudt, men fandtes tom, hvorpaa to eller tre Magasstakke bleve antændte. Hvem
der slukkede Ilden igaar, veed A., der siger at det var de 3 Mand, der gjorde al Ulykken, ikke, da han og de to
andre Anguilla Folk strax løb hjem. Afført.
Retten hævet Kl: 4. –
Ph Rosenstand
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[Folio 129b-130a, opslag 517]
Aar 1878 Torsdagen den 19de December om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare
tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen.
Fremstilledes John Gottlieb Robert kaldet Bordeaux, der tidligere havde opgivet at han aldeles ingen
kjendte i den Pøbelhob han traf paa i Frederiksted Torsdag Aften og nu havde begjært sig fremstillet. Han
forklarer da at han den paagjeldende Aften kom fra Two Brothers hvor han er emploieret til Fred. imellem
Klokken 7 og 8. Han gik ned ad Kongensgade og mødte ved Reuters Boutik en Hob Negere i Spidsen hvoraf,
efter hans Angivende, gik Emanuel fra Mt Pleasant, paa samme Tid saa han at der var endeel Folk forsamlet
nedenfor den catholske Præsts Bolig og han saae Byfoged Sarauw gaae henimod dem. A. gik da samme Veie
hvilken ogsaa Emanuels Bande havde taget. Han hørte at Byfoged Sarauw søgte at berolige Hoben, idet han
sagde at de Dagene efter kunde komme frem med hvad de havde paa Sinde. Han hørte nogle af Negerne
klage over at de ikke kunde have faet Pas til at forlade Øen og endeel raabe paa at de vilde have høiere
Betaling. De vilde ikke lytte til Byfogden eller til den Mand, som han, da han ikke selv kunde tale høit brugte
til at tale til dem. Da denne Mand – Marselin Williams var bleven ramt af en Steen, der fra Hoben blev kastet
ind i Kredsen og han – Marselin – gjorde Mine til at ville gaae væk opfordrede A. ham til at blive og sige hvad
Byfogden havde at sige. Idet A. gjorde det fik han af Samuel Henry et Slag i Hovedet af en Stok og strax efter
fik Byfoged Sarauw, uden at A. saa af hvem, et Slag i Hovedet saa at han faldt til Jorden, hvorpaa han blev
fulgt hjem af Marselin. A. gik et Stykke Vei med og da han kom tilbage fandt han at en lille Bod, som han
mener tilhørte et Fruentimmer ved Navn Benjamin var opbrudt og at der var et Baal paa Gaden uden [Folio
130b-131a, opslag 518] for. Dette var den første Ild A. saae i Byen og han antager at den var antændt af den
samme Hob der kort forinden havde været samlet som ommeldt. A. vil ikke være standset ved Ildebranden
men være gaaet ad Kongensgade lige op til Jane Major for at faae sit Hoved forbunden. Han vil derefter være
gaaet hjem og være bleven Resten af Natten hjemme. I Hoben ved den catholske Præstebolig vil han ogsaa
særlig have lagt Mærke til Emanuel der med en Pidsk i Haanden gererede sig som en ”Capitain”. Han vil
ligeledes have seet Edward Lewis i Byen, dog mener han ikke i denne Hob. Han angiver at han lever sammen
med et Fruentimmer Petrine Groiels og at det var i hendes Huus at han tilbragte Natten. Foreholdt at han
sigtes for – Frederiksted Poltitforhør 22de November – senere paa Aften eller Natten at have været paafærde
og blæst paa Skal benægter han saadant.
Fremstilledes Arrestantinden Petrine Groiel af Frederiksted. Hun erklærer at A. Robert – Bordeaux ikke
sov hos hende eller i hendes Huus den gaagjældende Nat. Hun saa ham den næste Morgen ved Two Brothers
Port, med ombunden Hoved og blodig Skjorte. Forsaavidt hun er sigtet for at have givet A. Robert med hvem
hun tidligere har levet den Skal han skal have blæst til Spectakler paa, benægter hun saadant, og opgiver at
det er et Fruentimmer der vil hende til livs der har angivet saadant til Politibetjent Jacksen.
Arrestanten Robert – Bordeaux – vedbliver at han tilbragte Natten i Petrine Groiels Huus. Begge Arrestanter afførtes.
Derefter fremstilledes A. Thomas James af Plantagen Anguilla. Han forklarer med Hensyn til Affairen paa
Blessing som han er sigtet for at have deeltaget i gandske som den den 17de dennes afhørte John Samuel, at
han selv, John Samuelsen, James Griffith henad Aftenen, altsaa flere Timer efter, at Banden havde været paa
Anguilla, sad under et Tamarindetræ, da 3 Personer kom fra Mannings Bay Kanten og truede A. og de 2 Andre
[Folio 131b-132a, opslag 519] til at gaae med ned til Blessing i det de skjændtes over at Anguilla Folk slet ikke
havde været med men havde gjemt deres Herres Ting i Negerbyen. De vilde derfor have ialfald nogle af
Anguilla Folk ”out for a walk” og A. og de to andre maatte følge saaledes med. Paa Blessing blev Allowance
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Kjelderen, der imidlertid var tom, opbrudt uden at dog enten A. eller de to andre fra Anguilla skulde have
været med dertil, og A. vil end ikke have ventet og seet Magasstakkene antændt. A. vil ingen af de tre Mænd
have seet at nogen af Anguilla Folk sluttede sig til, eller hjalp Banden da den var paa Anguilla og vil navnlig
ikke have seet Thomas Contigator give Anviisning paa hvor Hrr. Coulters Møbler og Sager vare gjemte. Saavidt
A. veed, blev hvad der var gjemt i Negerbyen reddet, hvorimod han saae at nogle Ting, deriblandt som A.
troer, ogsaa nogle Stole, der vare gjemte under Trappen bleve opdaget og slaaet istykker, men A. saae ikke
at nogen af Anguilla Folk paaviste Tingene. Paa Tilspørgsel om hvem han særlig lagde Mærke til i Banden
foruden Parris angiver han at det var vanskelig at skjelne de Enkelte hvoraf han ikke kjendte mange, da de
vare langt nede fra Landet, men han lagde Mærke til Margreth Heyns fra Slob og forklarer med Hensyn til
hende som alt under Forhøret den 18de November anført.
Fremstilledes James Griffith af Pl Anguilla, der med Hensyn til Affairen paa Blessing, hvilken ogsaa han er
sigtet for at have deeltaget i, forklarer gandske som foregaaende Arrestant. Heller ikke han vil have kjendt
nogen af de tre Mænd, i hvilken Henseende han angiver at han, der som Dreng vil være kommen fra Barbados, aldrig vil have tjent andre Steder end paa Anguilla og derfor kun kjender faae Folk nede i Landet. Han
saae ikke at nogen af Anguilla Folk sluttede sig til eller paa nogen Maade hjalp Banden, eller paaviste Gods
som var søgt bragt i Sikkerhed for Banden; navnlig vil han heller ikke have [Folio 132b-133a, opslag 520] seet
Thomas Contigator gjøre saadant. Han hørte at Th. Contigator klagede over at Banden ikke havde efterladt
noget Meel til Plantagens egne Folk men taget det altsammen selv, og saae at Parris derfor truede ham med
Prygl, men ellers saa han ikke Thomas C. gjøre noget. A. vil ikke selv have lagt Mærke til Margreth Heyns men
han vil bagefter have hørt af Thomas James hvorledes Margreth bar sig ad.
Derefter fremstilledes Arres. Ann Eliza Richard af Pl. Rust up Twist, der er sigtet for, at have sat Ild paa et
Huus i Negerbyen paa Pl. La Vallee – saavidt vides den eneste Plantage hvor der er bleven sat Ild paa Negerbyen –. Hun indrømmer at hun er gaaet fra Rust up Twist over til La Vallee, da Banden var paa Sidstnævnte
Sted, men angiver at alting allerede dengang stod i lys Lue.
Fremstilledes Arrestanten William Henry Edward af Pl. Clifton Hill der har Mærker af Brandsaar paa venstre Been. Han angiver at han er bleven forbrændt i et Sukkerstykke paa Pl. Mt Pleasant. Han vil, Onsdag
Middag da han hørte at der nede i Landet færdedes Bander af Folk, der sloge hinanden ihjel og gjorde andre
Ulykker, være gaaet ned i Landet for at høre noget om sin Søster der skal boe paa Paradise. Han kom
imidlertid ikke til Paradise da han noget neden for Adventure vil være truffen paa en Hob Negere, der vilde
tvinge ham til at slutte sig til dem og iblandt hvem der var en Mand ligeledes fra Clifton Hill ved Navn Joseph
Ross /: kaldet Monsieur, senere skudt :/ der gav A. et Slag med en Stok over Nakken. Da desuden et Par Andre
af Hoben vare efter ham, løb han ind i et Sukkerstykke hvori der allerede var Ild og hvorfra han blev trukken
ud af de andre, men vil han da allerede være bleven forbrændt paa Foden. Han fulgte da med Banden ned til
Indkjørselen til Mt Pleasant /: Kortright :/ og vil derfra have seet Ildebranden paa St Georges. A. vil derfra
være gaaet tilbage til Clifton Hill hvor han vil have været hjemme i sit Huus og havt Feber paa Grund af
Brandsaaer da om [Folio 133b-134a, opslag 521] Aftenen Clifton Hill blev afbrændt.
Arrestanterne vare efter haanden som de vare blevne afhørte afførte.
Retten hævedes Kl: 4¾.
Ph Rosenstand
Aar 1878 Fredagen den 20de December om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare
tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen.

72

Fremstilledes Joseph Merchant af Pl. Two Brothers, der er sigtet for at have været med ved Ildebranden i
Frederiksted Natten mellem 1ste og 2den October. A. angiver at han forlod Pl. Two Brothers om Aftenen Kl:
mellem 7 og 8 og gik ind til Byen, hvor han ogsaa var om Natten under Ildebranden, men han angiver at han
hjalp med til at flytte Varerne for Mrs Reuters fra hendes Søn Boutik da der blev sat Ild paa Huset, men at
han ikke gjorde noget Ondt.
Fremstilledes Rebecca Robert af Pl. La Reine, der er anholdt som mistænkt for, at have deeltaget i Exesserne paa Enfjeldgreen. Hun benægter, at have været paa Enfjeldgreen den paagjeldende Dag, da hun ikke
vil have forladt Plantagen.
Fremstilledes Elizabeth Edward af Pl. La Reine /: kaldet Betzy :/ Der er sigtet paa samme Maade som
foregaaende Arrestantinde, men benægter ligeledes, at have været der.
A. David William af Pl. Enfjeldgreen fremstilledes. Han angiver, at han godt kjender Betzy fra La Reine og
at hun var med Banden paa Enfjeldgreen, navnlig saae han hende ved Romkjelderdøren, men han kan ikke
sige, at han saae hende gjøre noget.
Derimod vil ingen af de andre her hensiddende Fanger fra Enfjeldgreen kjende den omhandlede Betzy fra
La Reine eller have lagt Mærke til hende ved Branden paa Enfjeldgreen.
Fremstilledes John Hendriksen af Pl. Enfjeldgreen der angiver at han [Folio 134b-135a, opslag 522] efter
at Banden havde været paa Enfjeldgreen fulgte med den til Good Hope, hvor han dog ikke selv vil have være
deelagtig i Brandstiftelsen. Samtlige Arrestanter vare efterhaanden som de vare blevne afhørte afførte.
Endvidere fremstilledes Arrestanten David Cameron af Pl. La Grange. Med Hensyn til hvad han om sit
Ærende i Frederiksted Natten mellem Tirsdag og Onsdag i Forhøret den 10de December har forklaret var der
i Frederiksted bleven anstillet Undersøgelse og var det til en af Politiassistenten optagen Rapport af tvende
Personer Charles Robert Jefferson og David Rodgers blevet angivet at A. havde foranlediget Ildspaasættelsen
paa Politibetjent Larsens Bolig og selv været med til at iværksætte Antændelsen ved Hjælp af Kerosin-Olie.
A. hvem den saaledes nærmere præsicerede Sigtelse foreholdtes nægter at have været med til at sætte
Ild paa hos Betjent Larsen hvem saalidt som hans Bolig A. vil have kjendt forinden han blev anholdt. Om hvad
han foretog sig i Frederiksted fastholder han sin tidligere Forklaring. A. afført.
Retten hævedes Kl: 4.
Ph Rosenstand.
Aar 1878 Lørdagen den 27de December om Middagen Kl: 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhører. Som Vidner vare
tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Politibetjent C. Nielsen.
Fremstilledes A. Clara Thomas der angiver at hun ved Oprørets Begyndelse, arbeidede som Porter paa
Sionhill og var tilhuse hos sin Onkel Driveren. Om Morgenen den 3die October var hun gaaet ned til sin Fader
der boer paa Pl. Diamond & Ruby Isaac Thomas. Han var saaledes i Negerbyen der da Banden kom derind;
Medens Resten af Banden var i Gaarden gik 3 af Hovedmændene George Simmons af Barrenspot, Aaron
Martin af Strawberry Hill og James Beck igjennem Negerbyen og drev Folkene ud under Trudsel af [Folio
135b-136a, opslag 523] ellers at afbrænde Negerbyen. Paa den Maade fik de Plantagens Folk ud i Gaarden
og de tvang nu Plantagens egne Folk til at bringe Magas til. Francis Lennard og James Beck der var dem der
antændte Ilden, først i Vaaningshuset og derpaa i Værkerne. A. selv vilde de tvinge til at sætte Ild paa den
Magashob, der var lagt tilrette under Møllevingerne ligeledes af Diamond & Ruby egne Folk og William Arnold
stak hende i Haanden de Svovlstikker hvormed hun skulde antænde Magassen. Svivlstikken blæste imidlertid
ud, hvorpaa George Simmons selv bragte et Bundt brændende Magas og dermed satte Ild. Inde i
Møllemuren, siger A. var, som Francis Lennard havde udfunden endeel af Forvalterens Sager forstukne;
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derfor vare de saa ivrige for at faae Møllen afbrændt. A. udsiger fremdeles at det var Anførerne om at gjøre
at faae Diamond & Ruby egne Folk gjordte til Medskyldige. Da Banden forlod Diamond & Ruby, tog den Folkene derfra med sig, idet en af Hovedmændene hvem hun betegner som James Taysen af Pl. Constitutionhill
gik bag ved bevæbnet med en Møggreb og en ny Øxe og holdt Hoben sammen. A. vil saaledes være kommen
med til Castle Coakly, og derfra til Peters Rest. Da Massen af Banden fra Peters Rest gik over til Work & Rest
blev nogle faae, som A. mener kun 3, Mænd tilbage nemlig Lewis Benjamin af Sionfarm, Charles Bradshaw af
Strawberry Hill og Francis Taysen og afbrændte Peters Rest Station. Foruden dem var der endeel
Fruentimmer, deriblandt ogsaa A. men de skulle ingenting have gjort andet end staaet og seet derpaa. Lewis
Benjamin brækkede Døren op, hvorpaa han og Bradshaw sloge istykker, hvad der var at slaae istykker og
derpaa satte Ild paa Bygningen. Medens James Taysen blev udenfor og passede paa Fruentimmerne. Endnu
medens de røvede der hørte og saae de at der ved Annashope der bleve skudt som de antog – hvad der ogsaa
har viist sig at være Tilfælde – paa den Bande der var gaaet til Work & Rest. De forstak sig da alle i
Sukkerstykkerne og A. holdt sig skjult der indtil Aften [Folio 136b-137a, opslag 524] da hun kom tilbage til
Sionhill; Hun var imidlerttid bange for at gaae hjem til sin Onkel, men traf i Negerbyen paa en Mand ved Navn
Joseph Riis, der som ommeldt holdt hende skjult indtil hun den 14de f. Md: blev op daget der af sin Onkel, og
blev anholdt. Den af A. saaledes, men Hen syn til hendes egen Deelagtighed afgivne Forklaring blev af hende
ratihaberet.
Formanet til Sandhed angiver A. dernæst paa Tilspørgsel, at C Coakley’s Folk stode ved Indgangen til
Plantagen da den fremmede Bande kom ind. Bandens Fører løb op imod dem under Raabet ”our side” og
svingede deres gamle Sabler og Møggrebe og opfordrede Folkene til at komme med ud for at faae Allowance.
Hun saae Richard Lewis, sammen med Folkene men saae ikke enten at han var udsat for at blive mishandlet
eller at han særligen kom Banden imøde. Hun saae ham ved Allowance Kjelderen mellem de andre men hun
saae ikke at han ringede Klokken. Hun saae ham fremdeles nede ved Værkerne da disse blev antændte af de
samme Førere som havde gjort det paa Diamond & Ruby, sammen med flere andre; saaledes saae hun at
William Barnes satte Ild paa Magasstakken ligesom hun ogsaa mener at det var andre Folk, uden at hun veed
hvem, der satte Ild paa Romkjelderen. Hun saae ikke at Richard Lewis selv satte Ild paa. Fiskermanden Julius
Jackson mødte Banden ved C. Coakleys Gaard hvor han var paa Veien over til Sionfarm med en Kurv Fisk. De
toge Kurven fra ham og smed den i Ilden og gav ham en Skal istedet at blæse paa.
Fremstilledes A. William Arnold af Upper Love. Han angiver at det ikke var ham der gav forrige Arrestantinde Svovlstikker paa Diamond & Ruby. Da han først tog sit Diplom som Capitain – saaledes udtrykker
A. sig – paa Castle Coakly da Marchal blev træt og derfra var Capitain indtil Banden blev splittet paa Annashope. Han havde saaledes, da han var i Banden paa D & Ruby ingen Ret til at uddele Svovlstikker. Han vilde,
siger han, ikke skjule det, hvis det var ham da han, som alt tidligere forklaret har været med Brandstifterne
lige fra Upper Love af og til Annashope og altsaa saaledes været med til Ildspaasættelserne paa Upper Love,
Jealousy, Mt Pleasant, Monbijou, Fredensborg, Barrenspot, Strawberryhill, Diamond & Ruby, C. Coakly, Peter
Rest, Work & Rest og Annashope. Han vil, angiver han fremdeles ingen Steder selv have sat Ild paa. I Begyndelsen fordi der var for mange om det og senere fordi han kunde give andre Ordre til det.
A. Clara Thomas vedbliver, da A. [Folio 137b-138a, opslag 525] Arnold fremstilledes sammen med hende
at det var ham, der gav hende Svovlstikkerne.
Hvorimod han, der erklærer, slet ikke at have lagt Mærke til hende i Banden, fastholder at han ikke paa
Diamond & Ruby har givet Svovlstikker til nogen.
Arrestantinden Clara Thomas afført.
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Arrestanten William Arnold blev videre forhørt. Han anfører at han veed godt at han har været slemt med,
men siger han, der er meget meget faa Negere ligened til det mindste Barn der ikke har været med enten
ialfald hentende Magas eller i det allermindste været ”walking” A. gjorde i Begyndelsen heller ikke andet end
gaae med og, siger han, det var kun fordi Marshal blev træt paa Castle Coakley at han kom til at spille en
større Rolle, der det ellers var større /: betydeligere :/ Negere end han der vare Capitainer. Derefter tilspurgt
om han forinden havde hørt noget om at der skulde være Spectakler paa Vestenden, angiver han, at en Neger
af hans Klasse ville ikke faae noget at høre, da ”the big Negros” vilde holde det for sig selv. Han angiver at
han dem 1ste October var i Christiansted hvor der var en stor Deel Landnegere som sædvanlig den 1ste
October, dog mener A flere end han tidligere har seet, men han hørte ikke noget Tegn til Spectakel. Der var
flere Folk fra Upper Love i Byen, deribalndt ogsaa William Jones og George Cambridge men heller ikke de –
der begge have været alvorlige med og efter A. Opfattelse ”bigger negros” – end han – talte om noget
Usædvanlig. De gik ligesom A. selv fra Byen til Upper Love og ikke nedtil Frederiksted. Afført.
Fremstilledes Lewis Benjamin af Pl. Sionfarm. Der angiver at han ikke var ved Peters Rest Station, da den
blev brændt og saaledes endnu mindre har været med at sætte Ild paa.
Han fremstilledes for A. Clara Thomas der i ham gjenkender den af hende omtalte Lewis Benjamin og
fastholder sit Udsagn. Hun angiver fremdeles at det var Lewis Benjamin der satte Ild paa Driverens Huus paa
Peters Rest. A. blev selv sendt af ham, efter Karosinolie, der skulde bruges til Antændelsen til et Fruentimmer
Charlotte Conradt, der pleier at sælge Olie paa Plantagen. Hun siger at det var efter at Massen af Banden
allerede havde forladt Peters Rest, at Lewis Benjamin, der var kommen over fra Sionfarm, tilligemed
Bradshaw og endeel af Peters Rest egne Folk vilde brænde Driverens [Folio 138b-139a, opslag 526] Harpers
Huus, fordi der ingen Meel var i Kjelderen og da havde Harper, der ogsaa havde skjult sig selv mistænkt for
at have skjult Melet.
A. Lewis Benjamin benægter ligeledes i et og alt Sigtelsen for at have sat Ild paa Driverens Harpers’ Huus
og angiver at han slet ikke var paa Peters Rest.
Begge A. afførte.
Fremstilledes Henry Smith Dixen af Pl. Sionhill; Han benægter at han noget Steds har været med i nogen
Bande. Han vil Onsdag Formiddag være kommen fra Christiansted ud til Marys Fancy, hvor han tidligere
havde tjent og vil ikke have forladt denne Plantage indtil Fredag Morgen da han gik hjem til Sion Hill. Han vil
saaledes navnlig ikke kunde have været med paa Peters Rest om Torsdagen. Under nærmere Examination,
forklarer han, at han om Torsdag Morgen, tidligere end nogle andre Folk, der Aften i Forveien skulde have
hjulpet med at flytte Forvalterens Ting ned i Negerbyen af Driveren Peter Felix blev tracteret med et Par
Snapse hvoraf han blev noget Fuld, saa han lagde sig ind i et Sukkerstykke af hvilket han ikke vil være kommen
ud igjen førend, som han mener Kl: 1 – 2; paa den Tid da nogle Plantere tilhest kom til Bonne Esperance.
Arrestanten afført.
Fremstilledes A. Christian Benjamin af Pl. Rattan, nylig udkommen fra Hospitalet med betydelige Ar af
Brandsaar paa Benene. Han forklarer at han er bleven brændt da han Onsdag /: den 2den Octobr :/ Eftermiddag imellem Grove Place og Mt Pleasant mødte en Bande ved en Sukkermark som de just havde stukket Ild
paa. Han blev skubbet ind i Sukkermarken og da han faldt voldsomt forbrændt. Han kom samme Aften op til
Marys Fancy hvor hans Fruentimmer Nancy Clarke boer og blev siden ikke istand til at gaae ud saa at han ikke
kan have været med om Torsdagen paa Negrobay hvor han beskyldes for at være bleven brændt.
Afført.
Retten hævedes Kl: 4¾.
Ph Rosenstand

75

Aar 1878 Mandagen den 23de December om Middagen Kl 12 blev i St Croix Arresthuus Retten sat og administreret af Commissionens Medlem Overdommer Rosenstand til Optagelse af Forhør. Som Vidner vare
tilstede Commissionens Skriver Politifuldmægtig Dendtler og Betjent C. Nielsen. [Folio 139b-140a, opslag
527]
Efter Tilsigelse var mødt David Beandhuy Driver paa Pl. La Raine. Han blev betydet at han har at afgive
Forklaring som Vidne og blev formanet til Sandhed. Han forklarer paa Tilspørgsel at Rebecca Roberts og Elizabeth Edwards begge sigtede for at have været med paa Enfjeldgreen /: jfr. Forhør 20de December :/ vare
hjemme paa La Reine fra Onsdag Aften og til Torsdag Formiddag som han mener lige til Kl: 12; ved hvilken
Tid han mener at de saavelsom flere Andre af La Reines Folk forlode Plantagen. Demitteret.
Fremstilledes A. William Griffith af Pl. La gr. Princesse; der er sigtet for Ildspaasættelse paa Pl. Glynn. De
med Hensyn til ham anstillede Undersøgelser have imidlertid ikke ført til at Sigtelsen er bleven bestyrket.
Han blev derefter Relaxeret.
Fremstilledes Fanny Franklin af Pl. Castle, der er sigtet for at have været deelagtig i Ildspaasættelsen paa
Pl. Lower Love. Hun angiver at hun rigtignok gik fra Castle til L Love paa den Tid Banden var der og havde sat
Ild paa Magassen, men at hun gik derud for at see efter hendes Søn, en Dreng paa nu 8 – 9 Aar om hvem hun
havde hørt at han var løbet ned paa L. Love. Hun vil strax da hun havde fundet Drengen være vendt tilbage
til Castle uden at have deeltaget i noget som helst og vil hun navnlig heller ikke, som det særlig er angivet,
have været med til at tage Meel ud af Allowancekjelderen.
Derefter fremstilledes Felitia Benjamin, ligeledes af Castle, der er sigtet paa samme som foregaaende
Arrestant. Hun benægter endog at have været paa L. Love paa den Tid Banden var der eller Ildspaasættelsen
fandt Sted.
Fremstilledes William Henry af Pl. Lower Love, tidligere Vagtmand der, og som, da Banden var paa L. Love
endnu var tro og intet foretog sig til at støtte Urostifterne. Han angiver, efter at være betydet at han vil blive
afhørt som Vidne med Hensyn til Forhold hvori han ikke selv er impliceret, at baade Felitia Benjamin og Fanny
Franklin vare paa L. Love under Brandstiftelserne der. Han vil ikke have seet at Fanny foretog sig noget men
hun kom ind sammen med de andre Folk fra Castle, der kom løbende til efter at Banden under Anførsel af
George Marshall og Thomas Critchlow havde begyndt deres Ødelæggelser, omtrent ved den Tid da
Vaaningshuset begyndte at brænde. Han vil være sikker paa at det var Felitia der først med et Bundt Magas
satte Ild i Maskinrummet og saaledes paa Værkerne. Ligesom han vil have seet Thomas Small antænde et
Bundt Magas i Maskinrum- [Folio 140b-141a, opslag 528] met og dermed sætte Ild paa Romkjelderen. Han
siger at om Løverdagen sigtede hele Gængen Felitia for at have været den der stak Ild paa Værkerne. A.
angiver at han ikke saa Thomas Critchlow, der stod i Gaarden ved Siden af ham selv egentlig foretaget sig
noget, men det var efter A. Mening ikke til at tage Feil af at han var en af Anførerne da han var rustet baade
med en Sabel og en Stok. Fremstilledes A. John Charles af Pl. L Love der var hjemme paa L Love Onsdag Aften.
Efter at have faaet samme Formaning som foregaaende Arrestant, angiver han, at han ikke selv saae Felitia
Benjamin i Banden med senere hørte nævne paa Pl, at hun havde været der. A. var ikke i Nærheden af
Værkerne da Ilden blev paasat der; han havde efter at Vaaningshuset var bleven afbrændt søgt at faa George
Michael, hvem han angiver som Fører for Banden, til at afstaae fra at afbrænde Værkerne og havde endog
grebet ham om Haanden i hvilken han havde en Pistol og trukket ham med sig ned i Negerbyen saa at George
var halvveis ved at give efter, da nogle Folk kom efter dem og fik George tilbage i Banden. Det var især Thomas
Smalls og en gammel Fisker Jacky Weatherbird fra Castle der fik George til at gaae tilbage til Værkerne som
dog allerede i Mellemtiden vare blevne antændte, saa at det ikke er George der har ladet dem antænde,
skjøndt han rigtignok strax da A. bad for Værkerne raabte at de maatte brænde ligesaavel som de havde
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brændt andre Steder. A. baade saae og talte ogsaa med Thomas Critchlow og spurgte ham bebreidende, om
det var ham, der havde bragt Banden der, hvad Chritchlow benægtede, idet han paa samme Tid udpegede
George Michael som Anfører. A. vil ikke have hørt Fanny Franklin’s Navn nævne.
Fremstilledes A. Jacky Weatherbird af Pl Castle, der, efter først at have angivet at han hele Tiden fra Tirsdag til Torsdag var deels nede ved Stranden paa Sydsiden deels paa Manningsbay, dernæst angiver at han
var paa Castle, hvor han har et Fruentimmer, Onsdag Aften, men han benægter bestemt at have været paa
L. Love den Aften. [Folio 141b-142a, opslag 529]
Fremstilledes paany Arrestanterne John Charles og William Henry for hvem A. Jackey fremstilledes hvorpaa de begge erklærede at han var paa L. Love den paagjældende Aften hvorhos John Charles gjentager sin
ham betræffende Forklaring.
Fremstilledes A. George Michael, der ligeledes erklærer at A. Jacky var paa L. Love men ikke vil have seet
ham foretage noget.
A. Jacky vedbliver at han ikke var paa L. Love.
Fremstilledes A. Peter Felix af Pl. Marys Fancy. Adspurgt med Hensyn til Henry S. Dixen og Christian Benjamin /: jfr. Forhør 21de Dcbr :/ udsiger han, at Dixon Onsdag Aften hjalp ham og andre med at flytte Forvalter
J. Roberts Sager og at han derefter saae Dixon igjen Torsdag Morgen vel omtrent Kl: 7. Han gav ikke Dixon
nogen Snaps og saae heller ikke at han af nogen andre fik een. Senere i Løbet af Dagen saa han ikke noget til
Dixon. Om Christian Benjamin hørte han Torsdag Morgen at han den foregaaende Aften var kommen hiem
med Benene forbrændte Han saa Christian Benjamin men hørte ikke noget om hvor han var kommen tilskade.
Med Hensyn til den mod A. selv frem førte Sigtelse at han, paa Marys Fancy hvor han var Driver, skulde
have lagt Brændemateriale tilrette for Banden naar den kom der, forklarer han at om Torsdagen talte Folk
om at Banderne naar de kom til en Plantage tvang Plantagens egne Folk til at bringe Magas og stikke Ild paa
og at de derfor lige saa godt kunde gjøre det strax, hvorpaa Arrestanten saa adskillige af Folkene bringe
”Trash” op i Gaarden og lægge i en Hob udenfor Stalddøren, da de vare færdige og gaaede igjen gik A. hen
og rev i Forening med Hesteoppasseren ”Trashet” sammen og lagde det ind i Stalden som Strøelse for Hestene, og han vil saaledes ikke have havt nogen Deel i at lægge noget tilrette for Oprørerne. Dette skulle være
skeet, efter at nogle Plantere der patrouillerede paa den Kant, paa Veien fra Bonne Esperance og kom
igjennem Marys Fancy. For saavidt det desuden er fremkommen at han skulde have aabnet Allowancekjelderen og uddeelt Allowance siger han at han har ingen Deel deri men at det var Underforvalter Reilly der, da
Folkene forlangte Allowance uddelte den. Han mener at Underforvalteren selv havde foranlediget Folkenes
Forlangende idet han, da der var Tale om, hvad der Dagen iforveien var skeet nede i Landet havde sagt at
han, efter hvad han havde seet vilde give enhver Neger der forlangte det Mad. [Folio 142b-143a, opslag 530]
A. vil ikke have havt det mindste med den Ting at gjøre og heller ikke selv modtaget nogen Allowance.
Arrestanterne vare efterhaanden som de vare afhørte og deres Forklaringer af dem ratihaberet blevne
afførte.
Retten hævedes Kl: 4¾.
Ph. Rosenstand
Fremstilledes Francis Bastian ligeledes af Goldengrove, der med Hensyn til, hvorvidt Christian Benjamin
har faaet sine Brandsaar paa Negrobay forklarer gandske som forrige A.
Saavel Bastian som Augustus angiver at de tre Søstre Gwynn kom sammen med Banden fra Castle og
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