972.971 Nie

o

FLADEN OG DANSK VESTINDIEN
Den dan ske Fl ådes togjer til Caribien 1671 ~ 191 7

af Per Nicise.

L

Flåden og Dansk Vestindien
Den danske flådes togter til Caribien 1671-191 7

Per Nielsen

© l'er Nie lsen. 1997
Sals. reprod uktion og tryk: O rlo gsmuscet og ABC tryk. Smørum
l.ay-out: ~I og l.· n , Ditlllllcr
Publ ikutioncn er udgivet af Forl aget Marinehistoriske Skrifter og Dan sk Vestind isk Selskab 1tJ97
ISBN : X7-X7720- 14-0

Orlog.fb riggnl t ouecn i /.:all/p med lo l'llg"/'\kl' f n'8tltIl'r l'l,d Stlllkt T"(/mtl.~ i
/la m /.: vestindien ISOI. Udateret gOllm -/1l' af
Par nemann efter kobbrrsuk
(1/ ,\'( )('.1)/C('I"n l F M. /l od/. l t andr!s- og S I'.!ar,.\'llIlIWI'I.

c. c.

Bagside:
A·o n 'I'UI'lI Ni,'I.~ Iur! ved til' vcstindiskr ,)a i IY% i fo rlJimld\ I mrd en NA TO ·
ovrisr, Sovæmet.
O

Indhold:
Foro rd

5

300 års orlogsfart på Vcst ind ic n

7

Grund læ gge lse og fa ngc tra ns portc r

8

Mytteri

9

Sukkervej en

II

Medgan g og modgan g p[l s ukke rvej e n

13

Kampen ved Fugleklippen

18

Sørøverja gter og Sy damcrikatog tcr

22

Kaperkaptajnens død

30

Opstande

33

Fregatterne Sjælland. Jyll and og Fyc n

38

Prins Carl på Sankt T ho mas

41

Prin sen på San kt Jan

42

Flagc t stryges

43

Flåden og Dansk Vestind ien 1671 - 191 7

45

Krydserkorvetten Valkyrien var udstationeret ved Dansk Vestindien / 90/- / 902 og igen f ra udgangen af /91 5 og f rem Id salget af Øerne til USA pr.
31. marts 19/ 7. Postkort i privateje.

4

Forord
Den gamle sømandsdrøm om rejsen til fj erne tropiske lande med hvide strande og palm er, fremm edartede mil jøer og eksotiske kvinder gik vel delvi s i opfyldels e f or besætn ingern e, der var så heldige at blive udtaget til Flåden s togter til Dan sk Vestindien . På de tre dan ske Øer fandtes de ovennæ vnte forh old i rigt mål, men som det
f remgår af teksten, var det ikke alle beskå ret f uldt ud at nyde herlighedern e.
Officerern e ombord deltog i det officielle liv og modto g invitationer til baller og receptioner i land hos embedsmænd og plantageej ere, medens den øvrige besætnin g kun fik landlov i højst beg rænset tid og uden specielle muligheder fo r at bevæge sig rundt i landet. Eksotisk har det imidlertid været fo r alle, og oplevelserne blev nøje
registreret hos den enkelte. Adskillige dagbogsoptegnelserfra Flådens lange togter vidne r om den spændende
oplevelse den lange rejse over Atlanten var f or den enkelte i en verden, hvor turisme i egentlig f orstand ikke var
opf undet endnu.
Mus eum sinspektor Per Nielsen har med sit indgående kendskab til historien i Dansk Vestindi en behandlet Flådem tilstedeværelse og dens betydning fo r hæ vdelse af dansk suverænitet i farvandene rundt om de gamle tropekolonier: Det er i år 80 år siden de dansk-vestindiske Øer blev overdraget til USA , hvilket er baggrunden for
uds tillingen »Fl åden og Dansk vestindien« i Orlogsmuseet J4.8. 1997 - J.2. J998. Udstillingen er blevet til i samarbejde mellem Dans k Vestindisk Selskab og Orlogs mus eet, og muliggj ort ved økonomisk ste ne fra Dronning
Margrethe og Prins Henriks Fond, Den danske Bank, GN Store No rd N S, Damp skibsselskabet Torms Understattelsesfo nd. Skandina visk Tobakskompagni s Gavefon d. Fonden til Søfa rendes og Søfartens Vel, Christians havns KF UM, Tuborgfondet, J.e. Hemp els Fond og Unibank som alle henned takk es på det hjerteligste.
Ole Lisberg Jensen
Orlogsmu seet

SØren La ub
Dansk Vestindisk Selskab
5

De danskvestindiske øer, Sankt Thomas. Sankt Jan og Sankt Croix, ligger
øst for den væsentligt større spa nske ø Puerto Rico (siden 1898 under
USA). Mod nordøst adsk iller el smalt stræde de tre Øer f ra de engelske
Jomf ruøer, der er forblevet under britisk styre.
Efter Johannes Brøndsted (red.): Vore gamle Tropekolonier. 1966.
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300 års orlogsfart på Vestindien
Danske og norske handelsfartøjer havde længe sejlet på Sydøstasien, Indien, Afrika og De vestindiske Øer, da det førs te
gang blev forsøgt at anlægge en koloni i Vestindien . Det var
i 1665 , og det gik galt. Men ideen levede videre, og i 167 1
afsej lede to krigsskibe fra København for at indtage øen
Sankt Tho mas.
Det var et øko nomisk anligge nde, der drejede sig om handel
og dermed om at skaffe vare r fra de trop iske eg ne til salg
hjemme i Norge og Danmark. Måske kunne varerne endda
sæ lges videre derfra til det øvrige No rdeuro pa.
I næ sten 250 år var nogle småøe r i Caribien en del af det danske monarki, og øernes indbygge re var da nske undersåtter.
Der var gode tider og dårlige tider, og der var perioder med
stor orlogsaktivitet ved øerne, og årtier uden tilstedeværelsen
af Flådens skibe.
l det følgende skal der berettes o m Flådens rolle i Dansk Vestindien - om opgave rne, som krigsskibene skulle udføre under
de lange togter til de tropiske farva nde - om den danske flådes
deltagelse i krigsaktiviteter i Vestindien - og o m hvor stor en
del af den sa mlede orlogsa ktivitet, der fandt sted i forb indelse
med driften af kolonierne i Vestindien. Endvidere vil der blive
givet et bud på, hvor mange da nskere og nord mæ nd der besøgte de caribiske Øer under krigsskibenes togter.

En ræk ke andre emner indgår i denn e kortfattede gen nemgang af Flådens akt iviteter i Caribien. Efter en omtale af de
første togter med fangetransporter og mytteri berettes der om
Danmark-Norges økonomiske stor hedstid i slutninge n af
1700 -tallet. Dernæst hører vi o m øernes egen storhedstid efter Napoleonskrigene. da købmæ ndene på Sankt Thomas havde så sto r indflydelse, at de kunn e bestille et krigsskib til at
sej le til Sydamerika.
Togterne med fregatterne Jylland, Sjælland og Fyen - i anden
halvdel af 1800-tallet - var det store eventyr for mange danske orlogsgaster: fisker-, husmand s- og h åndværkersønn er.
der fik set palmer, bjerge og mørke landsmænd i kolonierne.
Måske ko m de tillige på et besøg i Haiti, Puerto Rico eller
Venezuela.
Selvom Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix blev solgt
til USA i 19 17 har tre orlogsekspeditioner siden krydset Atlanterhavet for at besøge de tidligere kolonier. l 1976 var det
ko ngeskibet Dannebrog, der med dronn ing Margrethe, prins
Henrik, kro nprins Frederik og prin s Joachim samt orlogsbesætningen deltog i 200 -årsfesten for USAs uafhæn gighed, og
i 1992 markerede inspektionsski bet Triton de 75 år, der var
forløbet side n adskillelsen mellem kolon ier og moderland.
Under en NATO-øvelse aflagde korvetten Niels Juel i 1996
et besøg ved de amerikanske øer.
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Grundl æggelse og fangetransporter
Da det om kring 1670 blev besluttet at indtage en lille bjergrig ø, som spanierne længe forind en havde na vngivet San Tomas, stillede kon gen krigsskibe og mandskab til rådig hed.
Dan skern e kaldte Øen Sankt T homas.
Et antal velhavende handl ende i Køben havn dann ede sammen med kon gen , nogle adelsmænd og embeds mænd et handel skompagni, der skulle stå for skibsfarten og handelen mellem Vestindi en og kon geri gern e Danm ark og Norge . Selskabet skulle tillige drive det nye samfund, der skulle opbygg es
på den fjern e ø.
I aug ust 1671 afsejled e konge ns jagt, Den fo rgyldte Krone,
for i kom pagni ets tjeneste at und ersøge forho ldene på den
ud valgte ø. I oktober stod tillig e freg atten Færoe ud af Sundet under kommando af søoffi ceren, kaptajn Zacharias Hansen Bang. Medbringende kompagni ets embedsmænd, nybyggere, byggematerialer, levned smidl er og handelsvare r skulle
fregatten følge eft er Den f orgyldte Krone.

Berg en va r med omkring 9.000 indbygg ere i sids te del af 1600-f(lllet den
størs te by i No rge og Christian Vs næststørste by. Byens kø bmænd deltog i
handelen på vestindten. og i å rene /690-/694 havde sto rkøbmanden Iargen Thonneblen j Bergen af kompagn iet fåe t monopol på handel en med
Sankt Thomas. Han opnå ede derved en omfattende myndighed ov er Øen
- Blandt byensjanger udtog man i 16 72 nybyggere til del/ fø rste eks ped ition ti l Sankt Thoma s, der afg ik medfregarten Færoe. Nærværende teg ning
viser byen i 1740rn e, ukendt kunstner: Foto i Oriogsmuseet.
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Selve ruten til Caribien var meget lang, men det svæ reste var
ofte at komm e ud af de dansk-norske farvande. Da Færoe
allerede i Nordsøen sprang læk , gik man ind til Bergen og

reparerede, indtil togtet ved udgan gen af februar 1672 kunne
fort sættes.

ges i København og dermed indbringe en fortjeneste til kompagniet.

Der var 190 passagerer omb ord . Da det havde vist sig at være
vanskeligt at skaffe frivillige udvandrere, var størsteparten af
nybyggerne hentet i fængslerne i København. Nog le af disse
udvalgte folk stak af i Bergen, hvorfor der blev hentet andre
nybyggere fra det lokale fængsel. Da Færoe i slutningen af
maj 1672 anko m til Sankt Th omas var 77 passagerer imidlertid døde. Inden der var gået syv måneder, var yderligere 75
kolonister faldet for tropesygdomm e og anden modg ang.

På trods af den store dødelighed må det konstateres, at Øen
blev taget i besidde lse, og den ce ntrale del af opgave n blev
således løst, selvom der ikke var tale om egentlig fortjeneste
ved delle første togt.

Kaptajn en på jagten Den forg yldte Krone havde efter ankomsten til Vestindien afventet Færees ankom st, men so m følge
af fregattens store forsink else, blev der truffet beslutning
om at vende hjem. Fregatten under kaptaj n Hansen Bangs
kommando blev til gengæld i et år ved Sankt Thomas, mens
indsatsen med at opbygge et plantagesamfund tog sin begyndelse.
Den trop iske skov skulle fældes, jorden gøres klar til dyrkning af tobak, indigo og sukker, og der skulle bygges huse og
en fæstning til forsvar af det lille nybyggersamfund.
Orlogsfregatten og dens dansk-nor ske besætni ng skulle dels
vise det danske flag udadt il, dels beskytte den lille flok af indbyggere mod folk fra andre nationer, der kunne tænkes at
ville påberåbe sig myndighed over øen . Det kun ne være spaniere, englændere, eller måske hollændere og franskm ænd .
Men desuden skulle fregatten, der var udlånt til handelskompagniets tjeneste, hjembringe eksotiske varer, der kun ne sæ l-

Mytteri
Den 6. november 1682 afsendtes Flådens fregat Havmanden
fra Københ avn på en større eks pedition til Sankt Thom as.
Kaptajn en var søofficere n Jan Bloem , og ombord var desuden guvernør Jørgen I versen, dennes hustru og søn samt

guvernørens søs ter med mand og børn. Endvidere var der
nogle kontraktarbejdere og et antal straffefanger, der skulle
bruges som arbejdskraft på Sankt Thomas. Derti l kom en ung
mand, der skulle varetage de handelsmæssige forhold, idet
krigss kibet fra Sankt Thomas skulle fort sætte til Afrika, hvor
han skulle købe afrika nere, som skulle være slaver i ko lonierne i Vestindien.

Togtet blev besvær et af vanske lige strøm- og vindfo rhold i
Nordsøen, og dertil kom, at kaptajnen holdt mest mulig igen
med udde ling af kost og drikkevarer til de ombordværende.
Der opstod stridigheder blandt officerer og embedsmæ nd og
tillige almindelig utilfr edshed med forholdene. Da man endelig var nået til Den engelske Kanal forlangte fire af de underordnede, at kapt ajnen gik ind til en havn for at få friske forsyninger. Det blev siden besluttet at søge tilbage til en havn
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i Norge, men yderlig ere vejrmæssige forhindringer gjo rde
dette - og dernæst et ønske om at nå en havn i Holland umu ligt. Idet der nu var god vind fortsattes rejsen derefter
mod syd, og midt i janu ar var man atter i strædet mellem Dover og Caiais. Fregatten var nu læk, men kapt ajnen besluttede alligevel at fort sætte den modgangsplagede rejse direkte
til Vestind ien.

·;~~;~~~l}.
.,

No g le af besætningsmedlemmerne og fangerne tog nu sagen
i egen hånd. Natten til den 19. januar overtog de kommandoen ombord og forsøg te at komme til nærmeste havn. Det lykkedes imidlertid guvernøren at dæm pe gemytterne ved at love, at kaptajn en ville gå ind til Plymouth . Muligvis med rette
tvivlede mytteristerne dog på. at kaptajn en ville opfylde sit
løfte, og de mødte op igen dagen efter. Kaptaj nen forsøg te sig
med gode løfter, og nu havde han forresten drikkevarer nok
og lovede oprørerne, at de skulle få en pot vand eller øl daglig, og endda en flaske vin nu og da. Men intet hjalp. Gu vernør Iversen bad for sit liv, men ble v grebet og kastet overbord . Rebellerne hentede kaptaj n Bloem i hans kahyt , og
under forsøget på at slippe ud gennem vinduet blev han skudt
og derefter kastet overbord. Samm e skæbne overgik fem af
skibets og komp agniets funktionærer. Det øvrige rej seselskab
blev skånet.

En af fangerne, Jochum Gu lliksen, der tidligere havde gjort
tjeneste som skipper på Havmanden på en rejse til Guinea ,
men som siden var faldet i unåde og dømt til at sendes til
Vestindien, blev herefter kap tajn . Med henblik på at være så
få som mulig om byttet, aftalte mytteristerne at sejle til Azorerne og landsætte flertallet af fangerne og kontraktarbejder-

IO
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ne. De blev således efterladt på øen Flores, og deres videre
skæbne kendes ikke.
Jochum Gulli ksen og manden, der skulle forestå slavehandelen, allierede sig herefter med et par andre og overvandt de
øvrige rebeller. Gullik sen lovede så al føre fregatten til København, idet han formentlig har ment, at han kunn e lade
som om, han kun halvhjertet var gået med til mytteriet.

I slutningen af marts nåede Ha vmanden til et sted i nærheden
af Marstrand, hvorfra der sendtes et brev til komp agniet. Kort
efter grundstødte fregatten under en storm og sank. Alle blev
dog reddet og snart efter ført til København, hvor det retslige
opgør fulgte. Ni af de ledende, deribl andt Gulliksen, blev
henrettet.
Gu vernør Jørgen Iversens enke blev siden gift igen og fulgte
sin mand på en rejse til Vestindien, hvor han i nogle år bestyrede Jørgen Iversens efterladte plantager.

Sukkervejen
Kolonierne i Vestindien udvided es i første halvdel af 1700tallet. Først blev øen Sankt Jan, beliggende øst for Sankt
Thom as, besat i kongens navn i året 1718. Fra fran skmæn dene erhvervede man i 1733 den noget større ø Sankt Croix.
Spanierne havde navngivet øerne San Juan og Santa Cruz,
som på dansk bliver til Sa nkt Hans eller Sankt Johannes og
Det hellige Kors, men danskerne endte med at bruge henholdsvis det hollandske »Jan« og det franske »Croix« med et
dansk »Sankt« foran.

Med udvidelsen af area let kom der en vældig forøgelse i produktionen af tropi ske varer. Sukkere t blev nu hovedproduktet, men af væsentlig betydning var tillige dyrknin gen af
bomu ld. De trop iske afgrøder, der ikke fandtes på de danske
øer, kunne erhverves på den nærliggende spanske ø Puerto
Rico eller fra andre øer. Kompagniet stod for driften af kolonierne , og varerne blev hjemb ragt til København uden anvendelse af kongens flåde.
De økonomiske forhold , der var forbund et med kolonidriften,
ændrede sig imidlertid igennem 1700-årene , og der opstod
krav om lempelser i det monopo l, som handelskompa gniet
havde. l 1755 overtog kongen drift en af øerne, og samtidig
blev der udsendt kongeligt udnævnte embedsmænd. Den
øverstkommanderende var derefter en generalguvernør, der

Et såka ldt fl yvebla d, trykt / 683, med be retningen om f rega tlen Ha vmandens togt, nogle straffefang ers oprør, guvernørens og kaptajnen s vold .\'Omme dod , f reg atrens hjemrejse og rebellernes henrett else i København.
Det kgl. Bib liotek.

gjorde tjeneste på den rige sukkere Sankt Croix; herunder
stod komm andanten på Sankt Thomas og landfogeden på
Sankt Jan.

IJ

Med kongens overtagelse af øerne fik Flåden betydnin g for
driften af Dansk Vestindien . Allerede 1755 afgik fra København fregatterne Docquen og Christian sborg til kol onierne .
Opgaverne på disse togter var at overføre de nye embedsmænd og tropp er, der skulle stationeres på øerne . Efter syv
måneder i Vestindien returnerede orlogsfartøjente til Europa.
Som følge af situationen under Den Preussiske Syvårskrig
1756-63 beslutted es det at udsende et stationsskib til øerne.
Formelt foregik det ved, at Rentekammeret ove rtog et af
krigsskibene, fregat ten Blaa Heyren, som med orlogsbesæ tning afsendtes i 1757. Frega tte n måtte føre vimpel under op-

manderende, kaptajnløj tnant Grodtschilling var blevet ove rfaldet og udplyndret af spanierne. I en senere indberetning
nævne s det imidlert id, at dette havde været berettiget, da fartøjet havde haft ulovlige varer - kontrabande - ombord .
Hvordan denne situation var opstået, ved vi ikke, men med
disse orlogstogter til kolonierne tog brugen af krigsskibene i
Caribien under de europæi ske krige sin begy ndelse.
I Vestind ien drejede krigen sig især om besiddelsen af kolonier. Den udkæmp edes fortrinsvis imellem England og Frankrig, men konfli kten omfattede tillige Spanien, der var danskernes nabo mod vest. på Puerto Rico.

holdet ved øerne. og trods overdra gel sen til R entekamm eret,

var der ikke væsent lig afvigelse fra de forhold, der gjald t for
en fregat, der stod under Admiralitetet.

Blaa Heyren gjord e akt iv tjeneste frem til 1760, da den som
udtjent overgik til at være vagtskib ved havnen på Sankt
Th omas, indtil den som følge af sin dårlige stand sank året
efter.
"

I disse år, hvor krige n i Caribie n især involverede Frankrig og
England, udsendtes endnu nogle fregatter, Moen 1759 og
H vide Øm 1759-60. De skulle give beskyttel se - konvoj - til
handels fartøj erne . der sejlede mellem Danmark og øerne.
Under opholdet i Vestindien blev den næstkommanderend e
på Hvide Øm med et mandskab, der ligeledes var hentet fra
fregatten, sendt til Puerto Rico med et mindr e fartøj, der blev
omtalt som en kongelig barque. Spanierne anboldt fartøjet,
og i j uli 1760 kunne orlogsc hefen på H vide Øm indberette til
København, at en del af besætningen, deriblandt næstkom-
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Den danske konge forblev neutral under krigen , og købm ænd
og skibsredere havde dermed mulighed for at udnytte situationen. Flådens opgaver bestod i at give væbnet beskyttelse
til handelsskibene, der fremfor alt skulle bringe det kostbare
sukker til København, men tillige til lokalfarten i Vestindien.
Hertil kom særlige opgaver, der krævede en mere permanent
tilstedeværelse. Der blev derfor udstationeret et marinekorps
på øerne under en stor del af krigen .
I 1760 blev kaptajn løjtnant Chr. Fr. Stavanger med to løjtnanter, seks underofficerer og yderligere 80 mand afsendt
med handel sfartøjet C/1J1JIJrilltz Friderieli til Vestindien . De
medbragte bl.a. 16 kanoner. Stava nger skulle indtræde i den
lokale reger ing på øerne , og stationens fartøjer skulle bemandes. Forud en frega tten Blua Heyren var der i disse år mindst
et mindre fartøj, den omtalte barque, til rådighed for sej lads
ved øerne, og i 1762 erobre de Stavangers styrker en brigantine, Jægeren.

Byen Christiansted på Sankt Croix med brigantin en Jægeren i f orgrunden, i 1760erne. Fartøjet var i 1762 blevet taget af de danske marinestyrke r på
Øerne og blev siden indlemmet i den kongelige flåde, hvor det gjo rde tjeneste ti! 1765. Stik af J.D. Philippin ef ter J.v. Rohr. Det kgl. Bibliotek.

Løjtn ant F.e. Køster. som var chef på Jægeren , indberettede i
1764 til Admiral itetet i Københa vn, at han med dette fartøj
havd e indbr agt otte priser - dvs. anholdte fartøjer - til Sankt
Thomas. Dette havde sin baggrund i den international e konflikt. Fremmede kapere må formod es at have sej let ved de
dan ske Øer for at anholde fjenden s fartøjer og eje ndom, og i
denne forbind else har de formentli g generet danske fartøjer.
Der var imidlertid tillige egentlige sørovere, der kan have

udnyttet forholdene til at drive deres virksomhed ved den
neutrale havn på Sankt Thomas.

Medgang og modgang på sukkervejen
I de følgende årtier gik Danmark-Norge ind i sin storhedstid
som kolonimagt. Med en betydelig handelsnåd e og befæstede
13

hand elsstationer i Indien og Afrika, handel på Island og
Grønland og hvalfangst i Nordatlanten, forud en besiddelserne
i Vestindien, kunne de større byer, Alton a, Flensborg, Bergen
og Københ avn få tilført alverdens handel sva rer.

havn i 1700-tallets første halvdel. Familierne Tuite og deWint
kom i midten af 1700-tallet. Peter deWint var ejer af en ejendom på Købmagergade og af det landsted, der senere fik navnet Marienborg.

Plantagedriften i Vestindien udvidedes og forbedredes med
vindmøller ved siden af de gammeldags hestemøller og desuden med tusinder af nye danske undersåtter hentet i Afrika
til tvangsarbejde på sukkerøerne.

Siden kom Christoph er MaeEvoy og hustru Mari a Markoe,
som fra 1777 var ejere af Christiansholm ved Klampenborg
nord for København. Sønnen af samme navn som faderen
blev ejer af Dehns Palæ i Bredgade og Bern storff slot. - Der
findes en historie om , at da det blev denne Christopher MacEvoy forbudt at have et firspand for sin karet, imøde gik han
dette forbud mod overdreven flothed ved at importere otte af
de særlig sjældne hvide muldyr, der herefter trak hans karet
rundt i Københa vns gader.

Produkti onen af sukker blev en væsentlig indtægtskilde. Sukkerraffinaderier opstod i København og i byer som Helsingør,
Roskilde, Odense, Flensborg, Århus, Randers og Tro ndhjem.
Det raffinerede sukker blev i stor udstræknin g en eksportv are
til landene omkring Østersøen .
Skib sfarten og handelen blomstrede. Dermed opstod der megen beskæftigelse alene gennem dyrkni ngen, prod uktionen og
transporten af sukkeret, men tillige ved transporten af endnu
flere afrika nere, der skulle udføre slavearbejdet i Vestindien.
Investorer, købmænd og skibsredere tjente i perioder overo rdentl ig meget på koloni alvarerne og på slavehandelen. Storkøbmænd og plantageejere opførte palæer i Københ avn og
landsteder uden for byen til familiens ophold om sommeren.
Nogle købmænd blev tilli ge godsejere som følge af deres indtjen ing ved kolonialhand elen.
Flere af de fremm ede vestindiske plantageejerfamiliers navne
dukkede op i Danmark; Ziegeret, en fami lie, der som en af de
første kom til Sa nkt Thoma s i 1600-tallet, finder vi i Køben-
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Tillige kan nævne s famili erne von Bretton, Heyliger, Beverhout , deNu lly, Malleville, Benners, de Chabert, Bourke, og
senere endv idere familierne Beckett og Duurloo.
Nogle af de velhavende famil ier i kolonierne begyndte at sende deres sønner til uddannelse i Danmark, bl.a. på uni versitetet og Landk adetakademiet - og tillige på Søkadetakademiet. Herved opstod der nære forbindelser mellem dele af øernes befolkn ing og Flåden.
Jean Malleville og hans hustru, Ann e Bordeaux, var meget
fremtrædende plantageejere på Sankt Cro ix. Malleville besøgte Køben havn 1749 for at forha ndle med myndighederne
om fri handel og om muli gheden for kongens overtagelse af
øern e. Siden sendte han sin søn på militæruddannelse i Danmark, hvor sønnen gjorde karriere som officer, inden han blev

kommandant på Sankt Thomas og siden udnævntes til det
højeste embede som generalguvernør over alle tre øer. En
datter af Jean Malleville blev gift med søofficeren H.C. Lillienskioid, der fra 1757 gjorde tjeneste i Vestindien på
fregatten Blaa Heyren. og som gennem ægteskabet tillige
blev plantageeje r. Jean Mallevilles barnebarn, Peter Lillienskioid, blev også søofficer, deltog i et orlogstogt til øerne,
og var fra 1817 overlods og havnemester i Christiansted på
Sankt Croix.
På Søkadetakademiet fandt man i 1780erne desuden en søn
af familien MacDougall på Sankt Croix. Han var blandt det
antal unge kadetter, der i december 1781 var ombord på fregatten Bornholm. På deres vej frem til en karriere som søoffice rer var de bestemt til at gå med fregatten på dens togt til
Vestindien. Det var yngste mand, Rothe, der i disse dage
fyldte 14 år, Boldt, 17 år, nordmanden Holtermann, 17 år,
Soelberg, 22 år, og endelig Stephan MacDougall, 16 år og en
søn af plantageejer William MacDougall og hustru Nelly van
Beverhoudt.
Fregatten Bornholm var få måneder forinden vendt tilbage til
København efter et togt til Algier og derfra videre til Vestindien, hvor den havde afløst fregatten Møen.
l tyve år, frem til 1779, blev ingen krigsskibe udsendt til øerne, selvom der !lere gange havde været udtalt et ønske om at
få et skib ud, da man ind imellem var foruroliget over det
store og hastigt voksende antal slaver i forhold til de hvide
indbyggere. Krigsskibet og dets besætning skulle altså under-

/769-70 fo restod arkitekten. prof essor c.F. Harsdorjf ombygningen af del
gamle See- og Landkadetaka demi med henblik på en anvendelse af bygningen udelukkende so m Se kadetakudemi. Den smukke bygning i Bred gade
i Københa vn. so m sene re kom til at huse østre Landsret. fi mg ered e .5Qm
skol e fo r søkadeuem e f rem til /788. Tegnin gen er udført 1789 af Andr: Kir kerup, da bygningen var overgået tillandkadetterne .

støtte den samfundsorden, der bl.a. bestod af love om behandling og afstraffelse af slaver, og som sikrede den nødvendige
arbejdskraft i et plantagesamfund. Denne opgave forblev
aktuel i resten af kolonitiden, hvadenten indbyggerne var slaver eller frie arbejdere.
Under Den nordamerikanske Frihedskrig 1775-83 blev det
fra 1779 besluttet at udstationere nogle af Flådens skibe ved
Øerne i Caribien. Dette skyldtes dels en omfattende kaperaktivitet i området, der havde de velkendte gener for handelen til
følge, dels ønsket om at yde konvoj til handelsskibene, der
sejlede mellem Danmark-Norge og øerne i Vestindien.
I 1779 afgik i alt tre fregatter, således tilrettelagt, at når en ny
ankom til øerne, afsejlede den derværende med de handels-
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skibe, der var klar til afgang. Hertil kom, at der endnu var fast
stationeret to mindre armerede fartøjer ved Øerne med

udsendte orlogsbe sætn inger, og i december 1779 afsendte s
yderligere snaue n Lærken , der forb lev ved øerne frem til august 1783.

Den følgende dag lykkedes det for besætnin gen at rejse en
nødmast af store bramstang med et bramsejl på og en barkas kIyver som forsejl. Orkanen fortsatte imidlertid i seks døgn .
Den 16. januar 1782 slog en sø alle stykporte ind og fyldte
kulen , så alle dereft er regnede med, at deres sidste time var
komm et.

Frega tten Bornholm var altså hurtigt gjort klar til et nyt togt,
hvor den skulle yde konvoj til to handelsskibe. Netop som
Bornh olm lå klar til afgang på Københavns red, kæntrede om
aftenen fregattens barkasse, som havde været inde for at hen-

Den næste dag så man en høj klippeky st i læ. Det lykkede s at
få skibet vendt, men kort efter anede man også klipper forude.
Fregatten drev indefter i en bugt, uden at man vidste, hvor

te pro viant og vand, og hele besætningen på tyve mand druk-

man var. Om natten kastedes anker. og næste morgen kom to

nede. Uagtet det store tab af besætnin gsmedlemm er indledtes
togtet, men efter et opho ld ved Helsingør havde fregatten det
uheld at kollidere med et af de to konvoj skibe, Grev Scha ck
RatIo IV, dog uden at lide væsentlig skade derved.

fiskere ombord. De forlangte en fjerdedel af fregattens værdi
for at lodse den væk fra den farlige kyst. Chefen, kaptajn
Mathia s Bille, svarede dem, at de ikke fik lov til at forlade
skibet, og at de ville blive hugget ned, hvis de ikke gjorde
deres pligt. Man ankrede så på en mere beskyttet plads og fik
dernæst lods ombord og blev ført ind til New Port Prat på
Irlands nordvest kyst.

Togtet fortsatte, men ved Skagen forårsagede frisk vind og
. usigtbart vejr imidlertid, at fregatte n mistede forbinde lsen
med konvojen, og vejret forværredes yderligere i Nordsøe n,
således at man måtte gå nord om Shetland . Der var konstant
stormende vejr, og Bornholm drev op nord for Færøerne, for
derefter at arbejde sig sydove r.
Efter fire ugers stormvejr forværredes forholdene den l l . januar til orkan . Sprydet knækkede og slog læ kranbjæ lke af,
hvorefter forrejsningen styrtede agterover med fem mand i
mærset, hvoraf til ah held kun en døde, og en blev hårdt såret. Rejsningen splintredes og knuste chefen s chalup. Et øjeblik senere knækkede stors tangen; da stormasten ved de voldsomme overhalinger truede med at knække. måtte man

tage storråen til dæks. Skibet lå underdrejet for et stagsej l.
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70 mand af besætnin gen blev som syge bragt i land på grund
af overa nstrengelse og udståede strabadser, deriblandt begge
læger. Kaptajn Bille indberettede den 5. februar til Adm iralitetet om skibets tilstand, og siden om 130 mand, der var
syge i land. Den l . marts meldtes det, at næstkommande rende var faldet sammen, og bl.a. kadetterne Rothe, Holtermann,
MacDougall og Soelberg var syge. Proviantforvalteren var
død . Fra Admiralitetet udtryk tes straks stor anerkendelse af
chefens og mandska bets dåd. Den 19. marts indberettede den
eneste raske offic er, at chefen var død »af nervefeber. . men
kadetterne Rothe, Soelberg og MacDougall var nu bedre. Kadet Boldt var meget slet.

Kaptajn R.H. Tø nder afsendtes fra København til Irland for
at overtage kommandoen på fregatten Bornholm. I juli indberettede han, at alle på nær kadet Boldt nu var raske. Ved
skibsråd ombord havde man enstemmig tilrådet at gå tilbage
til København, hvortil fregatten ankom den 6. august 1782.

Familien MaeDougall havde tillige en søn, William, som i
1778 begyndte lægestudiet ved Københavns Universitet, og
som siden blev plantageejer og praktiserende læge på Sankt
Croix. To af lægen s børnebørn blev langt senere søofficerer
i Danmark, begge med navnet MacDougal1.

Kadet Boldt var syg i mange år efter denne oplevelse. Kadet
Rothe fik siden rig lejlighed til at se Vestindien, hvort il han
gentagne gange blev udsendt og i en periode endog fungerede
som generalguvernør. Kadet MacDougall fik sin afsked efter
ansøgning for at rejse hjem til Vestindien for at ordne sine
forhold i forbinde lse med en arv. 1783 søgte han om atter at
blive kadet, og det bevilgedes. Han blev imidlertid siden blandet ind i en uheldig - men for sin tid ikke ualmindelig - sag.

Fra den store danske slavebefolkni ng kom de færreste ind i
Flådens rækker. Dog kan det nævnes, at mindst to slaver indgik som menige på blokskibene under Slaget på Reden i
180 l. De var ejet af henholdsvis plantageejer Benners og af
fru Schimmelmann.

I 1785 kunne chefen for Søkadetakademiet indberette til Admiralitetet, at en amerikansk officer havde startet et klamm eri med to kadetter, Meyer og MacDougall , og derefter udfordret dem til duel. Det var da forbudt kadetter at duellere, men
de søgte chefens tilladelse til at modtage udfordringen . Det
blev dem nægtet, og de blev tilbageholdt på akademiet, hvilket amer ikaneren underrettedes om. Han tirrede imidlertid
yderl igere Meyer, som nu mente , at det var nødvendigt at duellere, hvorefter de to kadetter listede sig ud af akademi et. Da
de kom til duelpladsen bag Kastellet, truede amerikaneren
Meyer med en pistol. MacDougall sprang til og slog pistolen
ud af hånden på den fremmede, der derefter trak sin kårde og
gav MaeDougall et stød i brystet. Duellen blev opgive t, og
udfordreren flygtede. MaeDougall kom på sygehuset, hvor
den vestindiske kadet døde kort tid efter.

Samuel, der var kommet til København med Isaac Benners, løb
hjemm efra og meldte sig til Flåden og gjorde tjeneste på blokskibet Elephanten. Efter at fru Schimmelmann en dag havde
revset sin slave Jonathan for hans nattesvir. løb han maroon
i København. Det vil i et slavesamfund sige, at han stak af.
Jonathan havde meldt sig som frivillig på blokskibet CharlotTe Amalia og gjorde tjeneste der, indtil det blev ødelagt under
kampen , hvorefter også han kom på Elephanten . De fik siden
begge kronp rinsens løfte om frihed, men eje rne krævede de
unge mænd udleveret som deres eje ndom. Ved domstolen sejrede eje ndomsretten, så heller ikke disse to danskvestindere
opnåede en længere karriere i kongens klæder.
Om en søofficer, der havde sit virke senere i 1800-tallet, kan
det nævnes, at hans mor, Anna Paulina, havde været slave i
Vestindi en. Hun var siden blevet frigivet, formentlig af sin
far, der tog hende med til Danmark, hvor hun blev gift. Foruden hendes søn blev tillige et barnebarn søoffic er. - Af den
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fremtrædende søofficersfamilie Ga rde er en gren af afrik an sk
herk om st gennem en linie af slaver i de dan ske kol onier. Ligelede s var vicea dmira l G.H.R. Zac hariae ( 1850- 19 18) efte rkommer af slaver i Dansk Vestindien.
Således er der visse forbin delser mellem de afri ka nske dan skvestindiske slaver og den danske flåde, og antagelig - omend
det er relativt få - er der langt flere i de meniges og und erofficerern es rækk er end de her omtalte.
Opblomstringen af kolonia lhandelen var tillige knyttet til
kolonierne i Afrik a og Asien. Og den styrkedes særligt under
de mange milit ære ko nflikter, der opstod mellem de europæiske magter. Gennem dan sk neutralitet frem til 1807 lykk edes
det at skabe særlig forde lagtige forhold for den dan ske skibsfart og hand el, idet købmæ nd og skibsredere kunne træde ind
som mellemhandlere og befragtere af de krigsførend e landes
varer, der bl.a . skulle til og fra Vestindien .
Efter de travle år under Den Norda meri ka nske Uafhæ ngighed skrig oph ørte orlogs farten. To konge lige bar quer var udrustet til at bevogte øerne, og ikke før starten på revo lution skrigene afse ndte s påny et krigsskib til koloni ern e i Caribien .
1793 afsej lede briggen Lougen og senere samme år snauen
Æroe, som forblev ved Øerne ind til 1797, hvorefter den blev
solgt. Siden købt es to skonnerte r Irisine og Den A ar vaagne,
der hver var armeret med tol v kanoner. De udsendte flådefartøjer forlod Øerne om sommeren ved orkan sæsonens begyndel se og afløs tes først efter dens ophør hen på efteråret.
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Opgavern e var også i disse år mangfoldige . Det var vigtigt at
vise, at de danske kolonier ikke var helt ubeskyttede. Det var
ikke et spørgs mål om at kunn e mod stå et fremmed lands angreb , men om at vise en vis myndi ghed overfor fremmede såvel som overfor koloniernes eg ne indbyggere og i disse krigstider at ho lde kapere og sørøvere på afstand . Unde r krigene
fra 1793 var der imidlertid ikke tale om ege ntlig - i hvert fald
ikke offic iel - konvojsej lads. Det havde udenrigsmi nister A.P.
Bern storff fund et var den nød vendige politik for at opretholde dan sk neutralitet.
Imidl ertid sej lede de kongelige freg atter tilfæ ldigvis ad den
rute, hvor råsukkeret ført es hjem til Christian VIl s riger og
lande, og hvor det raffin erede sukker og anden proviant og isenkram sku lle brin ges til trop eøern e. Men de fleste
år afgik der kun en fregat, og Vestindi en udgjorde således
kun en begræn set del af Flådens aktiv itet i årene frem til 1807.

Kampen ved Fugleklippen
Den 3. mart s 1801 var den dan ske brig Lougen , der var armeret med 20 kan oner, inddraget i en blodig kamp med to armered e engelske fregatter i nærh eden af Sa nkt Thomas. Beg ive nheden fandt sted ved et skær, der kaldt es Fu gleklippen, og
den fik side n en væse ntlig nationa l betydning for Danmark .
De engelske skibe var orlog sfrega tten The Arab med 22 kanoner og kaperfregatten Experiment med 18 ka noner. Bruge n

af kapere ved krigsførelse var meget udbredt til og med Napolconskrige ne. Danmark benyttede denne, sædvanligvis civile, krigsførelse omkring 1808 i kampen mod englænderne.
Men mens den danske konge havde været neutral under krigene i anden halvdel af 1700-tallet, var udstedelsen af kaperbreve, der tillod kape ri, en vigtig del af Englands. Frankrigs
og USAs krigsførelse.
Kaperne kunne stoppe og undersøge fremmede fartøjer for at
forsikre sig om, hvorvidt lasten eller fartøjet var fjen dens
eje ndom. Var dette tilfældet skulle byttet bringes til en lovlig
priseret, der skulle afgøre eje ndom sforholdet. Blev byttet
dømt til at være lovlig prise, blev en stor del af værdie n udbetalt til kaperejere n til deli ng med kaperbe sætningen.
Danske og norske handelsskibe blev ofte opbra gt af de andre
nationers kapere. I bedste fald betød det blot en kortere
forsinkelse, men andre gange fik det langt alvorligere følger,
f.eks. fratagelse af fartøj og/eller last eller årelange forhandlinger om erstatning. Omkrin g 1800 og 180 1 blev der til myndighederne i Dansk Vestind ien Ilere gange gjort indberetn ing
om sådanne undersøgelser af danske fartøjer , som både kunne være lokale eller hjemmehørende i Danmark og Norge.

Kampen med de to engelske fregatter i marts 180 I startede,
da begge danske orlogsfartøjer sej lede i farvandet mellem
Sankt Thomas og Sankt Croix . Kaptaj nløjt nant Jessen indberettede siden, at han ved Fugleklippen mødte de to fregatter. The Arab gav ham tre skarpe skud. Derefter skød Jessen
et skarpt skud under Ilaget. Det blev besvaret med kugler,
hvorefter Jessen gav ham det glatte lag. Den anden fregat
skød derefter på Lougen fra den anden sige, og fra Lou gen
skød man igen.
Den Aarvaagne søgte imens ind til Sankt Cro ix for at underrette generalguvernøren. om situationen, mens Lougen for-

fulgt af de to engel ske fregatter styrede mod Sankt Thom as for sine sønderskudte sej l. Da landbatteriet begyndt e at skyde
opgav englænderne og forsøgte i stedet - uden held - at forfølge Den Aa rvaagne i retning af Sankt Croix. Jessen indberettede straks sagen til Admiralitetet.
Ved udgangen af marts blev øerne imidlertid besat af en engelsk styrke på 4.000 mand, som tillige overtog briggen Lougen og skonnerterne Iris ine og Den Aarvaagne . Besætnin-

gerne blev sendt til England, men kom snart efter videre til
Danmark. Efter at besætte lsen var ophævet i 1802, blev
orlogsbrigg en tilbageg ivet.

Briggen Lougen. der var under kaptajnløjtnant C.W. Jessens
komma ndo, og det mindre fartøj ved øerne , skonnerten Den
Aa rvaagne krydsede på denne baggrund omkring øerne for
at sikre adgangen til den vigtige havn på Sankt Thomas. I
september 1800 tog Jessen med sin besætnin g en engelsk kaper Eagle ved Sankt Thomas.

Blandt de tjenstgørende officerer på Lougen var premierløjtnant Frans Martin Dodt, der blev såret, da træfninge n ved
Sankt Thomas fandt sted i 180 I. Han havde i årene forinden
interesseret sig for tegnin g og lavede nogle skitser, der ge n-

gav episoden. Det var i kongens og regeringens interesse, at
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særlig heltemodige slag hlev foreviget. I dette tilfæ lde var
interessen måske særlig stor, idet denne glorværdige begiven-

hed fandt sted blot få uger før en skæbnesvanger begivenh ed:
Slaget på Reden, hvor netop englænderne bekæm pede den
danske flåde ved Københ avn.
Ved »Kampen ved Fugleklippen,« som begiven heden side n er
blevet kaldt, blev udfaldet ande rledes heldigt for DanmarkNorge. De to englændere, de r af størrelse og udrustning var
Lal/gen langt overlegne, skal være gået ud af træfningen med
otte dræbte. På den danske brig mistede et besæ tningsmedlem , matros Christen Sørensen, livet.
Dette var en episode, der var værd at erindre. F.M. Dodt fik
efter sin hjemkomst til Danm ark et halvt års orlov fra tjenesten med henb lik på at kunn e udføre to kobb erstik , der
ge ngav episoden ved Sankt T homas.
Kaptajnl øjtn ant Jessen fik ved hjemk omsten en æressa bel
overrakt af kongen og et års gage i dusør. Siden blev fortjenstmedaljen i sølv givet til seks besæ tningsmedlemmer, der
særlig havde udmæ rket sig under kampen .

Portræt, kopi efter F.C. Grog er 18/3, o/ søofficeren Carl wllhelm Jessen,
1764 -182 3. Jessen fik: særlig be tydning for Dansk Vestindien igennem ikke
færre endfire orlogstogrer til Øerne fo ruden et antal rej ser dertil som sty rmand og skibsfø rer på dan ske handelsf artøjer Karr ieren afsluttedes med
udnævnelse n til guvernør på Sankt Thomas, hvor han efter et ha lvt år døde
j /823 . Deponeret i Orlogsmuseet.
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Kampen ved Fugleklippen med briggen Lougen og to engelske fr egatter 1801. Uden for kanonrøgen ses i baggrunden skonnerten Den Aarvaa gne, der søger
mod Sankt Croix. I forgrunden fø lger folk f ra Sankt Thomas kampen fra deres småbåde. Kobberstik af søoffi ceren F.M . Dodt. Dette stik kom til at danne
f orlæg fo r adskillige f remstillinger af den sejr rige begivenhed, hvoraf en gouache af C.C. Parnemann er gengivet på omslaget. Orlogsmuseet.

21

Sørøverjagter og Sydamerikatogter
I maj 18 15 gav ge neralguvernø r P.L. O xholm ordre til, at der
på Sankt Th omas skulle købes el fartøj, som kunne udru stes
med et antal kanoner. En søofficer, som befandt sig i Vestindien, skulle antages til at føre fartøjet.
Søofficeren var Adam Koopmann Bloch, der var født på
Sankt Croix. Han havde meddelt ge neralguvernøren, at en
tidligere kaperskon nert var til sa lg. Den ønskede Oxholm nu,
at man skulle forsøge at erhverve, hvorefter den skulle bringes til Sankt Cro ix, for at man i al hemm elighed kunne udruste den med kanoner og mandskab. uden al spanierne opdagede del.
Del kunn e se ud som om , Danmark var i krig med Spanien.
Såda n var det imidlertid ikke, men der var op stået en alvorlig
konflikt med Danmarks nærmeste nabo mod vest, spanierne
på Puerto Rico. Det drejede sig om, al sydamerikanske flygtninge, fra de spanske ko lonier, havde slået sig ned på Sankt
Th omas. Myndighederne på Puerto Rico p åstod , at flygtninge ne havde forbindelser med sydamerikanske oprøreres kaperskibe. Del hele har en længere forhis torie.
Under Danmark-Norges dellage ise i Napo leonskrigene 180718 14 havde englænderne besat de danske kolo nier i Vestindi en . Ved fredsforh and lingerne i 18 14 efter den skæbnesv angre
deltagelse på Napoleo ns side var Frederik VI så heldig, at han
kun ne behold e det ene af sine riger, Dan mark, og kongen fik
tillige sine ves tindiske kolonier tilbage. Som følge heraf med-
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delte Admi ralitetet i maj 1814 den vestindiske søofficer A.K.
Bloch , at han skulle afgå med transport skibet Europa med
soldater til Vestindien .
So mmeren 1814 blev et af kongens eneste stø rre krigs skibe
udrustet til at afsejle fra Københ avn for at føre de nyudn ævnte danske embedsmæ nd og flere tropper til Sankt Croix,
Sankt Thomas og S a ~ kt Jan.
Frega tten Perlen kom først afsted i novem ber, men endnu
engang var del vanskelige ved et såda nt togt al slippe ud af de
hjeml ige farva nde. Fregatten kom i Kallegat ind i en orkanagtig storm og mistede forstang, storstang og krydss tang med
tilhørende ræer og gik derefter til Gilleleje og siden til
Københ avn for at reparere. [ december afsej lede den igen ,
men under en storm strandede Perlen på Skagens rev. Besæ tningen blev reddet, men fregatten var tabt, og senere dømles
skibschefen til afsked .

Det blev herefter besluttet at udsende embedsmænde ne og
soldaterne med handelsskibe. Den l. april 18 15 blev det engelske flag strøget på Sankt Croix og den 15. apri l på Sankt
Thomas, og Dannebrog vajede atter på de caribiske øer, men
uden orlogsflagets tilstedeværelse.
For de fleste af øernes indbyggere var flagets farver næppe af
særlig betydning. Med hensyn til de økonomiske interesser
kunne en magtfuld regering måske yde el større marked til afsætning af øernes produ kter og bedre beskyttelse af sejladse n.
Nu var øerne imidlertid igen under en lille og meget svækket

nations vinger. En mulig fordel var chancen for igen at kunne
udnytte neutraliteten under en international konfl ikt.
Under Napoleonskrigene havde Frankrig invaderet Spanien
og afsat den spanske konge. Imidlertid lykkedes det ikke Napoleon at udstrække sin magt til det store spanske imperium
i Amerika . Under disse forhold havde koloniernes ledende
selv overtaget styret i den afsatte konges navn. l flere provinser besluttede lederne omkring 1810-1812 at erklære området
for uafhængigt under en republikansk forfatning. Dette førte
i provinsen Venezuela til borgerkrig om magten, og situatinnen kompliceredes yderligere, da den afsatte spanske konge
i 18 14 blev genindsat. Fern ando VII afsendte tropper til det
nordlige Sydamerika for at genvinde kontrol over kolonierne.
Borgerkrigen i Venezuela førte i 1814 til, at en del republikanere flygtede til øerne i Caribien. Således opholdt henved 500
sydamerikanere sig på Sankt Thomas, da generalguvernør
Oxholm overtog Øen i 1815. Han modtog straks en hyldestskriveise til den dansk e konge fra tyve af de mest fremtrædende flygtninge, der priste monarken for den sikkerhed, han
ydede sine undersåtter.
Blandt sydamerikanerne var der flere, som var engage ret i at
skaffe våben til de republikanske oprørere, der under ledelse
af general Simon Bolivar var ved at planlægge en invasion i
Venezuela. Andre flygtninge såvel som lokale købmænd stod
i forbindelse med oprørernes kaperfartøje r. der førte krig mod
Spanien ved at opsnappe de spanske skibe, der sej lede mellem Europa og kolonierne eller de mindre fartøjer, der sejlede lokalt imellem de spanske kolonier i Caribien.

Straks efter Oxholms overtagelse af myndigheden modtog
han en skrivelse fra guvernøren på Puerto Rico og få dage
senere en anden fra den øverstkommanderende spans ke general i Venezuela. Spanierne forlangte flere fremtrædende
flygtninge på Sankt Thomas udleveret som oprørere mod den
spanske krone. Tillige krævede man to farteje r. der skulle ligge i havnen, udleveret som kapret spansk ejendom . K ravene
ledsagedes af påstande om, at der foregik våbenhandel via
den danske ø til oprørerne, og spanierne truede endog med at
blokere havnen, hvis ikke de danske myndigheder efte rkom
kr avene.

Dette var situationen, da generalguvernør Oxholm i maj 1815
beordrede et fartøj købt for at lade det bevæbne med kanoner
og derefter sejle under søofficeren A.K. Blochs kommando.
Nu savnede man den forliste orlogsfregat Perlen:
Løjtn ant Bloch havde, som anført.fortalt om en skonnert, der
havde været kaper. Den skulle købes under hånden fur kongens regning og sendes til Sankt Cro ix. Endvidere skulle løjtnanten rådføre sig med havnekaptajn Fleischer, om der skulle findes endnu et fartøj, som man kunne overveje at købe, da
der befandt sig en anden søoffice r på øerne , som kunne beskæftiges på samme måde. Det kan have drejet sig om en officer, der havde taget hyre som kaptajn på et handelsfartøj .
I juni blev der udstedt søpas til kongens skonnert Em ilia Berkeley på 76 tons, ført af løjtnant Bloch. Skonnertens videre
skæbne er ukendt, idet Bloch den følgende måned fik søpas
til en skonnert på 6 1 tons, hvor det blev angivet, at han var
både reder ng skipper. Det var antagelig med dette fartøj, han
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i augu st afgik til Puerto Rico med depecher fra generalguvernøren til de spanske myndigheder. Da omtales fartøj et i en
indberetning so m en postskonn ert , og i septe mber skr iver
Oxholm til udenr igsmin isteren i København, at Bloch førte
postskonnerten , der var udru stet med fire kanoner for bl.a. at
jage sørøvere. Ombord var endvidere ni soldater.
Inden for de samme måneder forekom der ad skillige overgreb
på fartøjer, der sej lede und er dansk flag. l indb eretningerne til
Københ avn omtaltes både sørøvere og oprørerne s kapere.
Hele situationen forårsage de en usikkerh ed , der allerede i j uni
fik ge neralguvernøren til i en skrivelse til København forhåbnin gsfuldt at nævne, at måske kommer de resterende sold ater
ud fra Danm ark med »et armeret Kongeskib . . Videre læser
man , at han håber, at skibet »fors kaffer derm ed Øerne en
Beskyttelse, som de saa heili gen træn ge til, opfy ldt med emigrerte Insurg entere fra Syd America, med Misforn ølede og
Omløbere fra SI. Domingo, truet af Spanske Krydsere og
Franske hemmelige Agenter.«
Allered e i slutninge n af juli 18 15 foreslog min isteriet for
kolonierne, Generaltoldkamm eret , kongen, at en frega t eller
en brig blev sendt til Vestindien, sålænge urolighedern e i
Sydamerika varede og sålænge, der var uro blandt befolkningen på de danske øer. Det sidste drejede sig om, at de frie farvede indbygge re krævede ligestilling med deres hvide landsmænd. Sål edes skulle et krigsskib have en truend e virkning
såv el på de fremm ede som på de far vede dan skvestindere, der
omfattede en stor del af mid delklassen og enke lte af samfundets rige ste med lemmer.
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Den 28. ju li blev der udsted t en kongelig resolution, der
beordrede Generaltoldkammeret til at tage kontakt med Admiralitetet for at få en brig udru stet til at krydse i Vestindien.
I marts 1816 anko m det længe ventede krigsskib , brigg en
Bornholm, unde r kaptaj n U.A. Schønheyders kommando.
Den 5. maj indberetted e chefen til Admiralitetet, at en ekspedition af sydamerikanske op rørere , beståend e af sytten fartøjer, havde passeret Sa nkt Croix. En skonnert ankrede op
ved Sankt Thomas og blev jaget bort af orlogsbriggen. - Det
var general Bol ivars flåde, der var afsej let fra Haui for at invadere Venezu ela, hvor mod standen imidlertid tvang styrken
til at trækk e sig tilbage.
Simon Boltvar 1783- 1830 var lederen af op rørsgrupp erne j Venezuela , der
udgjorde en vigtig samhandelspartner for Dansk Vestindien. Samt idig med

at Bolfvar blev Sydamer ikas frihedsh elt, blev han et f rihedssymbol jor
mange europ æiske f ritænkere, m m der bl.a . var en del af inden f or de militære kredse. Danske orlogsgaster deserterede under vestindien-togterne
for at tilslutt e sig Bolivars tropper, og også republikkens søofficerer talte
danskere.
Den unge løjtnant c.c. Zahrtmann, der siden blev viceadmiral og ma rineminister; luftede omkring 1820 sine repub likanske ideer for sin senere
svigerfa r Om mødet med republika ne rnes lede r, Simon Boltvar. i 1825
skrev den dansk e søofficer C.E. van Dockum. senere admiral og ma rineminister, i sine erindringer: »Man - eller ide tmindst e j eg - saae i ham den
store Mand, og i enhver Henseende opfyldte han de Forv entninger, som
jeg, ef ter man gehaande Beskrivelser, ha vde gjort mig om ham. . van Dockum var officer på et fran sk krigsskib. da han ha vde lejlighed til at komme
i audiens hos Bol tvar Om stemningen ombo rd skriver han : »En høist liberal Aand var he rskende blandt M edlemmerne af Frega ttens Messe. M ed
Beundring saae Offic erern e op til Bolivar, de r havde grundlagt sit Fædrelands Frihed. og Sammenligningen med Washington, der hyppig blev dis cuteret. f aldt som oft est ud til Bolivars Fordeel.«
Portræt ma let 1821 af J. Yd fles. Privatej e.

Herefter hører vi i indb eretningerne fra chefen jævnligt om
oprørernes kapere eller sørøve re, der generer skibsfarten omkring øerne. Den første større begivenhed fandt sted i januar
1817, da kaptajn Schønheyder kunne indberett e, at de mindre
fartøjer fra Born holm, i en bugt ved Sankt Th oma s' vestende

havde taget et af de venezuelan ske oprørerfartøjer. skonnerten Conej on , som blev ført ind til Øens havn for nærmere undersøgelse. Besætnin gen på 32 mand foruden kaptajnen,
Thomas Brown, viste sig overvejende at bestå af nordamerikanere, eng lændere og franskmænd , men kaperbrevet var udstedt af general Bolivar til eje ren, en vis Bernard.
Et par dage senere ankom den danske skonnert General
Bentzon til Sankt Th oma s fra Puerto Rico . Undervejs havde
en anden kaper, Conejo , der blev ført af nævnte Bernard, udplyndr et det danske fartøj . Der var bl. a. blevet taget fem
stude, et parti kaffe og et parti ris, men om natten var det lykkedes at slippe væk og komm e ind til Sankt Thom as.
Genera lguvernøren besluttede, at det skulle undersøges, om
den anh oldte kaper kunne kondemneres som erstatning for de
dan ske tab. Dette blev udgangen på sage n, selvom de venezuelan ske oprørere sendte et fartøj til Øerne for at gøre krav
på kaperen . Herefter skrev generalguvernø ren til Bolivar og
hans admiral, Brion, for at forkl are sagens sammenhæng.
Danskerne havde en interesse i at holde sig på god fod med
disse oprørere, som mange mente ville opn å uafhæn gighed
fra Spanien før eller senere, hvorefter Sydamerika kunne blive
en endnu vigtigere hand elspartn er. Den 19. februar rapporterede generalguvernø ren sage n til kongen .
Den nye generalguvernør, nordmanden A.B. Bent zen , der tiltrådte i j uli 18 16, var en mand med erfaring fra store forretnin ger og diplomatiske forhandlin ger med såve l USAs som
Europas statsledere. Han havde i en årrækk e arbejde t for sin
svigerfar, købmand J.J. Astor, der var en af de mest velha-
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vende forretningsmænd i No rdamerika, og hvis navn endnu
lever mange stede r i den vestlige verde n. Efter tiltræd elsen af
det højeste embede i Dan sk Vestindien gjorde Bent zon rege ringen i København opmærksom på, at briggen Bornholm
var en dårli g sej ler, der ikke kunne indhente de kape re, de r
generede de danskvestindiske farva nde . Senere indb erettede
Bentzo n, at und er de givne forhold ville det være nyt tigt at
have en he l eska dre til at beskytte handel sfart en . især ved
Syd amerikas kyst.

Dette var nogle usæd vanli g åbenhj ertige udtry k for de da nske
ko loni ers ø nsker i en tid, hvor der var store mu ligheder for at
tjen e penge som følge af oprøret i Span sk Am eri ka og de
ustabile forb inde lser mellem Eng land og de tidligere enge lske
ko loni er i Norda merika. Herti l kom Frankri gs nederl ag i kolonien Saint Dom ingue, der havde efte rladt den nye repu blik
Hait i som et åbent mark ed for dem , de r kom før st.
Indberetningerne til København havde im idlertid haft en vis
virkning. Selvom landet var ruineret efter Napoleonskrigene
og statsbankerotten i 1813, var der et væ sentligt akti v tilbage: Handel sstanden på Sankt Thomas klarede sig godt og
var villi g til selv at betale sin del for at få kon ge ns flåde udstationeret!
l maj 1817 rejs te kaptajn Schønheyder til USA for at indkøbe to mindre fartøjer, der kunn e benyttes som stationsskibe ved øern e. Fra Baltimore indberettede han om køb et af
sko nnerte rne St. Thomas og Macaria, so m bra gtes til øerne
for at blive udru stet. De to skonnerter fik besæt ninger, der var
udsendt med et par hand elsfartøj er.
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Briggen Bornholm sej lede hjem sidst på so mmeren, og efte r
ud førelsen af en rækk e opgaver i Middelha vet ankom i november 18 17 freg atten Minerva, der havde 36 kanoner og en
besætning på 29 1 mand .
Ikke så snart var de tre fartøj er sej lklare, før generalguvernøren beordrede dem alle tre at sej le til Puerto Rico og lægge
sig ud for hovedstaden San Juan for at vise spa nierne det
danske orlogs flag. Chefen for »den dan ske fl åde«, kommandørkaptajn Johannes Krieger gik i land med brev e til de spanske mynd ighede r. Seks dage senere afsej lede de da nske krigs skibe fra Sa n Juan s red. Nu var der kommet en vis magt bag
ordene!
Problemern e med kapern e fort satte imidle rtid. I j anuar 1818
beordrede Bent zon freg atten at sej le til Sydam erika. Ege ntlig
konvoj måtte der ikke ydes til handelsfartøj erne, men dog
skulle der gives al mu lig beskyttelse og støtte til øe rnes handel og indb yggernes ejen dom. End videre skulle to kapere, der
havd e »forøvet voldsomhcder« mod dan ske fartøjer opbringes, hvis de blev truffet. Den ene kaper blev ført af de n bekend te Bernard, den anden af en ' vis Jo ly, so m spanierne i
1815 havde for langt udleveret. da han opholdt sig på Sa nkt
Thom as, hvor begge d isse land sfje nder havde forre tningsforbinde lser.
Fregatten Minerva lagde først ind ved byen Ponce på Puerto
Rico, hvor en repræsentant for købm ænden e på Sa nkt Thomas, hr. Seb astian Baillehache blev taget omb ord . Derefter
gik togtet til nordkysten af Syda merika med oph old ved havnebyerne La Guaira, Puerto Ca be llo og Santa Marta i de se-

nere republikk er Venezuela ug Colombia. Hr. Baillehache
ordnede sine forretninger, mens fregattens chef afleverede
breve, og officererne besøgte de fremmede byer.

fortsatte derefter til havnebyen Cartagena, antagelig ligeledes
i ærinde for købmændene.

Efter tre ugers ophold ved de danske øer afgik fregatten igen
til Santa Marta, hvor foruden Baillehache nu også en hr.
Brandt fra et stort handelshus på Sankt Thomas skulle ordne
nogle sager. Opholdet varede sytten dage, hvorefter man returnerede til Dansk Vestindien med passagerer og deres
75.000 piastre, som en af de unge søofficerer, sekondløjtnant
S.A. Bille, har noteret i sin dagbog. Blot en måned efter dette togt sej lede fregatten atter mod kysten af Sydamerika og
mødte på halvvejen en skonnert med spanske købmænd, som
fik konvoj til Sankt Thomas.
Allerede i november 1817 havde skonnerten St. Thomas jaget
en af oprørernes kapere ved øerne, og mens det største krigsskib sej lede i pendulfart mellem øerne og Sydamerika, klarede St. Thomas de lokale forhold. En kaperskonnert , Two
Friends, under mexicansk flag blev opbragt efter en jagt,
hvorunder danskerne ved brugen af kanoner og geværer
havde dræbt en mand og såret en anden blandt kaperens
besætning. Kaptajnen, James Martin, blev for sørøveri dømt
til fæstningsarbejd e i København, men undveg fra arresten
den 15. november 1818 sammen med tre andre, hvoraf de to
ligeledes var dømt for sørøveri.
Siden blev det St. Thomas, der ydede konvoj til Santa Marta
til den spanske skonnert, som fregatten havde beskyttet på
ruten til Sankt Thomas. De spanske købmænd skulle nu hjem
med de varer, de havde indkøbt på øen. Orlogsskonnerten

Plan ove r farvande t mel/em de danske øer og Syda merika. Vindf orholdene
begunstigede sej lads mellem ceme og La Guaira og Puerto Cabello. mens
hjemtu ren fra byerne Santa Mana og Can agena vur vanskelig .

Skonnerten Macaria havde haft usædvanlig mange dødsfald
blandt besætningen. Over halvdelen af mandskabet, 27 af 46
mand, døde inden for de første måneder, hvorefter fartøjet i
flere måneder blev taget ud af fart for at blive desinficeret.
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Den lille ø Protestant Cay ligger ved indsejlingen til havnen ved Christiansted. Il er boede igennem mange år Øens overlods - en post ~"Ofn of re blev besat
med en søofficer. Maleri af Hans Frederik Meyer Visby. der efter nogle dr p(l Kunstakademiet besøgte Dansk Vestindien i sidste halvdel af /860erne. Siden
var han malermester i Å rhus. uddannede sig til tandlæge og drog deref ter igen til Vestindien, hvor han udførte en række tegninger, olieskitser og malerier.
Orlogsmuseet.
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Den sejlede en kort periode i sommeren 1818, men beordr edes derefter solgt. Besætningen hjemgik i august med fregatten Minerva , der efter orkansæsonen skulle erstattes af en
nybygget korvet. Fra de øvrige or logsskibe var 7 af Il Dmand
på Bornholm døde under togtet, 17 af 291 på Minerva og II
af 42 på St. Thomas. Dødstallene ligger over gennemsnittet i
1800-tallet og må formodes overveje nde at være begrund et i
epidemier.
Om skonnerten St. Thomas kan tilføjes, at den efter at være
blevet alene på stationen ved øerne blev inddraget i endnu en
sag, der fordrede brug af dens fulde udrustning. En eftermiddag sejlede skonnerten ud for Cru z Bay på Sankt Jan, da en
fremmed skonnert fyrede et skud mod St. Thomas. Chefen,
kaptajnl øjtn ant T.E. Rosenøm , indberettede siden, at han
med sin besætn ing på 28 mand gjorde klart skib og holdt ned
til skonnerten. Det fremmede fartøj vendte og nærmede sig,
hvorefter der blev hejst flag og vimpel og fyret et skarpt skud
som signal til, at den fremmede skulle lade sig visitere.
Den anden hejste da flag og vimpel med dambrætmønster,
som i disse år brugtes af de mexican ske kapere.
Siden fik man oplyst, at mexicane ren var armeret med 18 12punds karanader og en lang l2-punds kanon og havde en
besætnin g på 110 mand . Den gav danskerne et lag, der blev
besvare t, og da den forsøgte at entre St. Thomas, lod man den
fremmede skonnert komme op og gav den enke lte skud. En
svær regnbyge vanskeliggjorde forholdene, og Rosenørn besluttede at sætte alle sejl til, mens han blev forfulgt, og snart
efter var det mørkt , og man tabte mexican eren af sigte.

Der blev derefter hentet forstærkninger i Christiansted, og en
eftersøgning blev sat igang den næste morgen, men uden
held. Siden fik man oplysninger om fartøjet, der var kaperen
Condor, der tidligere havde sejlet under Venezuelas flag, men
siden var gået over til Mexico. Den havde fået bagbords lønning skudt ind og nogle døde. St. Thomas havde ingen tilskadekomne. Condor viste sig ikke siden ved de danske øer.
Med denne flådeakti vitet var der indledt en epoke i den danske marines historie. hvor udstationeringen i de vestindiske
farvande blev en af hovedopgaverne og den mest mandskabsag fartøjskræ vende . I de kommende år lå der det meste at
tiden to krigss kibe i Vestindien, hvor de jagede sørøvere og
kapere, krydsede i farvandene mellem de danske øer og
Sydamerika og omkring øerne Puerto Rico og Hispaniola for
at fremme handelen og udføre diplomatiske opgaver. D~ indgød den brede befolkning en angst for at gøre oprør mod det
eksisterende samfundsmønster, hvis mest markante institution var slaveriet med ejendomretten til mennesker. 1864
var det første år, hvor ingen orlogsfartøjer besøgte Dansk
Vestindien .
Ind imellem gav købmændene på Sankt Thom as et kontant
beløb til dækning af dele af udgifterne ved denne orlogsaktivitet, og fra 1825 beta lte handelfartøjerne. som anløb Sankt
Thomas, en særlig afgift til søudrusningen ved Øerne under
orkansæs onen.

En udforskning af forbin delserne mellem Sankt Thomas og
Sydamerika frem til 1830 har vist, at danske krigsskibe foretog 43 togter til det fjerne kontinent inden for seksten år.
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Henved 2.000 danskere af de over 2.500, der bemandede
krigsskibene i disse år, så under disse togter bjergene ved La
Guaira og Santa Marta. I årene 1816-1847 kom mandskabet
på de udstationerede fanøjer op over 5.000, men heraf må vi
regne med, at der er et væsentlig antal gengangere.

Imidlertid var spanierne ikke dermed endeligt overvundet,
idet Peni endnu nogle år var under spansk styre. En egentlig
fredsaftale med Spaniens anerkendelse af de nye lande måtte
yderligere vente nogle år. Derfor sejlede der helt frem til 1829
colombianske kapere i Caribien på jagt efter spanske fartøje r.
og da Puerto Rico var forble vet en spansk koloni, var der gode farvande for en kaper deromkring.

Kaperkaptajnens død

Med den megen handel, der foregik mellem Sankt Thomas og
Puerto Rico var der olie spanske varer på danske fartøjer. Det
mente kaperne berettigede dem til at opbringe fartøje rne og
fratage dem spansk eje ndom.

En tegning udført af en mand, der var soldat i Vestindien i
1825, har fastholdt indtrykket af en episode fra kapertiden. Vi
ser en række soldater opstillet i styrbord side på en skonnert,
der fører Dannebrog. Bagved fanøjet er der krudtrøg og bagest endnu en skonnert med en lang, ubestemmelig vimpel og
udrustet med kanoner. Til højre rejser en klippevæg sig faretruende tæt ved de to sejlere. På den danske skonnert er det
ene sejl svært gennemhullet, formentlig af kanonkugler.
Fra generalguvernørens indberetninger til kongen og udenrigsministeren kan vi blive informeret om sage n, og det er

endda blevet til en hel pakke med sagsakter i Rigsarkivet.
Desuden kan man i nationalarkivet i Colombias hovedstad,
Bogot å, finde korrespondance om denne episode.
Spanierne led de afgørende nederlag i det nordlige Sydamerika i 1821 og rømmede de sidste fæstninger på nordkysten i
1823. hvorefter Sim6n Bolfvar blev præsident for en stor ny
republik. Den bestod af de tidligere provinser Quito, Ny Granada og Venezuela, og efter Columbus blev landet navngivet
Colombia.
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Således havde en kaper, skonnerten Adolfo, hvis kaptajn var
en vis Juan Laforcada, i en periode hærget i farvandet mellem
Puerto Rico og Dansk Vestindien. Det var ikke kun gået ud
over spansk ejendom, og det udstationerede krigsskib havde
været på jagt efter kaperen, men måtte opgive. Det førte til,
at man udrustede den hurtigtsejlende postskonnert Yigilant,
som ellers gik i passagerfart mellem øerne. En ung løjnant,
e.L.e. Irminger, fik kommandoen ombord og fik med sig tredive soldater under løjtnant baron Bretton samt en besætning
til at føre skonnerten.
Folkene på Vigi/anl fandt Adolfo ved øen Culebra, der ligger
i nærheden af Puerto Rico. Ved at holde soldaterne skjult lod
kaperbesætningen sig lokke til at ville undersøge Vigi/alll ,
og da man så var på nært hold af hinanden, rejste de danske
soldater sig og affyrede en salve mod Adolfo . Kaptajnen og
endnu et besætningsmedlem blev dræbt, og de øvrige overgav
sig, hvorefter Adolfo blev ført ind til Sankt Thomas.

Tegning af skonnert en vigilant, hvis besætning erobrede del! colombianske kape rskonnert Adolfo ved ~jen Cuiebra i 1825. Formen/lig udfør/ af den
senere politibetjent i Christians/ed Lars Jensen Høstma rk. der skal have været menig solda t ombord i Vigilant linder ep isoden. Fotografi i Handels- og
Søfartsmuseet. Kronborg.

Det var genera lguve rnørens tanke at udlevere Adolfo til Co lombia for på den måde at vise respekt for landets regering og
så kræ ve erstatning for de dan ske tab som føl ge af kaperens
overfald. Imid lert id tot alforliste Adolfo i ha vnen på Sankt

Thomas under en orkan få dage senere.

De danske myndi gheder var overordentlig ban ge for følgerne
af den danske fremfæ rd over for kap eren. selvom den rent
faktisk havde taget ad skillig e danske småskibe i fart melle m
Sankt Thomas og Puerto Rico. Kon gen og regeringen blev løbend e und err ettet , og der blev ko rresp onderet med regerin gen
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Frederik \ '011 Scholten: Motiv fra plantagen Butlers Bay pd Sankt Croix 1833. Skibet i bagg runden er formentlig orlogsbriggen Al/art,
der \'ar linder kaptajnløjtnant c.c. Zahrtmanns kommando. og .50m Fr. I'(m Scholten selv var sejlet med til øeme. Akvarel i Nationalmuseet.
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i Bogot å og med lokalm ynd ighed erne i flådehavnen Puert o
Ca bello, hvor man var meget fortø rnet over danskernes overfald . De dan ske bek ymringer sky ldtes indtægte rne ved handelen med Cn lom bia. Krisen varede hen ved et år og var medv irkende til, at Frede rik VI snart efter vovede al begy nde forhandl inger om anerke ndelse af de nye rep ublikke r i Span sk
Am erika.
Handelen me llem de dans ke kolonie r og Co lomb ia fon satte
imidlenid i årene fremover. Men da kaperen var forlist. var
der intet udo ver de ove rleve nde besætningsmedlemmer at udlevere til Co lombia.
To af kaperen s ka noner, kaldet El Tito og Lagarte . blev bjerge t og opbevaredes på Sank t Thomas. De var begge støbt i
Spanien i l 700 -1allet og derfra bragt til de amerikanske koloni er. l 1881 blev de med frega tten Jylland sendt til Køben havn, hvo r de nu er u ~still el henh old svis i Tøj husmuseet og
i Or logsmu seet.

-t-pundig SPll flS k metalkanon . .støin / 776
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Sevil la med betegnet sen La

Ga rto = Tudse n. Erobret /m tlen co lombians ke kape r Adolfo. Foto Orlogs-

""'.H'et.

Opstande
Fra 18 16, da briggen Bornholm kom til Vestindi en. og frem
til 1848 var marin en s aktiv itet på og omkring de tre øer mere
omfatten de end nogen sinde før eller siden. De fleste år var
der to krigsskibe ved øern e. hvilkel betød. al omkring 200
danskere om året fik set de tre tropeøer med deres varme klima, den fremmedartede vegetation. sukkerplantagerne. de
sorte danskere, der for størstedelens vedkommende var slaver. og del meget internationale havneliv på Sa nkt Thom as.

Adskillige søo fficerer havde i disse år embeder i ko lonierne.
og herige nnem fik Flåden især i l 820rne en vis admi nistra tiv
rolle. selvo m de pågældende var ansat af Ge neralto ldkammeret. Der var sti llinger. der såve l i Danm ark so m i Vestindi en trad itionelt blev besat med søo fficerer. Det gjaldt bl.a. inden for havnevæsen og toldvæsen. I R03 blev fabrik sme ster.
kap tajn EC. H. Hoblenberg udnæ vnt til havnemester i Christiansted og overlods på Sankt Croix. Han død e imid lertid otte dage efter at have ove rtage t embede rne. men efterfulgtes af
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Oriogsbriggen SI. Crois oK den vestindiske skonnert vigilant 1839. Teg ning lIf søofficeren Gerhard Freder ik HUllelm Wrisberg. 18/ 6 ·/8 96. hvis famil ie
havde været Ilært knytret til kolon ierne i vessindien og i Afrika. Farfade ren \'t/r plamageejer på Sankt Croix og en tid fungerende gm'enl('r i Dw u k
Guinea.

11I'{lr

side" både farbroderen OK derefte r faderen

IUIWI ' \'lIle.{ til glll'emør.

en anden søofficer. premierløj tnant H.P. Ho lm. som side n
ble v gift med en datter af en plantageejer på Sa nkt Cro ix.
Disse embede r blev i 1817 besat med søofficeren Peter Lillienskioid.
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Søofficersforeningen.

På Sankt Tho mas blev premierløj tnant LJ . Rohde i 1819
ass istent hos havnemesteren. og siden blev han selv havnemester eller havn ekaptajn . som det snart kom til at hedde.
li an var Iodt på øen og levede der størstedelen af sit liv. I de

første år virkede Rohde und er flere soo ffic ercr, I 1822 blev
fra seeraren hen tet den bekendte kontre admi ral c.w. Jessen til
at være guve rnør for Sankt Thom as. De suden indtog to søoffice rer den højeste stilling so m ge neralguve rnør. fø rst kom mandør C. A. Rothe og derefter kommandør J.F. BardenIl eth .
Dertil kom me r så de n alle rede o mta lte kap tajn på postsko nnerien, A.K. Bloc h, samt en delllere.
Nogle søoffice rer blev plantageeje re og slaveeje re. Det var
især ge nne m ægtes kab med dotre af plantageejere på øe rne.
Andre af marinens folk log derimod afstand fra visse sider af
koloni samfundet . Ved si n ankomst til Sank t Croix i 1816
skrev søo fficeren Peter Kraft Bang i sin dagbog om et vist
Sled på øe n: »Maronbierget kaldes de l af de bortl øbn e Negre
(Maroner) der her have taget deres Tilfl ugt for de blank es
Gru som hed .«

Med hen syn til indkvartering , kos!' discip lin og afstraffelse
var forholden e måske ikke så forskellige fra mange slave rs
forhold.
Disse grupper af danskere fremtræde r i historieskrivnin gen
sjældent som individer. men snarere under e n massebetognelsc: Bønderne , hånd værkerne og so ldaterne, ug de e ndnu
mere anon yme husmænd, tjenestefol k og dagleje re.

I Danmark havde langt de fleste imidl ertid del til fælles , at de
var født de r. hvor de levede og arbej dede resten af live!' Forve ntninge rne til tilværelse n byggede således på. al sa mfundsmønstret stort se t aldrig havde været anderledes.

forordninger var mere eller mindre bundet til de store godser.

I ko lon ierne gja ldt del til gengæld, al de, der udførte del grovere arbejde. langt ov e rveje nde var slaver. der ente n selv eller
hvis forfædre var hentet i Afrika . Siden havde de levet und er
det. vi i dag ville kalde umenn eskel ige forhold. For al hold e
disse menn e sker fast i e n dagli gdag med hårdt markarbejde
eller ved hånd værksarbejde, søfart eller so m tjenestefolk, måtte der et særlig hårdt undertrykkelsesap pa rat til. Dertil tjent e
som allerede nævn t bl.a. Flådens tilstedeværelse.

Dernæst skal man ikke gle mme det store antal husmænd .
daglejere og tjene stefolk . hvis tilværelse var e ndnu mere usikker og med hensyn til boligforh old og kost forme ntlig o fte på
linie med slavernes . De r er dog den væse ntlige forske l. at der
ikke direkte var tale o m ejendo msret og hel ler ikke de sa mme former for afstraffelse.

Imidl ertid var der i de fleste år ingen krigsskibe udstat ioneret
i o rkansæsone n om e fteråret. Under de to mest markante opstande i 18oo-1alle t, hvor dele af den ar bejdende befolkn ing
dem onstrerede imod forh oldene og indledte oprør mod dere s
foresatte, gja ldt, at et af Flåden s skib e var tilsiede den første

Desuden er de t nærliggende al samme nlig ne med forholde ne
for de men ige inden for milit æret. så ve l til lands so m til sos,

ga ng . men s den ande n og alvo rligste opstand fandt sted i orkansæsonen . De n første begi ve nhed var i 1848. men s slaveriet end nu offic ie lt ek sisterede. og ande n gang var eft er dets

Man kan forsø ge at sa mme nlig ne slavernes forhold med de
forh old. so m andre af kongen s undersåtter levede und er. Del
er i første omgang nærliggende at se på fæstebø nde rne. der i
1700-tallel ge nnem leje- og arbejdsko mrakler saml so ldater-
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afskaffelse, i 1878, hvor forholdene imidlertid ikke havde ændret sig så meget fra dem, der gja ldt under slaveriet.

bød soldaterne at fyre på oprørerne, skrev Irminger misbilligende.

l 1833 vedtog de engelske mynd igheder at afskaffe slaveriet
i kolon ierne. Såvel øko nomiske som medm enneskelige ove rvejelser havde haft betydni ng for gen nemføre lsen af denne
ændring i det engelske kolonisamfund. Forinden var det rige
franske kolonisamfund Saint Domi ngue brudt sammen. Det
var en følge af utilfredshed blandt både den hvide befo lkning
og den frie farvede befolkning og endeli g en kæmpe slaveo pstand, der havde udviklet sig til at omfatte størstede len af kolon ien. Frankrig blev i sidste ende taberen, og slave rnes ledere dan nede i 1804 republikken Haui .

Kaptaj nløjt nanten på briggen var vant til at handle kontant
under vanske lige forhold. Han mindedes senere i livet, da
han havde kommandoe n under aktionen mod den co lombianske kaper Adolfo i 1825, hvor kaptajnen blev dræbt. På vejen
til Vestindien havde Ørnen i 1847 været ved de da nske forter
i Afrika , hvor der var uroligheder. Kaptaj nløjt nant Irminger
havde ydet sin indsats til afhjælpningen af danskerne s problemer ved først at bomb ardere byen Tebwy, og da dette ikke
var nok til at skaffe fred, bomb arderedes tillige byen Kiddy,
der lå 6-7 km øst for det danske fort Prinsensten .

Slaveriet var således ikke længere den eneste samfundsstruktur, der gjaldt i Carib ien. Der var i disse år visse kredse i
Danm ark og i Dansk Vestindien, der overveje de, hvordan
slaveriet kunne afvi kles, uden at samfundet økonomisk ville
bryde sammen. Efter flere års forberede lse inde n for de
øve rste ledende kredse udstedte kongen i 1847 en foro rdn ing,
ifø lge hvi lken slaveriet tolv år senere helt skulle være afskaffet på sukkerøcrne.

Efter ankomsten til Vestindien brød krigen mellem Danmark
og Preussen ud. Irminger var strak s klar til at anholde alle tyske fartøjer, der ankom til Sankt Th omas, men såve l generalguvernør Peter von Scho lten som guvernør Frederik Oxholm på Sankt Th omas mente, man skulle ud vise forsigt ighed . Orlogsc hefe n indberettede flittigt til Københ avn om sin
utilfredshed med de uklare meldinger og den skadelige tilbageho ldenhed .

I begyndelsen af 1848 startede en slaveopstand i de franske
kolonier. Den 3 1. maj kunne den danske orlogschef på briggen Ørnen, kaptajnløj tnant e.L.e. Irminger, rapportere hjem,
at der til Sankt Th omas var anko mmet flere blanke (datidens
ord for hvide) flygt ninge fra St. Pierre på Martinique. 6-8.000
bevæbnede negere havde demonstreret i St. Pierre, og en del
af byen var stukket i brand. Et antal blanke var blevet dræbt
af negerne. Militæret var opmarcheret. men borgmesteren for-

Omkri ng den I. j uli kom der svar fra Marineministeriet, som
skriver til chefe n, at han formodes at være bekendt med den
krig, Danmark er involveret i, og at han skal vise kondu ite og
forsigtighed med hensyn til de mange tyske fartøjer i Sankt
Thomas havn og kun efter generalguvernørens anvisninger
forholde sig til disse fartøjer. Snart efter skulle det vise sig, at
ministeriet havde raml en vigtig side af Irmingers karakter altid rede til kontant handling - men samtidig, at ministeriet
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hyen sids t på eft ermiddagen affyrede s el par kan onskud for

ha vde ta lt for dø ve øren. Marinehistorikern e kommandør J.H .
Sehultz og kom mandør K.E. Ack ermann har ge nne mgået

at melde dens ankomst. Irminger gik i land og traf generalgu-

denne korrespondance. og dette afsnit bygger i væsentlig grad
på deres vurdering af orlogschefens holdninger til de vestin-

vc m ørcn, der med delt e. at slave rne va r hle vet e rklæ ret for
frie .

di ske my ndigheder under togtet 1847-4 8.
Herefter indtraf den begi venhed . so m e n tid ligere søofficer.
der ligeledes befandt sig i Vestinde n. siden beskrev som »Revo lutionen.« Det va r to ldin spektøren i Frederiksted på Sankt
Croix, kapt ajnlejtnant Frederik von Scholten, en bro r til generalguvernoren.

Han var i 1834 fratrådt tjenesten i ma rine n for at påtage sig
embedet i Fred eriksted . Siden var han endvidere ble vet vicestadshauptmand i byen. hvilket vil sige . al han havde myndighed over de lokale militser. som indbyggerne, såve l de hvi de so m de så kaldt frik ulotte. hav de pligt til at ind gå i.

Inninger havde den 2. juli med Ørnen bragt generalguvernor
vo n Scholte n til C hristian sted . hvor generalguvernemen tet lå.
Den følge nde morgen - meget tid ligt - indløb der til von
Sch olt en bes ked fra Frederi ksted om, al befol knin gen i øe ns
ves tlige del va r mege t uroli g. Der ble v ringet med klokkern e
og blæst i ko nky lier på plantagerne. hvilket ma n opfattede
som signal til en mobilisering af slaverne til demonstrationer
eller oprør. Side n ko m der efterre tninge r om, at tlere tusind
negere var forsam let i Fred eriksted og forlangte de res frihed
og krævede. at gencmiguvernøren kom tilstede.
Peter vo n Sc holt en bega v sig derefter til Fred er iksted. og
briggen fik ordre om at sej le de rtil. Da briggen næ rmed e sig

Fra fo rte t havde man ikke skudt på de fo rsa mlede meno esker
af frygt fo r. at byen ville væ re blevet stukket i brand . Irrninger
indberettede im idlertid , at ved briggens ankomst ha vde næsten alle negerne forladt byen. omend alt endnu var i største
forvirring . Nog le få huse var øde lag t, og bevæb nede negere
sås ride ge nnem gaderne. men s de tleste blanke var tlygtet til
skibene på reden. Briggen leverede en officer og tyve mand
som fors tærkning af mandskabet i fortet.
Det var den 3. juli 1848 - dagen for de danske slavers officielle frig ive lse - ell eve år før de t tidspun kt, so m kon ge n ha vde fastsa t.

•

De følgende dage og uge r bød på man ge va nskeligheder overa lt på øe n. Mil itærenheder se ndtes run dt for al holde folk i ro.
og e mbedsmæ nd og led end e, tidl igere slaver drog rundt for at
forkl are folk o m de nye forho ld, og hvorledes de skulle fo rhold e sig , Kaptajnløjtnant Irminger ind berett ed e til my ndi ghed ern e i Københa vn om den unødi ge eftergive nhed , som
embedsmændeneog fremfor alt generalguvernøren havde udvist. lrminger fandt. at oprøret let kunne væ re nedkæmpet
med våben, og slaveriet dermed sikret.
En af de hvide, som ikke va r flygtet fra Frederiksted. var den
tidligere søofficer Frederik von Scho lte n. Ha n ha vde formentlig en væsentlig rolle sammen med enkelte andre fremtræd en-
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de indbyggere i byen med hensyn til den udgang. som oprøret

Fregatterne Sjælland, Jylland og Fyen

fik. Si de n he n var han im idl erti d meget skuffet over den måde. de militære styrker be nyttede deres våbe nmagt ove rfo r befolk ningen. og endnu mere det manglende kend skab til samfundet. som de nye embedsmænd udviste overfor et samfund.
der havde været igennem en »rcvol ution.«

Samt id ig med slave n ets officie lle afskaffelse . som umiddel bart e fter blev be kræ ftet fra Kobenha vn. fan dt e nevælde n sin
a fslutning. Peter vo n Se ho lte n va r straks e fter frihedser klæ ringen fratrådt sit embede som den øverste mynd ighed i kolonierne. og siden blev fo lgerne af Gru ndloven fra 1849 i sin
egen form udstrakt til øerne. hvilk et dog ikke betod væse nt-

ligt , i dem ok rati sk retn ing . for befolkningsllertallet.
Kaptajnløj tnant I rmingers holdninger til opsta nde n i j uli
1848 var efter en snæver fortolk ning i overensstemmelse med

kon gen s slav eripo litik. Ud fra en bredere forståelse af ko lon iernes forhold - f.eks . gennem en sammenligning med udvik lingen i de engelske og franske øe r - kunne der anlægges en
ande n vurderi ng. de r ane rke nd te nodvcndighcden af al afvi kle eje ndo ms re tte n til mennesker. De nne ans kue lse havde
søo fficere n Frederik von Se holte n fulgt.
I fo rbindelse med den prakti ske ge nne mfø re lse af slave rieis
ophor deltog In ninger og hans mandskab ved først at bemande fortet i Frede rik sted . mens styrkerne herfra drog ud på øen
for at genoprette ro og noget nær den tidligere orden. Siden
bemandede besætningsmedlemmer fra Ørnen for tet i C hristiansted for at frigere styrken her til lignende opgaver som i

Frederiksted.
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Skruefregatterne Sjæl/and og Jyl land og kry dserfregatten

Fyen blev i a nde n hal vdel af 18()()-tallet ben ytt et til de lange
logter. Jylland var på togt til Vestindien fem ga nge me llem
1871 og 1887. Forind en havd e Sjæ llal/d været i Ca rib ien.
første gang 1860- 61 . og det blev til i alt tre togter. mens Fyn ,
blot gjo rde to logter til tropek olonierne. Ind ime lle m afg ik
korvetten Dagmar . der var lidt mindre. men som ligesom fregatterne havde dampmaski ne.
For disse togter gælder. at her var fl ere danskere end ved nogen som helst anden lejl ighed på besøg i D ansk Vestindien.
De to store fregatter havde godt 400 besætningsmedlemme r.

Det va r imid le rtid de færreste. de r kom til at ken de til for holden e i kol on ierne. Opho lden e ved øerne varede i re gle n lo ril
tre måneder. og de menige ombord havde o fte kun en enkelt
landl ov på Sankt Th om as og e n på Sa nkt C ro ix,
Je ns Kusk Jen sen va r værne pligtig på Jyllal/d s togt 1886-87.
Han fortæller i sine erindringer om togtet. at han på Sankt

Thomas va r i lan d i fire timer j uleda gs efte rmiddag. På Sa nkt
Croi x var han en enkelt gang i land til en skydeoveise. så
hans ke ndskab til sine landsm ænd i Vestindien blev re t begrænset.

På kirkegård en på Sa nkt Tho mas finder man en marm ort avle. der angiver. at her ligger H ans Peter Johansen begravet. I

forbindelse med udrej sen fra Danmark fortæ ller Je ns Kusk Je nse n o m del uheld . der fø rte til Johan sen s død . Histo rien ka n

Illustreret Tidende bragte i no vember /878 e" rapportage om den sto re arb ejdempstand på Sankt Crois i ok tober: som fik et lang t at voriig e re jor/()h
end begivenhederne i Ill-l8. Der skete omfattende skade på bygninge r og øvrig eje ndom i Frederik sted. og 5J ptantager p,} ()en b/er mere eller mindre
odelagt . på de fle ste blev sukkerværkerne brændt ned. og p,) ca JO plantager brændte hon,dbyg"ing og forvalterbolig . CtI 60 tandarbejdere ble v dræbt.
1-1 kr im/a omk om på et! plantuge. da romfadene brændte, og 12 personer b/el' dodsdonu ved standrenen. P,} dette tidspunkt. der faldt under den .'låkdldlt,
orkansæson. lå der ing en af Flådens skibc' ved (lal/{' , Der var hd/er ingen. der havde besindigheden fra /8-18 og samtidig lIlynclig" ,'dt'll ti/ (l/ af\'ærge de
blodige fo tger: ,m m bef otknin gens uti/jreds"l'd viste sig at kunne medfore. Gu vernør Garde var tilboj elig ti/ al stone den opfattelse..\"Om ""U1IW i de" dal/ske prene ud tryk te. at de arbejdsregulativer: der indfort es i /8-19 mm aflosning fo r sla veriet. ra r baggrunden jor !tUlK tid s utilfre d shed.
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knubs. mens den unge mand. som han ramte. fi k brækket ryggen. Ved ankomsten til øen ble v den tilskadekomne ind lagt på
hospitalet, hvor han siden døde. Del er ham, tisker Johansen
fra Skovshove d, der ligger på kirkegårde n.

Fregatten Jylland på Kobenhavns red i 1880em e. Den velkendte frega t
gjorde Jem togter tit vestindten mellem 187 1 og 1887. Orlogsmus eet.

illustrere nogle af de mange farer, der var forbundet med disse
togter.
Tid ligere var det isæ r tro pesygdommene, der bortrev med lemmer af mandskabet, men s enke lte besætningsmedlemmer blev
ramt af en kugle fra en kanon eller et gevæ r und er en træfning. Der var imidle rtid andre dødsårsager, de r vedblev at
eksistere . En mand faldt o verbord eller død e på ande n vis
so m følge af de ulykker, de r kunn e fore kom me under arbejdet. Dage n før ankomsten til Sankt Thom as i 1886 - fort æller
Kusk Jensen - faldt en mand ned fra store mærserå og ramte
en orlogsga sl på dækk et. Manden , der faldt, slap med mindre
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På det togt, som Jens Kusk Je nsen deltog i, var Jylland kun
ved de tre danske øe r. men på andre tog ter indgik der opgaver, der bragte fregatten længere væk . To ga nge var de n ved
Syd amerikas nordk yst, ved havnebyen La Guaira. hvor chefen gik i land for al rejse over bjergkæd en, de r løber langs
kys ten. I dalen bagved ligger i o mkring 1.000 meters højde
Venezuelas ho vedslad Caracas. hvor der skulle afleveres skrive lser e ller fores forhandlinger med mynd ighederne. Samtidig
bidrog søo fficererne ved møder og se lskabelighed til al opretholde kont akten til den dan ske gene ralkon sul. apoteker Styrup, og andre landsmænd i byen .
1872 var Jylland ved den span ske naboo Puerto Rieo for al
bringe den danske guvernør F.E. Bille og hustru til hovedslade n San Juan. Under de t næste togt til Veslindien 1874-75
gjo rde fregatten rejsen veslo ver til Den dominikanske Repu blik, hvor man havde et ærinde ved bye n Puerto Plata på
nordkysten. Men generelt gælder det for disse togter i de sidste årtier af 18oo -tallel, al op holdene ved nem e var kortere
end tidligere, og som følge dera f benyttedes skibene ikke til
nær så mange opgave r.
Fra krigsåret 1864 og frem til og med 1866 var der ingen af
Flådens skibe ved øerne, og i de efterfølgende år var der ofte
mere end hal vand el år imellem Flådens besøg.

Det medd eles i avisen , at der er pla nlagt forskellige form er for
und erholdning, bland t ande t musik ved militæror kestret samt
ved or kestret fra fregatten Jylland. Kommiteen , som arrange rer festli ghedern e, består af Jos. Hu ghes, W. Bahnsen ,
LB .M . Mon sanlo og P.G . Fange l.

..

'

Prin s Carl var fjorten år gammel, da han som friv illig læ rling
deltog i Jyllands sidste togt til Dan sk Vestindien. lait delt og
26 af marinen s lærlinge i togtet , hvor de blandt ande t fik undervisning i praktisk sømandsskab.

På øerne var del naturligvis noget ganske særligt, at man fik
. _ ~
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Fregatten Jy lland i At lanterhavet, teg net af premierlojmant M.K. de Fine
l.icht d. / 8. decem ber 1886 - to da ge f ø r a nkomste n til Sankt Thornas. Del
var det f emte og sids te togt, fr egatten gef/1/('Ill! ørte til Vestindien.

Prins Carl på Sankt Thom as

kongeli gt besøg. Prins Valdem ar, kong Christian IXs søn, var
1879-80 som sekond løj tnant med korvett en Dagmar på togt
til Vestindien. Også ved den lejli ghed gav det anledning til
festli gheder på øe rne . l 1886 var det så prins Ca rl, en afkron prin s Frederiks sønner, Christian IXs barnebarn , der nåede
ud til rigets ves tlige græ nse. Prin s Ca rl, der senere blev valgt
til konge af Norge ved uafh ængigheden i 1905 under navnet
kong Haakon VII, fik i 1895 som søo fficer på frega tte n Fyen
lej lighed til at gø re endnu et togt til Ca ribien.

Den 22. j anu ar 1887 bekendtgjord e " St. T hom æ Tidendc«
programmet for den officielle modtagel se af fli s Royal Highness Prince Karl. Vi kan læse, at Wm. Bahn sen skal tale.
Han vil fort ælle prinse n, at befolkninge n på Sankt Th om as
elsker deres konge og deres flag. Derefter vil Miss Brewer,
Mi ss Hahn og Miss Læssoe overræk ke blom ster til prins
Ca rl. Der bliver opfordret til, at skibene i ha vnen viser deres
flag, og at øens damer indgiver blom sterbuk etter. der kan
bruges til at pynt e stedet, hvor ce remo nien ska l tin de sted.
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Prinsen på Sankt Jan

Lærerinden 1\,1(11'/(/ ~es.mp med sine eleve r af vente r orl ogsbesøget på Sankt Jan /896. - Om bo rd på fregatten Fyen \'lir bl.a. p rins Carl. Fa mili ena vnet
Ves.HII' fandtes blan dt de all erfarst e indbyggere p å Sankt Jall ef ter den dal/ske bosænelsr i / 7/ 8. Hen bjerg rige ø blev hurtig t befol ket og opdyrh' f i den
udstrækning. det var IIII/ligl . l /733 havde (le n m 'er I.OOG indbygge re, hvoraf omkring ell tiendedel var frie og de nitiendedele slavet: Sall/lill' å r startede et
slaveoprør. hvor CIl gruppe af oms arbej dere opnåede kontrol med storstedelen af l'CfI. Med hjælp af fr ansk e tropper lykkedes det i J734 de da nsk e 111)"11digheder ar tithagevinde magten på "en . Befotk ningsuttlet steg yderligere. men Sankt J a ll har altid .\"rå et i skyggen q( de lo star re øer, og i slutningen af
1800-tallet var plantagedriften ikke læng ere el1 rentabel f on 'cetning. Orlog smuseet.
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Flaget stryges
l maj 1915 ankom arbejderlederen David Hamilton Jackson
til Kobenh avn for al fore for hand linger med mynd ighederne
om forbe dre de forho ld for arbej derne på oerne. Under opholdet i Danm ark holdt Ham ilton Jackson en række fore dr ag
om de forhold , so m indb yggern e i Vestindien levede und er.
l en periode frem til omkring 19 12 anløb er stigende anta l
handelsfartøj er Sankt Thomas for al laste kul, pro viantere og
befordre post og passagerer mellem Europ a, øern e i Ca ribien
og Norda rnerika. Dere fter begynd te antallet af skibe i havnen
imidlert id at falde, og dermed fuldt indtægterne for handel ssta nde n og for de mange kvinde r, der tjente til familiens
o pretho ldelse ved al bæ re kul o mbo rd på da mpe rne. Dert il

kom. at nedgangen i skibsfarten tiltog drastisk. efterat verdens-

forbedringer. Den tidligere skolelærer kunne både skriftliglog
mundtl igt formulere de krav, so m arbejde rne havd e. I København mødt es han med ind flyde lsesrige personer inden for
regeringen og soc ialdemokratiet og med andre. der interesserede sig for oerne.
Efter sin hjemkom st til Sankt Cro ix begy ndte Hamilton Jackson at udgive sin egen avis »T he Herald«, der skildrede slavetidens forho ld og embedsmændenes urimeli gheder samt opildned e til strej ke.
I årene forud for disse begivenheder havde skonnerten II/golf
besøgt ocr ne i Ve stindien ikke færre e nd tretten gange . Dermed er II/golf det orlogsskib. der flest gange har ge nne mfo rt
et vestindie ntog t. Kun i 1901 -02 var et større krigsskib
udsendt til de caribis ke øer, kryd seren valkyrien.

krigen var brud t ud i 1914.
Situationen for arbejde rfami lierne for værredes yderligere, efter at et nyt havneanlæg i 191 5 var færdi g. Herefter klared e

de elektriske kulkraner kvindernes tidligere arbejde. og myndighederne fik færre indt ægter fra havne- og told væ sen et.
End nu værre gik det på Sankt Croix. hvor der ikke var sket
væse ntlige for bedringer for arbejderne siden den store opstand i 1878. To ga nge blev der se ndt en repræsentant til Københ avn for al tale arbejde rnes sag , men uden de nød vendi ge
resultater til følge.
Først ved Hamilto n Jac ksons e ngageme nt i arbejderbevægelsen og hans rejse til Danmark, var der begrondel håb om

På baggru nd af angsten for nye uro lighede r blandt be fo lkningen blev der i novemb er 1915 g ivet o rdre til, at krydseren
valkyri en med en besæt ning på 230 mand atter skulle afgå til
Vestindien . Det blev det sidste orlogstog t til de dan ske tropekolonier. hvilkel besæ tningen imid lertid ikke var klar over
ved afga ngen .
På Sankt Thom as tog man i december 1915 guvernøren ombord og sej lede til Sa nkt Croix. Da der omkring den 20 . januar udbrød ge nera lstrej ke blandt arb ejderne på øen . var små
detachem ente r af orlogsgaste r blev e t se ndt i land. og e n maskingeværpust var blevet placeret i guvernørboligen i Christiansred.
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Arb ejd ern e opn åed e en lønst ignin g på mellem 30 og 35 cents

denskrig. Amerikanerne var påvirket af muligheden for, at

pr. dag. og siden fik også de k vinder. der endnu bar kul

tyskerne skull e forsøge at over tage de danske øer. hvor tyske

0111-

bord i skibene. en høj ere tak st pr. kurv.

finnaer havde væsentlige økonomiske interesser. Ved en vejledend e folkeafstemn ing i Danmark var der flertal for at sæ lge
landsmændene og deres OCf i Vestindien til USA. og forhandlingspart ncren beslutted e sig for at kø be. hvorefler all skulle
gøre s klar til overdragelse n.

valkyrien skulle nu forb live ved oe rnc indt il den dag. da Danmark skulle trække sig tilbage efter næsten 250 år so m kolonimagt i Ca ribien. Tid spunktet blev fastsat til den 31. man,
1917.
Inden den store dag skulle man imid lertid for sidste gang
ige nnem en orka nsæson. og denne gang blev det cn af de m,
man taler om i mangc år bugeft er. En orkan ramte i oktober
1916 Sankt Th om as og raserede huse og træer og skibe i
havnen. På Valkyrien kunne man under vej s fra Sankt Croix

til Sankt Thomas konstatere. at vejrforholdene var ganske
IIl11''' t'Jn' IIt' fra Stil/la 111l"'IlH i begyn delsen af / 900-w/lel. Krimier bærer kul ombord på skonnerten lngolf. Ortogsmus eet.

Me n året 19 16 er i det hel e taget rigt på store begivenheder
fra dansk kolonihistorie. Der var flere gange i løbet af over 50

år blevet ført forhandlingerne med USAs regering om salg af
Sankt Thomas eller af alle tre øer til den nye stormagt mod
nord. Forhandlingerne blev nu genoptaget i lyset af I . Ver-
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usæ dva nlige. Efter anko msie n til Sankt Th om as blev alt forbered t på. at del værs te kunn e ske. O m efter middage n blev
del hal vmørkt og begyndte at regne og storme. Blæsten kom
i kraftige stød. og maskin en kørt e for fuld kraft. Et ekstra an ker blev sat. og ved hj ælp af proj ektøren forsøgte man at holde øje med de andre skibe i havn en. Blandt andet fulgte ma n
barkentinen Thor af Marstal. hvis mandskab nogle af besæt ningsmedlcmmcrne fra vulkvrien i de forud gående dage
havd e været sammen med . Marstal-skibet dre v imid lertid ind
på kysten og væ ltede over med de tre master væk fra land.
Valky rie" drev ned gennem havnen på trods af begge ankre

og maskinens indsats.

Så blev det stille. og en redningsbåd blev sat i vandet for at
komme mandskabet fra Thor til und sætning. På grund af
riggen. der lå i vandet. kunne man ikke komm e ind til skroget. Mandskabet lå på Thors bagbords skibss ide. våde og forkomne. Båden vendte tilbage til Valkyrien. hvor man gjorde
sig klar til al modtage orka nen fra de n anden side. Begge ankre blev halet hjem. skibet blev vendt og kastede anker i ostsiden af havnen. hvorefter orkanen vendte lilbage med fuld
styrke. og den velkendte situation gentog sig. Orkanen varede
indtil midnat.
Tilbage på bugten foran byen Charlotte Amalie lå den folgende dag kun krydseren Valkyrien, der havde holdt stand
mod uvejret. men s alle andre fartej er var kæntret og blæst op
på kysten. Det havde været en meget hård kamp mod naturens kræfter. men med maskinens hjælp var det lykkedes al
undgå grund stødning.

19 17 blev strøget. Dcn næste dag blev togtet hjem til København indledt. El fremmed n ag vajede ove r det samfund. der
gennem 245 år havde udviklet sig og dannet den vestlige
grænse for den danske flådes tjeneste.

Flåden og Dansk Vesti ndien 1671-1917
Fra 1671 til 1917 foretog Fl ådens skibe omkring 140 togler
til kolon ierne i Vestindien . De første gange var skibe og
mandskab udlånt til del handelskompagn i. der skulle etablere
og drive kolo nien på Sankt Th omas . og dereft er forlob der
henved 65 år. for et orlogss kib igen blev udsendt.

Under de sidste måneder af opholdet blev valkvri ene chef.
kom mandør Henri Konow. konstitueret som guvernør og
forestod således ove rdrage lsen,

Det var midt i 1750erne. da kongen havde overtaget drift en
af de tre oer, Dels i forb indelse med selve overtage lsen af
koloniern e og dels under de krigr: som de europæiske magter
udkæmpede i anden halvdel af 1700-tallet. frem til 1807. blev
Flåden benyttet til en række opgave r. De omfattede transport
af tropper og embedsmænd . konvojsej lads mcllem Europa og
Vestindien og tillige lokalt mellem øer ne i Vestindien . Desuden skulle det danske na g vises i fa rvandet omkring ocrne
på grund af sørøveri og kapervirksom hed . Det var i disse år
is..er Flådens fregatter, der blev udsendt. Allerstørst var aktiviteten i årene 1779- 1782. da op til fire orlogsskibe afsendtes
om året.

Efter en genera lstrejke . en orkan og seksten måneder s opho ld
stillede Valkyriens mandskab op på kasernepladsen i Charlotte Ama lie på Sa nkt Thoma s. da Dannebro g den 3 1. marts

Fra 1793 blev der igen holdt mindst et skib ved øerne størstedelen af året. hvilket blev gæ lde nde helt frem til den engelske
besættelse af Dansk Vestindie n i 1807.

En mand fra øen havde mistet livet under orkane ns rasen.
Mandskabet fra Thor var blevel hentet. da det blev lyst. På
land sås huse uden tage . hylter væltet rundt ved bredden og
op ad bjergsiderne. og palmer uden blade. Kulkranerne på
kajen var væltet.
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Fl ådeaktivit etern e igennem del halve århundre de fra 1755 til
180 7 medførte, al nog le få tusind nordmænd og dan sker e
kom til kolon iern e. Enke lte af officererne besatte i per ioden
embeder i administrationen helt op til den øverste post som
ge neralguvernø r.
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Unde rofficer Arthur lE. Nielsen gjorde sit andet to!?' til vestind ten med krydse ren valkvri en 19/5-17. Pc! billedsiden af et postkort f ra / 9/ 6 .\'(' J A.J.E.
Nielwn mrd en række orlo gs gaster ops tillet foran forte i Christiansted. Som teks ten " å postk ortet vise r: Wlr hilsnerne til hustrue n og børnene i KobenIIaWl ikke' altid ligt' spændende. Fru A lma Nielsen boe t/c' IIIt,d deres to børn i Nyboder OMlod .~ ig i /91 6 fo tograf ere med børnene for at kunne sent/e manden ('l billede af dem derhjcnnnr, - Den N . december 1916 havde Alma Nielsen i l 'lI alder af 28 år fo r første xm lM s/emmere/ ved en landsdækkende
afstemning: For eller imo d salg et af Dansk vestind ten. 37.4 % af de stemmeberettigrile dd/OM. OM M .2 % af dr afgivne gyld ige J/emmer udtrykt e el j a
tit at ,wl'lMe DCU1.5k vestind ion. DI'1I officielle ovenlragetse fandt sted fo ran kasemrn vrd havnen på Sankt Thomas den 3/ , moru /9 / 7 med besemin Nell f ra valkyrien og de amerikanske tropper opstillet overfor hinemde n. Postkort og fo tografi i priva tej e.
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Efter den enge lske besættelses oph ør i 18 15 opstod der straks
en rækk e prob lemer vedrørende drift en af koloni ern e. De sydamerikanske koloniers oprør mod Spani en medførte kaperaktivitet omkring de danske øer, og spanierne truede med at
blokere havnen på Sankt Thom as.
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Dertil var der en rækk e dip lomatiske opgaver, der skulle løses
i forb indelse med etableringe n af nye stater i del tidligere
spa nske imp erium i Syda merika.
I åre ne fra 1816 og frem til 1842 blev udstationerin gen af skibe ved Vestindien en af Flådens største opgave r. I denne årrækk e lå der fra og med 1818 kon stant lO orlog sskibe ved
øern e del meste af året, og i årene derefter fortsa t et frem til
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krydseren Valkyril'lll1um:hl'rt'rgenfI n" bven Fmlerikstrd på Sankt Croix. 22. maj / 916. Ortogsmuse et.
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