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For/i1lt1•re11 al nærværende Piece har opholdt siy paa
von• 11estindiske Øer i ov1•r /'em Aar oy har i den

Tid

tilliye haft Lejlighed til al be.~øge de engelske og de franske
smcw .·\nliller.
lnd/10/clet al delte lille Skrift er dels bygget pcw egne
Hrfarinyer dels pcw m11nd//iye O!J lrykle Meddelelser, for111•11111ieliy

JHW

en , Jfoport 011 the economic resource.~ of the

W1•sl Inclil'.~ •, som den n1111ærende Direklor for det engelsk1wslimiiske Lw1dbr11yscleparlemenl, Dr. D. Morris, har afyivet li/ rlc•n i December 189(i nedsalle enyelske Kommission,
som sJ.-11/de undersøye Aarsagerne li/ ,\ 'odslilslanclen paa d1•
rnyel.~J.-e 11es/indisk1• Øer oy angive il1lidler Lil al afhjælpe den.

FORFATTEREN.

ti I I er n e ligge som en beskyttende Kæde af Øer
A-nudenom
det caraibiske Hav. Længst mod Nord og
mod Vest lindes de store Antiliers Hække, der danner
Toppene af en undersøisk Højderyg, som fortsætter sig
Øst for Portorico med to Udløbere. Paa den sydlige af
disse ligger Crab Island, som nu er amerikansk, og St.
C.roix, paa den nordlige ligger St. Thomas, St . .Jan
og de engelske .Jomfruøer. Denne Højderyg mødes med
en anden, hvorpaa de smaa Antiiler ligge, som løber i
nordlig Hetning fra Trinidad ved Sydamerikas Kyst til
Anguilla og Sombrero Øst for .Jomfruøerne.
De vigtigste Havne paa Øerne ved det l'araibiske Hav
ere Kingston paa.Jumaica, Mole St. Nil'olas i Hayti,
Saman·a Bugten i San Domingo, Charlotte Amalia
paa St. Thomas, Fort cl e Fra n c e paa Martinique,
Castries paa St. Lucia og Bridgetowns Hhed paa
Barbados. Langs Fastlandets Kyst findes adskillige Havne
og Ankerpladser, hvor over Landenes Produkter udskibes;
af rlisse have Colon og Greytown størst Interesse, idet
de ligge ved Indløbene til de projekterede Kanall•r. Næsten alle Havnene ere slet vedligehold te; de fleste bestaa
af en af Naturen mere eller mindre vel beskyttet Hhed,
og kun de færreste Steder kunne Skibene lade ved Bolværk. Charlotte Amalias Havn er en af de rummeligste,
dybeste og bedst sikrede. Fastlandshavnene kunne ofte
kun anløbes med gunstig Vind, og deres Klima er næsten
altid yderlig usundt paa Grund af de mange Laguner, der
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ligge langs Kysterne, og disse Forhold kunne ikke ændres
Det er derfor lidet sandsynligt, at Skibene ville gøre længere Ophold i disse Havne end strængt nødvendigt, naar
Kanalerne blive anlagte, men de ville rimeligvis foretrække
at indtage Kul og Proviant i en af Øhavnene, analogt med
Forholdene ved Suezkanalen, hvor Malta og Allen foretrækkes for den usunde Port Said.
Skibsfarten til Landene omkring det caraibiske Hav,
>the Spanish i\Iain• kalder Sømanden dem, har fra gammel Tid med Forkærlighed holdt sig til bestPmte Pa..,.
sager. Fra Amerika har \Vindwardpassagen mellem
Hayti og Cuba altid været den mest søgte, medens der•
imod Mona passagen mellem San Domingo og Portorieo
har været skyet som farlig. Fra Europa gaa de fleste
Skibe gærne gennem Culebra- eller Virginpassagen
mellem St. Thomas og Portorico eller gennem So 111 b re rop as sagen mellem .Jomfruøerne og Leewardsøcrne.
I
ringere Grad ere Passagerne ved l\l art in i q u e (Dominica kanalen) og ved Barbados benyttede ; de søges, foruden
af de franske og en~elske Postskibe i regelmæssig Fart,
mest af Sejlskibe og af Dampskibe Lil det østlige Venezuela.
To af de mest søgte Passager føre allsaa
forbi St. T h o 111 a s, og cl e by de yd er lige 1· e cl e 11
Fordel for Øen, al de lig g e paa den ciirekte
Houte fra Europa til de to foreslaaede Kanaler
Der er følgelig al Udsigt til, at Kanaltrafiken
vil komme St. Thomas til Gode i særlig Grad .
Nogen væsentlig Konkurrence kan næppe tænke!> , thi
Portorico er ret fattig paa Havne. En af de bedste fra
Naturens Side lindes paa St. Thomas' lille Naboø Culebra
i Passagen af samme Navn, men den vil vistnok blive
benyttet af Amerikanerne til Flaadestation, og der er ikke
Plads baade til denne og til en Handelshavn. Den farligste Medbejler bliver Kingston paa .Jamaica, men den
ligger en Del ude af den korteste Kurs, især til l'anama kanalen.
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I militær Henseende have naturligvis de Øer den
største Betydning, der ligger ved de almindeligst søgte
Passager, og som tillige byde en Havn, hvor en Krydserflaade kan finde Tilflugt. Franskmændene have derfor
befæstet Fort de France paa Martinique. Englændernes
Hovedstationer vare tidligere King s ton paa Jamaica og
Barbados. Denne sidste, som manglede Havn, er nu
erstattet med St. Lucia, der ligeledes er befæstet, og det
synes som om ogsaa Handelen følger med til denne 0,
saaledes at det overbefolkede Barbados nu er i jævn Tilbagegang baade i Velstand og i Indbyggertal.
Af andre europæiske Magter, som have Interesser i
disse Farvande uden selv at eje Kolonier, ere Tyskland
og Husland de vigtigste.
De have begge Slationsskibe
derude, og disses Hovedstation er St. Thomas.
Amerikanerne vare hidtil stillede ligesom disse to
Stormagter, idet de ikke havde nogen vestindisk Havn
under eget Flag. De søgte derfor sædvanlig Ly under
Danehrog, men prøvede jævnlig paa at erhverve sig en
Station ved Køb. De eneste Magter, som kunde og vilde
tilbyde en saadan, vare Hayti, som ejer Mole St. Nicolas,
San Domingo med Samanabugten og Danmark med St.
Thomas. Fristaterne gjorde sig derfor i lang Tid Anstrængelser for at købe snart den ene, snart den anden
af disse Pladser, men efter den spanske Krig kølnedes
Interessen for de tre Havne betydeligt, thi Erobringen af
Cuba og Portorico gav dem netop Herredømmet o,·er de
samme Passager, ved hvilke de hidtil havde søgt at skaffe
sig Stationer ved Køb .
Strax efter Krigen paabegyndte man Projekteringen
af en Flaadestation ved Culebra og vistnok ogsaa af en
paa Cuba. Culebra byder Amerikanerne større militære
Fordele end St. Thomas, idet den ligger langt nærmere
ved Portorico og derfor er lettere at proviantere og
vanskeligere at blokere.
St. Thomas har ,·ed den spanske Krig tabt meget
af sin 111 i 1 it ære Betydning, idet den jo ogsaa for en
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europæisk Stormagt som Tyskland eller Husland har langt
mindre Værdi, naar den er nærmeste Nabo Lil Amerikanernes Øer og umiddelbart udsat for et overlegent Angreb
derfra, end den vilde have haft, ll\'is en i militær Henseende underlegen Magt som Spanien havde ejet Portorico ,
og det naturligvis saa meget desto mere , som den vel
egentlig kun kunde tænkes at spille en Bolle under en ni"
disse !\fagters Krig med de Forenede Stater.
Der er derfor kun ringe Udsigt til, at Amerikanerne
nu ville gøre større pekuniære Anstrængelser for at erhverve Øerne, men de ville sikkert nu, da rle seh· ere
blevne en vestindisk Kolonialmagt, mere end nogensinde
hæ,·de i\lonroedoktrinen og modsætte sig, al en ny europæisk Stormagt vil indrette sig pan St. Thomas umiddelbart ved deres vestindiske militære l"asis.

St. Thomas.
St. T h o nrn s ligger paa 18 o n. Br. og liJ o v. L. ca.
ca . ¼ i\Iil vest for St. .Jan og
ca. 10 Mil nord for St. Croix. Øen er ca. 1 1/ ~ O Mil
stor og bestaar nf en langstrakt Fjældryg, der løber fra
Yest til Øst; den er en. 3 Mile lang og ca. :1;4 i\lil bred
paa det bredeste. Det højeste Punkt, Crown, omtrent
midt paa Øen, hæver sig til ca. 1500 Fod. Fra Hovedryggen skyde adskillige mindre Udløbere ud i Pynter,
:,om give Kystlinien en meget uregelmæssig Form med
mange større og mindre Bugter og Veje. To af de storste
Bugter findes paa Sydsiden af Øen; den østligste af disse
danner St. Thomas Havn. Inderst inde i Bugten ligger
Oens eneste By Charlotte Amalia mnlitheatralsk opad
Bakkerne.
I 18!)0 havde Øen St. Th0111as 12,01 !J Indbyggere,
!J i\lil øst f'or Portorico,
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deraf 9,455 i Byen. Af de øvrige kan det antages, at
mindst 213 bo paa de til Byen grændsende Dele af Landdistriktet, der have en bymæssig Bebyggelse. Der bliver
altsaa kun en meget sparsom Befolkning tilbage i det
egentlige Landdistrikt. Siden da er Befolkningen sikkert
gaaet betydeligt ned i Antal paa Grund af den lokale
Banks Fallit og den dermed følgende almindelige Misere.
Byen havde i sin Velmagts Tid omtrent 12,000 Indbyggere, og selv om adskillige Træhuse ere nedrevne og
enkelte Kvarterer ere afbrændte, saa at kun de nøgne
Mure staa tilbage, kan det ikke nægtes, at Byen alligevel
i vore Dage rummer saa mange ubeboede Huse, der lang-;umt gaa Ødelæggelsen i ~[øde, at den set nær ved gør
et næsten uhyggelig øde og dødt Indtryk. Færdslen er
koncentreret i den store Hovedgade og i Kvarteret omkring Landingstrapperne, , Kongeværftet 11 . Men selv her,
hvor St. Thomas efter Evne udfolder alt sit Forretningsli\', møder Ojet den ene lukkede .Terndør efter den anden
i Stedet for de aabne Butikker. De lange, brand- og
orkansikre Pakhuse, der strækker sig i Længder paa
li - 800 Alen fra Hovedgaden ned mod Søen ere næsten
alle tomme. Hist og her llnder man en Detailhandlers
lille Butik etableret i den Del, der vender ud mod Hovedgaden. Men de mange hundrede Alens Rum bagved, hvor
en gros Lageret var i den gyldne Tid, ligger øde, fuldt
af Støv og Skimmel. Og Sporvejene i Gaardene, som
tjente til de mange Varers Transport, ere ude af Brug.
Oer findes selvfølgelig solide Forretninger tilbage, og
det hør fremhæves, at de fleste af disse ere paa danske
eller paa indfødte St. Thomæaneres Hænder. Udlændingene have begyndt at trække sig tilbage, efterhaanden som
Tiderne ere blevne slettere.
Men dog har St. Thomas endnu for mange Smaakøbmænd til sit lokale Behov. Det er karakteristisk, at
Priserne paa mange Varer ere højere paa St. Thomas end
paa St. C:roix, uagtet Tolden er langt højere det sidstnævnte Sted.

to
I Sejlskibsliden var St. Thomas Ho,·eclstapelpladsen
Vestindien og hele Mellemhandelen paa de spanske
Kolonier og de uafhængige spanske Republikker lang!,
det caraibiske Hav. »the Spanish Main«, skete med St.
Thomas som Sæde. Havnen var i Følge sin Form og
Beliggenhed let at anløbe for Sejlskibe, clen tilhørte en
lille, alticl neutral Nation, og det var derfor umuligt al
paaføre den en alvorlig Konkurrence.
Da Dampskibene blevr almindelige, sank Fragterne,
og tillige bleve de forskellige Havne anløbne regclmæ!>!,igere og med langt kortere Mellemrum end Sejlskibene
havde formaact. Det blev derfor lettere end før for Købmændene paa Øerne og i • Spanish Main• at forsyne sig
direkte og med mindre Partier, og St. Thomas' Betydning
~om Oplagsplads for Mellemhandelen tabte sig, indtil den
nu kun har beholdt St. .Jan og de fattige engelske .Tomfruocr tilbage. Endogsaa St. Croix har den mistet.
;\fan bnrde i sin Tid h:l\'e stiftet et stort vestindisk
Dampskibsselskab paa St. Thomas. Derved vilde man
ha,·e tjent i det mindste Fragten af Varerne til de forskellige Havne og navnlig have været i Stand til at sikre
!,ig Fragten af hele Exporlen fra de vestindiske Øer og
fra »Spanish Main • . Men man gjorde det ikke, ,·æsentlig
fordi Samfundet var saa kosmopolitisk og gensidig rivali!,erende, at man ikke kunde blive enige om cl saadanl
Foretagende. Der lever det Sagn paa Øen, at en Plan
til et vestindisk Dampskibsselskab ble,· forelagt Tietgc11
samtidig med , at han fik Koncession pan Panamatelegraflinien, rier 1111 er solgt til et engelsk Selskab, men at
Tictgen afslog at udføre den.
Muligvis er Historien
apokryf.
Hesultatet blev imidlertid, at Hamburgerne gjorde,
hvad Øen burde have gjort, og hvad Moderlandet l"or!,Ølllle. Hamburg-Americanisehe Paeketfahrt Adien-Gesellsehaft , der stiftedes i 1847 som et Sejlskibskompagni oprcttecle i 1871 sit ,·eslindiske Hovedkvarter paa St. Thonrn!,,
og clct har efterhaanclcn sal ea. 40 Dampskibe pna 1700-
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3600 Tons i Gang paa 8 forskellige vestindiske Houter,
der næsten alle indbefatte St. Thomas .
Det har en
meget stor Del af den mellemamerikanske Kaffehandel
paa sin Haan<I, og de Indtægter, det har paa clis<;e
Router, give væsentlige Bidrag til at dække de store Udgifter, som Kæmpeskibe som »Deutschlund • , • Fflrst Bismarck« osv. bereder det paa New York Linien.
Foruden af Hamburg Linien anløbes St. Thomai,'
Havn regelmæssigt af 1 fransk, 2 engelske 1 italiensk,
1 canadisk og 1 New York Linie. Hamburglinien og de
to sidstnævnte af de andre bringe det meste Fragtgods.
Enkelte af disse Linier have deres egne Anlægspladser,
hvor de ogsaa kunne forsyne sig med Kul og Vand. Den
engelske Royal Mail Linie har et Reparations,·ærksted.
Endvidere forelindes en Ophalingsbedding og en Flydedok,
der tilhører et engelsk Selskab, og som er i Stand til :it
dokke Skibe paa 3000 Tons med indtil 20 Fods Dyhgaaende. Der findes endvidere en Karantænestation med
tilhørende Laimret.
Havnen er rummelig og paa de dybeste Steder ca.
30 Fod dyb, og den gh·er, bortset fra indtræffende Orkaner, Skibene en fuldkommen sikker Hhed, idet den kun
ligger aaben mod Syd, den sjældneste Vindretning. !øvrigt
frembyder den kun faa Bekvemmeligheder for Skibe, idet
almindelig tilgængelig Bolværksplads mangler, og al Landing af Varer maa ske i Pramme.
Havnen trænger meget til Opmuµring, og det ,·ilde
være en væsentlig Forbedring, om den kunde faa endnu
et Indløb ved Bortsprængning af det Koralrev, der skiller
den fra den Vest for Byen liggende Bugt. • Gregeriet• ,
som ligeledes er en god Ankerplads.
Til Gengæld for den tabte ;\1ellcmhandel h:n·e Dampskibene kun bragt Kulhandelen. Indladningen af Kullene foregaar med Haandkraft, iclel Arbejclskolonner bære
Kullene om Borcl i store Kun·e, ~om de tage paa Hovedet
og støtte mccl heggc Hænder, og en ikke ringe Del af
St. Thoma~· Arbejderbefolkning ernærer sig ved denne
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Virksomhed. De lyske Skibe beskæftige ogsaa andre af
Øens Arbejdere, idet hver Damper i St. Thomas forsynes
med et Arbejdshold, som følger med Skibet rundt i
de vestindiske Havne og besørge Indladningen. Der er
til Stadighed ca. 400 Arbejckre paa saadanne Hundrejser.
Handelen paa Mellemamerika lider ganske sikkert en
Del ved de usikre Tilstande i de forskellige Bepuhlikker,
men i det store og hele kan man sikkert vente, al den
gaar en yderligere Udvikling i ~!øde. Og dette gælder i
endnu højere Grad om Handelen paa Cuba og Porlorico,
efter at disse ere komne under amerikansk Kontrol.
Der er altsaa net o p n u M u I i g heder for en U dv i cl e Ise af vor Han d c I og for at benytte de Fordele,
som dansk Flag og dansk Lov give os paa St. Thomas,
og en Mulighed for at oparbejde en dansk Dampskibslinie,
der kan være parat til al lage Konkurrencen op paa den
anden Side af Amerika, naar Kanalerne en Gang blive
færdige.
Det kan ikke nægtc>s, at de1· er noget nedtrykkende
ved at se, at de danske Kolonier, som have en af de
bedste Havne i hele Vestindien, ere cle eneste, der ikke
anløbes af en Dampskibslinie under deres eget Flag, og
at de danske Produkter, l'. Eks. Smør, Konserves, Ol og
Cement, som sælges i ikke ringe Udstrækning paa de
vestindiske Øer, væsentlig indføres af Hamburgerhuse og
under tysk Flag.
Men der maa arbejdes haardt for at tage Konkurn•ncen op med Hamburgerne, thi de have store Kapitaler
i Ryggen og erc vel indarbejdede. Næsten overalt ere
deres Agenter Tyskere, i næsten alle Havne findes cler
tyske Købmænd, og i l\lellemamerika ere ogsaa adskillige
af de store Kalleplantager paa tyske Hænder. Paa Vestkysten af Sydamerika besørges en stor Del af Trafiken af
Hamburgerselskabet Kosmos, der netop i den siclstc Tid
har paahegyndt et Samarbejde med Hamburg-America
Linien, og ogsaa i de fleste ar Stillehavshavnene have
tyske Købmænd etableret sig.

;\len gøre vi intet her hjemme fra for at skabe en
dansk-vestindisk Handel, rla tage Hamburgerne sikkert
Affære, og saa faar det jo være en Trøst, at de næppe
forlægge deres Hovedstation fra St. Thomas, og værre
end for Øjeblikket bliver det ikke, tværtimod er der vel
Haab om, at ogsaa andre, maaske mange andre Skibe,
linde Vej ind til St. Thomas pna deres Houte til Kanalerne ; thi foruden hele Trafiken paa Amerikas Vestkyst,
vil en stor Del af Sydhavshandelen og en Del af den
østasiatiske Handel rimeligvis blive ledet igennem disse,
og Indtægterne fra St. Thomas Havn kunde maaske da
endnu en Gang faa Øens Budget til at balancere. Skal
St. Thomas endelig gøres i Penge, finder man
vanskelig et Tidspunkt , hvor den er mindre
værd end nu.
Spørgsmaalet om St. Thomas' Skæbne følges i Udlandet næsten med større Opmærksomhed end herhjemme,
og særlig i Tyskland, der jo har saa store Interesser
knyttede til Øen. Som et Tegn paa, hvilken Betydning
man her tillægger et Salg, kan der anføres en Udtalelse i
det ansete Tidsskrift •Jahrbftcher fftr die deutsche Armee
und Marine«, der i en Artikel om ,Maritime Kanåle« bl.
a. siger: • I nær Sammenhæng med Anlæget af Nicaraguaeller Panamakanalen staar Købet af de danske Antiiler, hvis Betydning for dette Spørgsmaal maa søges i
deres geografiske Beliggenhed.
Denne Øgruppe er
Ves t i n d i ens Mi d t p u n k t, ug St. T h o m a s Havn er
n og e t n æ r d e n b e d s t c i d c ves t i n cl i s k e F a rv and e og Arving til .Jamail'as blegnende
G 1 an s .... Den faktiske Udvikling af denne Sag maa saa
meget desto mere paaagtes i Tyskland som Anlæget af en af
de mellemamerikanske Kanaler vil forkorte Rejsen til Samoa
til det halve, og ligeledes Rejsen til Sydhavsomraadet,
hvor tysk Handel og tysk Industri ere i stadig Stigning,
og hvor Kulturmagternes samfærdselspolitiske Interesser
mødes.~
St. Thomas har dog ogsaa andre Ressourcer end sin

Ha\'n, kun ere de ikke udnyttede. Da Slaveriet ophæ,·edes
i 1848 , droge Slaverne i store Skarer til Byen, hvor de
fandt et lettere og mere lønnende Erhverv end det bryd~omme i\larkarbejde i Sukkermarkerne paa Bjærgskraaningernc. Ingen tænkte paa at sætte andre Produkter i
Sukkerets Sted, og det kunde muligvis heller ikke have
nyttet, thi i den gode Tid bød Havnen Arbejde nok for
alle; men det gælder ikke merc.
Man kunde imidlertid vanskelig have fundet et Produkt, der egnede sig mindre til St. Thomas' bakkede
.Jordbund end Sukkeret.
De stejle Skraaninger ere almindeligvis umulige at dyrke med Plov og saa vanskelige
at bearbejde med Hakke og Spade, at det nødvendigvis
maatte ske ved Slavearbejde. .Jordbunden er i sig selv
langt fra ufrugtbar, men naar den idelig løsnes og kun
beplantes med en Vegetation, der som Sukkerrøret hyppigt skal fornyes, foa Plantcrøddernc ikke noget \'arigt
Hold paa .Jorden. Den føres ned ad Bakkerne i Hcgnskyllene, og Arbejdet med Hakke og Spade maa begynde
forfra. Anderledes stiller del sig \'c<I en træagtig Beplantning, og der kan ikke \'ære Tvivl om, at navnlig
Kaffe, Kakao og Lemon er maa kunne gro paa ikke
ubetydelige Arealer, thi disse Buske trives fortrinligt paa
.Jordbuml af samme Beskaffenhed paa St. Croix og St. Jan .
Desuden har .Jorden hvilet saa længe paa St. Thonrns, at
der næsten i alle Slugter er groet en Skovvæxt op, som
holder paa Grundfugtigheden, og Bakkerne gøre mange
Steder et nok saa fugtigt og frodigt Indtryk som paa
St. Croix.
Dyrkning afGrøntsager kan ogsaa utvivlsomt sn1re
Regning. Der lindes nu nogle snrna Gartnerier, drevne
af Italienere, men disse levere langt fra det nødvendige
til Byens Behov, og der indføres meget fra de fremme,le
Ocr, lidet fra St. Croix.
Det synes, som om man i den seneste Tid har begyndt at gribe den Dyrkning lidt mere energisk :in, og
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der er tilplantet ikke ubetydelige Arealer omkring Crown
og paa Højderne ved Dorothea og Liliendal.
Ogsaa Dyrkning af Kokosnødder og navnlig Frugtav I kunde betale sig, men de idelige Frugttyverier berøve
Folk Modet til at tage fat herpaa .
Hvad der savnes mest er dog en kraftig Impuls udefra, thi der lindes kun faa virkelige Landmænd blandt
Ejerne, og Negerbefolkningen er ikke energisk nok til at
tage en Sag op, selv om man forklr1rer den, hvor fordelagtig den er.
I denne Sammenhæng har det maaske sin Interesse
at vide, at de existerende S katte forhold byde en FOl'del for Dyrkningen af nye Produkter, som fortjente at
udnyttes bedre. Landskatterne hvile væsentlig paa Sukkerlandet, og al anden dyrkelig Jord beskattes som Græ!>land
uden Hensyn til dets Anvendelse eller Kvalitet. Del'imod
maa det beklages, at paa St. Thomas og St. .Jan er Afgiften af Græslandet endda yderligere indskrænket til kun
at omfatte de faa Agre, der skønnes at være i ,·irkelig
Dyrkning, thi derved borttages endog den ringe Impuls.
som Erlæggelsen af Skatten skulde give til Jordens Opdyrkning. Der er ikke Tvivl om, at mindst 10,000 Agre''
skattefrit Land paa hver af disse to Øer kunde dyrkes
med Fordel.

St. Jan.
St. Jan ligger Øst for St. Thomas, skilt ved et 1 2
Mil bredt Stræde, som mod Nord og Syd næsten aflukkes
ved to Rækker af smaa Klippeøer, saaledes at der dannes
en fortrinlig beskyttet Rhed for større Skibe. Dette Fa1·vand, der er dybt og har ndskillige Udløb til Oceanet, vil
•) 1 dansk-\'cstinclisk Ager -

10,000 O Alen dansk i\laal.

•
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egne sig langt bedre til en Flaacleslation, end St. Thonrns'
Havn, som let kan blokeres. og h,·is indskrænkede Hum
vil gøre det næsten umuligt at dække Skibe mori en Beskydning.
St. .fan er omtrent 2 i\1ile lang og :i, 4 Mil bred . Oens
Areal er ca. 1 0 Mil , og den havde i 1890 !Jl 8 Indbyggere.
St. Jan er bjærgfuld som St. Thomas. Fra det 1200
Fod høje Kanelbjærg midt paa Øen løbe mindre Bjærgrygge ud til alle Sider, dannende frugtbare skovklædte
Dale imellem sig. Kystlinien er uregelmæssig og indskaaren som paa St. Thomas. Ved Øens Østende ligger
den dybe Bugt Coralbay, h,·or store Skibe kunne linde
en sikker Hhed.
Øen er langt frodigere og fugtigere end St. Thomas ,
fordi dens Skove staa langt mere uberørte. Der opdrættes
en Del Kvæg paa Øen , og i Aarene efter 189:i er der tilplantet ikke ubetydelige Arealer med Kaffe og Kakao.
De unge Planter trives godt, og dette lovende lf orsøg
burde utvivlsomt fortsættes i større Stil.

St. Croix.
St. Croix, den storste af vore Øer, ligger ca.10 Mile
syd foi· St. Thomas. Den er omtrent 4 O Mile stor og
havde i 1890 20,849 Indbyggere. af lwilke :i ,499 boede i
Christiansted , 3,li83 i Frederiksted. og Resten
10,667 spredt i Landsbyer over Oen.
Øen har Form som en Kile, der vender Spidsen mod
Øst. Den er ca. 43/4. Mile lang og 1 a/4 Mil bred ved sin
vestlige Ende. I Modsætning til de andre Øer har Kysten
paa St. Croix kun faa Indskæringer og Havne, og der er
kun ganske enkelte tilliggende Smaaøer. Den nordvestlige
og den østlige Del af Oen er høj og bjærgfuld ligesom
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St. Thomas og St . .Jan; det højeste Punkt, Mount Eagle,
er ca. 1100 Fod. Den sydvestlige Del, der udgør omtrent
Halvdelen af Øen, bestaar derimod af en ret jævn Slette,
som hviler paa et Underl~g af Koralkalk.
Hovedstaden Christiansted ligger omtrent midt
paa Nordkysten ved en lille Havn, der beskyttes af et
Koralrev. Havnen er ret vanskelig at besejle for større
Skibe og anløbes derfor ikke af Dampskibene i regelmæssig Fart.
Disse søge derimod den aabne Rhed ved
Frederiksted, som ligger midt paa Øens vestlige Kyst,
og over denne By gaar derfor nu største Delen af Øens
Handel. Christiansted har siden Sejlskibsperiodens Ophør
været Genstand for en lignende Tilbagegang som St. Thoma~ ,
om end langtfra i samme Omfang. FrPderiksted er derimod i stadig Væxt, trods de gentagne Ødelæggelser ved
Oprør og ved Orkan.

Sukkerdyrkningen.
St. Croix er den eneste virkelig producerende af de
danske Øer, men hele Øens Produktion er udelukkende
baseret paa Dyrkningen af Sukkerrøret. Denne absolutte
Afhængighed af en enkelt Industri rummer altid en betydelig Fare for alle Øens Indbyggere. Et tilfældigt indtrædende Fald i Produktets Salgspris vil ramme alle,
Misvæxt eller andre Uheld i Driften kunne naar som helst
gøre store Dele af Arbejderbefolkningen erhvervsløse for
længere Tid, og dette saa meget nesto mere, fordi der ved
den ensidige Produktion let skabe en Mangel paa Lyst
og paa Evne til at finde nye Udveje, naar en Krise har
gjort det vanskeligt at fortsætte i det gamle Spor.
Dette har kun altfor tydeligt gjort sig gældende i alle
de vestindiske sukkerdyrkende Kolonier. Den forøgede
Sukkerproduktion baade i Troperne og i Europa i Forbindelse med -den høje Indførselstold i de Forenede Stater
og Udførselspræmierne paa eu stor Del af det europæiske
Roesukker har trykket Priserne paa Sukker i høj Grad
og har gjort den vestindiske Sukkerindustri meget lidt
2
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rentabel. Skarpest ere disse Forholrl traadte frem paa de
engelske Øer, som i en Aarrække have været overludte til
selv at dække deres egne Udgifter, og inden man fik
Øjnene op for, ut Tilstandene paa Sukkermarkedet ikke
vare forbigaaencle, men maatte paaregnes at vedvare i en
længere Aarrække, vare de engelske Plantageejeres finansielle Hjælpekilder saa nær udtømte, at det var uoverkommeligt for dem ved egne Midler at forlade de forældede og uøkonomiske Vindmøllemaskinerier og anskaffo
sig det forbedrede Maskineri, som var absolut nødvendigt
for at tage Konkurrencen op med Roesukkerfabrikationen,
og umuligt at paabegynde Dyrkningen af nye Produkter,
fordi de ikke havde Raad til at vente, indtil de kunde
give Udbytte.
Betydelige Arealer kunde ikke længere
holdes i Drift, og Arbejderne, som derved bleve uden
Erhverv, lede flere Steder, f. Ex. paa Antigua, ligefrem
Nød. Under disse Forhold nedsatte den engelske Regering
i December 1896 en Kommission, som skulde undersøge,
hvad der kunde gøres for at bringe Sukkerindustrien i
Vestindien paa Fode igen, og hvilke andre Produkter der
med Fordel kunde dyrkes.
Kommissionen anbefalede først og fremmest, at man
ved Forhandling med de paagældende Stater skulde søge
al foa Tolden nedsat eller Udførselspræmierne afsknffede,
eller ogsaa, at man skulde indføre en til disse Præmier
svarende Indførselstold paa Roesukker, og dernæst tilraadede den, at der skulde stilles Midler til Raadighed
til Anlæget af Centralfaktorier. Desuden fre1i1ko111 Kommissionen med adskillige Oplysninger om, og Forslag li!
Dy1•kningen af andre Produkter end Sukkerrøret, s om ere
benyttede i den følgende Fremstilling.
Skønt de uheldige Konjunkturer paa Sukkermarkedet
ogsna ere særdeles følelige pm1 St. Croix, er der dog en
-slaaende Forskel mellem denne og de sukkerdyrkende
engelske Øer, thi St. Croh er velhavende i Sammenligning
med disse. Dette skyldes blandt andel ri.en Omstæ ndighed,
at man~e Plantager skiftede Hænder i den Krise, som
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fremkaldtes ved Oprøret i 1878, og de nye Ejere købte
billigt, sualedes at de vare i Stund til at afløse de mange
forældede smaa Fabrikker med færre og større, som udstyredes med, hvad der den Gang var forholdsvis godt og
moderne Maskineri.
En anden væsentlig Støtte har Central fa k to riet
været for Distriktet omkring Christianssted, dels paa Grund
af dets liberale Beregning af Plantageejernes Andel i Udbyttet og dels fordi det ved at skille Fabriksdriften fra
Markarbejdet har gjort det muligt for de smaa Ejendomsbesiddere at deltage i Sukkerdyrkningen. Men den største
Hjælp er dog ydet derved, at Statskassen hidtil har betalt
Budgettets aurlige Underskud, saaledes at Plantageejerne
ikke som paa de engelske Øer ere blevne bebyrdede med
højere Skatter, end de kunne bære. Det maa kun beklages, at den næsten fuldstændige Standsning paa Rigsdagen
af det vestindiske Lovgivnings- og Heformarbejde har bevirket, at det Underskud, som skulde dækkes, er blevet større
cn<l nødvendigt, og at Pengene ikke altid have kunnet
linde Anvendelse paa den mest formaulstjenlige Maade.
Selve Dyrkningen af Sukkerrøret staar i det Hele
paa et ret højt Stundpunkt paa St. Croix, sammenlignet med de fremmede Øer, og at Dyrkningen ikke er
helt uden gunstige Resultater, kan man maaske slutte
deraf, at det med Sukkerrør beplantede Areal er blevet
udvidet ret betydeligt i de senere Aur, selv om ogsaa
samtidig enkelte Bakkeplantager ere gaaede ud af Drift.
Sukkerrøret rlyrkes væsentlig paa Lavlandet og paa de
lavere Skraaninger, og Sukkerarealet kan anslaas til 16 17,000 Agre Land.
Det er lykkedes paa Sl. Croix at faa indført nye og
mere haardføre Varieteter af Sukkerrøret i Stedet for det
hidtil almindelige Bourbon Sukkerrør, som var meget udsat for Sygdom; dog kan der sikkert gøres meget endnu
for at skaffe mere sukkerholdige Varieteter og for at afpasse Varieteterne bedre efter Voxestederne, men i den
Retning staa de andre Antilier ikke paa noget mere frem2"
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skreclent Standpunkl. Det vilde Yærc ønskeligt, om de
Forsøg med nye Varieteter af Sukkerrøret, som navnlig
drives paa Barbados, og som forønigt ogsaa erc tagne
op af Forsøgsstationen paa St. Croix, bleYe fulgte med
mere Opmærksomhed af Plantageejerne, end Tilfældet hidtil har været, men der er heldigvis adskillige Tegn til
Fremgang at spore paa dette Omraade.
I de senere Aar er Anvendelsen af Gødning, saaYcl
kunstig som naturlig, bleven mere og mere almindelig,
men der savnes i høj Grad Kendskab til , lworledes delle
bør ske paa den hem,igtsmæssigste Maade, ligesom ogsaa
Opsamlingen af den naturlige Gødning i de aabne K,·ægfolde lader denne tabe meget af sin Gødningskraft, inden
den kommer Markerne til Gode.
En Mangel ,·cd Dyrkningen er det ogsaa, at der ikke
anvendes nogen Vexelclrift, men Markerne tages oftest efter
½ Aars Brak hvert tredje eller fjerde Aar stadig paany i
Brug til Sukkerdyrkning.
Plantagernes Høst behandles O\'eralt paa Fabrikker
med Dampkraft , og Maskineriet er gennemgaaentle af
taalelig god Kvalitet , for enkelte Planlagegruppers og for
Centralfaktoriets Vedkommcnr\e er clel cnclogsaa næsten
mønsterværdigt * J.
Men alligevel ere Fabriksforholdcnc paa St. Croix
saare langt fra Idealet. Der er endnu for mange smaa
anden og tredje Klasses Faktorier, hvis Drift er allfor
dyr, og i det Hele taget maa det \'Cl siges. al den moderne Sukkerfabrikation er saa kompliceret og hetjener
sig af saa mange og dyre Maskiner, der fordre en omhyggelig og sagkyndig Pasning, og som idelig maa forbedres og fornyes, at rlen ganske overstiger de Fordringer,
som med Billighed kunne stilles haade til de nuværende
Plantageejeres Kundskaber og til deres økonomiske Evner .
Skal Høsten oparhejr\es paa den mest økonomiske
* ) Derimod kunde der vel gorcs a<hkilligc Indvendinger imod

Hensigtsmæs~igherlcn af det System . h\'Oreftcr denne Fabrik i
sin Tid er anlagt .
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Maade, har St. Croix ikke Plads til mere end 3-4 store
fabrikker , og der findes for Tiden ca. 25, hvoraf enkelte
bruges meget lidt, men dog kræve Udgifter til Vedligeholdelse. Der tabes hvert Aar Tusinder af Dollars, dels
ligefrem i Saftudbytte paa Grund af utilstrækkelig Knusning af Sukkerrørene eller i planløse Maskinanskaffelser,
dels ved , at de mange smaa Fabrikker sluge altfor store
Beløb til Vedligeholdelse og Drift.
Mange af de nuværende Ejere have kun smaa Betingelser for at kunne indtræde som Deltagere i en Andelsfabrikation , og skal der for dem tilvejebringes bedre Forhold i Sukkerfabrikationen, vil del være nødvendigt at
anlægge de nye Fabrikker som selvstændige Foretagender.
Danske Landmænd , hvem Andelstanken ligger i Blodet,
vilde utvivlsomt kunne faa mere ud af Driften ved at oprette Fællesforetagender; om de derimod vilde vise samme
gode Sparsommelighed i deres daglige Levevis som mange
af de nuværende Ejere, er maaske mere tvivlsomt.
Men ligegyldigt hvilken af de to Former for Anlæget
af store Fabrikker, man nu end maatte vælge, vil der tillige skabes den store Fordel ved at skille Landbruget og
Fabriksdriften, at man vil blive i Stand til at opløse de
nuværende store Plantagekomplexer i mindre selvstændige
Ejendomme, saaledes at man faar Proprietærer i Stedet
for Forvaltere og mulig,·is ogsaa en Del Negerhusmænd.
Derimod er det vistnok mere tvivlsomt, om man bør
søge at udvide Sukkerdyrkningen synderligt udover det
Areal, som den i Øjeblikket indtager, thi ganske vist bør
man gøre alt muligt for at skaffe Øens nuværende eneste
Produkt de bedst mulige Kaar i enhver Henseende, ikke
mindst fordi det nitid vil være meget vanskeligt at finde
noget, der i Løbet af et kort Tidsrum kan sættes i Stedet
for Sukkeret paa de Jorder, som nu anvendes dertil, men
det bør paa den anden Side heller ikke glemmes, at det
netop er Sukkerdyrkningen, som gør det saa vanskeligt
c1t skaffe Balam·e paa St. Croix' Budget.
Der lindes nemlig ikke noget andet vestindisk Pro-
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<lukt, der i samme Grad som Sukkert't kræYer en Slordrill og derfor bebyrder Kommunen med et Arbejderproletariat. Der behø,·es omtrent 4 Gange saa stor en
Arbejdskraft ved Sukkerdyrkningen som Yed Dyrkningen
.af Kaffe, Kakao o. l. Dette medfører blandt andet, al
ogsaa de saakaldte Husmandslodder, for at cle skulle sYarc
Hegning, maa gøres saa store, at Ejeren ikke kan oparbejde dem alene eller med sin Families Hjælp, men
han er nødt til at antage fremmed Arbejdskraft, og endda
forholdsvis mere end de store Ejendomme. Derfor kunne
Forholdene ikke forbedres væsentlig ved Udparcellering
paa Basis af Sukkerdyrkning, thi man formindsker ikke
Markarbejdernes Antal væsentligt der\'ed.
Arbejderproletariatet er det, som nc,J(h·endiggør
<le store Udgifter til Militær, Politi, Fængsels- og Fatligvæsen; det er fra delte, at alle Uroligheder paa Øen have
deres Udspring, og de uheldige Sider her,·ed træde maaske
endda for Øjeblikket særlig skarpt frt'm paa St. Croh"
Befolkningens Tal er nemlig i stadig Nedgang. og Sukkerplantagerne maa derfor nødvendigYis indføre den manglende Arbejdskraft fra de engelske 0er, særlig fra del
overbefolkede Barbados. For at lette Tilvejebringelsen :, f
Arbejderne, erholde Plantageejerne for hvert IndiYicl, tier
landes, en Pengehjælp fra Gouvernemenlets saakahlle
Immigrationsfond. Imidlcrticl er det en Seh·følge, al der
altid mellem Udvandrere lindes adskillige mindre gode
Elementer, og dette gælder i huj Grad om Folkene fra
Barbados. Det kan endda luende, ut der lindes organiserede Forhryderhander imellem dem ; saaledes ble\' der
for faa Aar siden arresteret 30- 40 Barbadosnegere ~om
implicerede i Tyverier ar gammelt Kobber paa Plantagerne,
-0g det viste sig, at de fleste nf disse haHlc ~tiftct hin.andens Bekendtskab i Barbados' Fængsler, og at det engelske Politi efterhaandcn havde gjort del dem ~aa hedt,
at de foret1·ak at forlægge Scenen for deres Virksomhed
til St. Croix. Selv om det ikke altid gaar saa ,·idt, al cl c
optræde i Komplot, er del dog ingenlunde sjældent :,L
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træffe Forbrydere iblandt dem, og navnlig have Tyverier
af Frugt og Sukkerrør antaget en særdeles generc1ute
Karakter. Heri hjælpes de dog ogsaa godt af de indfødte
Arbejdere. Negrene kunne nemlig lem udelukkende af
disse Ting, og de foretrække derfor at stjæle Føden i
Stedet for at arbejde sig til den. At delte Onde ikke et·
ubetydeligt, kan f. Ex. illustreres derved, at der foifaa Aar siden paa en almindelig Arbejdsdag i Frugttiden
paa en bestemt Plantage kun mødte 5 Arbejdere af over
100, og at man paa flere Plantager, hvor der er særlig
mange Emigranter, hat· set sig nødsaget til at fælde Frugttræerne i Landsbyerne for at tvinge Negrene til at arbejde.
Men der er en anden Omstændighed, som yderligere
forværrer disse Forhold, nemlig Arbejderbefolkningens
grænseløse Forbrug af Rom. i\ledens de engelske <ler
have høje Spiritusafgifter, er der næsten ubunden Produktion af Rom paa St. Croix, og der uddeles hyppigt
Rom som Extrabelønning, ja nu og da vel endogsaa i
Stedet for Løn til Mænd og Piger.
Romforbruget paa St. Croix var i 1887 1,5 Gallons,
i 1897 3,o Gallons og i 1898 · 3,s Gallons pr. Individ,
medens de tilsvarende Tal paa Antigua vare i 1887 1,5
Gallons og i 18il8 efter Indførelsen af en forhøjet·Spiritus•
skat 0,; Gallon, pan Dominica i 1896 1,o Gallon· og paa
Grenada i 1898 1,o Gallon. Følgen heraf er, at de engelske Negere, der hidtil have haft en· ret begrænset Adgang til Spiritus, ved Siden af deres øvrige Fejl 0\1eri i
Købet blive fordrukne paa St. Croix, og det gør 11aturligvis kun ondt værre.
De fleste Voldshandlinger og de fleste Mord', og der
begaas mange, skyldes drukne Barbadosnegere. Baade i
1848 og i 1878 var Drukkenskab en væsentlig medvirkende Aarsag ved Oprørenes Udbrud og Forløb.
Drukkenskaben sløver La-ndbefolkningens Arbejdsevne
og Intelligens, og den fører dem ind i utallige Excesser.
Den store Forsømmelighed med de spæde Børn staar
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sikkert ogsaa i Forbindelse hermed. Det er ganske karakteristisk, at ligesom St. Croix har det største Spiritusforbrug, saaledes er det ogsaa den eneste Ø, som viser Aftagen af Befolkningen*). Paa vore Øer tilsammen er
Fødselsprocenten ca. 3 °lo, Dødelighedsprocenten ca . 4 0/o ,
medens de tilsvarende Tal paa Grenada ere 4,111 °lo og
1,9• %, Men netop dette Befolkningstab er det jo, som
gør Indvan<lringen til en Nødvendighed .
Plantageejerne staa i Øjeblikket magtesløse overfor
Frugt- og Marktyverierne; thi det er sædvanligvis ugørligt
at ,;kaffe de fornødne Bevisligheder til at faa Tyvene
straffede, og Politiet er med sin nuværende Organisation
ikke i Stand til at sende mere end enkelte Patrouiller fra
Byerne ud i Landdistrikterne. Det vilde sikkert være
heldigt, om Politiet blev sat i Stand til at indføre et lignende System som paa de engelske Øer, hvor Ordenen i
Landdistrikterne opretholdes ved Hjælp af talrige Smaaslationer med bevæbnede Politibetjente. Endnu mere vil
det hjælpe, om der bliver indført en Spiritusskat, og <let
bør meget paaskønnes, at saavel Gouverne"?entet som
Kolonialraadet har taget denne Sag under Overvejelse.
Den aarlige Sukkerproduktion paa St. Croix kan
sættes t,il 26- 28 Millioner YE, som næsten udelukkende
afsættes. paa det amerikanske Marked, fordi Danmark behandler sin egen Koloni som Udland, og vor Told tillader
under de nuværende Forhold ikke en Export hertil. Samtidig indføres der til Forbrug i Danmark aurlig ca . 35
Millioner 'il' udenlandsk Sukker, og man kunde altsaa i
og for sig modtage hele St. Croix' Produktion uden at
træile de danske Sukkerroedyrkere for nær. Det skulde
ikke synes at være en uløselig Opgave at finde Midler til
at lade Koloniernes Produkter indgaa toldfrit i Moderlandet og dog samtidig give tilstrækkeligt Værn for den
danske Hoesu.kkerindustri; en suadan Ordning maatte kunne
byde Fordele i>aade for Moderlandet og for Kolonierne.
*J Paa St. Thomas er der ganske vist ogsaa aftagende Befolkning. men det er Udvandringen Aarsag hertil.

Kvægplantager.
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Det er allerede omtalt, at det eneste, der dyrkes paa
St. Croix, er Sukkerrøret, men det vil sikkert alligevel
forundre en dansk Landmand at se, hvor bogstaveligt
dette er at forstaa; thi bortset fra Kvægavlen give Biprodukterne knap nævneværdige Indtægter.
De Dele af Sukker11lantagerne, som ikke benyttes til
Sukkerd)•rkning, holdes som naturlige Græsgange i den
clslrækning, som er nødvendig for Plantagernes Besætning af Trækstude og Muldyr, men iøvrigt henligge Jorderne ubenyttede i Busk og Krat. Det er sjældent at
træffe mere Malkekvæg paa en Sukkerplantage, end h,·ad
der netop behøves til Ejerens eller Fon•alterens Brug.
Grøntsager dyrkes i sparsomt Omfang paa Brakmarkerne,
dels af Ejeren eller Forvaltei·en, dels af Arbejderne, der
hver faa et Stykke paa 900 O Fod, utilstrækkeligt til
deres eget Forbrug.
Malkekvæget og Slagtekvæget holcles fortrinsvis paa de saalrnldte Kvægplantager, der bestaa af naturlige Græsmarker, der holdes lugede for Buske, og hvor
Kvæget hyppigt kan søge Tilflugt under plantede, bredkronede Akacietræer. Men sædvanlig ere Markerne ikke
tilstrækkelige til Kvæget, og det flakker da rundt i Kratskovene, som kun byde en sparsom Føde. Fodring med
Hø er ukendt og mulig forbunden med Vanskeligheder
paa Grund af Klimaet.
Kvægplantagerne drive Salg af Mælk, men kun sjældent af Smør; de kunne ikke levere tilstrækkelig Slagtekvæg til seh·e Øen, endsige til St Thomas, og cfer indføres Kvæg baade fra Crab Island og fra de engelske Øer.
De ryddede Græsmarkers Areal kan maaske anslaas til
8- 10,000 Agre.
Paa Kvægplantagerne dyrkes ogsaa undertiden en Del
Grøntsager og Frugt, navnlig Ananas, Appelsiner og Bananer, men langtfra tilstrækkeligt til Øernes Forbrug, og
der er en ikke ubetydelig Indførsel af disse Produkter fra
de omliggende Øer.
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Selvfølgelig er paa saa lille en Ø \'undmanglcn
hyppigt en Hindring for Kvægavlen.
Der er kun gjort
meget lidt for ut skaffe Vand til Veje ved Brøndboring,
og lwncl værre er, Forbedringerne i Sukkerfabrikationen
kræve stadig større og større Kvantiteter af Brænd se 1;
for at skaffe dette og for at brænde Trækul nedhugges
der narligt betydelige Arealer af Skovene. Der pl:111les
intet i Stedet for det nedhuggede, thi der findes absolut
ingen Forpligtelse dertil, og de ødelagte Arealer dækkes
i Løbet uf nogle Aar merl en Bevoxning af lave Buske,
som i Karakter ganske svarer til en Hedevegetation. Denne
dækker ikke .Jordbunden mod Solstraalerne, Grundvandet
fordamper i Heden , og Bækkene faa intet Tilløb , men tultol'l'e mere Aar efter ,\ar.

Andre Produkter.
De Jorder, som ikke benyttes til Sukkerrør eller
Gra.'sgange. ligge saa godt som fuldstændig øde og unylkcle
hen ligesom paa St. Thonrns. En mindre Del af delle
Land er skovklædt og har aldrig været dyrket, men 1lcl
meste har tidligere været Sukkermark eller Græsgang og
er ligesom paa St. Thomas gaaet ucl af Drift. fordi del
er bakket , og Dyrkningen med Spade og Plo\" var for
besværlig og dyr. Jorden hører paa mange Steder til
den frugthareste paa Øen og er vel egnet til al anden
Dyrkning, som ikke kræver en hyppig og regelmæssig Oppløjning af Jorden. Det øde Land udgør ca. 30,000 Agre ,
og deraf ere kun n,000 skønnede at være udyrkelige og
derfor skattefrie.
Al clen Jord, som tidligere har ,·æt'et opdyrket, er
dækket med en buskagtig Hed evegeta ti o n, der ligesom
vor Lyng ikke , naar den er overladt til sig selv, kan forvandles til Skov, men den er langt lettere at udrydde og
erstatte med Kulturplantet· end Lyngen . I Slugterne, hvor
Vandet samler sig i Smaabække efter Hegn, ere Buskene
sæ<lnmlig isprængte med større Træer ; her og paa de
ikke altl'or tørre Dele af Bakkeskraaninge1•ne kan man
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afbrænde Buskene eller simpelthen luge dem op efter
stærk Regn , og Jorden kan da strax benyttes til Dyrkning
af de Planter, man maatte ønske ; der kræves ikke særlig
for disse .lorder en forberedende Tilplantning i Lighed
med Skovfyrren .paa vore Heder. De højere liggende
Bakketoppe ere navnlig i tørre Aar saa forbrændte af Solen,
at de ikke umiddelbart kunne dyrkes, men efterhaanden
som Dyrkningen skrider frem i Dalene, og Grundvandets
Fordampning hindres af den nye Vegetation , der skærmer
Jorden bedre, end Hedebuskene formaa , vil man Aar for
Aar kunne gøre mere nyt Lan<I frugtbringende, og denne
Dyrkning vil, idet den skaber rigeli_gere Grundfugtighed,
ogsaa komme de lavere liggende Sukkerplantager til
Go<le.
Naar der hidtil kun har været gjort meget sparsomme
Forsøg paa at indføre Dyrkning af nye Produkter paa
det øde Land, ligger dette ikke i, at saadannc ikke kendes, eller i, at de give et ringe eller usikkert Udbytte,
men Aarsagen er først og fremmest den tidligere berørte,
at Plantageejerne ved den ensidige Drift af deres Ejl·ndomme have mistet den rette Evne til at tage fat paa
noget nyt. De ere uvante med at søge deres Indtægt fra
flere mindre Kilder, og dette er nødvendigt i dette Tilfælde, thi ligcsaa lidt som man kan anvise en enkelt
Plante, der kan dyrkes i Stordrift i Sukkerrørets Sted,
Ugcsaa lidt kan der paapeges nogen, som er egnet til at
give et godt Udbytte, hvorsomhelst den plantes paa det
nuværende øde Land. Der maa her anvendes forskellige
Planter alt efter .Jordbunds-, Læ- og Fugtighedsforholdene,
men dette er, ret beset, en Fordel, idet midlertidige Prisfald paa det enkelte Produkt bliver mindre følelige. Det
kan Ycl gærne siges, at den Hjælp, som Forsøgsstationen
for Tiden er i Stand til at yde ved Valget af nye Produkter, ikke er tilstrækkelig, men paa den anden Side
have Plantageejerne dog ikke en Gang draget den Nytte
af Stationen, som den kan byde sin mwærcnde Skikkels e.
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Der er hyppig rejst den Indvending imod Dyrkning
ar nye Produkter paa St. Croix, at Øens aarlige Hegnmængde er for ringe, kun lidt under 50 eng. Tommer
i narligt Gennemsnit, men dette har ikke været nogen Hindring for at tage fot i den nærliggende engels ke l<oloni
Leeward Islands, der for de Heste Øers Vedkommende er
stillet paa samme i\Iaa1le som St. Croix, og selv om man
,·cd den ringe Nedbør hør være varsom med at forsøge
Planter, der hidtil crc dyrkede paa Steder med større
Hegnmængde, er denne Indvending dog ingen gyldig Grund
til at undlade al dyrke de Planter, som allerede nu gro
,·ildt eller trives godt paa St. Croix, og som ha,•e vist
sig at give et betydeligt Udbytte andre Steder.
Nanr man spørger Plnntageejcrne om Grunden til,
at de ikke forsøge paa at indføre Dyrkningen af andre
Produkter. er det første Svar, man faar, almindelig,·is , at
de ikke have Haad til at vente paa Udbyttet af deres
Penge i de 5-7 Aar, som meclganr til Opvæxten af Kaffe
og Kakao.
Dette Argument holder, som det siden skal
,·ises, i Virkeligheden ikke Stik, thi der er intet til Hinder for, at man kan begynde saa smnat, at Udgiften bliver
overkommelig for enhver, og dog opnaa gode Resultater.
En anden Indvending, der har mere Vægt, er, at man vil
berøve Sukkerclyrkningen dens Arbejdskraft, og saafremt
man tilstræber at skabe en selvstændig Husmandsstand,
endda fortrinsvis vil berøve Ejerne af Sukkerplantagerne
deres bedste Arbejdere. Det er jo allerede nu forbunden
med Vanskelighed at skaffe den fornødne Arbejdskraft tilveje, og man knn derfor ikke taale nogen Afgang i denne.
Disse Haisonnemcnter kunne ,·e,l hnve deres Berettigelse, hvis der er Tale om pludselig at paabegyn1ic Til·
plantningen af betyrlelige Arealer, og sel\'følgelig hør tier
\'c1\ et eventuelt Systemskifte tages alt rimeligt Hensyn til
Sukkerdriften, men det er nldeles ligegyldigt for denne
Industri, om f. Ex. hver Sukker eller Kvægplantage h\"ert
Aar vilde tilplante det Lamt, der alligevel ryddes for at
brænde Trækul eller for at skaffe Brændsel til Sukker-
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fabrikkerne .

Man skulde da kun udvælge saadan Jord
kunde betale sig. Denne
vil hverken sluge Arbejdskraft eller Kapital , der er værd
at tale om , og den vil, lwis Arbejdet fortsættes Aar efter
Aar, i Løbet af en overskuelig Tid give et klækkeligt Uclbytte. Og ligesaalidt kan det gøre de øvrige Phlntageejere
noget kendeligt Afbræk, om man paa enkelte Plantager
vilde paabegyndl· Tilpluntning efter større Maalestok , thi
Vans keligheden ,·ed at skalle et sagkyndigt Tilsyn med
Arbejderne vil begrændse deres Antal tilstrækkeli1,rt, og til
selve Driften af den anlagte Kaffe- eller Kakaoplantage
udkræves der efter engelske Erfaringer kun 1 Mand. pr.
10 Agre Land eller en Fjerdedel af, hvad Sukkerplantagen
fordrer.
Forøvrigt have de samme Ind,·cndinger stadig været
gjorte imod Planen om at at etablere Arbejdere som Fæstere og Parl'ellister paa Lodder, udlagte til Sukkerdyrkning, men det har her vist sig, at man i mange Tilfælde
har kunnet faa Folk til at overtage disse Lodder, som
ellers slet ikke vilde have beskæftiget sig med Landbrug,
navnlig Smaahmmdværkere, der passe deres Haandværk
ved Siden af Arbejdet paa Lodderne, og som selv antage
enkelte Arbejdere til Medhjælp. Forholdet ,·il rimeligvis
blive det samme ,·ed Indførelsen af en anden Dyrkning
end Sukkerdyrkningen, men paa Grund af det ringere
Behov af Arbejdskraft ville almindeligvis de Halvvoxne og
Børnene i Familien kunne overkomme Arbejdet, saaledes
at der ikke behøves en særli f,! tjenende Klasse ved disse
Smaaejeodomme. Naturligvis vil det ikke helt kunne
undgaas, at nogle af de dygtige Arbejdere ville gau tabt
for Sukkerplantagerne, men de Fordele for Samfnnd<'t som
Helhed, og derved ogsaa indirekte for Sukkerplantagerne,
som ere forbundne med at skabe nye Indtægtskilder, ville
ganske sikkert opveje Tabet. Og der kan ogsaa direkte
bødes derpaa ved paa selve de nuværende Sukker- og
Kvægplantager at indføre Dyrkning af saadannc Produkter, som kunne formindske deres Udgifter.
til Rydning, hvor Opdyrkning

Grønlsager og Foderslofl'er.
Det er o\'enfor
omtalt, at \'0re Øer ikke <l~•rke tilstrækkelig Grøntsager
og Foderstoffer eller opdrætte Kvæg nok til Befolkningens
Forbrug, og der indføres derfor nu betydelige Kvantiteter
af Yams, Kartofler, Maismel, Oliemel, salt Flæsk og Slagtek,·æg, uagtet der meget vel paa Sukker- og Kvægplanlagerne kunde dyrkes c\e nødvendige Grøntsager og Foderplanter i Vexeldrift med Sukkeret.
Hertil egne sig Grøntsager og Kornsorter 111. \'. som
Yams, søde Kartofler, Cassava, Tannia, Guinea corn, Mais
Pigeon peas og Bønner og Foderplanter som Serrac\illa, Lucerne, Lupin, Locustbønner og Velvet beans, h\'ornf
<len sidstnævnte i Florida anbefales til Grøngødskning.
Beretninger fra Q.ueensland i Australien omtale, at
paa <le derværende Sukkerplantage,· anvendes søde Kartofler og lignende Knoldvæxter til Svinefoder, og der er
anlagte betydelige Svineslagterier, som med Held konkurrere med Importen fra England.
Pm1 Kvægplanlagerne knn der ogsan gøres mere for
al plante nyttige Træer som Skyggetræer og for at skaffe
bedre Græs. Medens Thibettræel, som nu hyppigst an,·endes , kun har Værdi som Brændsel, og Græsset under
<let er bittert og lidet s øgt nf Kreaturerne, dyrkes paa
.Jamaica Pimento Myrten AllehaandetræetJ i uclslrnkt
'.\laalestok som Skyggetræ paa Kvægplanlagerne; det snakalclte Pimentogræs, som gror i Træets Skygge, og som
trh·es godt paa tør Kalkjord. er særlig saftig og godt for
Kncgel.
Paa .Jamaica, der endnu næsten er ene om Allehaandeproduktionen, er dennes Værdi steget fra $ 200,000
i 1876 til ca. $ 150,000 i 1898. Der findes 63,000 Agre
Land som egentlige Pimentoplantager og 342,000 Agre
Land Græsgang med Pimentotræer til Skygge. Mange af
Træerne ere selvsaaede, og Plantningerne udtyndes efter
Behov. Frugterne tørres, og der udkræves intet Maskineri
til dens Behandling.
Tobak har tidligere været dyrket i udstrakt Maale-

31

stok paa alle de danske Øer og gror forvildet mange
Steder ved Byerne, men den blev opgivet i den Tid, da
Sukkeret gav stor Indtægt. Forsøgene paa Forsøgsstationen synes at give gode Resultater, og selv om det ikke
stra."< skulde lykkes at faa en Kvalitet, egnet til Export,
bør rlet ikke lades ude af Betragtning, at der paa selve
Øerne er et betydeligt Forbrug af tarveligere Tobak, som
importeres fra Portorico. Tobaksdyrkningen vil rimeligvis ogsaa kunne foretages som Vexeldrifl paa Sukkerplantagerne.
Tobakken kræver frugtbar Jord, og findes der
ikke Læ mod Vinden, maa den beskyttes ved Læbælter.
Til Fabrikationen kræves billige Tørrehuse og intet Maskineri; Hovedvanskeligheden ligger i, at Produktet skal
behandles af øvede Folk, hvis dets Kvalitet skal blive god.
Kokospalmen burde plantes overalt langs Vejene,
i Markskellene og i større Plantager paa de sandede
Strandjorder. Den kan gro overalt hvor intet andet vil
trives, og den kræver ingen Pasning, efter at den er plantet. Der bør dog indføres en Varietet med større Nødder
l•nd den nuværende, der forøvrigt ikke strækker til det
lokale Forbrug.
De mellemamerikanske Stater, Britisk
Guiana, .Jamaica og Trinidad udføre ikke ubetydelige
Mængder af tørrede Kokosnødkærner under Navnet Copr a; det betaler sig derimod ikke at udføre Nødderne i
i hel Tilstand.
Paa Trinidad ere flere Sukkerplantager
helt overgaaede til Dyrkning af Kokosnødder, og Resultatet siges at være godt.
Det turde ogsaa være en Overvejelse værd, om det
ikkl' kunde betale sig at anlægge en Fabrik paa Øerne
for Tilvirkning af Kokosmaatter af Nøddernes Fibre.
De hidtil omtalte Produkter egne sig fornemmelig til
Dyrkning paa de nuværende Plantager, men der er selvfølgelig intet til Hinder for, at de ogsaa plantes paa dertil egnede Steder i det for Tiden øde Land. De Planter,
som nævnes i tiet efterfølgende, ville derimod væsentlig
linde Anvendelse ved Opdyrkningen af nye Arealer.
Frugttræer. For Tiden kan man næppe tale om
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en Frugtdyrkning paa de danske Øer. Mange af Frugttræerne ere vel oprindelig plantede, men nu passer all
sig selv, og man høster knap, hvad der tilfældig findes i
de saakaldte • Haverc paa Plantagerne. Den eneste Frugt
som dyrkes i nogen Udstrækning, er Ananas, men hverken den eller anden Frugt findes i tilstrækkeligt Omfang
til at forsyne Øernes egen Befolkning, og der indføres
forholctsvis betydelige Kvantiteter fra de engelske Øer og
fra Portorico.
Paa alle Øer klage Plantageejerne ikke uden Grund
over de evindelige Frugttyverier paa Grund af det mangel ·
fulde Polititilsyn i Landdistrikterne. Dernæst trænger
Frugtdyrkningen til en hyppigere og regelmæssigere Forbindelse med Amerika. Endelig maa der gøres noget for.
at Frugtavlen anlægges efter gode gartneriske Principer,
sa:,1 at der navnlig lægges Vægt paa at vælge Varieteter,
der passe for Konsumenterne. I den Retning er der intet
gjort for Øjeblikket.
Til Export som Spisefrugt egner sig fornemmelig
Ananas, Appelsiner og Bananer.
Hvor meget der kan opnaas ved rationel Frugla\"I ,
fremgaar tydeligt af .Jamaicas Budget, som i 18!l5 - !Hi
uc!Yiser, at Værelien ar Appclsinexporten er ca. $ 840,000,
af Bannnexporten ca. $ 1,320,000, og at hele Frugtexporten udgør ca. $ 2,575,000 eller 30 0/o af den samlede
Exports Værdi, medens rier kun exporteres Rom og Sukker til et Beløb af ca. $ 1,730,000.
Frugten er hidtil
væsentlig gaaet til det amerikanske Marked paa særligt
dertil indretterle Dampere tilhørende Atlas Linien, som
erholder en aarlig Subvention af $ 24,000, og efteral flere
Forsøg paa Export til England ere faldne gunstigt U1I, er
der i Aar ogsaa paabegyndt en regelmæssig Forsendelse
hertil hver fjortende Dag med Skibe af Elder-Dempster
Linien, der hvert kunde rumme 25,000 Bundter Bananer
foruden Passagerer og Gods. Linien modtager en aarlig
Subvention af $ 1!!2,000.
Det kan ogsaa anføres, at man i Frankrig jævnlig
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ser Frugter og Syltetøj fra Guadeloupe og Martiniquc.
Herhjemme kan man købe Ananas fra Singapore, men
ikke fra vor egen Koloni St. Croix, der ligger langt nærmere. Det er ikke usandsynligt, at det vilde kunne betale sig at anlægge en Fabrik for Frugtkonserves og for
Fremstilling af Likører og Bittere som Curac,ao- og Kakaolikør og Angusturabitter o. I. . Den aarlige Udførsel
af Angosturabitter fra Trinidad kan anslnas til en Værdi
af $ 150,000.
Den vigtigste af de nævnte Frugtsorter er
dog B a n a n en , som derfor skal omtales nærmere.
Bananen er en fleraarig, halvt urteagtig Plnnte, der
formeres ved Stiklinge1·. Frugterne sidde samlede i Smaaknipper i et stort Bundt, og for at Bundtet skal være
brugeligt til Export, maa det mindst bestaa af syv saadanne Smaaknipper eller • hands«, som Englænderne kalde
dem. Naar en Stamme har afblomstret og sat Frugt, afhugges den med en skarp Kniv, og der skyder da nye op
fra Rodstokken. Man regner, at 100 Agre Land kunne
levere 500 Bundter Bananer om Ugen, og at der maa findes omtrent 2000 Agre af fuldt udviklede Planter, førend
en Frugtexport kan betale sig, men 4000 Agre ville være
fordelagtigere, idet det da gøres muligt at etablere en
ugentlig Export. Det amerikanske Marked forlanger en
bestemt Varietet af Bananer, nemlig den paa Jamaica
dyrkede Gros Michel Banan. Stiklinger af rlenne kunne
leveres for $ 25 pr. 1000.
At Etableringen af denne Dyrkning ikke kræver megen
Kapital eller lader Ejeren vente længe paa Udbyttet, fremgaar af følgende Beretning om Bananexportens Udvikling
paa .Jamaica, tagen af den engelske Kommissionsbetænkning.
• Denne indbringende Handel blev paabegyncit under
ganske simple Former i 1869. l Begyndelsen blev Frugten
købt i smaa l\længdcr fra Negerbønder i Omegnen af Port
Antonio. Der var praktisk talt ikke anbragt nogen Kapital i
Kultivationen. Folkene blcye opfordrede til at dyrke Bananer
paa Smaalodder, en Agre , eller to store, og levere Frug-
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ten vecl Afskibningsstedet. Tilsammen frembragte disse
Smaalodder Bananer nok til at fylde de Skibe, som i Begyndelsen vare engagerede i denne Fart. Bananerne h eg)· n de at bære senest 1 :i til 18 l\1aaneder, efter
a t d e e r e p l a n t e d e, o g d a U d b y tt et s æ cl v a n 1i g\'i s er $ 50- 100 pr. Ager, er Plantageejeren i
Stand til med forholdsvis lille Kapital at tilplante sin .Jord med Kaffe, Kakao, Muskat, Lemoner, Appelsiner eller Kokosnødder, som
ville være en \' a rig In cl t ægt skil de, n a ar B an aner n e dø ud. Derfor er det, at Frugthandelen altid
har været betragtet som et ;\liddel at hygge op lidt efter
liclt furbeclrede Kaar fur Befolkningen, ikke alene paa .Jamaica, men ogsaa paa de andre vestincliske Øer, l1Yor
denne Dyrkning kan trives. I den seneste Tiet ere mange
Sukkerplar-tager blcvne omclannede til Brmanlrnver, og alle
Klasser af Befolkningen hm·e taget Del i Frugtdyrkningen. «
Hertil kan endnu føjes den Oplysning, at clel med
Bananer beplantede Areal i 18!16 udgjorde 20,000 .\gre,
som gave en Exporlindtægt af ca $ 1,520,000, og al
Sukkerlandet udgjorde ca. 30,000, men Exportindtæglen
heraf var kun liclt større , nemlig ca. $ 1,730,000.
~led Hensyn til Betingelserne for en Export fra vore
Oer er <let værd at bemærke, at den samlede aarlige Import ar Bananer til det amerikanske Marked anslaas til en
Værdi af $ 10,000,000, og at vore Øer ligge nærmere vecl
New-York og nærmere vecl Europa end Jamaica, hvilkel
!>eh·følgelig er af største Betydning ved en Transport af
en saa let fordæn•elig Frugt som Bananer, og endelig al
Efterspørgselen efter Bananer siges at være i stadig Stigning. Forøvrigt ville Bananerne, indtil der er tilplantet
lilslrækkclige Arealer til, at en Export kan paahegyndes
og senere hen de til Export uegnede Smaabundter mecl
Forclel kunne bruges som Svinefoder.
Beretningen fra Jamaica pointerer endvidere en anden
væsentlig Fordel ved Dyrkningen af Bananer, nemlig den ,
;it clen gør det muligt at drage Nytte af de Jorder, som
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man ønsker at beplante med Kaffe, Kakao o. J. Alle disse
Produkter kræve nemlig Skygge under deres Opvæxt, og
hertil egne de bre1lbladede Bananplanter sig ypperligt.
Alle Beretninger, ikke alene fra Jamaica, men ogsaa fra
Dominica, Grenada og Trinidad , hvor Kakaodyrkning er
indført i større Maalestok bekræfte, at Udgifterne ved Tilplantningen med Kakao dækkes næsten, eller under gode
Forhold dækkes rigeligt, indtil Slutningen af det fjerde
eller femte Aar ved Indtægten fra Bananerne eller fra
Grøntsager, cler paa lignende Vis plantes for at give Skygge.
Derefter begynde Kakaobuskene selv at bære Frugt. Dette
modbeviser paa den mest fyldestgørende Maade vore Plantageejeres Paastand om, at Kaffe- og Kakaodyrkning ikke
kan indføres paa St. Croix, f'orcli de ikke hnve Raacl til at
,·ente i 5- 7 Aar paa Uclhyttet deraf. Vanskeligheden
ligger for Tiden deri, at der savnes en regelmæssig
Dampskibsforbindelse, men hnvde man først Garanti for,
at det fornødne Exportkvantum kunde leveres, vilde det
næppe ,·ulde stor Besvær at skalle Damper dertil.
Foruden de hidtil nævnte Frugtsorter, som exporteres
!>Olll Spisefrugt, bør enclnu Lemonen omtales.
Lemoner {>limes •) kaldes Frugterne af en Varietet
af Citrontræet, der gror vildt overalt paa Øerne. Frugten benyttes til Lemonade og til Madlavning, men der
gøres intet for at dyrke den. Paa Dominica, St. Lucia
og Montserrat lindes derimod tilplantet betydelige Arealer
med Lemontræer, hvis Frugter indsamles og presses.
Saltede Lemoner, Lemonsaft og Lemonolie (Cltronolie 1
udgør f. Ex. 1/a af Dominicas Export og har en Værdi af
t·a. $ 100,000 og omtrent 1/ 9 af Montserrats med en
Værdi af ca. $ 32,000. Lemondyrkningen kræver en Del
Maskineri, nemlig en Valsemølle og et Destillationsapparat, men hertil kan man benytte de gamle Muscovadosukker)•ærker med tilhørende Romdestillationsapparater. Lemonplantagerne opkøbe sæd,•anligvis tillige Frugt fra Negrene,
og man ser derfor jævnlig paa <le paagælclcnde Øer, at Negerhytterne ere omgh·ne nll'<l smaa Krat ar Lemonbuskc.
3•
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Et af de vigtigste af de nye Produkter, som merl
Fordel kunne dyrkes paa de danske Øer, er utvh·lsomt
Kakao.
Kakaotræet trives allerede godt og har i adskillige Aar baaret Frugt paa fle1·e Plantager i St. Croix
nordvestlige Bjærge, men paa Grund af tilfældig tilstødende Omstændigheder ere netop disse Plantager blevne
vanrøgtede i den Grad, at Frugten for en stor Del ikke
indhøstes, men raadner paa Buskene. Paa St . .Jan findes
Plantninger, som snart maa kunne b,Pre Frugt, og foruden det lille Forsøgsstykke paa St. Croix Forsøgsstation,
er der en enkelt Plantageejer paa St. Croix, der fornylig
har taget fol paa denne Dyrkning. Der er dog sikkert
endnu megen Modstand at oven·inde, førend man naaer
saavidt, at Kakaoen kan blive Uclførselsartikel af Betydning for Øerne.
Erfaringerne fra de engelske Øer ere dog nærmest
opmuntrende, thi som det allerede ovenfor er berettet,
kunne Driftsudgifterne ved Kakaoplantagerne Etablering
dækkes ved Indtægten af de Bananer og Grøntsager, som
plantes mellem de unge Kakaoplanters Hækker for at give
dem Skygge.
Ganske vist er Prisen paa Kakao ret
variabel, men den koster forholdsvis lidt at fremstille,
og der behøves hertil ikke som ,·ed Sukkeret et kostbart
Maskineri, men kun en Kælder med Tønder, hvori Bønnerne gæres og et Skur med store Træbakker, hvorpaa
de derefter tørres; i mange Tilfælde vil der paa vor
Øer ikke være Tale om at købe nyt Land til Kakaodyrkningen, men kun om at udnytte Dele af Ejendommen, som nu ligge unyttede hen, og som der alligevel
betales Skatter for. Arbejdet vecl Kakaoens Belrnndling
kan bestrides af 'gamle Folk og Hørn, og det er derfor
muligt, at de arhejdsdygtigste kunne ernære sig paa anden Maade, Produktet kan fremstilles i smaa l(vantiteter
saavel som i store, og Kakaodyrkningen er derfor vel
egnet for de smaa Ejendomme. Uet maa dog bemærkes,
at det det fremstille~ bedst og billigst i større Tørrestuer,
og af cwede Folk, men dette hindrer ikke Dyrkningen paa

de smaa Lodder, idet Bønnerne i saa Tilfælde sælges friske,·
forinden Gæringen. Paa større Plantager kan Udgiften
anslaas til $ 6,50 pr. Sæk, som sælges for ca. $ 15,00
og Udbyttet pr. Ager til 2- 4 Sække. En anden væsentlig
Omstændighed for at fremstille et godt Produkt er, at
man vælger de rette Varieteter af Kakaotræet, naar Plantagerne skulle etableres ; er der en Gang begaaet en Fejl
heri, lader det sig ikke rette uden et Tab af den udlagte
Kapital, thi der er ikke som i Sukkerdyrkningen Tale
om en Fornyelse af Tilplantningen indenfor et kortAaremaal,
men Kakaotræer kunne endnu bære god Frugt naar de ere
100 Aar gamle. Baade paa Trinidad og Dominica klages
der over, at Værdien af Kakaoen i mange Tilfælde er bleven
va•sentlig forringet paa Grund af et uheldigt Valg af Udsæd.
En Kakaoplantage anlægges bedst og i Længden billigst, naar Ejeren selv overtager hele Arbejdet, men hvis
dette ikke er muligt for ham, kan det ogsaa ske ved det
saakaldte Kontraktsystem, hvorved den vordende
Plantages Areal udlejes i mange smaa Stykker, der behandles paa følgende Maade:
Ejeren forpligter sig til at betale og besørge Rydningen af .lorden og overgiver den derpaa til Brugeren, som
foar Tilladelse til uden Afgift at dyrke Grøntsager o. l.
som :Majs, Bananer, Tannia eller Pigeon-peas i 3 til 5
Aar alt efter .T ordens Kvalitet.
Til Gengæld paatager
Brugeren sig at tilplante det med Kakao og med Skyggetræer med passende Mellemrum, idet han faar Udsæd
eller Planter hertil af Ejeren; han skal holde baade
Kakaoen og Skyggetræerne fri for Ukrudt og efterplante,
hvor noget gaar ud, og endelig overlevere Lodden igen,
naar Kakaoen er i Væxt, for en Betaling af $ 0,24 pr.
Træ. Lodden staar da Ejeren, Udgiften til Hydningen
indbefattet, i $ 55,oo-65,011 pr. Ager.
Dette System har arbejdet ret godt med intelligente
Arbejdere baade paa Trinidad og paa Grenada, hvorfra
der ikke er regelmæssig Bananexport, men det giver næppe
saa god Indtægt som Systemet paa .Jamaica; dets Mangler
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ere navnlig, at .Jorden bliver i høj Grad udpint ved (len
store Høst, som Brugeren søger at faa af den, og at man
ofte vælger de simplere Arter Kakao, fordi de ere lrnardførere, voxe hurtigere og giYe en Høst eller lo til Arbejderen, forinden han opgiver Lodden. Det kan kun an vendes paa meget frugtbar .Jord og er i Virkeligheden
dyrere end, naar Ejeren selv besørger Tilplantningen.
Kaffetræet, særlig Liberia Kaffen og Sierra Leone
Kaffen, kan ogsaa dyrkes paa mange Steder paa Øerne ; det
gror forvildet paa St. .lan, og paa St. Croix findes det paa
enkelte Plåntager i den nordvestlige Del, hvorfra der jævnlig
falbydes Bønner af god Kvalitet paa Torvet i Fre(leriksted .
Kaffeplanlagerne anlægges paa samme i\foade som
Kakaoplanlagerne ved Hjælp af Skyggeplanter som Bananer eller Grøntsager.
Kaffedyrkningen kræver ikke andet Maskineri end
smaa Haandkværne til Afskalning af Bønnerne, men Kvaliteten bliver efter Erfaringer fra .Jamaica indtil 20 0/o bedre,
naar Bønnerne behandles med Omhu paa større Faktorier.
Ejerue af Smaaejendommene sælge der hyppigt Frugterne
Irisk afplukkede til de store Plantagers Fabrikker.
Kolatræet har i den senere Tid funden meget Ud bredelse paa de engelske Øer.
Det plantes paa lignende
Maade som Kaffe eller Kakao. Frugten, Kolanødden, e:1.porteres til gode Priser til Fremstilling ar Drikkevarer og
til medicinsk Brug; dens Behandling kræver intet Maskineri.
Begæret for dette Produkt er dog endnu ret begrænset.
Muskattræet egner sig i særlig Grad for de snrna
Ejere, og endog kun et enkelt Træ kan give særdek•s
betydelig Indtægt; en Ager kan give cl aarligt Overskud
af indtil $ 125. Det varer imidlertid længe forinden
Træet bærer Frugt, og normal Høst kan ikke ventes for
efter 12 - 14 Aars Forløb. Del kan gro paa Lavlandet,
men trives bedst imellem 800 og 1300 Fods Højde, og
kan alene af denne Grund kun linde en hcgrænset Anvendelse paa vore Øer. Da rier paa den anden Side ikke
kræves noget som helst Maskineri til Frugtens Behandling,
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synes der at være Grund til at plante det overalt, lwor
Forholdene crc gunstige dertil.
Annotlnbusken gror vildt paa St. Croix og St.
Thomas. Den er forsøgsvis dyrket med godt Udbytte paa
den botaniske Station paa St. Croix og dyrkes forøvrigt
paa ,Jamaica og andre af de engelske Øer. Af dens Frø
fremstilles Smørfarve. Forbruget heraf er næppe saa stort,
at det tør anbefales at dyrke Annotta i meget stor Udstrækning. men den kræver ikke meget Tilsyn og kan give en god
Biindtægt, naar den plantes i Hegn paa de smaa Lodder.
Paa adskillige Steder paa Øerne, og navnlig paa de
tørre og regnfattige Dele kan man dyrke Planter, hvis
Fibre egne sig til Tovværksfabrikation o. l. Hertil egne
sig navnligA i,p1ve-, Fourcroya· og Sansevieraarter.
Der findes for Tiden adskillige Arter af disse Familier i
vild eller forvildet Tilstand paa alle Øerne, navnlig er en
Fourcroyitart meget hyppig brugt som Hegn om Markerne,
men ikke alle have Fibre, som kunne benyttes. Det
skulde synes naturligt at benytte Arter til Hegn, som tillige
kunne give Indtægt ved at levere brugbare Fibre. Der
udkræves ialt omtrent 1000 Agre i Drift, for at en Fabrikation skal kunne betale sig, og Maskineriet hertil
koster ca. $ 5000
Af andre Fiberplanter, som dog kræve frugtbarere og
fugtigereBund kunnenævnes Ramieplunten 1Boehmeria)
og .Jute plan ten (Corchorus 1; af den ,sidstnævnte Familie
gro flere Arter vildt paa Øerne, dog ikke den, uf hvis
Fibre .Jutestoffet fremstilles.
Ricinusplanten, af hvis Frø den amerikanske Olie
udpresses, er en almindelig Ukrudtspl~nte overalt ,·cd
Landsbyerne, men dens Frø indsamles kun til Negrenes
eget Forbrug. De benytte Olien i Madlavningen og som
Medicin. Der lindes ogsaa adskillige andre Væi,.ter, hvoraf
der kan fremstilles Olie til forskelligt Brug, f. Ex. Crotonoliebusken og det saukaldte • Horseradish «træ (Moringa).
Campechetræet (Logwood) burde kunne blive en
UdførselsarUkel for St. Croix. Næsten alle de store Træer
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erc i de seneste Aar blevne skaanselsløst nedhuggede og
solgte, men der findes pa:i' mange Steder en betydelig
Opvæxt af unge Træer i Krattene.
Desværre ryddes de
ubarmhjærtigt til Brændsel sammen med de andre Buske.
Paa flere af de engelske Øer, hvor man ikke er saa heldig at have en rigelig Bestand af unge Træer, tiltrækkes de
af Frø i de botaniske Haver for at sælges til Udplantning.
Adskillige af de Buske, som gro i Lagunerne og paa
Strandjorderne, som Mangrovetræet og Sødruetræet
(Coccoloba) indeholde betydelige Mængder af Tannin, og
deres Bark kan anvendes til Garvning. Det samme gælder
om Bælgene af adskillige Acasiearter, navnlig Di vi di vitræ et s, der ex porteres i store Skibsladninger fra Sydamerika og Hayti, og som ogsaa voxer hist og her paa
St. Croix og St. Thomas.
Som Produkter af mindre Betydning kan nærnes
Kryddernellike, Vanille, Ingefær og Salep.
Til Dyrkning i mindre Gartner i er egne de linere
Arter Grøntsager sig og desuden enkelte tropiske Blomster,
f. Ex. Orkideer, og Planter til Parfumefabrikation, f. Ex.
Nerium og Lemongrass. I Forbindelse hermed kunde
{nulig\"is anlægges en mindre Fabrik for Fremstilling af
ætherbke Olier til Parfumer.
Fra St. .lan udføres mindre Krnntiteter af Bladene al'
Baytræet, hvoraf Bayolien udvindes, som benyttes i
Bayrumfohrikationen, der hl. a. drives af liere Forretninger
i St. Thomas og Frederikstecl. Dyrkningen af dette Træ
kan med Fordel udvides, thi der er navnlig i de forenede
Stater et ikke ringe ~Iarkect for Bayrum. Bayblade hertil
leveres navnlig fra de engelske Øer, f. Ex. fra Dominica.
Endelig bør det overvejes, 0111 ikke ogsaa Skovkultur kunde betale sig, dels i Læbælter, som kunde
skærme Landet paa Passatsiden af Øerne, dels, hvor intet
bedre kan gro. Den ,·il under alle Omstændigheder bidrage til at forøge Jordens Fugtighed. Og det nrna erindres, at man paa mindre end 40 Aar kan have Træ,
der er anvendeligt og Ynrigt til Bygningstømmer og hil-
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!igere og bedre end det amerikanske Fyrretræ, som sælges
i dyre Domme, men er opædt af Termiter i Løbet af
10-15 Aar. Det er heller ikke umuligt, at man kan
producere Træ, f. Ex. Pokkenholt, Mahogni, Locust, Cedar,
anvendeligt til Møbelfabrikation o. l., men det synes dog,
at Mahognitræet paa St. Croix for Tiden er af en vel lys
Kvalitet hertil. \' ed en rationel Skovkultur kunde tillige
det Brændsel til Sukkerværkerne skaffes, som nu tilvejebringes ved Rovdrift.
I Skoven kunde der endelig plantes Træer, som paa
anden Maade give Indtægt, f. Ex. K au ts c huk træ er eller
ogsaa Slyngplanter af de A1·ter, der yde Kautschuk.

Forsøgsstationer m. v.
Der er, som det ses, altsaa ikke Mangel paa Dyrkningsemner, hvis man vil søge at skabe nye Produkter
ved Siden af Sukkeret, og de allerfleste af de i det foregaaende nævnte Planter gro allerede nu pan vore Øer
eller dyrkes mecl Fordel paa Naboøerne, saaledes at dl't
kun gælder om at udvælge dem, som give det bedste Udbytte, og som passe bedst til de forhaandenværende .forelhundsforhold.
For at forebygge Tah ved uheldigt Valg af .Jordhund
eller C dsæd og for i det hele taget at vække Befolkningens
Interesse for de nye Produkter, er det nødvendigt, at
Administrationen tager Initiativet. Der maa ansættes en
energisk og sagkyndig Mand, som kan histaa Plantageejere
og Parcellister med Rand og Daacl, og under hvis Tils)~n
Bestyreren paa Forsøgsstationen kan tilplante først og
fremmest Kolonialkassens og Statskassens Landejendomme
paa St. Croix og desuden efter Behov mindre Forsø~smarker, der sikkert let kunne faas for lidet eller intet
Vederlag rundt om paa Øerne; der maa foruden Stationen
paa St. Croix oprettes mindre Forsøgsstationer . eller
Planteskoler, paa St. Thomas og St..Jan , hvorfra rler
navnlig til billig Pris kan udleveres Frø og unge Planter
af prøvede Varieteter, ligesom det sker paa de engelske Øer.
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Paa Stationerne bør man give dertil egnede af Øernes indfødte Befolkning og af de danske Soldater eller
Politibetjente, som efter nogle Aars Tjeneste crc le,·edc
ind i de lokale Forhold, og som ønske at erhverve sig
Ejendom paa Øerne, Lejlighed til at foa den nødvendige
Uddannelse som Ele,·er.
Arbejdskraften paa Stationerne kan tihlcls yde!, af
Børn under Fattigvæsenets Forsorg.
Endelig bør der sørges for at skaffe lignende Hjælp
for Øernes Befolkning til at erh,·erve smaa Ejendomme,
som Husmandsloven giver de danske Landarbejdere.
Ved Stationernes Foranstaltning bør der afholdes
aarlige Have- og Landbrugsudstillinger, hvor der ogsaa
lægges Vægt paa at frenwise nye Redskaber og Maskiner
og hensigtsmæssige Pakningsmethoder for Exportfrugten.
Der bør udgives Smaaskrifter med letfattelig Fremstilling af Landbrugsemner, og tillige bør de Hefter Ol-\
Tidsskrifter, som udsendes fra det engelske Landbrugsdepartement søges udbredte blandt Befolkningen; nu holdes
de ikke en Gang af Plantageejerne.
Det bør forlanges, at Skolelærerne, der sædvanlig ere
uddannede ,·ed et Seminarium paa Antigua, ogsaa skulle
have gennemgaaet en af de engelske Landbrug!>skoler,
saaledes at de ere i Stand til at forestua Dyrkningen af
Skolelodden paa en saadan Maade, at den kan være til
Vejledning og Opmuntring for den opvoxende Slægt og
for Øens Arbejderbefolkning. Til Læse- og Diktatøvelserne
skulle de vælge Text, der i letfattelige Ord give Oplysning
om et rationelt Landbrug.
Med Hensyn til
dgifterne ved en Forsogsstnlion
foreligger der et paa praktiske Erfaringer baseret Ovcrslal.(
i den engelske Kommissions Betænkning. Foruden Udgifter til en for H Stationer fælles O,·erledelse forcsluas
der for en normal Station som f. Ex . paa Grenada følgende aarlige Budget :

(

1 Bestyrer . . . . . . . . . .
1 Landbrugslærer . . . ..
Rejse- og Huslejegodtgørelse
1 Formand . .
1O Arbejdere . . . . . .
4 Elever . . . . . . . . .
Hedskaber, Planter osv.

$ 1000
-

750
350
350
750
200
250

----fait . . $ 3650

Skal der til Stationen knyttes en Landbrugsskole, for•
øges Udgiften med $ 2500. Forsøg med Dyrkning af nye
Sukkerrørs Varieteter k:rn anslaas til at udkræve yderligere
$ 2500 aarlig, men disse kunne muligvis indskrænkes,
naar man paa rette Mamie drager sig de paa de engelske
Oer gjorte Erfaringer til Nytte.
Der er imidlertid intet, der vilde fremme Udviklingen
saa meget, som hvis det gode Exempel til at tage fat ble,·
givet fra vrivat Side. Kunde man faa Støtte af et dansk
Se l s k a b med tilstrækkelig Kapital, der vilde arbejde efter
lignende Principer som Hedeselskabet, og som i første
Linie vilde beskæftige sig med Opdyrkningen af de øde
Arealer paa alle Øerne, da er der ikke Tvivl om , at man
snart skulde faa Sagen i god Gænge. Et saadant Selskab
vilde være i Stand til at lette Administrationen dets Opgave paa Forsøgsstationerne, eller hvad der vilde være
endnu bedre, overtage den helt, thi det maa selv disponere
over et fagmæssigt uddannet Personale. Til Gengæltl
kunde Selskabet muligvis paa lempelige Vilkaar overtage
dl' nuværende Statsplantager.

Andre Reformer.
Den nuværende Ordning af Administrationen
stammer i flere Henseender fra Sejlskibsperioden, og den
regner under alle Omstt{'ndigheder af gode Grunde paa,
at der kun lindes Sejlskibe til Disposition i Routen mellem
Øerne. Gouvernementets Postskonnert er udstyret nøjagtig med samme Komfort som vore Oldeforældres Po'ilsmakker. Den siges at være bygget i Baltimore kort før
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Aar 1800. Da man med en Sejlskibsforbinclelse altid maa
være forberedt 1rna Uregelmæssigheder i Forretningsgangen,
er hele Overadministrationen doubleret, og nrnn tør ikke
paaregne sikkert, al Militærstyrken paa den ene Ø kan
anvendes paa Naboøen med kort Varsei.
Den første Heform, ,ter m:ia indføres, maa derfor
være en god Damps k i b s forbinde Ise imellem Øerne.
Hvis denne udstrækkes til Portorico vil der sikkert let
kunne opnaas Tilslutning til amerikanske Linier, der ere
beregnede paa Frugtexport, saaledes at man uden synderlig ;\lerudgift vil va•re i Stand til at skalle Øerne taalelige
Exportforhold , indtil Frugtdyrkningen er i Stand til at
ba~re Udgiften til en selYsta•ndig Linie.
Saafremt der oprettes en tidssvarende Forbindelse
mellem Øerne, bør Administrationen kunne indrettes paa
lignende Vis som i de engelske Pnrsiclentskaber, og 1rn,·nlig bør Overadmini s trationen og Ordensaclminis t ratio n en omorganiscres efter engelske Forbillrcler.
De Besparelser , der kunne foretages strax og ad
mlministrati\' \'ej, ere imidlertid kun faa og ubetydelige.
Skal der udføres et Heformarbejdc>, kræves der først og
fremmest, at Higsclagen genoptager det vestindiske Lo,·gh·ningsarbejde, men sker dette, vil det ingenlunde være
umul•gt i Løbet :1f en kortere Aarrække at tilvejebringe
hetydelige Hecluklioner paa Øernes Budgetter.
Derimod udkræves det· !>elvfolgelig Tilskud af Kapital
til at indføre Dyrkningen af de nye Produkter, na,·nlig
hvis dette Arhejde skal fremmes hurtigt og i 1.tor Stil.
Til Hjælp hertil vil del være særdeles ønskeligt, om der
l'lableredes et Filial af en af de større danske Banker,
i.om tillige maalte være Hyp o t h e kb ank, thi en saadan
i.avnes paa Oerne.
Denne J3ank kunde muligvis ogs:rn
lette Administrationens Arhl•jde ved at overtage de saakaldte Bureaulaan, ligesom Kolonialkassernes kontante
Pengebeholdning kunde formindskes, naar Seddelemissionen
blev lagt i Bankens Hænder. Ogsaa en Sp:trekasseafdeling
kunde sikkert gure stor Nytte.
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Hvor nødvendig en Bank er, fremgaar bl. a. af følgende Udtalelser vedrørende Etableringen af smaa Ejendomsbesiddere paa Grenada. De vise hvilke Vanskeligheder man der fortrinsvb har at kæmpe med . 0ens
Provst (Archdeacon siger saaledes :
• Eull\'er der omhyggelig har fulgt Tingenes Udvikling
i de sidste 25 Aar, kan ikke ha,·e undgaaet at lægge
Mærke til, hvor stor en Forandring der er sket hos den
samme Mand, som i Dag er selvejende Honde, men tidligere var Arbejder paa Sukkerplantagerne . . .. Men der
er ikke desto mindre en Skyggeside, som er tydelig for
Betrngte1·en . . .. Uvante med at s kønne over Tings Værdi,
have de brugt Penge til at bygge altfor store og dyre
Huse i den Hensigt at forbedre deres Hjem, og de have
ikke vist den Økonomi, som nødvendig\'is hør vises, naar
man begynder at skaffe ~ig nye Indtægtskilder, og kun
har ret begrænsede Indtægter. Først og fremmest er der
bleven paaført de smaa Ejere, der vare uvante med Forretninger, uvidende om Penges virkelige Værdi og ude af
Stand til at vurdere deres Ejendommes Ydeevne, en
ubodelig Skade af Folk, der give Forskud paa Indltl'gten
af Høsten, idet disse for at tjene godt, medens Kakaoprisen ,·ar høj, udlaante store Summer mod Sikkerhed i
Jorden og mod Forpligtelse til, at Produkterne skulde
sælges gennem dem. Laantagerne forstode ikke at bruge
Pengene paa en fornuftig Maade , og hvis der indtraadte et betydeligt Prisfald, vare de ude af Stand
til at betale deres Gæld, som i enkelte Tilfælde fik Lov
til at løbe op til meget store Summer. Dette System har
været Smaaejernes Fordæn· og har enten ført til Tabet
af deres Ejendomme eller gjort, at de nu lide Nød for at
kunne trække sig ud af deres Gæld og redde Ejendommene,•
Denne Fremstilling bekræftes haarle ved , at uforholdsmæssig mange smaa Ejendomme sælges for Skatterestan·cer, og ved en Udtalelse fra en Landbrugskommission af
1895, der siger, at baade smaa og store Landbrugere ere
i betydelige Pengevanskeligheder og tilføjer: , Efter vor
Overbevisning kan man ikke se bort fra Forbindelsen
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imellem den nuværende Pengenød ug den høje Hente. sum
man kræver paa Øen. Den almindelige Rente for kortvarige Laan er 8 - 10 °lo og derover; for Laan som strække
~ig over flere Aar med den Forpligtelse, at Laantagercn
skal konsignere sin Kakao til eller gennem Lnangh·eren,
<ler faar Kommission af Salget, forlanges 6 °Jo. i\le1l 1len
nuværende Pris paa Kakao og endog merl en lidt højel'e
Pris er det umuligt at drive en Kakaoplantage med Fordel. naar den er tynget af Prioriteter, som betale en saa
høj Rente .
Kommissionen anbefaler, at Gouvernementet
~kal skaffe Penge, der udlaanes til rimelig Rente mod
fyldestgørende Sikkerhed.
Lignende uheldige Forhold ere, trods vort Gouvernements Udlaan mod Sikkerhed i Høsten IBureaulaan , kun
altfor vel kendte paa St. Croix, hvor mange Plantageejere
erc blemc ruinerede ved ublu Laanbctingelser; ved Skifte
af Drift ville Ulemperne kun yderligere gøre sig gældende,
1lersom man ikke faar etableret en Hypothekbank, hvis
Forrctningsprinciper yde Sikkerhed derimod.

Nye Produkter contra Sukker.
Det er allerede i <let l'oregaaende fremhævet, at HO\·edfordelene ved Indførelsen af <le nye Produkter i Forhold
lil Sukkerdyrkningen hestaa i:
1 at de ikke kræve et kostbart Maskineri og derfor bedre
egne sig for de smaa Ejere, saaledes at disses Tal kan forøges,
2) at de kræve en mindre Arbejdskraft og derfor formindske Arbejderproletariatet,
3) at Konsekvenserne heraf ere forøgede Indtægter
for Befolkningen som Helhed, der gøre det lettere at bære
de store Politiudgifter, som Sukkerplantagernes Arbejdere
nødvendigvis maa foraarsage,
4) at eflerhaanden som Tilplantningen breder sig fra
det nuværende øde Land ud over Sukkerlandet, vil rter i
stedse voxende Tal dannes en selvejende Befolkning, der
kun kan tabe ved Oprør og Tumult, saaledes al det vil
blive muligt at reducere Politi- og Fattigudgifterne betydeligt.
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Det er i saa Henseende lærerigt at betragte Forholdene paa de engelske Øer-, hvor der findes Frugt-, Kaffeog Kakaodyrkning i større Omfang.
Jam a i t·a s Befolkning er ca. 700,000. Antallet af Landejendomme anslaas til 90-100,000, men da enkelte Personer
eje flere Ejendomme, kan Antallet af Ejere dog kun anslaas
til det alligevel anselige Antal af ca. 10 °10 af Befolkningen.
Paa Trinidad med ca. 230,000 Indbyggere findes
der 18,000 Ejere af Landejendomme paa 5-20 Agre og
500 af Ejendomme paa 20-100 Agre.
Grenada havde i 1895 ca. 5!1,000 Indbyggere. Det
dyrkede Land udgjorde 25,000 Agre, væsentlig i Kakaodyrkning, og 7,000 Agre i Græsgang. I 1881 udførtes der
2,(l<)(l,000 Ibs. Sukker og 5,900,000 Ibs Kakao, men i 1894
udførtes kun 14,000 lbs. Sukker og 8,500,000 Ibs. Kakao.
I de følgende Aar er Sukkerexporten helt ophørt. I Tidsrummet fra ;\lidten af Halvfjerdserne til Midten af Halvfemserne ere de fleste af de smaa Ejendomme opstaaede.
Der fandtes i 18H5 6,800 Ejendomsbesiddere, deraf
vare 3,600 Ejere af Lodder under 5 Agre. 843 af Lodder
fra !i- 20 Agre, og 20j, hvis Ejendomme vare mellem
20 - 100 Agre, saaledes at 11 °lo af Befolkningen ejede
Landejendomme under 100 Agres Størrelse.
Grenada er ca. 5 1 /s O Mil, altsaa lidt mindre end
vore Øers Areal, medens Befolkningen omtrent er dobbelt
saa stor. Ordenen paa Øen haandhæves af et bevæbnet
Politikorps, men der lindes intet Militær. Udgifterne til
Bets- og Politivæsen vare i 18!16 $ 48,000, til Fængselsvæsen $ 5,800 og til Fattigvæsen $ 2.400.
Paa de sukkerdyrkende engelske Øer og navnlig paa
Antigua og St. Kitts, hvis Befolknings- og Dyrkningsforhold mest ligne de danske Øers, findes der praktisk
talt ingen Husmandsstand. Ordensorganisationen bestaar
af bevæbnet Politi og Milits.
Paa St. Croix med ca. 20,000 Indbyggere tindes der
lidt under 400 Landejendomme, men af disse ere adskillige forenede paa enkelte Hænder; kun 120 ere selvstæn-
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dige Smaaejenclomme under 100 Agre, og ar disse crc
mindst Tredieclelen jordløse Husloclder.
.
For Y o re tre Øer, som ere 6 ¼ O Mil med 83,000
Indbyggere, ere de aarlige Udgifter til Rets-, Politi- og
i\lilltærvæsen $ 13fi:ooo, til Fængsels,·æsen $ 12,:iO0 og til
Fattigvæsen $ 15,riOO.

Slutning.
Hvis man vil foretage en Afstemning blandt de
Dele af vore Øers Befolkning, som have en Overbevisning, om hvorvidt clc ønske at skilles fra Danmark
eller ikke, vil Svaret u tvivlsomt blive, at de ønske
cl et ikke, men de ønske Heformer og Hjælp til at skaffe
forøget Udbytte af Øernes frugtbare .Tord. Sker dette,
bliver det aarlige Underskud paa Budgettet ikke stort.
Havde Danmark Indtægten af de Kapitaler, der nu
tjenes i Hamburg med St. Thomas som Basis, eller af cle
Penge, som de velhavende blandt St. Croh· Plantageejere
forrente i engelske eller amerikanske Banker, da var d el
næppe tvivlsomt, at man kunde forsvare at lade de dansk e
Skatteydere betale dette Underskud . Og naar disse Penge
ikke nu komme Danmark til Gode, da ligger Fejlen minds t
lige saa meget paa Moderlandets Side som paa Øernes .
Men netop nu synes der at være Muligheder for, al
dansk Foretagsomhed og dansk Kapital kan gøres frugtbringende derude.
Dette bør være en Grund mere til
ikke at sælge men at betale Underskudclet, reformere og
tage fat paa de Opgaver, vi i saa lang Tid have ladet ligge.
Vi bør af Hensyn til vor nationale Selvbevidsthed
ikke skyde dem fra os, thi vi ere ikke for smaa til at
løse dem ; de burde mindst staa fremmede for vort Folk .
som har fostret en Tietgen og en Dalga!>, og vi have
mindst ligesaa gode Betingelser for at løse dem, s om
Amerikanerne h;l\'e, thi vi ha,·e Oernes Befolknin g
p a a v o r S i d e.

