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Aaret I 867 gjordes der som bekjendt fra den
danske Regjerings Side et Forsøg paa at afhænde
vore vestindiske Kolonier til de nordamerikanske
Fristater. Under Trykket af den deprimerede Stemning, som endnu madede herhjemme efter de ulykkelige Krigsbegivenheder, og i Betragtning af, at den
stipulerede betydelige Kjøbesum vilde være af særlig Betydning under Finansernes daværende Tilstand, gav Rigsdagen sit Samtykke, og en Afstemning paa Øerne gav til Resultat, at Salget ogsaa
ønskedes fra den Side - og dermed løb Forretningen ud i Sandet, fornemlig vel som Følge af
de danske Agenters manglende Kjendskab til den
ejendommelige Forretningsgang, som Skik og Brug
hjemler i Amerika selv ved den lovgivende Forsamlings Beslutninger. Sagen døde stille hen, og
1-'ristaterne værdigede os end ikke et Afslag paa
vort Tilbud.
Siden da have Forholdene væsentlig ændret
sig. Danmark er naaet frem til Velstand, og det
Forsvar, som dengang kunde føres i Marken for
Salget af et Stykke dansk Territorium, gjælder
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ikke mere: Statskassen trænger ikke til en slig
extraordinær Indtægt. Og nu paa et Tidspunkt,
da Kolonialbevægelsen overalt er i frodig Udvikling, nu da alle evropæiske Magter stræbe af
yderste Evne efter at vinde Fodfæste i de andre
Verdensdele for at skabe større Marked for deres
Handel og Industri, nu, da ogsaa Danmark med
Held deltager i den internationale Konkurrence
og gjennem enkelte Mænds Fædrelandskjærlighed
og Energi har sikret sig nye Virkefelter i det
fjerne Østen - nu har Ministeriet fundet det
betimeligt at indlade sig paa nye Underhandlinger
om Afhændelsen af vore sidste oversøiske Kolonier og det tilmed paa Basis af en Salgssum, der
ikke andrager Halvdelen af, hvad der for tredive
Aar siden bødes for St. Thomas og St. Jan alene.
Da Projektet fra de hemmelige Forhandlingers
Stadium naaede frem til Forelæggelse for Rigsdagens Finansudvalg og derved kom Offentligheden for Øre, mødtes det fra en større Kred'i
af Mænd, repræsenterende forskjellige Samfundsinteresser og politiske Synspunkter med en energisk Protest, som, næst at fremhæve det saarende
for dansk Nationalitetsfølelse ved en saadan Forretning, indtrængende henstillede, at i alt Fald
intet Skridt i en for hele vort nationale Liv saa
betydningsfuld Sag maatte blive foretaget uden
den alvorligste Overvejelse. Vel rejste der sig
ogsaa fra højtansete og med Forholdene nøje
kjendte Mænd Stemmer til Fordel for Øernes
Salg. Men Argumentet, som fremførtes, gik ikke
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ud paa, at Øernes Bevarelse og Ophjælpning
skulde overstige Moderlandets Kræfter; man hævdede kun, at den nuværende Tilstand derude var
en Skam for Danmark, og at det, da der hverken
hidtil var gjort eller turde forventes i en na:r
Fremtid at ville blive gjort de fornødne Skridt
til Øernes Gjenrejsning, var en Pligt for os gjennem en Overdragelse til en mere formaaende
Magt at skabe lysere Kaar for Koloniernes Befolkning -- hvorvidt dette iøvrigt vilde blive Resultatet af det projekterede Salg, ja derom er der
ganske vist blevet rejst megen og, som det synes,
velbegrundet Tvivl. Et Fingerpeg i modsat Retning giver i alt Fald Øernes stærke Tilbagegang,
mens de i Aarene 1807-1814 stade under engelsk
Overhøjhed.
I en Indberetning, som Direktør Hagemann
i r 87 5 afgav i Anledning af Planen om Anlæg af
St. Croix' Fællessukkerkogeri, udtaler Forfatteren,
at man med Hensyn til de af de vestindiske Øer,
der drive Sukkeravl paa gammelkultiveret Jord,
næsten altid fra Moderlandet kan slutte sig til
Koloniens Udvikling og Standpunkt. Han paaviser, hvorledes det engelske, stærkt udviklede
Agerbrug har sat sit Stempel paa Koloniernes,
samtidig n~ed at Englands Mangel paa Sukkerroeindustri har bevirket, at den herigjennem fremstaaede, stærke Udvikling i Maskinernes Indretning
ikke har sat væsentlige Spor i den engelsk-vestindiske Sukkerproduktion. For de franske Besiddelsers Vedkommende paaviser Forf., hvorledes
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Hjemlandets Agerbrugs stærkere Vægt paa Gjødningsprocessen end paa Jordbehandlingen gaar
igjen i Vestindien, samtidig med at Ejendommelighederne ved Moderlandets stærkt udviklede Roeindustri ere overførte til Kolonierne endog i Yæsentlig større Maal end egentlig hensigtsmæssigt.
Hvad de danske Øer angaar, tilføjer Forfatteren
følgende lidet glædelige Bemærkninger:
Om de svenske og danske Øer kan man sige,
at ligesom begge ~foderlandene først sent ere
komne til at deltage i den store Udvikling af Industrien og Agerbruget, som vi nu nyde godt af,
saaledes have Kolonierne aldeles savnet Paavirkning hjemmefra, hvoraf Følgen er bleven den, at
de svenske Øer ere, hvad de danske Øer, hvis
ikke en hjælpende Haand hurtig rækkes, snart
Yille blive: forladte Kolonier, der maa og skulle
leve af - Moderlandet.
Siden da har Forholdet ikke bedret sig hos os.
Vel har Oprettelsen af Fællessukkerkogeriet paa
St. Croix givet Stødet til en Reform for den
Dels Vedkommende, der omspændes af Kogeriets
Stationer, en Reform, vi senere skulle komme
tilbage til, idet den utvivlsomt peger i rigtig Retning og ført videre vil kunne virke heldbringende
for Øen; men selve Landbruget er ikke blevet
paavirket af det lysende Exempel, som Moderlandets mægtige Opsving paa dette Omraade har
kunnet give, og Jorden, som gjennem Aarhundreder har skullet yde samme Art Afgrøde, e1·
ved slet Grundbehandling og manglende Tilførsel
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af ny Næringsværdi nu saa udpint, at den neppe
længer formaar at producere tilstrækkeligt til Dækning af Driftens Omkostninger. St. Jan, som ejer
en af de bedste Havne i Vestindien, og som i tidligere Tid gav Plads for en Række indbringende
Plantager, ligger nu hen som et udyrket Vildnis,
og St. Thomas, der omkring sin ypperlige Havn
engang husede et rigt pulserende Handelsliv, er
af mange samvirkende Aarsager Skridt for Skridt
gaaet tilbage. Kort sagt, Tilstanden forringes
stedse, og Øerne frembyde nu kun et sørgeligt
Billede i Sammenligning med svundne Dages
Herlighed. Dog synes der fra Erkjendelsen af
dette Faktum at være et langt - og helt uforsvarligt - Spring til Konklusionen »saa hellere
sælge «.
Tvertimod: Maa Spørgsmaalet »Kan det forsømte endnu oprettes ved overkommelige Midler «
besvares bekræftende - og dette skulle vi i det
følgende søge at godtgjøre - da foreligger der
utvivlsomt her en Opgave, der har Karakter af
en national Æressag, som ikke bør svigtes, og
det saa meget mindre, som denne Æressag har
den behagelige Side ved sig, at dens Gjennemførelse lover klækkeligt Udbytte af eventuelle Indskud af Arbejdskraft og Kapital.
Og Danmark, som paa den jydske Halvø har
set, h.vad Fædrelandskjærlighed sammen med utrættelig Energi, Kløgt og Flid - ved at vinde frugtbar Jord frem af den golde Hede - har formaaet
at udrette for at bøde paa de Landetab, vi alle
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mødes i at begræde, kan ikke overfor sig selv forsvare frivilligt at skille sig af med en om end nok
saa lille Del af sit Territorium, tilmed en fra Naturens Haand saa rigt udstyret Del som vore vestindiske Øer, og derved overfor Omverdenen give
sig selv et Stempel af vigende Evne og Villie, som
kun lidet harmonerer med de ellers paa alle Omraader saa prisværdige og ihærdige Bestræbelser
for at hævde vor Plads mellem Nationerne.
Hvorledes det i Øjeblikket forholder sig med
Ministeriets Salgsplaner, er ubekjendt. Efter at
Folkethingets Finansudvalg angaaende visse dunkle
Punkter havde afkrævet Konsejlspræsidenten forskjellige Oplysninger, og Ministeren havde svaret,
at han ønskede at afgive disse i skriftlig Form,
synes Spørgsmaalet stille at være gledet tilbage
til Oven·ejelsernes ubestemmelige Regioner.
Man kunde allerede være tilbøjelig til at befrygte, at Ministeriet i dette Spørgsmaal havde
vovet sig saa langt frem, at det for sin egen Skyld
ma:me anse sig forpligtet til at sætte alt ind paa
at faa den gjennemført; og Konsejlspræsidentens
paafaldende Tavshed om denne Sag i Forbindelse
med hans senere fremkomne Erklæring om at ville
demissionere af andre Aarsager øger yderligere Bekymringen for, at Ministeriet skulde finde det hensigtssvarende i sidste Øjeblik at søge Salget forceret igjennem.
Hvorom alting er: Hvad enten nu Salgsplanerne
have været mer eller mindre vel overvejede og tilrettelagte, have de i alt Fald haft den gode Virkning,
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at de have vakt eller rettere gjenopvakt en altfor
længe slumrende Interesse for vore fierne Besiddelser og fremkaldt en fornyet Drøftelse i Skrift
og Tale af Forholdene derude; og, hvad mere er,
den saaledes vakte Interesse vil, efter hvad der
forlyder, i en nær Fremtid give sig forskjellige
praktiske Udslag ved Startningen af flere højst betydningsfulde Foretagender til Øernes Gavn.
Det er for at yde et Bidrag i samme Opgaves
Tjeneste, at nærværende Piece fremkommer. Saavidt den knapt tilmaalte Tid har tilladt det, er
det alt foreliggende, omfattende Materiale i Rigsdagsbetænkninger, Indberetninger, Tidsskriftathandlinger, Piecer og Avisartikler benyttet, og Fremstillingen prætenderer paa intet Punkt at yde noget
selvstændigt eller at fremdrage nye Synspunkter.
Formaalet er alene at sprede lidt Kjendskab
til Forholdene i vore vestindiske Kolonier ud i bredere Kredse og derigjennem at retlede Opinionen
med Hensyn til Spørgsmaalet Salg eller ikke Salg.
Den af vore vestindiske Kolonier, der først
kom under dansk Herredømme, er St. T h o mas,
idet det dansk-vestindiske Kompagni i Aaret 1671
tog Øen i Besiddelse, efterat Englænderne faa Aar
iforvejen havde fordrevet de der bosatte hollandske
Kolonister og senere selv havde opgivet den. St.
Thomas, som er beliggende paa 18 n. Br. og
6 5 vestl. L., 9 Mile øst for Portorico, er en langstrakt, bjergrig Ø; dens Længde er 3 Mil, den
største Bredde 3 Fjerdingvej og Arealet omtrent
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0 Mil (ca. 12,000 Tdr. Land). Paa Sydsiden
ligger Byen Charlotte Amalie som har et Ind·
byggerantal af ca. 9 500 og er Guvernementets
Sæde, efter at dette i I 872 overflyttedes dertil fra
St. Croix. faa Aar efter at St. Thomas var kommen under vor Overhøjhed, erhvervede den danske
Regjering et Stykke Land paa Guldkysten, hvorfra
en til det vestindiske Klima egnet Arbejderbefolkning kunde tilvejebringes. Landbruget tog herefter hurtig et betydeligt Opsving paa den forholdsvis ringe Del af Øen, hvor et saadant overhovedet lod sig praktisere, og Sukkeravlen afløste
den oprindelige Tobakskultur paa de ca. halvthundrede mindre, men velholdte Plantager.
I Aaret I 684 tog Danmark St. Jan i Besiddelse. Øen, der ligger øst for St. Thomas og kun
adskilt fra denne ved et smalt Stræde, har en Størrelse af omtrent I D Mil. Den er ligesom St.
Thomas meget bjergrig, men gav, da den i Aaret
17 16 blev koloniseret, ypperlig Afgrøde paa de til
Kultur egnede Arealer.
Først i Aaret 1733 erhvervede Danmark St.
C ro i x, idet Kong Kristian VI. for det vestindiske
Handels-Kompagni afkjøbte Frankrig Øen for en
Kjøbcsum af 750,000 !ivres, og den der anlagte
Koloni kom hurtig i en blomstrende Tilstand. St.
Croix er beliggende IO Mil syd for St. Thomas
og er som denne af en langstrakt Form, 4 3'4 Mil
lang, medens Bredden varierer mellem 1 1i l Mil
mod Vest og mindre end en Fjerdingvej mod Øst.
Paa Øen findes to Byer, Kristianssted paa
1 1/ 4
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Nordsiden med ca. 5500 Indbyggere og Frederikssted paa Vestsiden med et Indbyggerantal af
ca. 3700. Øen, hvis Størrelse er ca. 3,1 O Mil,
(ca. 52,000 acres eller omtrent 38,000 Tdr. Land)
med ialt ca. 20,000 Indbyggere, har i Sammenligning med de to forannævnte et forholdsvis langt
større til Agerbrug egnet Areal, idet egentlig Bjergformation kun findes paa den nordvestlige Del og
i Østenden.
Vore Koloniers Beboere udvise en broget Blanding af højst forskjelligartede Elementer, Englændere og Irlændere, Amerikanere, Hollændere og
Franskmænd. Den danske Nationalitet er, bo1tset
fra Embedsstanden, saare svagt repræsenteret, og
Negerracen udgjør, som naturligt er, den langt
overvejende Del af Befolkningen. Det almindelige
Talesprog er Engelsk, for Negrenes Vedkommende
dog selvfølgelig i stærkt forvansket Skikkelse; Dansk
kjendes nu kun af meget faa, og Skoleundervisningen i Moderlandets Sprog er nærmest illusorisk.
Til den stærkt blandede Befolkning svarer en Række
forskjellige Religionssamfund - den evangelisklutherske Menighed, hvis Præster sortere under
Sjællands Biskop, Reformerte, Katholiker, Hernhuter, Episkopale og Jøder. Ordningen af den
udøvende, lovgivende og dømmende Myndighed
ville vi i det følgende faa Lejlighed til at omtale.
Øernes Klima er tropisk; Middeltemperaturen
er 27,2 C., kun lidet varierende efter Aarets forskjellige Tider eller indenfor det enkelte Døgn;
varmest ere Juli, August og September, og fra
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Midten af August til Udgangen af Oktober indstiller jævnlig Nordostpassaten sin ellers saa heldbringende Virksomhed. Faste Regntider findes
ikke, og Kolonierne have hyppig, til Agerbrugets
Fordærv, lidt under længere tørre Perioder; Aarets
samlede Regnmængde anslaas for St. Croix' Vedkommende, ifølge Iagttagelser for Perioden 18521889 til gjennemsnitlig ca. 370 lines (ca. 46 inches).
Skjøndt Øerne ikke ere af egentlig vulkansk Natur,
ere Jordrystelser, som Regel dog af lettere Beskaffenhed, ikke sjeldent forekommende . Ogsaa hjemsøges de i den hede Tid jævnlig af Orkaner, der dog
som oftest lade St. Croix væsentlig uberørt. Vegetationen fremviser den tropiske Rigdom ; det vilde
føre for vidt at komme ind paa en nærmere Omtale af Arternes Mangfoldighed; i Flæng skulle vi
nævne Brødfrugttræ og Tamarinde, Banan, Figen,
Orange og Lemon. Ogsaa Cacaotræet synes, efter
Forsøg, der ere anstillede paa St. Jan, at trives
godt paa dertil egnede Steder. Og som et Træ,
der voxer frodigt paa de sandede Kyststrækninger,
skulle vi endnu blot fremhæve Kokospalmen, som,
plantet i større Mængde paa saadanne ellers unyttede Strækninger, formentlig vilde kunne skabe
en god Indtægtskilde. Desværre trives ogsaa det
golde Krotonkrat frodigt og breder sig ikke blot
paa St. Thomas og St. Jan, men ogsaa paa St.
Croix over store, sikkert frugtbare Partier, der for
en væsentlig Del i tidligere Tid have været under
Kultur.
Paa de dyrkede Arealer er det Sukkeravlen, der

nu er eneraadende. I tidligere Tider har som
ovenfor bemærket Tobakken været almindelig udbredt; om det vilde kunne lønne sig at gjenoptage denne Kultur, turde være tvivlsomt, da
den, særlig til Produktion af Kvalitetstobak, kræver adskillige Betingelser og en betydelig Arbejdskraft, som vanskelig vil kunne præsteres. Ogsaa
Bomuld har i tidligere Tid været dyrket med Held,
og ifølge anstillede Forsøg synes Kaffebusken at
kunne trives og give godt Udbytte.
Vore vestindiske Kolonier have, som ovenfor
sagt, haft deres Glansperiode, en Tid, da Handelslivet pulserede intensivt omkring St. Thomas'
stærkt besøgte Havn, og Forretningerne i Charlotte Amalie vare Guldgruber for deres Indehavere,
en Tid, da St. Croix' Sukkermarker hurtig gjorde
deres Ejere til Rigmænd, der levede fyrsteligt paa
deres Plantager, og Øen ikke blot paa Grund af
sin skjønne Natur og sit herlige Klima med fuld
føje kunde kaldes The Gem of the Carib Sea, Antillernes Perle, en Blomstringstid, til hvilken de
nuværende Tilstande danne en beklagelig Kontrast.
Forinden vi gaa over til en nærmere Omtale
af de mulige Veje til Øernes Gjenrejsning, skulle
vi kortelig berøre Hovedmomenterne i deres Udviklingshistorie under dansk Herredømme.
Det i 1671 stiftede dansk-vestindiske Kompagni
manglede fornøden Kapital til fuldt at udnytte de
gunstige Handelschancer, som St. Thomas' ypperlige Havn frembød. Efter Datidens Opfattelse var
det en Kolonisations Hovedformaal at skaffe Mo-
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derlandet den størst mulige direkte Indtægt, som
væsentlig tilvejebragtes gjennem Fastsættelsen af en
forholdsvis høj Ind- og Udførselstold. Bestræbelserne maatte derfor gaa ud paa at forøge Omsætningen i videst gjørligt Omfang, og dette foran ledigede den danske Regjering til at tilstaa et udenlandsk Selskab Ret til i tredive Aar at drive Handel paa St. Thomas. Fra dette Tidspunkt tog Forretningslivet et stærkt Opsving, og selv efter at
Selskabets Ret var udløben i Aaret 17 r 5, formaaede det danske Kompagni ikke at tage Konkurrencen op med det opløste Selskabs hollandske
Funktionærer, som med Regjeringens Tilladelse
fortsatte Forretningerne for egen Regning. Først
da en Del hjemlige Handelshuse, trods Kompagniets Monopol, haYde begyndt at drive Handel paa
St. Thomas under hollandsk Flag, og Kompagniet
senere ved en Sammenslutning med disse var kommet i Besiddelse af fornøden Driftskapital, lykkedes
det at fortrænge det fremmede Element, og fra nu
af skriver det vestindiske Handelskompagnis glimrende Periode sig. I henved fyrgetyve Aar fort•
sattes nu Forholdene uforandrede, indtil sluttelig
den danske Regjering - foranlediget ved den Misfornøjelse, der baade hjemme og ude var opstaaet
paa Grund af Monopolet, og ved forskjellige Misbrug
fra Kompagniets Side - kjøbte dette ud for en ·
samlet Sum af ca. halvanden Million Dollars.
Imidlertid sygnede det stærke Handelsrøre under Regjeringens Ledelse mer og mere hen, og
først da St. Thomas' Havn i Aaret 1764 var ble-

,·en erklæret for en Frihavn, vendte Liv og Rigdom tilbage, endog i stedse stigende Grad. Danmarks Nevtralitet under Krigene i forrige Aarhundredes Slutning og dettes Begyndelse bidrog mægtig
dertil, og efterhaanden udviklede St. Thomas sig
til en Verdenshandelsplads. Øens centrale Beliggenhed i Vestindien, dens store Havn, hvortil Adgangen for Sejlskibe altid er let og bekvem paa
Grund af Indløbets Retning syd til nord, de lave
Toldsatser for Vareindførsel og ikke mindst den
Omstændighed, at St. Thomas' Kjøbmænd raadede
over fornøden Kapital og Kredit til at handle eu
gros og holde rigt forsynede Lagre, gjorde Øen
til et Marked, hvorhen Kjøbmændene ikke blot fra
de vestindiske Øer, fra Portorico, S. Domingo og
Cuba, men ogsaa fra mange mellem- og sydamerikanske Pladser jævnlig søgte for at forsyne sig
efter den lokale Detailhandels Behov, som ikke
tillod dem at give sig i Kast med en direkte Import.
Saaledes holdt Forholdet sig væsentlig uændret
indtil omkring Aaret Treds. Men fra denne Tid
begynder Dekadencen. Den stærkt udvidede Kommunikation med Dampskibe og Telegrafens hastig
spredte Meddelelser gav St. Thomas' Stortid sit
Knæk. Dampskibene føre Varerne - til Fragter,
som Konkurrencen trykker ned - direkte til Forbrugspladserne, og de lokale Kjøbmænd kunne ved
direkte Import sikre sig de forholdsvis mindre Partier, de have Brug for. Derved mistede St. Thomas
mange af sine Kunder, og selv med Steder, der
2
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ikke berø1:tes af Dampskibsruterne, og som fremdeles maa tte benytte St. Thomas som Mellemled,
skiftede Handelen Karakter, idet det lettere Samkvem med det evropæiske Marked tillod Kjøbmanden selv ::it importere sit Forbrug til St. Thomas
og konsignere det der for egen Regning; og det
1igger i Sagens Natur, at Fortjenesten for Øen
ved denne Trafik maatte blive langt ringere end
tidligere, selv om Toldindtægterne, der selvfølgelig ere upaavirkede af Kjøbmændenes større eller
mindr~ Fortjeneste paa de til Øen importerede
Varer, viste, at Varetilførslen endnu en Stund
holdt sig nogenlunde uforandret.
Siden da er det gaaet tilbage med Kæmpeskridt
for St. Thomas. De mange rige Handelshuse
have likvideret eller lukket; af de danske er endnu kun et enkelt tilbage. Mangfoldige af de fordum saa rigtfyldte Pakhuse ligge nu øde og tomme,
og de fleste af de store udenlandske Dampskibsselskaber have flyttet deres Hovedstationer hen til deres
egne Øer.
Et Par Tal ville bedre end noget andet tjene
til at illustrere Tilbagegangen i Tidsrummet, d1:r
er forløbet siden Kolonialloven af 186 3 skilte
Øernes Finanser ud fra Kongerigets.
Tallene
kræve imidlertid en kort Forkbring. Før nærntc
Lovs Fremkomst var Forholdet det, at Moderl:m det oppebar alle egentlige Statsindtægter og samtidig afholdt alle Udgifter for Øerne, som ikk e
vedkom særlige kommunale Anliggender; og Kolonialbudgettet udgjorde en Helhed, hvor Over-

skuddet fra en Ø maatte dække et eventuelt Underskud fra en anden. Kolonialloven overførte
nu samtlige hidtil paa Statens Kolonialbudget opførte Indtægter saavelsom alle de de hidtilværende
Landkasser for St. Thomas, St. Jan og St. Croix
tilkommende Indtægter til de ved Loven oprettede
Kolonialkasser for de to Kommuner St. Thomas
med St. Jan - som i Parenthes bemærket aldrig
ved egne Midler har kunnet dække sine Udgifter
- og St. Croix, og disse vilde fremtidig have at
afholde alle Udgifter, dels de for hver Kommune
særlige, dels de fælles, f. Eks. til Centralbestyrelsen
i Kongeriget, som skulde udredes med Halvdelen
af hver Kasse, mens Militærudgifterne vilde være
at betale i Henhold til en nærmere angivet Fordeling. Ved den nye Ordnings Indførelse gik man
nu ud fra den Betragtning, at hverken Staten eller
Kolonierne burde lukrere ved Forandringen, og at
Staten derfor »til almindelige Statsfornødenheder«
fremdeles burde oppebære fra Kolonierne et saadant Beløb, som man efter en Gjennemsnitsberegning for en forudgaaende længere Periode kunde
paaregnet som Overskud fra Øerne, hvis Forholdene vare forblevne uændrede. Man kom da til
det Resultat, at Monarkiet fra St. Thomas (med
St. Jan) kunde gjøre Regning paa et Overskud af
ca. $ 39,000, men da man samtidig kunde vente
et Underskud paa ca. $ 10,000 fra St. Croix, paalagdes det St. Thomas' Kolonialkasse at udrede et
aarligt Beløb af$ 28,000 (ca. roo,ooo Kroner).
Herefter vilde der, naar alle ordinære Udgifter
2*
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Yare afholdte af Øens Indtægter, endda være et
Overskud paa ca. $ I r,ooo til Disposition for extraordinære Udgifter. Vel vakte Størrelsen af det
nævnte Bidrag til almindelige Statsfornødenheder
Modstand, og det Yar muligvis ogsaa beregnet for
højt; men Kolonialraadet mente dog enstemmigt
at kunne tilbyde et Beløb af$ 14,000 aarligt*).
Man sammenligne med de da anstillede Beregninger, hvorefter Øens Budget balancerede med omtrent$ 40,000 Overskud, Budgettet for r8n 8/nn, der
viser et Deficit paa ca. $ 82,000. - I Tidsrummet
fra Koloniallovens Ikrafttræden og indtil Slutningen af Halvfjerdserne holdt St. Thomas' Indtægter
sig paa ca. $ 200,000 om Aaret; siden da ere de
stadig og jævnt reducerede og have fra Halvfern sernes Begyndelse ,·æret omkring $ 100,000; Budgettet for I 8 98/ 9 n har en Indtægtsside paa ca. $
98,000. Et Blik paa de enkelte Indtægtsposter
giver ogsaa et ret belysende Billede. Medens f.
Eks. Budgettet for IS ; 2 / 7:1 paaregner en Indtægt af
direkte Skatter til et Beløb af ca. $ 5 I ,ooo og en
Toldindtægt paa ca.$ 65,000, og medens endnu
Budgettet for r8 8t / 8;, har de samme Poster opførte
*) Allerede i det forste Decennium efter den nye Ordnings

Ikrafttræden maatte m.m eftergive Belobet for de fem
Aar. lait har Øen pa.1 denne Konto kun erlagt$ 158.750.
- St. Croi:1. fritages ved Kolonialloven for Bidra,n•dehe
i det første Tiaar. Ved senere Love ansattes Bidraget
for hver af Øerne til$ 3,125 aarligt; men St. Croix har
ialt kun erlagt for fire Aar $ 12 1 500. Bidraget til Centralbestyrelsen og Re\'i~ionen i Danmark er bortfaldet
fra 1. April 1871.

21

...

med henholdsvis ca. $ 41 ,ooo og$ 28,000, viser
Budgettet for 1898/ 99 kun ca. $ 29,000 og$ 20,000.
Vareindførselen holdt sig endnu indtil 1872 paa
en Værdi af over 5 Millioner Dollars, mens
Femaaret 188 ~/ 85 -18 88/ 89 kun har en Gjennemsnitsværdi af Indførselen paa omtrent 1 ½ Million,
og det følgende Femaar atter viser en Nedgang
af ca. ½ Million Dollars. Til Skade for Øens
Handelsinteresser har man samtidig set sig nø<lsaget til stadig at forøge Indførselstolden. Ifølge
Loven af 16. April 1862 var Tolden 1¼ pCt. af
Varernes Værdi, for visse nærmere betegnede Kolonialvarer kun ½ pCt., og der var Frihed for en
stor Mængde Varer. Anordningen af 23. Oktober
1885 satte Tolden op fra 11/.1 eller ½ pCt. til 2
pCt. af Varernes Værdi paa sidste Afskibningssted;
den fritog ligesom Loven af 1862 adskillige Varer,
deriblandt Produktionsredskaber til Sukkerkogning
og Romtilvirkning, forsaavidt de virkelig kom Øernes, St. Jans og St. Thomas', Produktion tilgode,
og endvidere alle de dansk-vestindiske Øers Frembringelser, indførte i dansk Fartøj ; men den ophævede Toldfriheden for Moderlandets Frembringelser. Ved Anordn. af 14. April 189 3 og 1 5.
Februar I 89 5 er Indførselstolden yderligere forhøjet til 3 pCt., foreløbig til r. April 1900, af
Hensyn til den i 1873 indførte, men samtidig med
Indførselstoldens Forhøjelse ophævede Fyrafgift.
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Medens det efter det udviklede i alt Yæsentligt maa tilskrives Omstændigheder, hrnrover
man ikke har kunnet være Herre, at St. Thomas
har mistet sin fordums glimrende Position, stiller
Forholdet sig ikke saa lidt anderledes for St. Croix'
Vedkommende.
Da Øen efter langvarige Kampe mellem Kolonister af forskjellige Nationaliteter sluttelig i
Aaret 1650 kom i Franskmændenes Besiddelse,
blev der sat Ild paa de mægtige Skove, hvormed
den dengang overalt var bedækket, og Jorden,
der gjødedes af Træernes Aske, viste en uhyre
Frugtbarhed. Men til Trods herfor sygnede Kolonien hurtig hen som Følge af de Misbrug, hvori
det til Handel paa de franske Øer monopoliserede
fransk-vestindiske Kompagni gjorde sig skyldigt,
og St. Croix laa fra Slutningen af det syttende
Aarhundrede unyttet hen, indtil den i Aaret 173 3
kom i dansk Besiddelse. Fra første Færd gjorde
jordens forbavsende Produktionsevne Øen til et
sandt Lykkeland, hvor store Formuer hastig
tjentes, og saaledes vedblev den i over hundrede
Aar at være en V elstandskilde, hvorfra betydelige
Kapitaler ad direkte og indirekte Vej vandrede
hjem til Moderlandet. Men siden Midten af indeværende Aarhundrede har Forholdet ændret sig,
og som ovenfor bemærket viste Perioden r 8 55/ 5 n r 8 6°/o 1 et ikke saa ringe Gjennemsnitsunderskud for
Statskassen, nemlig ca. $ 17,000, hvilket Landkassens Gjennemsnitsoverskud i samme Tidsrum ikke
kunde afbalancere, idet det kun beløb sig til ca.
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$ 7,000. Imidlertid mente man ved O\·en·ejelserne
,mgaaende Kolonialloven at turde gaa ud fra, at
Øen under det kommende Selvstyre vilde kunne
undgaa det beregnede Deficit, og i de første
Aaringer, 18 65 /r. 6 -18 67 h8 , viste der sig da ogsaa
et samlet Overskud paa ca. $ 31,ooo; men senere
har der med Undtagelse af Aaret 18 71 / 72 , der gav
et enestaaende stort Overskud, og et Par Aar,
hvor Indtægt og Udgift omtrent have balanceret,
stadig været betydelige Underskud, en Del varierende og f. Eks. for Tiden 18W/u - 18 88/ 89 gjennemsnitlig ca. $ ,9,000, for Aarene 18 90 / 01 1893/9,1 gjennemsnitlig ca. $ 57,000; Budgettet for
18 98 / 99 paaregnede en Underbalance paa ca. $
60,000 bortset fra Øens Renteforpligtelser med
Hensyn til det af Moderlandet ved Lov af 16.
Juni 1876 ydede Laan paa 600,000 Kr. og dens
Rentegaranti overfor Fællessukkerkogeriet.
Et første Stød fik Sukkerindustrien paa St.
Croix*) ved Negeremancipationen i 1848**), idet
*) Sukkerdyrkningen paa St. Thomas var allerede begyndt
at sygne hen fra Midten af det 18de Aarhundrede, idet
Øens Plantere foretrak at drage over til det mere
frugtbare . St. Croix, hvor nu, efter }.fonopolets Bort·
fald, Slaver kunde erholdes langt billigere end for. - Paa
St. Jan, hvor, under det frygtelige Oprør i 1733, de
fleste Hvide maatte bøde med Livet for de mod Negrene
rettede, blodige Straffebestemmelser, er al Plantagedrift
ophørt siden 1848. Øen beboes nu kun af 8- 900 Individer, væsentlig subsisterende ved Fiskeri og nogen
Kvægavl.
**) Det af Regjeringen i 1792 udstedte Forbud mod Slave-

en Kompensation for de ved Arbejdslønnens Stigning forøgede Driftsomkostninger gjennem en Fordyrelse af det færdige Produkt hindredes Yed
Konkurrencen med andre Produktionssteder, hYor
man ved at tage de nye tekniske Hjælpemidler i
sin Tjeneste naaede frem baade til ringere Udgifter og større Udnyttelse af Raamaterialet; og
den Erstatning af $ 50 pr. Individ, som Staten
senere udbetalte Plantageejerne, kunde selvfølgelig
kun yde en ganske forbigaaende Hjælp.
Et langt væsentligere Afbræk er imidlertid tilføjet Produktionen af Rørsukker ved den fremblomstrende Roeindustri, som \'ed kunstig Ophjælpning gjennem høje Beskyttelsessatser og
jævnlig tillige ved betydelige Exportpræmier sættes
i Stand til at levere det færdige Produkt til en
Pris, der udelukker Rørsukkeret fra enhver Konkurrence.
Rørsukkerets Værdi var allerede i
7-1--75 falden til 33/-i Cents pr. <ffi fra tidligere
Pris af 4 3 / 4 a 5 Cents og var i 76 yderligere
falden til mindre end 2 Cents pr. <ffi. Man faar
en Forestilling 0111 Prisfaldets Betydning, naar
man betænker, at et Fald paa 2 ½ Cents pr. <ffi
for en Middelhøst, der anslaas til 9000 Fade !1
handel tilfojede ikke Planterne Tab, d,1 Slaveriet jo
ikke dermed ophørte. I Aaret 1847 udstedtes en forordning, ifolge lwilken alle efter den Tid fod te Sia ,·ebørn skulde \'ære fri, og Slaveriet helt skulde bortfalde fr,1
1859. Men i 1848 4dbrød paa St. Croix en Opstand, som
foranledigede Gll\·ernoren til strax at erklære alle Slaver
for fri.

I 500 'll, eller 13 ½ Million 'ill, bevirker en Indtægtsforringelse af $ 33 7, 5oo eller betydelig over
Halvdelen af Driftsomkostningerne for alle St.
Croix' Plantager tilsammen, hvilke anslaas til et
aarlip:t Beløb af $ 640,000.
Og dog er det maaske ikke i disse Omstændigheder, i alt Fald ikke i dem alene, at den
væser1.tligste Grund til Øens Forfald maa søges;
end mindre selvfølgelig i de tilfældige Kalamiteter,
f. Ex. Negerrevolten i 1878, som, skjøndt den
derved foraarsagede Skade ansloges til henved
I Million Dollars, dog kun er af ringe Betydning
i Sammenligning med de ovennævnte Forhold og
ikke har kunnet øve nogen blivende Indflydelse
paa Øens hele finansielle Status, saalidt som Ødelæggelserne under den frygtelige Orkan i I 867
har kunnet gjøre det for St. Thomas' Vedkommende.
Nej, Grunden maa sikkert søges langt dybere,
i selve Landbrugets forsømte Tilstand. Thi selv om
de ovenfor berørte Omstændigheder ville bevirke,
at forrige Tiders Rigdom ikke vil kunne vende
tilbage, selv om Formuerne ikke længer som fordum saa at sige ligge samlede oven paa Jorden
og vente paa den, som i Ro og Mag vil samle
dem op, men fremtidig her som overalt andetsteds kun kunne vindes gjennem intensivt Arbejde og nøje Kjendskab til de mægtige Fremskridt, som Landbruget i de sidste Menneskealdre
har gjort, og som vore vestindiske Besiddelser
hidtil kun i saare ringe Grad ere blevne paavir-

kede af, er paa den anden Side St. Croix' Jordbund nu som forhen af en saa vidunderlig
Frugtbarhed, at dens Dyrkning, skjøndt den i
mer end to Aarhundreder har maattet yde den
samme Afgrøde paa de samme Arealer, fuldtvel kan betale sig. Et praktisk Bevis herfor give
de af Direktør Hagemann paa Øens Vestside oparbejdede Plantager. Her vil man gjennem Sukkermarkernes ypperlige Kultur, gjennem Afgrødernes
kvantitative og kvalitative Fortrinlighed og de opnaaede pekumære Resultater kunne overbevise sig
om, hvad en enkelt Mands Energi og Indsigt
formaar at udrette, og hvad der endnu kan opnaas for Øen i dens Helhed.
Gid det gode Eksempel havde samme Erne
til at smitte som det slette; men desværre, Størstedelen af Planterne - hvis Hovedmængde udgjøres af Irlændere og Amerikanere, idet kun en
6-7 Plantager foruden Direktør Hagemanns ere
paa danske Hænder - lader sig kun i ringe Grad
paavirke deraf, men priser med en Udholdenhed,
der var en bedre Sag værdig, the good old system og skyde Skylden for Misvæxta,u· og Tilbagegang paa alle mulige ydre Omstændigheder,
som enten slet ikke existere eller i alt Fald forholdsvis let kunde modvirkes, naar Fremgangsmaaderne ændredes efter de Forskrifter, som Videnskaben og praktisk Erfaring gjøre indlysende.
At komme ind paa en detailleret Beskrivelse
af Sukkerdyrkningen, som den endnu paa en
\'æsentlig ganske
Flerhed af Plantager drives -
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som for Aarhundreder siden - vilde føre for
vidt. Kun i brede Hovedtræk skulle vi forsøge
at tydeliggjøre Manglerne ved den vanlig benyttede
Metode: Naar et Areal skal beplantes, drager man
med en Plov Furer i 4- 5 Fods indbyrdes Afstand, og disse uddybes yderligere ved, at Ploven
gaar tilbage i samme Rende. Herefter drages ved
Hjælp af Hakker den løse Jord op paa Siderne,
og disse Jordvolde afglattes med Spader, ligesom
ogsaa senere alt Markarbejdet, f. Eks. Lugningen,
foretages \'ed Haandkraft. Naar alt saaledes er
tilberedt, bores i Bunden af disse Render med en
tung, spids Jernstang Huller, hvori Sukkerstiklingerne anbringes og dækkes med lidt Jord. Falder
der nu rigelig Regn, voxe Rørene hurtig op;
men indtræffer der en Tørperiode, kan selvfølgelig
de unge Rødder, som i Kraft af Grundens manglende Bearbejdelse tvinges opad mod den løsnede
Jord, ikke finde Næring, og Avlen mislykkes. Og
naar saaledes Aar efter Aar det samme øvre Jordlag gjennem Aarhundreder benyttes, er det indlysende, at der maa komme et Tidspunkt, hvor
selv den frugtbareste Grund maa sige stop. Hvis
der saa endda tilførtes den tilstrækkelig ny Næring; men Gjødningsprocessen er fuldt saa primitiv som Jordbehandlingen. Naar det Tidspunkt
kommer, da Planteren mener, at Rørene skulle
gjødes , transporteres Gjødningen fra Kvægfolden i Kurve, der bæres paa Hovedet, ud paa
Marken og anbringes i smaa Bunker tæt omkring Røret, og en ganske lignende Anbringelses-
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maade bruges i de forholdsvis sjældne Tilfælde,
hvor man anvender kunstige Gjødningsmidler.
At Sukkerrørene paa denne Vis s:1a godt som
slet ingen Nytte faa af den tilførte Gjødning, er
indlysende, og dertil kommer, at denne forud er
bleven berøvet Størstedelen af sin Kraft ved :n
henligge lange Tider i de aabne KYægfolde, som
for Afløbets Skyld anbringes paa Skraaninger,
saaledes at den opsamlede Gjødning baade gjennemtørres af den brændende Sol og udYandes af
de tropiske Regnskyl.
Til alle disse Mangler ved Rørdyrkningen kommer saa for mange Plantagers Vedkommende den
uheldige Omstændighed, at Planteren tillige er
Sukkerfabrikant. Ved denne dobbelte Virksomhed, der i det væsentlige skal foregaa paa samme
Tid, tvinges han til at holde en langt større Arbejderstyrke, end der vilde behøve_s alene til Dyrkningen, ved hvilken iøvrigt moderne Landbrugsmaskiner kun a1wendes i meget ringe Udstræk ning; og derved bringes de aarlige Driftsomkostninger op til en næsten fabelagtig Højde,
idet de anslaas til omtrent en Trediedel af Plant:tgen!> reelle Værdi (ca. 33,000 Kr. for en Plantage til en Værdi af roo,ooo Kr.), og det skjøndt
Jorden kun er under Behandling med Nyplantning
omtrent hvert fjerde Aar.
Men tillige bliYer
Sukkerudbyttet ved hans ikke fabriksmæssige Behandling af Rør og Saft - neppe mindre forældet
end Jordbehandlingen - baade kvantitativt og ln·alitatin meget ringe, idet der kun indvindes om-

trent 4-5 'li? Sukker pr. 100 '11: Rør, medens man
ved Anvendelsen af Nutidens tekniske Hjælpemidler er i Stand til at indvinde 8-9 'li? af samme
Kvantum Rør. Og alle disse samvirkende Forhold ere Aarsag til, at mens man andetsteds
driver det til et Gjennemsnitsudbytte af ca. 1 500
'li? Sukker pr. Acre, naar man paa St. Croix' Plantager end ikke op til to Trediedele heraf .
. Da Sukkerproduktionen er St. Croix' eneste
Erhvervskilde, rettedes ved Halvfjerdsernes Begyndelse alle Guvernementets Bestræbelser paa at
finde Veje til atter at bringe den paa Fode, og
den daværende Guvernør Garde satte al sin
kjendte Energi ind paa Oprettelsen af et Centralsukkerkogeri, hvorved man dels vilde opnaa en
Adskillelse mellem Landbrug og Fabrikation, saaledes at Plantageejerne helt kunde ofre Tid og
Kræfter paa Jordens Dyrkning, samtidig med at
de ved Indskrænkning af Arbejdskraften kunde
holde Driftsomkostningerne indenfor rimelige
Grænser, de Is ved Benyttelse af nu tidssvarende
Maskiner og Fremgangsmaader kunde paaregne
et væsentligt forøget og forbedret Produkt.
Da Fællessukkerkogeriet spiller en Hovedrolle
i Øens Udviklingshistorie gjennem de sidste Decennier, skulle vi i Korthed anføre de vigtigste
Data, der knytte sig til denne Institutions Tilblivelse og Virksomhed.
Ved Lov af 25. Februar 1876 bemyndigedes
Finansministeren til af Statskassen at udlaane indtil 2 Millioner Kroner til et Aktieselskab med det

Formaal at fremme Sukkerproduktionen paa St.
Croix Yed Anlæg og Drift af Fællessukkerkogerier,
mod at der gaves Pant i Aktieselskabets samtlige
faste Ejendomme i Vestindien med tilhørende
Driftsmateriel og Inventar, og mod at St. Croix'
Kolonialkasse overtog Garanti for Op(yldelsen af
alle Aktieselskabets af Laanet flydende Forpligtelser*). I Juli s. A. stiftedes Selskabet, hvis Aktiekapital, oprindelig 942,000 Kr., i Løbet af de 2
første Aar voxede til r ,070,600 Kr. Et tils~·arende Beløb, hvori dog likvideredes Renten til 3 r.
Marts r 878, udbetaltes da af Statskassen. I Marts
*) Den Finansministeren girne Bemyndigehe gjorde~ n:d
Loven afhængig af, at Arbejderregulati\'et af 26. Januar
1849 ophæ\'edes. Inden nogen Udbetaling af Laanct
fandt Sted, skulde der \'ære udkommet en Anordning,
som bestemte, at nævnte Regulati\' sene~t tre Aar der·
efter skulde være ophævet tilligemed de sig dertil ~lut
tende senere Anordninger. Ifølge Anordningen af 26. J.1
nuar 18-1,9 \'ar Forholdet mellem Arbejdsgh-er og Arbejder ordnet saaledes, at Arbejdskontrakt skulde indgaa,
for et A.ir og Arbcjdcrl!ns Vederl.1g bestaa i fors\·arlig
Huslejlighed med en Jordlod til egen Dyrkning og en Dagløn (i Penge og Katuralier), som ikke maatte overstige en
vis Grænse, men som til Gjengj.eld Kolonialkas~en ,,1r
Garant for. Lønnen , ar reguleret for tre Klasser, ~aa ledes at det beroede paa Arbejderens D) gtighed og On:renskomsten mellem Parterne ,·ed Kontraktem Indgaaelse,
til hvilken Klasse Arbejderen kom til at hore. - Det
er klart, at en saadan Bestemmelse, h\'ordrer Arbejderen
ikke kunde gjore sig Haab om storre Fortjene\te, hrnrmegct han saa end præsterede, ikke skulde \'irkc ampo rende paa Negrenes ifon·cjen ikke synderlig ,·idtr.ekkemk
Arbejdsly~t.

1878 begyndte Fælleskogeriet sin første Kampagne,
som i Begyndelsen tegnede godt; men snart efter
indtraadte Uheld paa Uheld, Brud paa Maskinerne
osv., og da sluttelig Arbejdet maatte indstilles,
viste Regnskabet et Driftstab paa 267,000 Kr.
Imidlertid lykkedes det Selskabet, til hvis Virksomhed der fra Øens Planteres Side næredes de
største Forventninger, at faa sin Aktiekapital forøget med 345,500 Kr., hvorefter der i Henhold
til Loven af 25. Februar 1876 yderligere af Statskassen indbetaltes et Beløb af 344,184 Kr. Driften i de to følgende Aar kunde endnu ikke bære
sig, men medførte et samlet Tab paa 184,000 Kr.
Derimod stillede de to næste Kampagner sig særdeles gunstigt: udover Dækning af det nysnævnte
Tab resterede der et 0Yerskud paa 205,000 Kr.,
hvoraf ca. 105,000 Kr. indbetaltes i Statskassen
for Renterestancer, mens Ministeriet, for ikke at
berøve Selskabet fornøden Driftskapital, paa vis5e
Vilkaar samtykkede i Udsættelse med Indbetaling
af de øvrige 100,000 Kr. Aaret 1883 gav et
Overskud paa henvf.'d roo,ooo Kr.; men til Statskassen kunde intet udredes, da omtrent samtidig
med Regnskabsopgjørelsen Krisen paa Sukkermarkedet begyndte. De to følgende Aar gave henholdsvis et Tab paa 207,000 Kr. og et Overskud
paa 219,000 Kr. Grunden til denne Forskjel maa
for en væsentlig Del søges deri, at Planterne faa
deres Betaling for de indleverede Rør saaledes, at
der erlægges pr. 100 'Hi Rør Dagsprisen for et
nærmere bestemt Kvantum (oprindelig 5½ 'Hi,
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men senere ændret til 6 <til) i\luskovadossukker; i
I 884 vare Priserne faldende, saa at Fabrikken
gjennemgaaende betalte højere Priser end den senere Salgspris for det forarbejdede Produkt, mens
Forholdet var omvendt i 1885. Aaret 1886 gav
et Tab paa 106,000 Kr., men 1887 et tilsvarende
Overskud.
Med dette Aar udløb Centralfaktoriets Kontr.1kter med Planterne, og det lykkedes kun delvis at faa dem fornyede, idet mange af Leverandørerne haabede paa større Fortjeneste ved paany
selv at forarbejde deres Høst, saaledes at Fabrikken, som i de sidste 4 Aar gjennemsnitlig havde
forarbejdet ca. 1 oo Millioner 'ffi Rør, kun kunde
paaregne en Leverance af omtrent det halve
K \·antum. Grundet paa denne Omstændighed og
de laYe Sukkerpriser maatte Selskabet befrygte, at
Driften ikke kunde gjennemføres uden nye Tab,
og det meddeltes derfor Ministeriet, at man for
.1t sikre Fabrikationens Fortsættelse i næste Kamp.1gne maatte anse det for nødvendigt, at der ydedes en Understøttelse af Statskassen, saaledes at
Bestyrelsen derved blev sat i Stand til at opfylde
alle paatagne Forpligtelser. Ministeriet svarede
afvisende, og fort~atte Forhandlinger lod det derefter udenfor Tvivl, at Selskabet vilde lade fabrikken staa ubenyttet i 1888. Da dette kunde
ventes at blive Begyndelsen til en fortsat Stansning af Kogeriernes Virksomhed, og da Fabrikken
herved vilde staa Fare for at forfalde og Statskassen saaledes være udsat for ganske at miste
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indskudte Kapital, for hvilken jo Bygninger
og Inventar tjente til Sikkerhed, og som med
paalebne , Renter nu var lebet op til omtrent 2
Millioner Kr., besluttede man sig til at overtage
Feellessukkerkogerierue til brugeligt Pant; og man
bestyrkedes yderligere i denne Plan ved den Be,
tragtning, at Centralfaktoriet i gunstige Aar havde
vist, at det ikke blot kunde forrente Aktiekapital
og Statslaan, men endog give et betydeligt Overskud, samt at det i sin Tid var blevet anlagt til
Ophjrelpning af St. Croix' Sukkerindustri, og at
det for en vresentlig Del mantre siges at skyldes
Faktoriet, at St. Croix' sukkerdyrkende Areal
trods de lave Sukkerpriser ikke var blevet yderligere forringer i de mellemliggende Aar; og ikke
mindst bestyrkedes man i sin Hensigt ved Overbevisningen om, at Kogeriernes Stansning paa dette
Tidspunkt vilde betyde fuldstrendig Ruin for marige
Plantager - reprresenterende en Rerproduktion
af 20 Millioner cm - som nu ganske manglede
Sukkervrerker, delvis for andre, hvis Sukkervrerker
vare mangelfulde, og srerlig vilde vrere edekcggende for hele den i Ly af Sukkerkogeriet opblomstrede Dyrkning af Smualodder.
Overtagelsen af Fabrikken til brugeligt Pant
ivrerksattes derfor af Guvernementet i November
1887, Allerede i 1889 vare Rerleverancerne arter
stegne, end og hejere end nogensinde for, og siden
da have Kogerieme i Tiden indtil 1893/ 94 inc!.
givet et gjennemsnitligt Driftsoverskud af 77,000
Kr. aarlig.
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Da det ikke i Lrengden kunde anses for heldigt for Sraten at drive Frcllessukkerkogeriet som
brugeligt Pant med Pligt til Regnskabsaflreggelse
for Sels1mbet, frernsattc Finansministeren d. .,.
Mans 1888 et Forslag, ganende ud paa, at Ministeriet bcmyndigedes til, naar Aktieselskabct St. Croix'
Frellessllld:erkogerier opleste sig, paa Statskassens
Vegne at overtage dette Selskabs samtlige Ejendele med derpaa hvilendc Forpligtelser samt til at
anvende et Belob af indtil .P -l-,500 Kr. til Ind lösning af Aktierue i Selskabct til en urennere
fastsat Kurs. Senerc har Forslaget Gang efter
Gang V~ret forelagt uden anden Forandring end
den, at Aflosningssuuuuen stadig er bleven foreget ved rilskrevue Reuter, men kun i 1893 og
1896 have de nedsatte Udvalg afgivet Betrenkning.
I sidstn~vnte Betrenkning slutter Udvalget i sin
Helhed sig til Forslaget idets Skikkelse fra 1888,
men FlertaIlet gj0r sin Tilslutning alhrengig' af, at
der samtidig af Regjcring og Rigsdag vedtages en
Lov om Koloniernes Administrationsforhold, hvori
de Krav imodekcmmes, der fra Thingets Side
maatte stilles om Iangt sterre 0konomi, end Tilfreidet nu for Tiden er.
Det er, S0111 det vii trenigna af ovenstaaende,
et ubestrideligt Faktum, at Frellcssukkerkogeriet
ikke har kunnet opfylde de lyse Forhaabninger,
man knytrede til dets Oprettelse. Man gik efter
de anstillede Beregninger ud fra, at Faretagendet
ikke blot skulde blive lukrativt for sine Aktion.erer, men. tillige skabe en saa foreget Sukkerpro-

duktion , at Differencen mellem samtlige Plantagers
Udbytte og Driftsomkostninger vilde stige fra
$ 60,000 til $ 500,000 og sanledes forrente Plantagernes Vrerdi (17,000 acres !t $ 200) med omtrerit 15 pCt. istedetfor som hidtil med neppe
2 pCt.
Forventningerne have desvrerre vreret
saare langt fra at realiseres . Men for det ferste
maa man erindre, at Planen langtfra kom til Udferelse i sin fulde Udstrrekning, idet Kogerierne
jo kun kom til at strrekke deres Virksomhed over
en forholdsvis ringe Del af det sukkerproducerende Areal, og dernsest, at man, foruden at
lide under de fra et sligt Företagende uadskillelige Begyndelsesuheld, har maattet arbejde med
et Raamateriale, der har vreret vresentlig dyre re
end efter de oprindelige Kontrakter paaregnet paa en Leverancc af JOO Millioner lffi Ror bliver
den ovenomtalte Prisstigning med Vrerdien af
1/2 lffi Muskovadossukker pr. 100 'fr Ror en meget
betydelig Sum og endelig maa man ikke
overse, at de stadig synkende Sukkerpriser nedvendigvis maatte omsrede alle Beregninger.
Men trods de lidte Skuffelser kan man ikke
fornregte Foretagendets gode og heldbringende
Sider; ikke blot har det tekniske Apparat, da de
ferste Vanskeligheder vare overvundne, virket til
fuld Tilfredshed, og den af Guvernementet i 1892
udgivne Sratisrik over Sukkerproduktionen paa
St. Croix viser , at Faktoriet gjennemsnitlig i
Tolvaaret 1878/ 89 har givet ca. 81/ 2 pCt. Sukker
af de der behandlede Ror eller med andre Ord,

for hver Acre henved det dobbelte af, hvad de
selvstrendig fabrikerende Plantager have formanet
at udvinde af Rerene ; men ferst og frernmcst
man man erindre, at det er Frellessukkerkogericr.
der har givet Stedet til en Reform af indgribende
Betydning, nemlig Sukkerdyrkningen paa mindre
Husmandslodder, hvilket selvfolgelig vilde vrere
umuligt, hvis der ikke fandtes et Sted, hvor saadanne mindre Jordbrng, der ikke selv kunne bekoste de til Fabrikationen fornodne Maskiner,
kunde faa deres Afgrede forarbejdet. Paa forskjellig Vis vii denne Reform vise sin gavnlige
Virkning, dels ved at skabe bedre og mere selvstrendige Livsvilkaar for Arbejderbefolkningen og
samtidig formindske Plantagemes Arbejdsudgifter,
dels og fornemlig ved, at efterhannden en stor
Del udyrket Jord kan blive dragen ind under
Kultur.
Efter Guvernementets evenfor nnferre
Statistik var i r889 ca. rooo acres udstykket
i mindre Lodder paa 20-30 acres, og det sanledes anvendte Areal s0ges stadig udvidet. Husmandsloddernes Produktion, som i r878 ikke engang udgjorde 1/2 Million /ffi 1\0r eller o.ss pCr.
af den sam lede Leverance til Fabrikkerne, udgjorde i r8~1/o:. henholdsvis ca. 29 og 23 Millioner <ffi eller C:I. 27 og 29 pCt. af Kogeriernes
Raamateriale.
Af det anforte vil det fremgaa, at Tilbagegangen paa St. Croix skyldes fire samvirkeride Aarsager: De lave Sukkerpriser, det alt for ringe Ror-
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ud bytte, den altfor ringe Sukkerindvinding af de
producerede R0r og de uforholdsmressig heje
Driftsomkostninger. Det ferste af disse Forhold
lader sig ikke rendre ; men Virkningen kan for
en vresentlig Del nevtraliseres, naar de tre andre
Onder gribes radikalt an, ved at man overalt paa
0en serger for Gjennernferelsen af nutidssvarende
Reformer i Landbrug og Fabrikation.
At angive Tilbagegangen paa St. Croix gjennem Paavisning af Plantagemes formindskede
Driftsoverskud eller Jordernes synkende Vrerdi er
ugjerligt paa Grund af manglende statistisk Materiale, Nogen synderlig Formindskelse af det
sukkerdyrkende Areal har, som ovenfor berert,
ikke fundet Sted i de senere Decennier - takket
vrere for en ikke uvresentlig Del Centralfaktoriets
Virksomhed - saa heller ikke ad denne Vej
lader voxende ekonomiske Vanskeligheder sig belyse; men siden Glansperioden i Aarhuudredets
ferste Fjerdedel er der sket en talende Indskrsenkning af Sukkerdyrkningen; dengang vare ca,
30,000 acres under Kultur, i 1850 dyrkedes der
endnu Sukker paa mer end 20,000 acres, og efter
Guvernementets Statistik anvendtes i 1889 kun
16.478 acres, altsaa ikke fuldt en Trediedel af
0ens 51,873 acres, til Sukkeravl, mens 29,776
acres henlaa som Grresgange og ca. )'000 acres
laa 'helt unyttede hen.
Hvad 0ens Udfersel angaar, viser et Blik paa
de aarlige Budgetter. at den heraf flydende Toldindtregt, som i Halvfjerdsernes Slutning paareg-

nedes at andrage opimod $ -+0,000, ved Firsernes
Slutning ikke turde beregnes til mer end ca.
$ 30,000, og Budgetter for l sns/ 9!J sretter kun
denne Post til $ 20,000. Efter Sratistisk Bureaus Meddelelser var Gjennemsnitsvrerdien af
St. Croix' Vare-Indforsel og Udforsel for Aarene 1889/90-1899/94 henholdsvis $ 746,788 og
$ 608,434, mens Vrerdien i 1~nlrlr, var henholdsvis $ 733,860 og $ 57°,487 og i 1895/% henholdsvis kun $ 692,429 og $ 41S,254.
Oplysende for 0ernes hele finansielle Status
er Ministeriets Opgjerelse af Statskassens Tilgodehavende hos Kolonialkasserue i lebende Mellemregning pr. 3 l. Marts 1898 . Belebet udgjorde
7,57 1,7IJ Kr. 40 0., hvoraf 3,67°,973 Kr. 03 0 .
faldt paa Sr. Croix, Resten paa Sr. Thomas. Desuden vare Starens udestaaende Fordringer ved
ban til Private, til Kogerierne og Starens Laan
til St . Croix ialt 2,)01,240 Kr. 21 0 . foruden
Renterestancer, tilsarnrnen 1,1l3,699 Kr. 75 0 . ialt altsaa henved I I Millioner Kr ., hvilket Beleb
nu yderligere er foreget ved to Aars Deficit og
paalebne Renter.

Det er en uorntvistelig Kjendsgjerning, at der
fra den danske Regjering og Bevillingsmyndighed
stedse er vist en vidtgaaende Liberalitet overfor
vore Kolonier i Vestindien. Det anerkjendes da
ogsaa almindeligvis derude, ligesom man overalt
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torstaar at vrerdsrette den Retfre rdighed og Humanitet, der altid er bleven udvist fra Administrationens Side .
Disse Folelser finde et
smuki Udtryk i den Beuenkning , som Kolonialraadet paa Sr. Croix i 1890 ved tog angaaende
det fra Regjeringen fremkomne Forslag til en
iEndring i Kolonialloven af 27. November r863,
og i hvilken man - skjendt man fraraadede Forslagets Frernme af finansielle Grunde, og fordi
det formentlig vilde bereve Kommunen mere af
dens Selvstrendighed end enskeligt og fornedent
- ievrigt med Hensyn til de af Rnadet foreslaaede Modifikationer indskrrenkcde sig til at appellere til Moderlandets iEdelmodigheds- og Billighedsfelelser og ikke betrenkte sig paa selv at
foreslaa et Borrfald af Forsamiingens Ret til Deltagelse i Lovgivningsarbejdet paa de Ornraader,
hvor det formentes. at Starskassen burde afholde
Udgifterne. Anderledes forholder det sig ganske
vist med den af St . Thomas' Kolonialrand i samme
Anledning afgivne Betrenkning, hvori Forsamlingen i ret aggressive Udtryk fremsretter sine
Krav og sluttelig gjennem et Opgjer af alle Moderlandets Pligtforsemmelser kornmer til det ikke
saa lidt overraskende Resultat, at Kongeriget, efter
at have slaaet en Streg over sit Tilgodehavende
hos Kommunen, endda vilde staa i en ret betydelig Gjeeld til denne. Men disse og lignende
skarpe Udtalelser ter ikke betragtes som 'Udtryk
for den i Befolkningen herskende Stemning, idet
de gjreldende Valgretsbestemmelser let ville give

Kolonialmadene en ensidig Karakter som Taleror
for et enkelt mindre Partis Anskuelser. Og Udsagn fra Mrend, der gjennem lang Tids Ophold
paa 0erne sidde inde med neje Kjendskab til
Forholdene, gaa da ogsaa ud paa, at Indbyggerne
i det Hele og Store ere besjrelede af varm Sym pati og loyale Felelser overfor Danmark. Det er
en kjendt Sag, at selv da den letbevregelige, ind fedte Negerbefolkning - SOI11 skarpt adskiller sig
fra de understeds fra indforte, farvede Arbejdere,
og som i mer end en Retning foles tillempet
efter den danske Nationalitet - under Oprerer i
1878 lod sit Raseri gaa ud over Ejendom og
Personer, led det danske faktori saa godt som
ingen Molest, og overalt var »the [actory mall all

rigltt«,
Men kan end Moderlandet sanledes med rolig
Sanwittighed se tilbage paa sit Forhold til 0erne
gjennem de svundne Aaringer, baade i Retning
af human Styrelse og rundhanndet Bistand i vanskelige Tider, ter man paa den anden Side med
Feje rejse det Spergsmaal, om de bragte Ofre
altid have fyldestgjort deres Hensigt, om ikke
under en mere formaalstjenlig Ordning af 0ernes
Forhold en vresentlig Del af de udgivne Kapitaler
dels kunde vrere sparet, dels have furidet en for
0ernes Trivsel mere nyttebringende Anvendelse
ved at ydes efter en bestemt, paa neje Indsigt i
Forholdene grundet Plan og sam les om de Opgavel', der betinge 0ernes Existens. Det liggei'
na-r at autage, at 0ernes Situation kunde vrerct
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vresentlig anderledes og bedre, om man, i Stedet
for som hidtil Aar efter Aar at lade Statskassen
forstrrekke Kolonialkasserue med de til Underbalancens Drekning fornodne Beleb og derved lade
Kommunerne Komme i dybere og dybere Gj:eld
nl Staten, forlrengst var enedes om en Ordning,
hvorved Staren engang for alle paatog sig en vis
Del af Udgifterne, sanledes at Resten kunde og
skulde drekkes af Indtregterne, uden at 0erne
kunde gjere sig Haab om yderligere Tilskud fra
Moderlandet. Det er klart, at Ausvarsfolelsen hos
Kolouialraadene og Villien til at serge for en Foregelse af Indt.egterne er strerkt udsat for at slappes, saakenge Adgangen til Underskuddets Drekning er saa overordentlig bekvem; og hos den
danske Bevillingsmyndighed, hvor Kjendskabet ril
0ernes Forhold og Fremtidsmuligheder gjennemgaaende selvfelgelig ikke er srerlig indtrreugende,
skal den hidtil fulgte Frerngangsmaade sanvist ikke
bidrage til at vrekke en Interesse, der kunde srette
praktiske Spor i vidererrekkende Foranstalminger
til Ophjrelpuing af Kolonierne.
Jo fer man derfor kunde naa frem til en endelig Ordning af Kougerigets og 0ernes pekunirere
Mellemvrerende, jo bedre vilde det vrere for alle
Parter. Et virksornt Middel til at konune ud over
de Divergenser, som hidtil have staaet Regjering
og Folkething imellem, vilde det sikkert vzere, om
der, som foreslaaet i Udvalgsbetrenkningen af 28.
Marts 1893, nedsattes en Kommission til at gjennernarbejde Sagen , En sandan Kommission, sorr

paa selve Stedet vilde have at srette sig ind i
samtlige 0ernes administrative, kommercielle og
agrikulturelle Forhold, vilde i fremtrredende Grad
kunne bistaa den hjemlige Lovgivningsmagt med
Hensyn til en Afgjerelse, som er paatrrengende
nedvendig. nu mere end nogensinde, efter at Ministeriet Rorrings uh eldige Salgsprojekter paa en
under de nuvrerende Omstrendigheder lidet smigrende Maade har henJedet Udlandets Opmrerksornhed paa Danmark og dets Koloniforhold ; og den
vilde til1ige kunne vrere retlcdende for det private
Initiativ, hvis kraftige Tendens i 0jeblikket til at
yde sin Stette lover godt for 0ernes Fremtid. Thi
det er klart, at kun ved et virksomt Samarbejde
melIem dette og Staren vil en vitkelig Forandring
til det bedre kunne gjennemferes. Det er ikke
nok, at Staren, helt eller delvis, giver Afkald paa
sit Tilgodehavende og sorger for Tilvejebringelsen
af en Tilstand, hvorunder 0erne kunne holde Balance og vegetere, det er ikke nok, at den sen der
en Skare danske Embedsrnrend ud til Varetagelsen
af de forskjellige Forvaltningsgrene og sorger for
Opretholdelsen af Ro og Orden, - skal den gjensidige Interesse vedligeholdes og voxe, skal man
baade herhjemme og paa 0erne faa en levende
Felelse af at here sammen. da maa paany som i
forrige Tider dansk Arbejdskraft og dansk Kapital finde Vej' derud ilangt videre Omfang, end
Tilfreldet nu har vreret i en Rrekke af Aar. Her
er Opgaver nok for dansk Foretagsornhed at give
sig i Kast med, Opgaver, som vi altfor lrenge
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have ladet det fremmede Element made for og
forsamme til Skade for Kolonierne og for os selv,
Opgaver, som grebne an paa den rette Maade,
med forneden Kapital , Kundskab og Energi, fuIdt
vel ville vise sig i Stand til at lenne det Arbejde,
der srettes ind paa deres Lesning. Hvilke Ytringsformer det private Initiativ, alene eller i Samvirken med Staren, i en nrer Fremtid kan ventes at
an tage, er det ikke her Stedet at komme nrerrnere
ind paa; kun saameget kan antydes, at man viI
arbejde paa Tilvejebringelseu af en direkte og
regelmressig Kommunikation mellem Moderlandet
og Kolonierne, bestnebe sig paa at gjenvrekke det
hensygnende Handelsliv paa Felter, hvor der endnu
maatte vise sig Muligheder derfor, og sege at
stette de forskjellige Erhvervsveje ved at lette
Omsretningen og gjere Adgangen til Penge lertere og billigere, ligesom der ogsaa vides at vrere
Planer fremme om forsegsvis at inddrage sterre
unyttede Srrrekuinger, der ikke egne sig til Sukkerdyrkning, under anden Kultur.
Det Spergsmaal, som en eventuel Kommission
forst og fremmest vil komme til at beskjrefrige
sig med, er Ordningen af 0ernes Adrninisrrationsforhold, der gjennem en Snes Aar har vreret
den Anstedssten, som Regjeringsforslagene om
Statskassens Overtagelse af visse af 0ernes Udgifts poster og om Starens endelige Overtagelse af
Sr. Croix' Frellessukkerkogeri ere strandede paa i
Folkethinger, hvor man med Styrke krrever en
sterre 0konomi paa dette Ornraade. Allerede
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Samlingen 187~/80 fremkorn der fra Regjeringen
et Forslag. der gik ud paa, at Udgifterne til 0ernes Milnervresen skulde overtages af Staren . Forslaget, som Landschinget med visse Tn odificerende
Tilfejelser gav sin Tilslutning, blev ikke fart igjennem i Folkethinget, hverken idette Aar eller i
det felgende. I Samlingen 188J./85 fremsatte Finansministeren paanyet Forslag. ifelge hvilket
Militrervresenet paa 0erne skulde unddrages fra
de Anliggender, med Hensyn til hvilke de vedkommen de Kolonialrand kunne deltage i den lo Ygivende Myndighed*) gjennem Anordninger, mens
*) Kolonialloven af 27. November 1863 besternmer i SI:
Den lovgivende Myndighed for de dansk -vestindisko
0er er i alle AnIiggender, der udelukkcnde vedrare Forhold indenfor 0ernes Grrcnser, derunder indbefartet
deres Havne og Soterritorium, hos Kongerigets Lovgivningsmagt. Med de i nrervrerende Lovs S 57 (o : Dc
Forpligtelser, som folge af de til Cirkulation paa 0erne
udstedte Kreditbeviser, vedblive at paahvile Monarkiers
Finanser. Kreditbevisernes Belob kan kun forandres ved
Lov.) og S 85 (,: Forandringer i eller Tillarg nl nrervrereude Koloniallov kan kun ske vcd Lov paa den i S
I eller i S 2 besterute Maade.) indeholdte Undtagelser.
Og Iorsaavidt der ikke maatte findes Anledning til paa
sredvanlig Muade at udgive en Lov, udoves den lovgivende Myndighed af Kongen og vedkommeride KoIonialraad iForening igjennem Anordninger, Findes der
Anledning til at udgive en LO\·, skal Forslag tiI denne,
naar ikke sreregne Grunde nodvcndiggjore en Undragelsc,
forekegges vedkorumende Kolonialrand til Benenkning.
Alle de udgivne Anordninger blive at frernlregge paa
Rigsdagen i dennes nrermest paafolgende Samling.
I samme Lovs S 2 besrernrnes : I de ovrige Kolo -
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samtidig Statskasen skulde overtage samtlige Militrerudgifter. Arter vedtog Landsthinget Forslaget
med Tilfejelse af visse Betingelser, men Folkethinget
forkastede dets Overgang til zden Behandling.
Efterhannden som imidlertid Situationen paa
0erne forvrerredes mere og mere, maatte selvfelgelig ogsaa Midlerne til atter at bringe dem
paa Fode faa en mere gjennemgribende Karakter.
og i Rigsdagssamlingen 189°/91 fremsatte Finansmirristeren da et Forslag, hvorefter der for det ferste
sloges en Streg over hele Statskassens Tilgodehavende for ydede Forskud, Laan og Renterestancer, idet samtidig Kolonialkassemes udesraaende
Fordringer for ydede Bureaulaan*) og de dem
tilherende Aktier og Obligationer skulde overgaa
til Statskassen. Og demrest begrrensedes Kolonialraadenes Befejelse dl at deltage i den lovgiven de
nieme vedrorende Anliggender vil der, forinden nogen
Lov, indeholdende Besternmelser, der scerligen vedkomme
dc vestindiske 0er, udgives, vrere at give vedkorumende
Kolonialrand Lejlighed til at udtale sig, naar ikke sreregne Grunde ncdvendiggiere en Undtagelse.
•) Ved Arbejderregulativet blev Kolonialkassen, som ovenfor nrevnt, gjort til Garant for, at Arbejderne erholdt
den normerede Len, og det kom som Felge deraf til
at paahvile den at yde Plantere, der maatte se sIg ude
af Stand til at opfylde deres Forpligtelser overfor Ar·
bejdeme, Laan, Ligesaa bekvem, som denne Ordning
var for Planterne, ligesaa edelreggende maatte den
naturligvis blive for Kreditforhaldene paa Grund af
disse saakaldte Burenulaans Fartrin for enhversomhelst
anden Fordring.

Myndighed til kun at angaa 0ernes kornmunal e
Anliggender [Fattigvresen, Vejvresen, Hegn og Fred,
Borgervrebningen, Frengselsvresenet, Braudvresener,
Lesgseugeri, Arbejds-, Nrerings- og Tyendeforhold,
Lods-, Fyr- og Havnevresenet p:u Sr. Croix samt
Skolevresenet og Sundhedsvresenet, dog for disses
Vedkommende med Undragelse af den overordnede Ledelse og Karautrenevresenet]. De to KOIll '
munekasser for St. Croix og St . Thom:ls med St .
Jan, SOI11 skulde erstutte de hidtilvrerende Kolanialkasser, skulde afholde alle af de nrevnte Poster flydende Udgifter og enkelte andre Poster,
og der tillagdes dem dertil en Del af 0ernes Indtregter, medens Resten skulde tilflyde Statskasscn ,
der vilde have at afholde alle andre Udgifter end
de ovennrcvnte. Efter en Gjennemsnitsberegning
for Aarene I8til/8~ -I888/S!1 vilde herefter KOIllmunekasserne oppebrcrc for Sr. Croix' Vedkorn mende ca. $ 67,000 og for Sr. Thomas' ca. $ 57,000,
hvilket med Fradrng af Udgifterne vilde give et
aarligt Overskud af ca. :$ 2000 og $ 4000, mens
Sratskassen vilde oppebrere fra Sr, Croix ca.$ 87,000,
som Udgifterne vilde overstige med C:I. $ 5°,000,
og fra St. Thomas C:I. $ 76,000, hvilket for denne
0 's Vedkommende vilde bringe Staten et aarligt
Tab af ca. $ 56,000. bit vilde Staren sanledes
komme til at tilskyde ca. $ I06,000 eller ömtrent
4°0,000 Kroner 0111 Aarer.
Over manglende Liberalitet kan man med
Hensyn til dette Regjeringsforslag ikke klage :
foruden at eftergive Gjrelden til Moderlandet, den -
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gang ca. 4 Mill. Kr., vilde man yderligere binde
Renten af omkring ro Millioner til Fordel for
0erne. Ej heller kan man billigvis tage Forargelse af den delvise Ophrevelse af 0ernes Selvstyre; det er i og for sig kun et Skridt henimod
de Tendenser, der raade i Verdens sterste Kolonirige, England, til at fratage Kolonier, der ikk e
kunne tilvejebringe Balance i deres Budget, deres
Selvscendighed, og ikke nser saa vidtgaaende som
Forslag, der herhjemme ere fremkomne fra indsigtsfuld Side om helt at lade 0ernes Finanser
forvalte sammen med Monarkiers, saaledes at 0er·
nes Budgetter optages paa de aarlige Finanslove,
og 0ernes nuvserende, delvis lovgivende Forsamlinger reduceres til kun at veere randgivende.
Som i det foregaaende berert, var det netop Forudsremingen for det ved Kolonialloven indram mede Selvstyre, at 0erne fremtidig skulde kunne
brere sig selv - ja endog yde et klrekkeligt Bidrag til Centraladministrationen herhjemme og til
de alrnindelige Statsfornedenheder. Ikke blot med
Hensyn til de sidsturevnte Punkter, men ogsaa i
Retning af Selvopholdelsesevne viste Forvenmingerne sig jo imidlertid meget snart illusoriske,
og med Forudsretningernes Brist synes unregtelig
ogsaa ethvert retmressigt Krav paa Bibeholdelse
af den ved Kolonialloven hjemlede Tilstand at
rnaatte vrere bortfaldet.
Imidlertid vakte Forslaget, netop paa Grund af
dets Indgriben i Kolonialmadenes Adgang til Del·
tagelse i Lovgivningsarbejdet, strerk Modvillie i

disse, og heller ikke i det danske Folkething har
det vundet Tilslutning. Den Flertalsbetrenkning,
som fremkom den rste April 1896 fra det om
Sagen nedsatte Udvalg, gaar ud fra, at Moderlandet ganske vist er berettiget til at foretage et
saadant Tilbageslag fra Loven af 27. November
186 3, men at Ministeriets Forslag ikke vii fere
til det attraaede Maal ; »det bliver faktisk kun en
Forts:ettelse af det samme System, en noget forskjellig og eventuel lovinressig Fordeling af Pligter og Byrder, men Systemet forbliver det samme,
vii fere videre til samme ynkelige Resulmter : en
kostbar, bureaukratisk Administration med tyngende Skatter og dog med Umuligheden af at
kunne pekunirett tilfredsstille de Fordringer, der
vedblivende ville blive stillede til Kolonialkassen . «
Indskrrenkningen i Kolonialmadenes Myndighed,
mener Flertallet, vii frernkalde almindelig Misfornojelse paa 0erne og svrekke den Ansvarsfelelse,
som felger med Renen og Pligten til selv at ordne
sine Anliggender og brere de dertil svarende Byrder, og den af Regjeringen foreslaaede Deling af
Indtregto- og Udgifter vii kun rent forbigaaende
fri Moderlandet for nve extraordinrere Tilskud,
idet vigende Indtregter og voxende Udgifter hurtig vil forandre Kommunekassernes beregnede
Oversku d til Underskud. Ud fra disse Betragt-iinger foreslaar Flertaller at felge en anden Vej,
.iemlig at lade Staren overtage Udgifterne til Guvernement, Pensioner (dog kun de nuvrerende og
de af de foreslaaede Forandringer i Styrelsen fly J
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dende) samt Militreret og derved lette Kornmunerne for en samler aarlig Udgift af ca. 480,000
Kr. Paa denne Maade mener man, at de ville
kunne klare sig, selv med Bibeholdelse af alle
andre Udgifter end de ovennrevnte, idet St. Croix
skjennes at faa et Overskud paa ca. $ 24,000,
mens St . Thomas (med St. Jan) ganske vist viI
faa et Underskud paa ca. $ 8000, som imidlertid
menes let at kunne indvindes ved en fornuftig
Begrrensning af Administrationsudgifrerne, men
dog muligvis midlertidig viI medfere Nedvendigheden af et Statstilskud paa ca. 20,000 Kr . om
Aaret. Den hele Plan medferer sanledes tilsyneladen de en Udgift, som er ca. 80,000 Kr. sterre
end efter Regjeringsforslaget; men samtidig foreslaas en betydelig Forandring og lndskrrenkning
paa de nrcvnte Poster, idet Flertaller gaar ud fra, at
Koloniernes Administration er unedvendig kostbar.
Ialt lebe Udgifterne ved 0ernes Styrelse, Guvernement, Rets. og Politivresen samt Militrervresen og
dc sig til disse forskjel1ige Omraader slutteride
Pensionsbyrder 01' til et aarligt Bclob af ca.
800,000 Kr. *), hvilket unregtelig maa sy nes ufo r*) Heraf medgaar til Guvernementet ( 1 Guvernor, 2 GlI-

vememcnrssekretrerer, 4 Fuldmregtige m. H.) ca. $ 24,600,
til den vestindiske Overret $ 44 50, til administrative Embedsnuend ca. $ 11,700, til Ret s- og Politivresen (derunder for St, Croix 2 U nderdomrnere og Politimestrc
med 2 Politiassistenter, og for St, Thomas med Sr. Jan
I Underdommer. I Politimester, I Politia ssistent og I
Lmdfoged) ca. $ 55,000, til Milit.er ca. $ 80,000 - og
4
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holdsmressigt dyrt. Flertaller foreslaur derfor at
afskaffe Guvernementet samt lade den i Koloniallovens § 5 omtalte Regjeringsmyndighed og den
i § 10 omhandlede Over övrighed overgan for her
af de to Kommuner til en af Kongen udnrevnt
Borgmester (Prresident). Borgmestrene skulle tillige fungere som Politirnestre og vrcre Formrend
i de respektive Kolonialraad. Endvidere, at den
paa 0erne stationerede Afdeling af Hreren tilbagckaldes. og 0ernes Beskyttelse og Besrettelsen af
Forterne fremtidig overtages af Marinen, som da
til Stadighcd skal holde et Stationsskib derude " ) .
Og endelig, at den vestindiske Overret ophrevcs,
og dens Funktioner overgan til Oven-etten i Kj0benhavn.
Ved disse Foransralrninger beregner
man - - idet man dog ruener midlertidig for nogle
Overgangsaar at maatte bibeholde Guvernementet
under Ledelse af en Mnnd, som med forneden
Sagkundskab kunde indlede og ordne de nye agronomiske, handelspolitiske, kommunale og administrative Forhold .- cn ejeblikkclig Nedgang til

hele dctte store Apparat for et Areal paa ikke Iuldt
6 O Mil med omkring 33,000 Indbyggcre t
*) Ved samme Lejlighed kunde muligvis Marinen overlade
0ernc en af sine udrangerede Smuadampere til Hesorgelse af Kommunikationen mellcrn Oerne, En d 1lI1 fore gaur Befordringen mellem St. Thomas og St. Croix mcd
en gammol Sejlskonnert, som jrevnlig bruger indtil 3(,
Timer til den JO Mil lange Överfart, et Forhold. .~ O I11
baade for Administrationen og det konuuercicllc S.II11 kvcm mua have sine rueget folelige Ulcrnpcr.

380,000 Kr., altsan strax 20,000 Kr. mindre end
efter Regjeringsforslaget, og en endelig Nedgang
i Starens Kolonialudgift til 15°,000 Kr . aarlig,
nemlig Bekostningen til et Stationsskib i sex
Muaneder.
Med dette indviklede og vidtforgrenede Spergsmaal vil en evenruel Kommission forst og frernmest komme til at beskjeftige sig, og om den
end ikke i alle Detailler, ja rnaaske end ikke i
Principer om Fastholden ved det en g,1l1g tilstaaede
Selvstyre, vii kunne slutte sig til den orntalte
Udvalgsbetrenkning, vii den dog efter ' al Sandsynlighed naa til det Resultat, at vresentlige Besparelser i den vestindiske Administration baade
ere gierlige og nedvendige.
Men ved Siden heraf foreligger der som sagt
store og ornfattende Opgaver, til hvis heldige L0Sning Kommissionen ved Selvsyn og Forhandling
med kyndige og erfarne Mrend paa 0erne vii
kunne paavise Vejene. Den vil selvfelgelig rette
sine Bestrrebelser paa at angive Maaderne til at
udvikle de vestindiske Erhvervsveje, og for St.
Thomas' Vedkommende vil den koncentrere sin
Opmrerksomhed paa Havnen , og livad der der
kan gjeres for gjennem Lettelser af Afgifter og
ved Tilvejebringelse af fornedne, nutidssvarende
Indretninger paany at drage Dampskibstrafiken til
den og gj0re den egnet til fuIdt at udnytte de
Chancer, som Gjennemferelsen af de amerikanske
Kanalplaner vil kunne byde; og den vil samtidig undersege. paa hvilke Omrauder der maatte
4*

vise sig Muligheder for en foreget Omsrerning
med Moderland og Udland. For St. Croix' Vedkommen de vil Kommissionen kunne gjore stor
Nytte ved at paavise Vejene til at skaffc Nutidens
Forbedringer og Fremskridt Indpas i det vestindiske Landbrug : den Mulighed synes n;crliggcnde, at man, hvis man i Stedet for som nu at lade
Statsplantagen virke paa en Maade, der gjor den
til alt under end et Forbillede, indrettedc et Men sterlandbrug, der afgav jrevnlige, offentligc Meddelelser 0111 Driften med omhyggelig og udforlig
Redegjorelsc for Bekostning og Udbytte - og
muligvis sammesteds organiscredc en LandbrugsLrcrcanstalt - herigjennem vilde have et heldigt
Middel til at modarbejde Pluntcrnes selvsikrc Fasthalden ved de Iorrcldcdc Frcmgangsmuader.
Men ogsaa i andre Retninger vilde Komrnissioncn kunnc ungivc Kursen saavel for Staren
som for det private Initiativ. De Spergsmaul, f.
Eks., der berores i ovenn.uvntc Udvalgsbctn.nkning, om Sukkerkogeriers Overgang til et Ande lsIorctagcnde og om en planmressig Forrsretrelse af
jordudstykningcn i mindre Ledder, tr.enge sikkort
til en nojere Uddybning. Og Midlerne til at til·
bagevinde for Kultur i alt Fald en vresentlig Del
af de store Strrekninger af St. Croix ' Irugtbarc
Jord, som ligge unyttede hen - muligvi s ved
Dannelsen af et Selskab i Analogi med det danske Hedeselskub - turde ligeledes vente paa en
sagkyndig Belysning. Ogsaa om Mulighcderne for
og Udviklingen af et indbringcndc Kvrcgopdrret
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kunde der vsere Anledning til at skaffe sig Underretning; det tager sig ejendommeligt ud, at vore
Kolonier, der skulde synes i Besiddelse af srerlig
gunstige Betingelser i saa Henseende, end ikke
producere tilstrrekkeligt til eget Forbrug; og ikke
mindre ejendommeligt lyder det, at St, Thomas
henter sit Sukkerforbrug, ikke fra Sestereen, men
fra New York. Den Toldmur, der skiller 0erne
med Hensyn til Varer, der ikke ere producerede
paa Stedet, turde der vrere al Grund til at underkaste et grundigt Eftersyn , ligesom forevri gt ogsaa de best åaende Toldforhold mellem Kolonierne
og Moderlandet, der i 141a Henseende berragre hinanden SOIl1 Udland. Og cndelig vilde sikkort en
cventuel Kommission indlreggc sig Fortjenesre "cd
at sarnle det fornedne Materiale til Bedemmelse
af 0ernes nuvrerende, uheldige Kredit- og Bankforhold og af de Reformer, som paa dette Omraade nedvendigvis maa gjennemfores.
Muligvis vilde Kommissionen tilraade at gje re
Moderlandets Bistand afhrengig af en samtidig
gjennemgaaende Reform af de gjreldeude Love
paa forskjel1ige Felter, hvor 0erne endnu befinde
sig i en gan ske antikveret Tilstand tilstrrekkelig ilJustrerende i denne H en seende vii det vrere,
at man endnu demmer Forbrydere til Baal og
Brand efter Christian V danske Lov og maa
overlade til en Benandningsakt at bringe Straffen
i Overensstemrnelse med nyere Tiders Opfattelsc
af Straffens Vresen og Maal. Men ferst og fornemligst burde dog manske Bistanden gjo res af-

ha~ngig af, at der unordnes og gjennernfores en
tilstrrekkelig fyldig Undervisning i Dansk, saaledes at vort Sprog, om det end ikke kan blivc
almindeligt Talesprog, dog bliver kjendt og skattet i vore Kolonier.

Danmark har ofret sit dyreste Blod paa at

vrerne sit Land: Vi rnaatte bukke under, og Sorgen over Tabet lever endnu ligesaa frisk som den
ferste Dag og vil aldrig svinde. Og nu skuldc
vi for Penge, frivillig, uden ydre Tvang skille os
ved et Stykke af vort Fredreland, som i Aarhundreder har hert os til!
Ligeoverfor den vel kun her til Lands trerikelige MuJighed, at et Ministerium, der selv har
maattet erkjende at staa uden Stette hos alle po litiske Partier, og derfor marigler Rer til at op trrede i Nationens Navn , efter at have afgivet sin
Demissionserklrering skulde have i Sindc at for cere en Sag af saa indgribende Betydning for
hele det nationale Liv igjenuem - og Rygterne
herorn holde sig haardnakket -- er der al Grund
til at ranbe Vagt i Gevrer. Saa meget mere som
der ikke forlyder et eneste Ord om, at Ministeriet
vilde gjere denne Handel afhrengig af Befolkningens Afstemning, som efter al Sandsynlighed
nu vilde faa et ganske andet Udfald end for en
Menneskealder siden.
Og hvilket Skjrer vilde
denne Undladen af at raadsporge Folkevillie n paa
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0erne kaste over os, der altid ligeoverfor den
tvungne Landafstaaelse med ubestridelig Ret have
ha-vdet Kravet i saa Henseende.
Dansk Vestindien er et Stykke af Danmark,
som der ingensinde paany kan blive Tale eller
Tanke 0111 at skille os ved for Penge. Og hvilke
Veje man end i Fremtiden vii felge for at tilvejebringe en neje Vexelvirkning mellem Moderlandet
og Kolonierne, maa Hovedsagen altid blive den,
at der baade ude og hjemme vsekkes og opretholdes en klar og urokkelig Bevidsthed herorn.
Kun paa den Maade kan der skabes et varigt
Gode, kun paa den Maade vii Tilfredsheden over
at forblive under Danmarks Overhejhed kunne
voxe og styrkes paa 0erne.
Men da vii det ogsaa vsere muligt for os at
skaffe Lykke og Velstand tilbage, 0erne ville
pa:my kunne blive til }Ere for Danmark, og Dannebrog viI atter som i svundne Dage med Hreder
kunne vaje over vore vestindiske Besiddelser.
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