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1) 
I. Indledning: 

Den 31. marts 1917 blev de tre dansk-vestindiske 

øer, St. Thomas, St. Jan og St. Croix, overdraget USA 

ved en ceremoni. Indtil da havde der været danskere på 

øerne i ca. 250 år, og sukkerdyrkning havde været det 

altdominerende erhverv. Betingelserne for dette landbrug 

og dets ansatte arbejdere havde svinget meget gennem de 

250 år, og havde i perioderne frem til 1914 flere gange 

givet anledning til regulære arbejderoprØ-'". Senest havde 

de sorte landarbejdere i 1878 sat sig op mod den hers

kende hvide overklasse. Med disse erfaringer i erindringen 

troede ingen blandt de hvide plantageejere, at det ville 

kunne lykkes for de sorte landarbejdere at gennemføre en 

regulær strejke efter europæisk mønster. Hovedopfattelsen 

blandt den hvide befolkning var stadig i begyndelsen af 

det 20. århundrede, at den sorte befolkning var at betragte 

som store og uselvstændige børn. Trods dystre spådomme fra 

de hvide om udfaldet lykkedes det alligevel for de sorte 

landarbejdere på St. Croix at gennemføre en storstilet 

strejke i januar-februar 1916 - med stor succes. Ikke blot 

opnåede landarbejderne en lønforhøjelse på 40%, men de gjorde 

også op med den gamle koloniopfattelse: de sorte havde med 

strejken vist sig i besiddelse af evner, mod og vilje og 

dermed gjort ideen om de sorte som uselvstændige børn til 

skamme. Denne modsætning mellem en gammel og en ny opfat

telse af de sorte og kolonierne i det hele taget kom ofte 

frem i den her behandlede periode, og den betød bl.a. ek

stra besværligheder ved de forhandlinger, der skulle afslut

te strejken. Forskellen mellem de to opfattelser, den "nye" 

og den "gamle" koloniopfattelse, vil blive forsøgt fulgt op 

i den efterfølgende behandling af landarbejderstrejken og 

dern baggrund. 

Strejken på St. Croix var den første landarbejderstrej

ke i Dansk Vestindien, og så vidt vides i hele Vestindien, og 

fik derfor senere konsekvenser for hele arbejderbevægelsens 

udvikling i dette område. Dette aspekt 0ør strejken værd at 

studere nærmere; men også hele optakten til strejken er et 

studium værd. Bag hele organiseringen af arbejderne og til

rettelægqelsen af strejken stod læreren' David Hamil ton Jackson. 

Et af de viqtigste punkter i strejkens baggrund var Jacksons 

rejse til Danmark i sommeren 1915. I behandlingen af dette be-
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søg skal resultaterne af' denne rejse og den utraditio

nelle henvendelse til de danske myndigheder nærmere under 

søges: Var resultaterne rejsen værd? Og hvilken betydning 

fik rejsen for bevægelsens fortsatte forløb? Men allerede 

her kan der peges på betydningen af de bånd, Jackson fik 

knyttet til den danske arbejderbevægelse og det danske 

socialdemokrati. 

Den hvide overklasse på St. Croix havde svært ved 

at forstå, at det faktisk kunne dreje sig om en strejke, og 

bad derfor i november 1915 Danmark om militærhjælp mod et 

eventuelt oprør. De begivenheder, der udspillede sig omkring 

det telegram, der anmodede om hjælp, vil blive gjort til gen

stand for en nærmere undersøgelse, der på visse punkter vil 

trække nye aspekter ind i behandlingen. Og endelig vil natur

ligvis selve strejken og dens forløb blive forsøgt behandlet 

mere udførligt, end det hidtil er sket. 2 ) . Strejken har, så 

vidt vides, ikke tidligere stået i centrum for en behandling; 

andre aspekter af udviklinqen har været i hovedgenstandsom

rådet. I den herværende behandling vil strejken og dens bag

grund i højere grad træde i forgrunden, og problemer som det 

senere salg kun blive inddraget til belysning af hovedemnet. 

De danske avisers behandling af den sociale uro er et 

emne, der aldrig tidligere er blevet nærmere undersøgt - det 

vil der i al beskedenhed blive forsøgt rådet bod på her. Det 

interessante bliver her i første række, hvad der blev fortalt 

om strejken og dens baggrund til de danske læsere - og hvad 

der ikke blev fortalt; hvor stor avisernes interesse var for 

Dansk Vestindien ; og hvad der kunne tænkes at diktere avis 

ernes behandling af stoffet . Hovedtesen for behandlingen af 

de danske aviser er , at der i Danmark var tale om presse på 

jagt efter sensationer ; en presse, der søgte at udnytte det 

vestindiske stof i indenrigspolitisk Øjemed ; og hvis behand

ling i det hele var bestemt af avisernes partipolitiske til

hørsforhold - og holdning til et eventuelt salg af øerne . 

Nordb~r;. / . e~. ;part 19 81 
~y( l../ t:. ·(,. -4:,,1...r." .:_._ -_. 

- '---I-n-ge-· ·Ev a l d · Hansen 
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I,2. Udvælgelsen af aviserne: 

I tiden omkring den første verdenskrig begyndte 

der en koncentration af blade i den danske presse. Det 

betød en udvidet konkurrence om læserne, og kvalitets 

hensyn blev derfor dominerende frem for partihensyn. 3 ) 

Stadig havde læsernes avisvalg efter partifarve dog stor 

betydning, og et af kriterierne for udvælgelsen af avis 

erne til nærværende speciale, har derfor været avisernes 

partipolitiske tilhørsforhold. Et andet kriterium har 

været oplagstal; tanken har været på dette grundlag at 

finde ud af, hvad flest mulige læsere kunne finde i deres 

daglige avis . Desuden er der valgt en provinsavis ud af de 

ialt seks aviser. Begrundelsen har her været, at skønt de 

store hovedstadsaviser også var landsdækkende og udgjorde 

1/5 af provinsens samlede avisoplag, var der stadig på 

landet mange, der kun læste den lokale avis. 4 ) Endelig har 

der været taget hensyn til avisernes trykketidspunkt. 

Med hensyn til trykketidspunktet er der fortrinsvist 

valgt morgenaviser. Det hænger sammen med middagsbladenes 

udprægede "populære" karakter. Morgenaviserne derimod, hvor 

ca . 60 - 70% af oplaget solgtes i abonnement, måtte konkur

rere om læserne og derfor i højere grad satse på saglig be

handling af stoffet. 5 ) Desuden ville de fleste læseres "første

avis" være en morgenavis, og denne derfor sandsynligvis blive 

læst af en bredere læserkreds end middagsbladene~ Trykke

tidspunktet er derimod mindre vigtigt i forhold til provins

pressen . Læserne fik her som oftest kun en enkelt avis, og 

trykketidspunktet blev derfor irrelevant . I stedet , deltes 

læserne i provinsen ofte efter geografiske hensyn, således 

at områdets ældste avis - som hovedregel en konservativ avis 

dækkede byen, mens næstældste avis - en venstreavis - dækkede 

oplandet . 6 ) 

Ud fra disse kriterier har jeg søgt at få en repræsen

tant for hver af tidens store partier : Det konservative Folke

parti , Det rad i kale Venstre , Venstre og Socialdemokrat iet . 

Venstres presse havde i 1913 kun et oplag i København på 4000 

eksemplar e r, 7 ) derimod en god dækn i ng ~provinsen : Valget 

faldt derfor på tidens største provinsavis, aftenavisen Aal

borg Amtstidende , som repræsentant for Venstre-pressen . Aa l-
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borg Amtstidende var yngre end Aalborg Stif tstidende og 

dækkede derfor først og frenunest Aalborqs opland; det 
0 8) 

skete med et oplagstal i 1916 pa 14.000 eksemplarer. 

Foruden de partitilknyttede aviser har emnet lagt 

op til en avis, der mere eller mindre var apolitisk: nem

lig Indre Missions organ Kristeligt Dagblad. Avisen havde 

kun et oplag på 9.000 eksemplarer i 1916, men spillede 

senere i 1916 en rolle ved folkeafstemninqen om salget af 

de dans~estindiske øer. 9 ) Det har derfor -været nærliggende 
l' 

at tænke sig, at avisen også under begivenhederne i for -

bindelse med strejken var interesseret i vestindiske for

hold - og desuden blev avisen især købt af missionske land

boere, der sandsynligvis ikke læste andre aviser. 

I valget af de sidste 4 aviser har partifarven og op

lagstallet været afgørende. Det var derfor naturligt at 

vælge Danmarks daværende største morgenavis, Politiken, som 

repræsentant for den radikale presse. Politikens bruttoop

lag var i · 1916 65 . 700 eksemplarer; den næststørste morgenavis, 

Social - Demokraten udkom med et oplag på 48.500 eksemplarer 

og er valgt som repræsentant for den socialdemokratiske pres-

se. 10) 

Det konservative Folkeparti vil som det sidste af de 

fire partier blive repræsenteret af to aviser . Det hænger 

sammen med , at de to store konservative bladhuse, Det Ber

lingske Hus og De Ferslewske Blade, begge udgav betydnings

fulde morgenblade. Berlingske Tidende udkom med et oplag på 

29 . 800 eksemplarer og er valgt som den ene konservative re

præsentant - hvorimod Nationaltidende, der kun kom i et op

lag på 13.700 eksemplarer, er foretrukket for den større 

Dagens Nyheder som repræsentant for De Ferslewske Blade . 11 ) 

Grunden er , at der stadigt hvilede et vist autoritativt skær 

over Nationalti dende - hvilket bl.a. viste sig ved, at de 

øvrige aviser ofte brugte den som kilde . 

Her med ligger det fast , at de seks udvalgte aviser 

bliver Politiken, Social-Demokraten , Berlingske Tidende , Na

tionaltidende , Kristeligt Dagblad og Aalborg Amtst i dende . 
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I,3. Anvendt Kildematerictle: 

Et generelt problem i forhold til det bevarede 

kildemateriale, både trykt oq utrykt, er, at det i 

overvejende grad starruner fra tidens overklasse. Ar

bejderne selv har ikke efterladt meget materiale, der 

kan bruges i denne forbindelse; en undtagelse er David 

Hamilton Jacksons avis, The Herald. 

Det måske vigtigs~ af det utrykte materiale er 

de pakker, der indeholder det officielle materiale, 

der ankom til Det vestindiske Kontor i Danmark. Kontoret 

hørte under finansministeriet, og i dag findes materialet 

i Rigsarkivet, ordnet i pakker som Sager til Vestindisk 

Journal. Specielt vigtige i denne sammenhæng er de to 

pakker, der indeholder materiale om strejken og bevægel

serne blandt den sorte befolkning i det hele taget -

disse pakker har numrene VJ 1541/1916 og VJ 1784/1916. 

Sammen med Vestindisk Journal er anvendt de vest

indiske kopibØger. I disse kopibøger findes kopier af 

alle ud- og indgåede telegrammer, samt forskellige an

dragender til finansministeriet - oq supplerer derfor Vest

indisk Journal, der naturligvis ikke har bevaret de udgåede 

telegrammer. Også vestindiske KopibØger, hvor her er an

vendt bog III fra 1915 og bog I fra 1916, findes i Rigs

arkivet - arkiveret under Koloniernes Centralbestyrelse. 

En meget vigtigt utrykt kilde, der som oftest er 

blevet overset af den eksisterende forskning, er de breve 

Plantageselskabet Dansk Vestindiens administrator Schmie

gelow skrev til selskabets administration i Danmark fra 

St. Croix. Brevene er vigtige, fordi de giver en planters 

syn på begivenhederne, og dermed supplerer de officielle 

indberetninger. Korrespondancen findes i Erhvervsarkivet 

i Århus, rubriceret under materiale ang. Plantageselskab

et Dansk Vestindien 1914-1916, som Korrespondance med Ad

ministrationen. 

Som den sidste vigtige utrykte kilde skal nævnes 

guvernør HelwEq-Larsens privatarkiv. Arkivet har nummer 

5604 og er arkiveret på Rigsarkivet. I denne forbindelse 

har især pakke 2 interesse: heri findes den levnedsskil

dring, Helweg-Larsen skrev til ordenskapitlet, samt Helweg-
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Larsens erindringer. 

Af trykt samtidigt materiale er de to betænkninger 

fra henholdsvis 1903 og 1916 meget vigtige. Betænkningen 

i 1903 blev "afgiven af den ved allerhøjeste resolution 

af 18. november 1902 anordnede vestindiske kommission". 

Denne betænkning er især god til at belyse forholdene på 

Øerne frem til 1902, samt hvilke foranstaltninger, man 

foreslog til bedring af disse forhold. 

Den anden betænkning blev afgiven i 1916 "i henhold 

til lov nr. 294 af 30. september 1916 nedsatte Rigsdags

kommission anqående De Dansk Vestindiske Øer". Denne be

tænknings formål var at overveje for og imod salg af øerne; 

og af særlig interesse er den lange række af vidneudsagn 

fra tidligere bosiddende eller bosiddende på øerne ang. 

strejken og hele den sorte bevægelse. Desværre findes der 

ingen udsagn fra repræsentanter fra arbejdersiden. 

Vigtige er også de to erindringsbøger fra henholdsvis 

admiral Konow og undenrigsminister P. Munch. Begge bøger er 

udgivet meget senere, men fortæller om begivenhederne set 

af to mænd, der begge var direkte involverede: Konow blev 

sendt til St. Croix i november 1915, som kaptajn på kryd

seren Valkyrien, og Munch var på daværende tidspunkt for

svarsminister, og derfor med i beslutningsprocessen om 

skibets udsendelse. Af samme type materiale er Ove Rodes 

dagbog fra denne periode. 

Endelig skal omtales det helt officielle materiale 

fra Rigsdagstidende - og her er brugt materiale både fra 

Lovtidende og fra Folketingets forhandlinger. 

De udvalqte danske aviser bliver ikke i denne sammen

hæng brugt som kildemateriale på samme måde - det gør der 

imod de to vestindiske aviser "The Herald" og "West End 

News". "The Herald" var de sortes egen avis, og som alle

rede nævnt stort set det enest~ der er bevaret fra denne 

gruppe. 

Desværre har vi kun bevaret avisens to første måneder, 

november og december 1915, resten er gået tabt - derved 

mangler en meget vigtig kilde til selve strejkeforløbet i 

1916 , nu kan vi udelukkende bygge på materiale fra over

klassen. West End News er derimod bevaret for hele perioden, 

og også en udmærket kilde, da den var midt i begivenhedernes 

centrum - her skal man blot tage højde for, at avisen i for-
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året 1915 slog et brat sving fra at støtte arbejderne til 

at blive en arq fjende. 

Af senere fremstillinger er de vigtigste de deciderede 

forskningsprojekter: Andreas Jørgensens artikel om "Plan

tageselskabet Dansk Vestindien'' i Erhvervshistorisk Årbog 

bd. 5, 1953, pp. 52-99; Peter Hoxcer Jensens prisopgave 

"Plantagearbejdernes vilkår i Dansk Vestindien fra slave

emancipationen til øernes salg", Århus 1979; Peder Snedker 

Tofts speciale" Nogle hovedlinier i Dansk Vestindiens Øko

nomiske og sociale historie 1875-1917", Århus 1980; samt 

søren Juuls speciale" Reformer eller salg", København 1978. 

Den traditionelle fremstilling af Dansk Vestindiens historie 

er "Vore gamle Tropekolonier, og her anvendt bind 4, der er 

skrevet af Georg NØrregaard og dækker perioden 1880 - 1917 -

denne bog har dog visse mangler, hvilket nærmere vil blive 

beskrevet i specialets noter. I det hele taget vil diskus

sion med en eksisterende forskning fortrinsvist findes i 

noterne og ikke i selve teksten. 

Til klarlæggelse af problemerne omkring anvendelsen 

af aviserne er brugt H.P. Clausens lille bog "Aviser som 

historisk kilde", Århus 1962. Til nærmere beskrivelse af 

avisernes oplagstal, læserskare m.m. er anvendt Niels Thom

sens doktorafhandling "Dagbladskonkurrencen 1870-1970, Køben

havn 1972. Om de kilder aviserne benyttede sig af, er der 

foretaget en nærmere undersøgelse i begyndelsen af afsnittet 

om de udvalgte avisers behandling af begivenhederne. 

Til disse kilder kommer forskellige opslagsbøger, ar

tikler osv., der har været brugt til belysning af enkelte 

forhold, samt Ove Hornby: "Kolonierne i Vestindien", Køben

havn 1980, der har været anvendt som oversigtsværk. 

II. Den Økonomiske og sociale udvikling i Dansk Vestindien, 
specielt St. Croix, i perioden 1902 - 1916: 

Som baggrund for den sociale uro på St. Croix 1915 -

1916 skal de økonomiske og sociale forholds udvikling i 

tiden efter 1902 undersøges. Det forekommer naturligt at 

starte i 1902, da et nyt kapitel startede i Dansk Vestin

diens historie med forkastelse af det indtil da sidste for

søg på at sælge øerne. Salget blev forkastet af Landstinget 
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ved stemmelighed i den qfgØrende afstemning den 22. oktober 

1902. 1 ) Øernes Økonomiske og sociale tilstand var allerede 

på det tidspunkt ikke god, 2 ) og i et forsøg på at få klarlagt 

forholdene oq få forslaq til reformer nedsatte finansminister 

Hage den 19. november 1902 en rigsdagskommission, der skulle 

fremlægge forslag til en revision af øernes Økonomiske situa

tion, samt fremkomme med forslag til øernes ophjælpning i 

det hele taget. 3 )Kommissionen arbejdede frem til august 1903 

og fremkom i sin betænkning med adskellige reformforslag. I 

denne forbindelse var de vigtigste, at guvernementet skulle 

fritages for visse udgifter, f.eks . til sundheds- og under

visningsvæsenet; at øerne skulle repræsenteres direkte i Folke

ting og Landsting; at valgcensus skulle nedsættes fra $ 500 til 

$ 230; at statsplantagerne skulle udstykkes til landarbejdere, 

de påkaldte squatter-brug; at der påny skulle indføres en form 

for kontraktarbejde for plantagearbejderne; at spiritusskatten 

skulle forhøjes; at sundhedsvæsenet skulle forbedres; og at 

landbruget skulle forbedres ved nye kulturer, en forsøgsstation, 

opmåling af øerne, m.m. 4 ) Efter kommissionen havde afgivet be

tænkning var det så op til Rigsdagen at føre reformerne ud i 

livet gennem lovgivningen. Den vigtigste af de love, der skulle 

rette op på forholdene var kolonialloven af den 6. april 1906. 5 ) 

Men kun få af de reformer, som kommissionen havde foreslået 

var medtaget i loven. Guvernementet blev . således ikke fritaget 

for udgifterne til sundheds- og undervisningsvæsenet; øerne 

blev ikke direkte repræsenteret i Rigsdagen og valgcensus blev 

kun nedsat til $ 300. Den eneste, der reelt blev gennemført, 

var en afgiftsforhøjelse på spiritus, hvorimod udstykning af 

statsplantagerne allerede var blevet umuliggjort, da disse 

plantager var blevet solgt til "St. Croix Sukkerfabrik". 6 ) 

I lovgivningen efter 1906 var der visse forsøg på at 

bedre sundhedsforholdene på øerne, men de gennemgribende re

former, der var hårdt tiltrængte, kom aldrig; ligesom de nød

vendige reformer indenfor landbruget udeblev. 7 ) Resultatet 

blev, at øernes Økonomiske forhold blev ringere og ringere . 

Dette viste sig bl . a . ved øernes store gæl d til statskassen: 

1906 eftergav statskassen i forbindelse med kolonialloven en 

gæld på 10 . 775 . 000 kr. og senere yderligere 1.885 . 000 kr , hvor

ti l kom et år l igt tilskud på ca . 511 . 000 kr . 8 )Trods uviljen 

til at ofre penqe på øerne , flød der således mange penge der 

til , en anden bruq af disse midler kunne formentlig have løst 
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mange af øernes Økonomiske problemer. 

Men det var ikke blot de offentlige finanser, det 

gik dårligt i perioden 1902-1916, også det private er

hvervsliv mærkede nedgang. 

Plantagedriften dominerede på dette tidspunkt to

talt St. Croix's landbrug, og landbruget .var det over

vældende største erhverv på St. Croix med sukkeret som 

altdominerende afgrøde, en afgrøde der omkring 1902 var 

ramt af krise. 9 ) Rigsdagskommissionen af 1902 undersøgte 

også denne krise og stillede i sin betænkning forskellige 

muligheder op til forbedring af sukkerdyrkningens udbytte 

og vilkår.lo) Der blev oqså gjort visse forsøg på at bedre 

sukkerproduktionen, men de fleste forsøg foregik på privat 

basis. Dog hjalp staten bl.a. ved i 1908 at nedsætte den 

danske indførselstold på rørsukker, ligesom stigningen i 

sukkerpriserne på verdensmarkedet, som følge af 1. verdens

krig, hjalp landbruget på St. Croix. 11 ) 

I 1902 udgjorde sukkeret og dets biprodukt rom St. 

Croix's eneste eksportvarer, og landbruget blev derved fan

tastisk fØlsomtoverfor svingninger i sukkerudbyttet og kon-
. kt 12 ) E d . f 1 . . JUn urerne. n spre ning a andbrugsproduktionen til 

også at omfatte andet end sukker havde derforogså indgået i 

1903- betænkningens forbedringsforslag. Specielt det ny

startede private "Dansk Vestindisk Plantageselskab" gjorde 

forsøg med nye afgrøder, men resultatet blev for dårligt, 

og produktionen ophørte lidt efter lidt. 13 ) Sukkeret vedblev 

altså at være den vigtigste afgrøde, men udviklingen gik til

bage, sukkerarealerne reduceredes, og sukkerproduktionen faldt. 

Frem til 1910 gik det nogenlunde tilfredsstillende, men der

efter tegner der sig et trøstesløst billede af et erhverv i 

konstant tilbagegang, således var gennemsnitsproduktionen 

(i libs) frem til 1910 16,7 mill. pr. år, derefter faldt den 

frem til 1916 til 8,6 mill. pr. år. 14 ) 1910 blev således vende

punktet, det skete bl.a. på grund at en voldsom tørke, der 

mere eller mindre konstant fortsatte frem til 1914. Gennem

snitsnedbøren havde på St. Croix 1852 - 1911 været 1176 mm pr. 

år, derefter faldt den i årene 1911-1915 til 900 mm pr. år.15) 

Trods påpegningen i kommissionsbetænkningen i 1903 af 

betydningen af flere forskellige landbrugsafgrøder på St. 

Croix, ser vi altså, at sukkeret stadig dominerede landbrug-
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et 1916, og at den krise, sukkeret havde befundet sig 

i 1902, om muligt var blevet endnu dybere. 

Medvirkende til den ugunstige udvikling i land

brugssektoren var også den mangel på arbejdskraft, der 

opstod. Arbejdskraftmangelen hang for det første sammen 

med den store befolkningstilbagegang fra 18 . 590 indi

vider i 1901 til 14.901 i 1917, hvilket betød, at an

tallet af landarbejdere faldt fra 7.191 i 1901 til 

5995 i 1911. 16 ) En anden grund var emigrationen. Mange 

sorte fra St. Croix emigrede i disse år f.eks. til Puer

to Rico, New York og Panama, hvor Panamakanalen var under 

bygning. De sorte søgte derved at bedre deres forhold, og 

det er typisk for plantageejernes syn på tingene, at de 

satsede på immigration af arbejdere fra det øvrige Vest

indien for at dække deres arbejdskraftbehov. I stedet 

burde de have bedret forholdene for øernes egne arbejdere, 

hvilket nok ville have frataget flere af disse deres ud

længsel .17) LØnninqerne lå f.eks. meget lavt i hele peri

oden; således fik en 1. klasses arbejder 20 cts/ pr. dag 

fra 1902-1913, derefter 25 cts/ pr. dag. 18 ) Selv om det 

var en meget lav løn, syntes den stort set at have fulgt 

prisstigningerne, men altså ikke bedret arbejdernes Øko

nomiske situation. Først ved første verdenskriqs udbrud 

løb priserne fuldstændig fra lønningerne; guvernør Helweg

Larsen søgte da at bedre på situationen ved at tvinge de 

handlende til at acceptere en guvernementsstyret maksimal

prisordning, hvilket dog kun i begrænset omfang hjalp på 
. 19) priserne . 

Den samfundsstruktur, der herskede på St. Croix i 

begyndelsen af 1900-tallet, var i høj grad et levn fra 

slavetiden med en tydelig klassedannelse. Øverst i hiera

kiet sad en fåtallig hvid overklasse og nederst en talrig 

sort underklasse. Pengene var koncentreret hos den hvide 

overklasse, der ejede jorden og således havde magten og 

kunne blokere for en bedrinq af de sorte arbejderes for 

hold . 20) En a f mul i gheder ne , Rigsdagskommissionen af 1902 

havde peget på til bedring af arbejdernes Økonomiske for 

hold , var udstykning af statsplantager ne til sor te squat

ter s . Der blev også gjort visse forsøg ' på en udstykning , 

således udgjorde småbrugene (mindre end 50 acres) i 1915 

30% af det samlede antal landejendomme , men kun 3% af det 
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samlede areal. De fleste ' af disse udstykninger skete på 

privat basis og gav squatteren så ringe vilkår, at resul

tatet på forfåndvar dømt til at blive meget dårligt. 21 ) 

I 1915 fremlagde finansminister Edvard Brandes i Folke

tinget et lovforslag om tvungen udstykning til husmands

brug, forslaget kom aldrig til afstemning, men squatter

institutionen var på det tidspunkt ikke mere etableret, 

end diskussionen for og imod blussede op igen. 22 ) Den 

eneste reelle forbedring af plantagearbejdernes kår fra 

1902-1916 var den offentlige landsby, der oprettedes efter 

anordning af den 6. december 1912. Meningen med landsbyen 

var, at de arbejdere, der ikke boede fast på plantagerne, 

skulle kunne bo i landsbyen, desværre nåede landsbyen ikke 

at få nogen betydning inden øernes salg. 23 ) 

II,2. Sociale forhold: 

Som tidligere nævnt1 ) faldt befolkningstallet på St. 

Croix i perioden 1901 til 1916 fra 18.590 til 14.901 . Hoved

årsagen til befolkningsnedgangen var den store børnedøde

lighed, specielt den store spædbørnsdødelighed: spædbørns

dødeligheden (børn under 1 år) var i gennemsnit for 1902 

til 1916 38,62%. 2 ) Årsagerne til den store børnedødelig-

hed var de forskellige forfattere ikke enige om; der nævntes 

et utal af mulige årsager. Usædelighed var nok en af de mest 

nævnte, og ca . 70% af børnene var da også .født uden for ægte

skab . Også mødrenes arbejde i plantagerne og deres ulyst til 

at passe deres børn blev nævnt. Hygiejnen var også en mulig 

årsag, ligesom den manglende sygepleje . Måske kom skoledirek

tøren for St. Croix, Rlibner-Petersen, sandheden nærmest, når 

han mente, at disse årsager kun var følger af den altoverskyg

gende hovedårsag, nemlig fattigdommen blandt den sorte be

folkning . 3) 

Ligesom der var uenighed om årsagerne til børnedøde

ligheden , var der også spredning i f orslagene t i l en løs 

ning af problemet . Forslagene gik fra moralsk og intellek

tuel opdrage l se , over kravet om flere sygep l ejer sker , præ

miering af gode mødre , bedring af vareforsyning og hygiejne , 

bedre ernæring , til bedring af de Økonomiske forhold gennem 

jordudstykning . 4 ) Reelt blev der dog faktisk intet gjort for 
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at bekæmpe børnedødeligheden efter 1902. I oktober 1915 

fremsatte finansministeriet lovforslag til bekæmpelse 

af børnedødeligheden. Lovforslaoet ville beskytte gra

vide kvinder og enlige ved en bedring af de enlige mødres 

Økonomiske situation og ved dækning af tabt arbejdsfor

tjeneste i tiden før og efter fødslen. Desuden ville for

slaget oprette flere stillinger som barneplejersker, op

rette vuggestuer og uddele præmier til gode mødre. 5 ) Des

værre kom lovforslaget aldrig til afstemning, og då kan 

derfor ikke siges, om disse foranstaltninger ville have 

bedret situationen. 

Hvad angår landarbejdernes daglige livsforhold, ved 

vi meget lidt om de boliger, de boede i. At dømme efter 

billeder var det grundmurede huse, der ser ud til at have 

været rimeligt tilfredsstillende, når det meget udendørs

liv i troperne tages med i betragtning. Husene blev dog 

af samtidige hvide forfattere beskrevet som elendige, det 

kan dog skyldes, at husene blev bedømt ud fra den standard, 

de hvide selv boede under. 6) Hvad angår ernæringen, tyder 

alt på, at de sorte fik en meget ensidig kost. Kosten var 

fortrinsvist baseret på forskellige melsorter, tørret eller 

saltet fisk, med tilskud af frugt og grøntsager fra provi

sionsgrundene, som var en del af en plantagearbejders løn. 

Leveomkostningerne var ikke små i Dansk Vestindien, hvilket 

nok bl.a. forklarer kostens ensidige sammensætning. Pris

erne blev heller ikke mindre af den store told, der var på 

de sortes basale næringsmidler. Tolden var således på hvede

mel 21%, på majsmel 15% og på salt fisk 9%. Da told stort 

set var den eneste form for skat i Dansk Vestindien, ramtes 

de fattige sorte altså uforholdsmæssigt hårdere end de hvide, 

hvis kost var anderledes sammensat. 7 ) 

De sundhedsmæssige forhold var også meget dårlige for 

de sorte på St. Croix. Således var drikkevandsforholdene, 

de sanitære forhold og affaldsforholdene under al kritik. 

De sorte .i byerne fik fortrinsvis deres drikkevand fra 

brønde - åbne brønde, der ofte lå i nærheden af affalds

kuler og på sumpet terræn~ Selv om de sanitære forhold var 

ringe, blev der intet væsentligt forbedret i hele perioden 

fra 1848 til 1917. På plantagerne var forholdene ofte bedre, 

bl.a. fordi drikkevandet var renere, og fordi der ikke var 

så mange mennesker samlet på et sted. 8 ) 
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Et andet aspekt af sundhedsforholdene var udbred-

elsen af forskellige alvorlige sygdomme. Det drejede sig 

f.eks. om malaria, elephantiasis og pest; alle sygdomme, 

der kunne have været begrænset gennem en bedring af hygi

ejnen. 9) Alvorlig var også udbredelsen af spedalskheden, 

der dog blev forsøgt bekæmpet: 1908 korn en anordning til 

bekæmpelse af spedalskheden, og 1909 bekostede Odd Fellow

ordenen opførelsen af et spedalskhedshospital.lO) Privat 

bekostede foranstaltninger kunne også være nødvendige, da 

antallet af læger slet ikke var stort nok. Desuden var 

hospitalerne alt for få og alt for dårlige, bl.a. fordi der 

ingen fattiganstalter og alderdomshjem fandtes. Fattige og 

gamle fik af det offentlige udbetalt en månedlig understøt

telse, der svingede fra 50 cts. til ca. $ 3. Deraf skulle 

de så klare sig, og når de ikke længere var i stand til at 

klare sig selv, blev de indlagt på hospitalerne, der slet 

ikke var beregnet til denne funktion og ikke kunne klare 

overbelægningen.
11

) Og da hospitalsindlæggelse var væsent

lig dyrere enJ plejeanstalter~ ses det paradoks, at de so

ciale udgifter steg i perioden efter 1902, mens befolknings

tallet faldt. Da ca. 70% af pengene gik til hospitalernes 

drift tyder det på en stigning i antallet af fattige og qarnle, 

der ikke længere kunne klare sig selv, hvilket også peger i 

retning af et samfund, der ikke længere kmneklare sine pro
blerner.12) 

Undervisninqssektoren var et af de steder, hvor der 

for alvor blev tilstræbt forbedrinqer fra officiel side 

i tiden 1902-1916. Betænkningen fra Rigsdagskommissionen 

af 1902 fremkom mange forslag til bedringer, og den 10. maj 

1912 korn også en betydningsfuld anordning om skole- og under

visningsvæsenet, der skulle forsøge at bringe Dansk Vestin

diens undervisning på linie med Danmarks. Sandsynligvis med 

tanke på denne anordning mente flertalsindstillingen i Be

tænkningen fra Rigsdagskornrnissionen i 1916, at Dansk Vest

indien var forud for det øvrige Vestindien i undervisnings

sarnrnenhæng, 13) men faktisk fik anordningen ikke den store 

betydning for uddannelsesniveauet blandt de laveste sociale 

klasser . Således var 24,9% af befolkningen over lo år i Dansk 

Vestindien stadig analfabeter i 1917, og ikke mindre end 39,2% 

af befolkningen på landet på St. Croix. 14 ) Den væsentligste 

årsag hertil var foruden manglende penge til oprettelse af 
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landskoler, den splitte6e holdning hos plantageejerne. 

Disse ønskede på den ene side en veluddannet arbejds

kraft, men ville på den anden side ikke undvære børn

ene i markerne længe nok til, at de kunne erhverve en 

uddannelse. 15 ) Også i dette tilfælde savnedes offent

lige midler, men da forsøgene desuden blev modarbejdet 

af planterne, måtte resultatet for de sorte landarbejd

ere blive magert. 

Til slut skal omtales et stort problem i Dansk Vest

indien, nemlig drikkeriet. 1906 blev der gennemført en 

forbrugsafgift på rom for at begrænse forbruget, men den 

store virkning udeblev. En væsentlig årsaa hertil var, at 

planterne havde en økonomisk interesse i at opretholde de 

boder, der udsolgte rommen, samt at planterne, trods for

bud, uddelte rom som provision til plantaqearbejderne. 16 ) 

Det påståede voldsomme drikkeri førte til en omfangsrig 

debat i Danmark i 1915, og i oktober 1915 fremsatte finans

ministeren, som led i den samlede buket af reformforslag 

for Dansk Vestindien, et lovforslag til ændringer i rom

bodholdet, hvilket skulle begrænse drikkeriet. 17 ) I lig-

hed med de øvrige forslag i buketten korn lovforslaget al

drig til afstemning, og sammenfattende om debatten i Dan

mark må det konstateres, at debatten manglede at sætte 

drikkeriet ind i en social ramme. Drikkeriet blev behandlet 

som et isoleret fænomen, dets sammenhæng med dårlige sociale 

forhold kom sjældent frem i debatten. 18 ) 

Det ses altså, at de Økonomiske og sociale forhold 

ikke var blevet forbedrede på de dansk vestindiske øer 

efter 1902. Tværtimod tegnes der et stadigt mørkere bil-

lede af øernes forhold, trods Rigsdagskommissionens arbejde 

med reformforslag i 1902-1903. Og det må konstateres, at 

det specielt var den i forvejen dårligst stillede befolk

ningsgruppe - de sorte landarbejdere - det gik værst ud over. 

Det var disse mennesker, der først og fremmest måtte kæmpe 

med den store børnedødelighed, den dårlige ernæring, den 

lave løn, den manglende l ægehjælp osv, alt resulterende i 

en utrolig fattigdom. Indtil 1. verdenskrig havde landarbejd

ernes løn så nogenlunde kunnet følge prisstigningerne , der 

efter løb priserne fra den i forvejen lave løn, der derved 

udhuledes endnu mere. Det er på baggrund af denne lønudhu-

ling, og landarbejdernes hele dårliqe økonomiske oq sociale 
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situation, at begivenhederne i 1915 og 1916 skal ses. 
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III. Den sociale uro på St. Croix 1914-1916. 

III,l. Optakten til David Hamilton Jacksons Danmarks
rejse: 

Myndiqhederne havde, som vist i det foregående 

afsnit, forsømt at bedre forholdene for St. Croix's 

sorte underklasse efter 1902. De sorte lagde i første 

række skylden herfor hos de lokale myndigheder (hvilk

et ville sige guvernementet) og søgte derfor at få 

deres situation bragt frem for øernes øverste myndig

hed, nemlig finansministeren Edvard Brandes. I som

meren 1914 rejste Hans Bishop derfor til København som 

talsmand for St. Croix's sorte. 1 ) Bishop blev venligt 

modtaget i Danmark, men da der ingen direkte resul

tater kom ud af hans besøg trådte en ny mand frem -

læreren David Hamilton Jackson. 

Jackson havde indtil da holdt en lav offentlig 

profil. Han var uddannet lærer og havde bl.a. under

vist på Peters Rest-skolen, men blev afskediget derfra, 

fordi han udtalte sig mod katolicismen - det kunne ikke 

tillades i den konfessionsløse skole. Guvernør Helweg

Larsen havde mødt Jackson, da denne arbejdede som lærer, 

og var blevet imponeret over hans viden oq dygtighed. 

På baggrund heraf kaldte guvernøren i sommeren 1914 

Jackson op på sit kontor for at høre hans - en indfødt, 

veluddannet sorts - mening om utilfredsheden blandt de 

sorte. 2 ) Helweg-Larsens indtryk af Jackson må have 

været godt, da han halvt om halvt lovede en stilling 

indenfor det offentlige. 3 ) Da Jackson et halvt år senere 

begyndte at træde offentligt frem som de sortes tals

mand, og bl.a. talte imod guvernøren, kølnedes forholdet 

mærkbart. 

Jacksons første offentlige optræden skete i form 

af en række læserbreve i den lokale avis West End News . 

Læserbrevenes direkte baggrund var de dårlige forhold 

på Peters Farm Hospitalet; og først i det sidste af ialt 

5 læserbreve gik Jackson over til en mere generel sam

fundskritik. 4) Desuden meddelte han i dette læsebrev, at 

han ville begynde en oplysende foredragsrække under tit-
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len "The Right of Natives" I begyndelsen af februar 1915 

blev det første foredrag holdt - med et vældigt stort 

publikum. Jackson kritiserede i sit foredrag forholdene 

på St. Croix, og på baggrund deraf startedes allerede 

denne aften en indsamling, der skulle muliggøre en rejse 

til København for Jackson. En rejse, hvor de sortes syns

punkter igen skulle forelægges finansministeren - med håb 

om et bedre resultat end af Hans Bishops rejse. 5 ) 

Den 20. april 1915 rejse Hamilton Jackson fra St. 

Croix, og nåede aftenen før at blive så grundigt uven

ner med West End News redaktør Ovesen, at avisen skif

tede fra at være sympatisør til at blive en af Jacksons 

bitreste fjender. 6 ) 

Jackson rejste over New York på sin vej til Danmark 

og mødtes i USA med emiqrerede dansk-vestindere. Jackson 

berettede om forholdene på St. Croix og fik de udlændige 

dansk-vestinderes støtte i form af et memorandum til f i

nansministeren, der udtrykte støtte til de sorte vest

inderes sag. 7 ) 

III,2. Hamilton Jackson i Danmark: 

Jackson ankom til København den 13. maj 1915 og 

blev ved ankomsten modtaget af det socialdemokratiske 

folketingsmedlem Hans Nielsen. 1 ) 

Jackson var ivrig efter at komme i gang med det 

egentlige formål med sin rejse (at få afleveret de ind

fødtes ønsker og krav til de øverste ansvarlige myndig

heder) og havde derfor allerede dagen efter sit første 

møde med Edvard Brandes, der var finansminister i den 

radikale mindretalsregering Zahle. 2 ) 

Ved dette møde gav Jackson en mundtlig fremstilling 

af forholdene på St. Croix og afleverede de memoranda, 

han havde haft med fra henholdsvis St. Croix og New York; 

samt listen over de, der havde bidraget til hans rejse. 
3 ) Brandes bad Jackson sammenfatte alle ønsker og krav 

i en skriftlig redegørelse - og Jackson af leverede der

for den 21. maj et memorandum, der var ~n sammenfatning 

af klaqerne. 4 ) Jackson havde fået fuldmagt af de sorte 

på St. Croix til at søqe forbedringer, men holdt sig i det 
memorandum, der blev affattet i København alligevel strengt 
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til punkterne i de medbr'agte memoranda. Kun 3 af de ial t 

10 punkter i "Jacksons memorandum" skilte sig ud: nemlig 

kravet om talefrihed; kravet om bedre sanitære og hygi

ejniske forhold samt bedre hospitaler; og krav om bedre 

adgang for unge vestindere til uddannelse i Danmark. Alle 

tre punkter havde dog tidligere været fremme i debatten 

på St. Croix og var altså ikke nye, selv om de først 

skriftligt blev opstillet i Danmark. 

De øvrige 7 krav var følgende: 1. krav om jordud

stykning på 2-4 acres til squatters, med betaling efter 

3 år; 2. ønske om en ny guvernør og nedlæggelse af over

flødige embeder; 3. i samme punkt som kravet om talefri

hed optrådte også et krav om pressefrihed; 5 ) 4. ønske om 

indfødt gendarmeri og åbne oq uafhænqiqe domstole, da de 

sorte mente, at dommerne var for afhængige af pengemagten 

og derfor ikke upartiske; 6. og 7. omhandlede to speciel

le sager om 2 fængslede vestindere; og 8. ønske om sus

pendering af kolonirådenes magt i en årrække, hvor øerne 

skulle styres som kronkoloni og reformerne indføres, der

efter skulle der så vælges et nyt kolonialråd efter al

mindelig valgret. 

Jackson ville gerne have haft flere møder med f i

nansministeren, desværre er der ikke materiale til at 

vise om der fandt flere møder sted. Til gengæld ligger 

det fast, at det trekantmøde Jackson ønskede med både 

finansministeren og guvernør Helweg-Larsen, der samtidig 

var i Danmark, aldrig blev til noget. 6 ) 

Resultatet blev, at Jackson mest korn i forbindelse 

med danskere, der i forvejen var velvilligt indstillet 

overfor ham og hans sag. I første række gjaldt det, den 

socialdemokratiske Hans Nielsen, samt formanden for Lands

overskatterådet, tidliqere kommitteret for guvernør Nord

lien, F.P. Hiort-Lorenzen, og dennes hustru, Ingeborg. 7 ) 

Hans Nielsens største betydning for Jackson blev 

uden tvivl, at han hjalp vestinderen med at komme i gang 

med et grundigt studium af den europæiske arbejder- og 

husmandsbevægelses historie og udvikling, af jordspørg

smål og ikke mindst af strejkespørgsrnål . 8 ) Dette sidste 

fik uvurderlig betydning for den senere' vestindiske land

arbejderstrejkes positive forløb. Af familien Hiort- Loren

zen var det især fru Hiort-Lorenzen, der tog sig af Jack-
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son og introducerede ham' rundt omkrinq, hvilket bl.a. 

resulterede i forskellige foredraa, Jackson fik holdt 
. 9) 

rundt om i hele Danmark. 

Den 22. juli 1915 påbegyndte Jackson sin hjem

rejse, og i samtiden var der stor uenighed om resul

tatet af hans rejse. Det er interessant at notere sig, 

at det var hans modstandere, der mente, at rejsen havde 

givet et godt udbytte i form af løfter fra f inansminis

teren; mens sympatisørerne ikke så en lysning på de sor

tes situation som umiddelbar følge af rejsen.lo) 

Inden sin afrejse havde Jackson af finansmini

steriet den 3. juli modtaget en skrivelse som svar på 

sit memorandum. Indholdet af denne skrivelse var den 

eneste konkrete reaktion Jackson fik fra de øverste 

danske myndigheder - og det er i den forbindelse inte

ressant at bemærke sig, at alle punkterne, undtagen et, 

var udfærdiget af guvernør Helweq-Larsen. 11 ) (Egentlig 

kunne man mene, at Jackson kunne have sparet sin lange 

rejse og fået svaret på St. Croix, men måske var finans

ministerens indblandinq nØdvendia for at få et direkte 

svar til en sort undersåt). Det eneste punkt, der stam

mede direkte fra finansministeren, var et løfte om en sen

ere udvidelse af valgretten til kolonialrådene. 

I svarskrivelsen blev det iøvrigt gjort helt klart, 

at Jackson ingen indflydelse havde eller ville få på de 

lovforslag om husmandsbrug, bekæmpelse af børnedødelig

heden og nedlæggelse af offentlige embeder, der allerede 

længe havde været undervejs. 12 ) Imidlertid blev svarskri

velsen aldrig offentliggjort i Dansk Vestindien, og der 

var man derfor længe overbevist om, at disse lovforslag 

skyldtes Jackson. Jackson søgte først at tilbagevise den

ne fejltagelse senere, da hans position var yderligere kon

solideret, og lovforslagenes vedtagelse trak ud. 13 ) Det 

eneste direkte resulta~ Jackson fik ud af sit memorandum, 

var løfter om at forordningen af 1799 om trykkeernæringen 

i Dansk Vestindien ville blive ophævet, og at ministeren 

ville søge flere midler, så adgangen til højere uddannelse 

i Danmark kunne lettes for unqe vestindere. At få løfte om 

ændring af en 116 år gammel forordning var jo iØvrigt hel

ler ingen ringe præstation, og det må faktisk i sig selv 

siges af have været hele rejsen værd. Værre blev det jo 
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heller ikke af, at finansministeren ikke tøvede med at 

få bragt sine løfter ud i livet; og at Jackson allerede 

på forhånd fik udstedt en bevilling til at trykke, re

digere og udgive et dagblad. Denne forhåndsbevilling sat

te ham i stand til at starte sin egen avis, "The Herald", 

1. november 1915 - endnu inden den nye trykkelov var trådt 

i kraft. Et træk, der fik stor betydning i Jacksons an

strenoelser for at samle de sorte i modstanden mod plan

terne, ændringen af den qamle trykkeriforordning fik der

for uvurderlig betydning for de sortes kamp for bedre for

hold. 14 ) 

Sammenfattende må det fastslås, at påstanden om, at 

Jackson intet fik ud af sin Danmarksrejse, ikke holder stik. 

Først og fremmest medvirkede han til at få afskaffet den u

tidssvarende trykkeriforordning, der stadig gjaldt for Dansk 

Vestindien. Dernæst fik han knyttet en meget værdifuld for

bindelse til Hans Nielsen og derigennem til det danske social

demokrati og den danske arbejderbevægelse, hvilket fik stor 

betydning under den senere strejke på St. Croix. Desuden fik 

Jackson overbevist i hvert fald finansministeren om, at han 

virkelig var den brede befolknings repræsentant og ikke bare 

søgte personlig vinding. 15 ) Og endelig fik Jackson i det 

hele, gennem sine foredrag i Danmark og gennem den opmærk

somhed han blev tildelt af de danske aviser, skabt en ny 

interesse og debat om de danskvestindiske øer. Alt i alt 

et qodt resultat - i alle tilfælde milevildt fra det resul

tats løse besØ~ Hans Bishop havde haft i Danmark året før. 

III,3. Helweg-Larsens Danmarksrejse: 

Som tidligere nævnt var guvernøren for Dansk Vest

indien, Helweg- Larsen, i Danmark på samme tid som Jack

son. Den 25. maj 1915 ankom Helweg-Larsen til København 

for at forhandle med finansminister Brandes om reformer 

for de dansk- vestindiske øer. 1 ) 

I 1914, 2 år efter at Helweg- Larsen var blevet gu

vernør, havde han foretaget en rundrejse i det øvrige Vest

indien for at studere forholdene der. R~sultatet af rejsen 

var blevet 2 forslag til bekæmpelse af henholdsvis bØrne

døJ.elighed og drikkeri. Forslagene var blevet sendt til fi-
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nansministeren i 1914, men først i maj 1915 blev det 

altså muligt at diskutere dem igennem. 2 ) Den alminde

lige utilfredshed i Dansk Vestindien har givet haft en 

medvirkende årsag til hele tanken om reformer; derimod 

har Jacksons kritik ingen rolle spillet: Helweg-Larsens 

rejse til Danmark havde været planlagt fra i hvert fald 

november 1914 - altså 2 måneder før, Jackson trådte of

fentligt frem med sin kritik. 3 ) 

Reformerne i Dansk Vestindien kom hurtigt til de

bat mellem guvernøren og finansministeren efter Helweg

Larsens ankomst til København. Allerede den 26. maj be

gyndte møderne, og den 20. august modtog Helweg-Larsen 

fra finansministeriet udkast til 3 lovforslag angående 

jordudstykning til husmandsbrug, bekæmpelse af børne

dødelighed og indskrænkninger i rombodholdet. 4 ) 

Allerede inden sin afrejse fra Dansk Vestindien 

må Helweg-Larsen have vidst, at Jackson ville fortsæt

te sine angreb på ham i Danmark. Åbenbart stolede guver

nøren ikke nok på sit omdømme, i hvert fald medbragte 

han akkreditiver, der skulle bevise tilliden til ham i 

Dansk Vestindien. Til formålet havde Helweg-Larsen med

bragt et brev fra M.A. Pretto, det i 1915 nyudnævnte 

sorte kongelige kolonialrådsmedlem, og et brev fra "The 

Mutual Improvement Society 11
•

5 ) Brevene var i 1915 3 år 

gamle, og brevskriverne kunne vel tænkes at have skiftet 

holdning siden; så meget desto mere somHelweq-Larsen i 

1912 havde været en nyudnævnt guvernør, der endnu ikke 

havde virket i embedet. Dog skulle det alligevel være 

lykkedes Helweg-Larsen, efter eget udsagn, at vinde 

finansministerens tillid. 6) Brandes'holdning til guver

nøren var dog nok noget mere sammensat: finansministeren 

udtalte i 1915, at enten støttede han fuldt ud sine em

bedsmænd, eller også afskedigede ham dem; men i 1916 

hed det, at Helweg-Larsen havde vist sørgelig mangel på 

menneskekundskab og ikke havde været sin opgave voksen. 7 ) 

Helweg-Larsen havde dog lavet et godt stykke arbejde 

i Danmark og været ivrig for at udarbejde de 3 lovforslag. 

Men guvernøren delte i høj grad i sit kolonisyn interes

ser med de herskende klasser i Dansk Vestindien og ønskede 

ikke, som finansministeren, fuld ligestilling for de sorte 

på øerne. Helweg-Larsens koloniopfattelse var i det hele 
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udpræget patriarkalsk, d'vs. at han mente, at negrene 

skulle behandles som børn og vejledes, ikke være lige

stillede mennesker. Dette patriarkalske kolonisyn, som 

Helweg-Larsen delte med de fleste hvide i Dansk Vest

indien, kom bl.a. klart til udtryk i hans modstand mod 

indførelse af almindelig valgret til øernes kolonialråd. 8 ) 

III,4. Hamilton Jackson tilbaqe i Dansk Vestindien: 

Lørdag den 11. september 1915 vendte Jackson til

bage til St. Croix og fik her en "kongelig" modtagelse 

af den sorte befolkning. 1 ) Efter hjemkomsten afholdte 

han igen store offentlige møder, hvor de sorte mødte 

talstærkt op; 2 ) Jacksons ideer og mål havde ændret sig 

under hans rejse til Danmark, og fra at beskæftige sig 

med generelle sociale forbedringer gik han nu næsten 

udelukkende over til at kræve bedre løn- og arbejdsvil

kår for de sorte landarbejder~ Dette skift hang sandsyn

ligvis sammen med studiet af arbejderbevægelsens histo

rie i Danmark samt forbindelsen med socialdemokratiet 

og betød, at målgruppen for Jacksons taler ændredes. Fra 

at være den sorte klasse i byerne blev det nu landarbej

derne, der støttede Jackson. De sorte var indstillede 

på at kræve højere løn, om muligt ved hjælp af strejke

våbenet, og til det formål dannedes kort efter Jacksons 

hjemkomst en fagforening, "Labor Union". Det ville blive 

nødvendigt for de sorte at stå sammen, hvis noget skul

le kunne gennemføres, og Labor Union fik da også ret hur

tigt ca. 4000 medlemmer. 3 ) Jackson havde sandelig lært 

noget af socialdemokratiet under besøget i Danmark, og 

hele den dansk-vestindiske bevægelse fik også et mere 

socialistisk tilsnit efter hans hjemkomst . Således skrev 

Jackson i en leder i det nye blad "The Herald" den 26. 

december 1915, at for at højne folket måtte først de Øko

nomiske forhold afhjælpes , derefter de sociale - en ty

pisk socialistisk læresætning. 4 ) 

Overklassen på St. Croix blev noget opskræmt ved 

disse foranstaltninger fra Jacksons side. Men det er ty

deligt, at det var de racemæssige side r frem for indhold

et, der beskæftigede Jacksons modstandere mest. Formodent-
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lig var man bange for konsekvenserne for sin egen 

magtstilling, hvis de sorte blev stærke nok til at 

kræve bedre forhold. Desuden troede mange ikke på, at 

de sorte kunne gennemføre en arbejdskamp - man var 

overbevist om, at det ville ende i regulært oprør, 

den måde de sorte hidtil havde anvendt på St. Croix. 5 ) 

I tilknytning til den første udgivelse af Jack

sons blad "The Herald" den 1. november 1915, 6 ) holdt 

Jackson den 31. oktober om aftenen et stort møde, hvor 

han bekendtgjorde, at den 1. november nu ville blive 

udnævnt til St. Croix's 1. maj - "Liberty Day". Denne 

tale blev, ifølge politirapporten, hvilket er vores 

kilde dertil, holdt i en hadefuld og udæskende tone. 

Det eneste, der doq kan karakteriseres sådan var en 

udtaGelse, der kaldte quvernøren "shameless" (hvad 

der senere skaffede Jackson et sagsanlæg på halsen) . 

Ellers handlede talen mest om arbejdernes forhold, 

og forudskikkede en oplysningskampagne i"The Herald" 

til gavn for arbejderne, samt bebudelsen af Liberty 

Day. 7 ) At tonen i Jacksons tale så helt kunne misfor

stås, viser, hvor usikkert man stod overfor de nye for

hold. Og de viser igen, at magthaverne valgte at be

skæftige sig med talernes ydre fremtræden frem for ind

holdet. 

Avisen, "The Herald", var en nyskabelse i det vest

indiske samfund; aldrig før havde de sorte dansk-vest

indere haft deres eget organ. Avisen blev også modtaget 

med megen skepsis og blev kaldt et særligt agitations

organ, der gik ud på at angribe og sværte de danske em

bedsmænd. 8) Det er forståeligt, at "':1he Herald" kunne 

chokere magthaverne på St. Croix for avisens målsætning 

var klar socialistisk - i hvert fald socialdemokratisk. 

Således hed det i prøvenummeret om de sorte dansk-vest

indere: "We want them to enjoy the inalienable rights 

that are due to every free man to the end that the 

people shall rule and not be ruled by af few selected 

bosses from the school of tyranny and injustice". 9 ) 

Planterne stod fuldstændig rådvilde og målløse 

overfor disse ukendte og målrettede skridt fra den sorte 

befolknings side. Der fandtes ingen fortilfælde at gå ud 

fra, og muligvis derfor varede det temmelig længe, før 
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planterne fik dannet deres forening "Planters Associa

tion" som modpol til Labor Union.lo) Som de senerebe

givenheder også vil vise, drømte planterne ikke om at 

give efter for nogle af de sortes krav. I stedet rea

gerede man, som man altid tidligere havde gjort, ved 

at tilkalde ekstra militærhjælp, fremfor at betragte 

de sortes handlinger som led i en arbejdskamp. Først 

da det senere havde vist sig, at de sorte ikke denne 

gang ville lave oprør, kom dannelsen af Planters Asso

ciation i gang, og planterne indstillede sig nødtvungent 

på strejke fremfor oprør. 

III,5. Begivenhederne i november-december 1915: 

"Hamilton ... s agitation getting dangerous. 
Strongly recommend ministry send warship 
two hundred men soon possible. Trouble 
certain. Consul cabled American warship 
meanwhile" .1) 

Kulminationen på flere ( måneders uro og spænding 

på St. Croix kom, da fabrikant G. A. Hagemanns bestyrer 

på plantagen LaGrange, Sørensen, den 2. november sendte 

ovenstående telegram til sin arbejdsqiver i Danmark. 

Telegrammet fortalte, at forholdene, på grund af Hamil

ton Jackson, var blevet så alvorlige, at indsættelse af 

mere militær var nødvendigt. Dette militær skulle komme 

fra Danmark, og Hagemann skulle lægge pres på de ansvar

lige ministre for at få udsendt et krigsskib med en 200 

mands besætning . Da urolighederne i Sørensens øjne var 

helt sikre, havde man allieret sig med den amerikanske 

vicekonsul på St. Thomas. Denne havde samtidig telegra

feret efter et amerikansk krigsskib, der ville kunne 

holde de sorte oprørere stangen, indtil det danske krigs

skib nåede frem. 

Telegrammets indhold er altså klart, mindre klart 

er dets baggrund. Det virker besynderligt, at en privat 

mand telegraferede til en anden privat mand og bad om et 

statsligt krigsskib. Det havde vel været naturligt om 

henvendelsen i stedet var gået gennem guvernementssekre

tær Baumann, der fungerede som guvernør 'under Helweg

Larsens Danmarksrejse. Teleqrammet ville på den måde 

have fulgt den normale kommandovej og være sendt direkte 
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til finansministeren. I et forsøg på at kaste lys over 

problemerne omkring telegrammet, forekommer det mest 

naturligt først at se på de begivenheder på St. Croix, 

der lå forud for telegrammets afsendelse. 

Efter Jacksons hjemkomst fra Danmark og de sortes 

begyndende organisering havde planterne følt deres posi

tion og situation truet. Den strejke, der blev forberedt 

af landarbejderne, troede planterne ikke på kunne gennem

føres uden uroligheder, og overklassen søgte derfor at 

gardere siq ved at anskaffe våben, sende kvinder og børn 

væk fra plantagerne og flytte flere sammen. 2 ) Et eksempel 

på en planters syn på tingene har vi i et brev fra plan

tageselskabets administrator på St. Croix, Schmiegelow, 

til selskabets bestyrelse i Danmark af 16. oktober 1915. 

Schmiegelow skrev i brevet, at Jackson nu var ved at or

ganisere en strejkebevægelse, men det ville helt sikkert 

føre til alvorlige uroligheder, derfor var det statens 

pligt at sende ekstra militær. 3 ) 

Den konkrete baggrund for telegrammets afsendelse 

blev det møde, Jackson afholdte den 31. oktober. Efter 

dette møde skulle de sorte have skreget, hylet og ud

stødt trusler mod de hvide, specielt på plantagerne Wil

liams og LaGrange. 4 ) Det var disse spektakler, der gjorde 

bestyrer Sørensen så opskræmt, at han, støttet af direk

tør Adamsen, Vestindisk Sukkerfabrik, og direktør Nielsen, 

St. Croix - Sukkerfabrik, sendte telegrammet til Hagemann. 

Som allerede nævnt blev telegrammet sendt udenom 

guvernementsekretær Baumann - denne havde sansynligvis 

tidligere afvist at medvirke ved afsendelse af et så

dant telegram. At telegrammets initiativtagere helt havde 

afskrevet Baumanns deltagelse ses af, at man efter tele

grammets afsendelse valgte at orientere administrator 

Schmiegelow herom før Baumann - Schmiegelow havde jo og

så tidligere i brevet til plantageselskabet udtrykt sin 

indirekte støtte til telegrammets afsendelse og indhold. 5 ) 

Guvernementssekretær Baumanns hele holdning og ind

stilling forekommer meget usikker, mest sandsynligt er det 

nok, at han i høj grad handlede ud fra personlige ambiti

oner. Baumanns forhold til guvernøren var ikke godt, og 

det er derfor sandsynliqt, at han ville udnytt e Helweg

Larsens fravær til at gøre sig fordelagtigt bemærket over 
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for sine overordnede i f-inansministeriet. Helweg-Larsen 

havde inden sin afrejse fra Dansk Vestindien bedt Baumann 

holde sig løbende underrettet om situationen på øerne. 

Baumann havde overhovedet ikke orienteret sin foresatte, 

hvilket underbygger, at han mente sig i stand til at gøre 

tingene bedre alene. 6 ) 

Baumann mente ikke, at Jacksons møde den 31. oktober 

havde givet grund til den store uro, men for at imødegå 

uroen i den hvide befolkning foreslog han, at det måske 

ville være en god ide at Øge gendarmeristyrken. At tele

grafere efter et krigsskib var efter Baumanns mening over

f lØdigt, da den danske regering alligevel ikke ville ud

sende et sådant under verdenskrigen. 7 ) Hele Baumanns hold

ning i denne sag tyder på en udpræget mangel på situations

fornemmelse. I stedet for straks efter meddelelsen om plan

ternes private telegram at informere finansministeriet om 

guvernementets syn på tingene, sendte Baumann den 4. novem

ber et telegram der anbefalede en udvidelse af gendarmeri

styrken. 8) Telegrammet, der skulle forklare sagens rette 
' sammenhæng, blev først sendt efter forespørgsel og til ned

sat takst, hvilket yderligere forsinkede det. 9 ) Baumann 

forsøgte altså at udnytte guvernørens fravær til at gøre 

sig fordelagtigt bemærket, det kan næppe være lykkedes. 

Anden del af begivenhederne omkring det private tele

qram foregik i Danmark, hvor den danske regering måtte over

veje, hvilke skridt der skulle tages. 

Allerede den 1. november indledtes begivenhederne i 

Danmark. På denne dag holdt det radikale ministerium mi

nistermøde, hvor hovedpunktet var en henvendelse fra Dan

marks ambassadør i Washington om et ønske fra USA's side 

om at købe de dansk-vestindiske øer - salget blev vedtaget 

på ministermødet, foreløbigt skulle det dog holdes hemme-

1 . t lo) ig . 

I nærværende sammenhæng var det mest interessante 

på mødet undenrigsminister Scavenius;overvejelser om USA. 

Ministeren luftede den tanke, at USA kunne tænkes at ville 

opmuntre urolige gemytter i Dansk Vestindien, således at 

der virkelig ville blive uroligheder. På den baggrund vil

le USA så have en grund til at gribe m~litært ind på øerne -

og dermed svække Danmarks position under de kommende salgs

forhandlinger. Det vil altså sige, at det radikale ministe-
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rium allerede den 1. november diskuterede muligheden for 

og følgen af uroligheder - intet blev dog besluttet med 

hensyn til at foregribe USA's træk ved selv at sende mili

tær til øerne. 11 ) 

Den 3. november modtog så fabrikant G. A. Hagemann 

telegrammet fra sin bestyrer på St. Croix. Planterne på 

St. Croix havde vel ment, at Hagemann var den private per

son, der havde størst mulighed for at presse myndighederne 

i Danmark - og Hagemann gik da også straks i gang. I første 

omgang telefonerede han telegrammet til Politiken for gennem 

avisen at få rejst et offentligt krav om beskyttelse af de 

d k . t 0 12) . d ans e in eresser pa øerne. Desu en søgte Hagemann at 

få fat på finansminister Brandes. Brandes var imidlertid 

til taffel hos kongen på Fredensborg, og Hagemann har så 

i stedet talt med guvernør Helweg-Larsen. 

Helweg-Larsen tog derefter ud til banegården for at 

modtage ministrene ved deres tilbagekomst til København, 

og sammen med forsvarsminister Munch, udenrigsminister 

Scavenius og finansminister Brandes blev han i togkupeen 

for at diskutere tingene. 13 ) Øjensynligt var ministrene 

uvillige til at udsende et krigsskrib på det spinkle grund

lag . I førsteomqang besluttedes det derfor, at Helweg-Lars

en skulle udbede flere detaljer fra guvernementet, mens 

Munch undersøgte mulighederne for eventuelt senere at ud

sende krigsskibet Valkyrien. 14 ) 

Efter Helweg-Larsen senere var taget af sted for at 

besørge telegrammet, blev ministrene nok alligevel enige 

om at udsende Valkyrien. Den sidste linie i Sørensens tele

gram: "Consul cabled American warship meanwhile"lS) syntes 

at bekræfte de bekymringer, der var blevet taget op på 

ministermødet, om USA's ønske om militær indgriben i Dansk 

Vestindien. 16 ) Det vil sige, at beslutningen om udsendelsen 

var Valkyrien allerede blev truffet den 3. november. Men 

beslutningen blev ikke truffet af frygt for formodede uro

ligheder blandt den sorte befolkning på St. Croix, derimod 

af hensyn til at USA ikke skulle have en undskyldning for 

militært at gribe ind på de danske øer. 

At beslutningen om at udsende Valkyrien faktisk blev 

truffet allerede den 3 . november underbyqqes af, at skibets 

kaptajn, Konow, all e rede midnat den 4 . nove mbe r blev ind

kaldt til orientering. 17 ) Altså et h e lt døgn før det uddyb-
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ende telegram, der officielt blev begrundelsen for ud

sendelsen, nåede frem fra guvernementet. 

Beslutningen blev efter al sandsynlighed først 

truffet, efter Helweg-Larsen var kørt igen. Det virker 

nemlig usandsynligt, at guvernøren allerede på dette 

tidspunkt blev indviet i planerne om salg. Salgsbeslut

ningen var endog meget hemmelig, og havde ministrene Ove 

Rode og Edvard Brandes ret i deres beskrivelse af Helweg

Larsens nervøse sindstilstand den 3. november, var han 

bestemt ikke en, man betroede den slags. 18 ) Noget andet 

er, at havde Helweg-Larsen vidst besked om Valkyriens 

hurtige udsendelse havde han sandsynligvis ventet de par 

dage og sejlet til Dansk Vestindien med krigsskibet. I 

stedet tog Helweg-Larsen afsted den 4. november med færg

en over New York for at komme hjem hurtigst muliqt. 19 ) 

Hvor alvorlig hemmeligholdelsen af salgsbeslutningen 

blev taget ses desuden af, at Munch ringede til Politikens 

redaktør Cavling og bad ham stryge den sidste linie i Søren

sens telegram inden offentliggørelsen. På den måde ville 

USA overhovedet ikke blive nævnt i forbindelse med hele 

udviklingen på St. Croix. 20 ) Endelig illustreres den vig

tige hemmligholdelse også af, at salgsbeslutningen over

hovedet ikke nævntes på det partimøde, der afholdtes den 

9. november. Mødet blev holdt for at orientere de radikale 

folketingsmedlemmer om Valkyriens udsendelse. Grunden til 

udsendelsen blev bl.a. angivet som hensyn til USA, men ud 

fra mere generelle betragtninger. 21 ) 

Den 3. november havde Helweg-Larsen altså telegraferet 

til quvernementet for at høre deres rapport om forholdene 

på St. Croix. Telegraftiden mellem Danmark og øerne var 

normalt et døgn, altså kunne svaret ventes den 5. november 

om morgenen, men der indkom intet telegram. I stedet ryk

kede finansministeriet for svar, og endelig natten til den 

6. november ankom telegrammet fra guvernementet, sendt til 

nedsat takst oq derfor længere tid undervejs. 22 ) 

Guvernementssekretær Baumann afkræftede faktisk i 

telegrammet, at faren for uroligheder var så overhængende, 

som bestyrer Sørensen havde givet udtryk for. Han skrev, 

at situationen ikke havde ændret sig væsentligt siden hans 

sidste indbere tninq af den 6. oktober. Ganske vist havde 

der været visse tumulter på plantagerne Williams oq La 
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Granqe den 31. oktober, men der var intet alvorligt 

sket. "Liberty Day" den 1. november havde betydet et 

stort opbud af mennesker i Christianssted, men der havde 

overhovedet ingen uorden forekommet. Alligevel var der 

en del uro blandt den hvide befolkning især i Frederik

sted og omegn, fordi Jacksons agitation syntes at have 

stigende indflydelse blandt den sorte befolkning. 

Den 6. november 1915 blev beslutningen om udsend

else af Valkyrien offentliggjort. Beslutningen var som 

vist allerede truffet den 3. november på baggrund af kom

mende salgsforhandlinger med USA, men med den sene offent

liggørelse korn urolighederne alligevel til at stå som be

grundelse for krigsskibets udsendelse. Desuden kom hen

synet til den hvide befolkning frem for den sorte i høj 

grad i front som årsag til skibets udsendelse, da det 

officielle telegram fra guvernementet afkræftede en over

hængende fare for uroligheder. 23 ) 

Den 9. november var Valkyriens chef, Konow, til kon

ference med ministrene Munch oq Brandes og modtog her skib

ets sejlordre. I modsætning til tidligere togter var skibet 

denne gang direkte underlagt forsvarsministeriet og ikke 

guvernementet. Forklaringen herpå har rimeligvis været, at 

den danske regering i dette spørgsmål ønskede at kunne 

handle uafhængigt af guvernementet - stadig kunne ingen jo 

sige,hvad USA ville gØre. 24 ) Dagen efter, den 10. november, 

afsejlede VaJkyrienmed kurs mod Dansk Vestindien. 25 ) 

St. Croix's egne beboere vidste på daværende tids

punkt endnu intet om det formcx1ede oprør på øen. Den første 

mffldelelse herom kom først den 12. november, da både "West 

End News" og "The Herald" afviste rygterne. 26 )- At avisen 

"West End News" også uden videre afviste, at der havde fund

et uroligheder sted, underbygger, at der rent faktisk havde 

været ro på øen - uden tvivl ville avisen nemlig have greb

et enhver lejlighed til at sværte ærkefjenden Jackson til. 

De vestindiske aviser var derefter tavse om begiven

hederne, indtil det blev kendt, at Valkyrien var på vej til 

øerne. "The Herald" afviste derefter stadig tanken om uro

ligheder og gav Jacksons kontrol æren for, at der var, og 

stadig ville være,ro. 27 ) Derimod slog "West End News" nu to

talt om. Fra at have afvist tanken om uroliqheder, meddelt~ 
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avisen nu om ethvert lille optræk til uro på plantagerne. 

Da avisen nu mente at have myndighederne i ~yggen, udnyt

tedes situationen til angreb på Jackson - og Valkyriens 

udsendelse blev udlagt som tegn på, at man i Danmark ende

lig havde fået Øjnene op for Jacksons sande væsen. 28 ) 

Guvernør Helweg-Larsen ankom til St. Thomas den 28. 

november og anså forholdene for så rolige, at han kunne 

blive og afvente Valkyriens ankomst. Det vakte megen for

undring, at guvernøren ikke i stedet tog direkte til St. 

Croix; og mærkeligt er det da også, fordi Helweg-Larsen 

virkede meget nervøs oa ivriq efter at komme til St. Croix, 

da Valkyrien nåede frem. 29 ) Sandsynligvis havde Helweg

Larsen ment, at Valkyrien ville nå hurtigere frem til St. 

Thomas end tilfældet var, og derfor anset det for forsvar

ligt at vente, selv om han gerne hurtigt ville videre til 

St. Croix. 

Den 10. november ankom så Valkyrien med Helweg-Larsen 

om bord til St. Croix. Mange mennesker modtog guvernøren, 

og Helweg-Larsen holdt en tale, hvori han bl.a. sagde: 

"That anyone trying to disturb the peace of this island 

would meet with the strong hand of government 11
•

30) Denne 

udtalelse er blevet udlagt som bevis på, at guvernøren 

var i lommen på de hvide plantere og udelukkende gik deres 

ærinde. 31 ) Hvad Helweg-Larsen nærmere mente med sin udtal

else er dog mere end usikkert. Muligvis har han blot vil

let understrege Valkyriens tilstedeværelse og dens magt

mæssige betydning. 

Valkyriens tilstedeværelse havde en beroligende ind

flydelse på de opskræmte hvide aemytter, og Jackson bØd 

også skibet velkomment. 32 ) Jackson mente, at skibets mand

skab nu kunne hjælpe ham med at oprethold~ roen og samtidig 

vise de sorte, hvordan ukorrupte danskere var. Derimod ty

der intet på, at Jackson mente, at Valkyrien skulle beskyt

te de sorte mod fordrukne gendarmer. 33 ) Faktisk lykkedes 

det for Jackson at bevare et godt forhold til både Konow og 

skibets mandskab, selv om Valkyriens tilstedeværelse blev 

udlagt som vendt mod Jackson. 34 ) 
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III,6. Strejken erklære§ januar 1916: 

Hurtigt efter Jacksons hjemkomst fra Danmark stod 

det klart, at det ville komme til strejke blandt de sorte 

landarbejdere på St. Croix. Strejken blev senere nøjere 

fastlagt til at skulle foregå under sukkerrørshøsten i 

januar-februar 1916. Efter mange år med ringe høstudbyt

te tegnede høsten i begyndelsen af 1916 til at blive ek

straordinær stor. Hvis landarbejderne skulle gøre sig håb 

om at vinde noget ved en strejke, kunne tidspunktet der

for ikke have været mere velvalgt - hvilket også anerkend

tes af arbejdernes modstandere, planterne. 1 ) 

Landarbejderne havde tidligere organiseret sig i 

Labor Union, men nu blev der gjort en ekstra indsats for 

at hverve medlemmer. Der kunne forventes hård modstand 

fra planterne, der sandsynligvis ville bruge alle midler 

til at knække arbejderne, og derfor var det nødvendigt 

med et stærkt sammenhold - og en fuld strejkekasse. 2 ) 

Som modforanstaltning til arbejdernes strejkeforbered

elser, forberedte myndiqhederne siq på oprør, oq Valky

riens mandskab blev sendt i land for at forstærke befæst

ningerne der. 3 ) 

Efterhånden som høsten nærmede siq,stod planterne 

og arbejderne stadig stejlere overfor hinanden, og si

tuationen blev mere og mere spændt. Endelig udløstes spæn

dingen, da arbejderne den 20. januar sendte et brev med 

deres krav til sekretæren i Planters Assosiation, dr. 

Longfield-Smith. Kravene var stillet op i 12 punkter, og 

bl.a. krævedes pengelønnen forhøjet med 100% til 50 cents 

pr. dag. 4 ) Planterne afviste forhandlinger med Labor Union 

på et intffnt møde den 21. januar om eftermiddagen, da strej

ken var erklæret uden forudgående varsel. I stedet blev 

det vedtaget,at skulle strejken yderligere brede sig, ville 

de på plantagerne fastboende arbejdere blive sat ud af deres 

huse mandag den 24. januar. 5 ) 

Inden mødet i Planters Associat ion var der sket det, 

at arbejdet var blevet nedlagt på Hagemanns plantage La 

Grange. Arbejderne havde ved arbejdstidens begyndelse spurqt 

om bestyrer Sørensen ville opfylde deres krav. Sørensen, der 

samtidig var formand for Planters Association, havde endnu 

ikke set kravene og nægtede derfor at imødekomme arbejderne. 
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Derefter blev arbejdet nedlagt. 6 ) LaGrange startede høsten 

før de andre plantager, men efterhånden som høsten også 

korn i ganq der, gentog billedet sig, og arbejdet blev ned

lagt alle steder. Den 24. januar herskede der næsten total 

strejke blandt sukkerrørsproduktionens landarbejdere. 7 ) 

Planterne havde altså vedtaget at sætte de fastbo

ende arbejdere ud af deres hytter på plantagerne som mod

træk mod strejken. Bag denne beslutning lå vel det håb, at 

truslen ville skabe panik blandt arbejderne, der pludseligt 

ville stå uden tag over hovedet. Mandag den 24. januar var 

sat som sidste frist til at være ude, og planterne var ind

stillede på om nødvendigt at bruge politiets hjælp til ud

sættelserne. 8) Stik imod forventningerne reagerede arbejd

erne ved stille og roligt at pakke deres ting og vandre 

til byerne i lange kolonner. 

Ingen andre end arbejderne kunne have regnet med 

denne udvikling, og der opstod derfor problemer i byerne 

med at genhuse de ca. 4000 rnennesker. 9 ) Allerede på davæ

rende tidspunkt kunne den forvirrede situation have udløst 

uroligheder blandt de hjemløse arbejdere, men alle forholdt 

sig rolige. Efterhånden lykkedes det også ved fælles hjælp 

at få indlogeret alle - guvernementet åbnede skolerne, La-

bor Union skaffede store telte, og arbejderne i byerne åb

nede deres hjem.lo) Selvfølgelig gav det en mængde problemer 

pludseligt at få Øget byernes befolkninger med 4000 mennes

ker. Ikke blot skulle alle have tag over hovedet, der skul-

le oqsR skaffes mad, oq roen skulle opretholdes. Det kunne 

have været frygtet, at situationen var endt i fuldkomment 

kaos, men det blev langt fra tilfældet. Faktisk lykkedes 

det over al forventning at løse problemerne, og ved en 

stor fælles indsats klaredes det at skaffe mad til alle 

ved indsamlinger og generel opofrelse. 11 ) Og i utrolig høj 

grad opretholdtes ro og orden. Bortset fra enkelte episoder 

med henholdsvis kontraktarbejdere fra Barbados og få plan

tagebrande, 12) blev roen opretholdt. Rosen herfor er med 

rette i første række tilfaldet Jackson og de andre arbejds

ledere. Disse arbejdede utrætteligt på at indskærpe ro blandt 

de strejkende landarbejdere og havde meget held dermed, hvilk

et også anerkendtes af deres rnodstander~. 13 ) Medhjælpende 
14) var dog også, at myndighederne havd e stoppet al romsalg, 

men æren var først og fremmest Jacksons. 
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Arbejderne havde nu erklæret den længe ventede 

strejke med omgående ikrafttrædelse. Planterne havde i 

forsøget på at knække moralen hos de strejkende sat alle 

fastboende ud fra plantagerne. Mod forventning og aner

kendt fra alle sider var det alligevel lykkedes arbejd

erlederne at holde modet oppe hos arbejderne, styrke 

sammenholdet og undgå uroligheder i de overbefolkede 

byer. 

III,7. Strejkeforhandlingerne og strejkens afslutninq: 

Den taktik, arbejderne agtede at følge under strej

ken, lå allerede klar, inden arbejdsnedlæggelserne begynd

te . Taktikken var stort set overtaget efter den danske 

arbejderbevægelses erfaringer og blev kendt af Jackson 

under dennes Danmarksrejse. Taktikken gik i hovedtræk ud 

på følgende: 1. arbejderne skulle helt søge at undgå strej

ke og hvis det ikke kunne lade sig gøre, så 2. skulle strej

ken kun erklæres, hvis uroligheder helt sikkert kunne und

gås, og 3. skulle arbejderne ikke kræve en urealistisk stor 

lønforhøjelse. 4. arbejderne skulle straks bede guvernøren 

mægle, så direkte forhandlinger kunne komme i gang. 5. til

bød planterne lønforhøjelse skulle den modtages, og endelig 

6. skulle arbejderne sørge for at få en letforståelig over

enskomst, der ikke senere kunne omfortolkes. 1 ) Der var alt

så tale om taktik, der skulle sikre en reel arbejdskamp med 

tosidede forhandlinger og overenskomst. 

I fuld overensstemmelse med taktikken opsøgte arbejder

ne hurtigt guvernøren. Allerede den 24. januar bad Labor 

Unions formand, Jackson, og sekretær, Bough, Helweg-Larsen 

mægle. Helweg-Larsen erklærede sig indforstået hermed, men 

nægtede at forhandle med Jackson. 2 ) Guvernøren følte sig 

personligt angrebet af Jackson og havde af den grund en 

injuriesag kørende mod denne. 3 ) Selv i denne alvorlige si

tuation kunne guvernøren altså ikke glemme sit personlige 

nag, hvilket skulle vise sig at få konsekvenser for strej

kens varighed. I stedet forhandlede Helweg-Larsen så med 

Bough. Bough ønskede guvernørens hjælp til, at landarbejder 

ne kunne blive i deres boliger på plantagerne, men guver

nøren nægtede af f rygt for, at plante rn e da ikke ville kun

ne godtage hans upartiskhed. Helweg-Larsen foreslog i sted-
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et, at arbejderne qenoptog arbejdet mod løfte om for

handlinger om akkordløn. Bough lovede at forelægge det 

for arbejderne, 4 ) men arbejdet blev ikke genoptaget. 

Samme eftermiddag holdt Helweg-Larsen møde med 

planterne, der oqså næqtede at møde Jackson. I det hele 

afviste planterne at forhandle med arbejderne. Arbejder

ne kunne få lov til at blive i deres boliger, men kun 

hvis arbejdet blev genoptaget på de gamle betingelser, 

og høsten garanteret - senere kunne der så forhandles 

om akkordbetaling for arbejdet. 5 ) Disse betingelser blev 

meddelt arbejderne, der imidlertid holdt fast på ønsket 

om direkte forhandlinger parterne imellem. Et senere for

slag fra guvernøren om genoptagelse af arbejdet mod et 

mindre løntillæg efter høsten og senere forhandlinger om 

akkordarbejde, svarede arbejderne slet ikke på. 6 ) Fra ar

bejderside lå kravet fast: tosidede forhandlinger med mæg

ler. 

I denne indledende fase af strejken sås altså en 

tydelig splittelse mellem parternes forudsætninger. Ar

bejderne ønskede en regulær lønkamp med forhandlinger, 

mens planterne stadig mente, at de skulle bestemme alene. 

Alt i alt en fundamental forskellig opfattelse af kolo

nistyret: på den ene side den "qamle" opfattelse, at de 

indfødte skulle ledes og styres, repræsenteret af Helweg

Larsen, Konow og planterne. 7 ) På den anden side den "nye" 

opfattelse, at de sorte skulle behandles præcist som land

ets øvrige borgere, er repræsenteret af Jackson, Hans Niel

sen og Edvard Brandes m.fl. 8 ) For guvernøren, der skulle 

mægle mellem de to koloniopfattelser, har situationen været 

alt andet end nem - specielt da hans sympatier i forvejen 

lå fast. 

Forskellen i parternes tanker om forhandlinger eller 

ej (og om Jacksons eventuelle deltagelse) betød, at strej -

ken trak ud . Finansministeren søgte at overtale Helweg-

Larsen til at møde Jackson, men løsningen udeblev. Ligeledes 

kom der intet resultat ud af det ekstraordinære kolonialråds

møde, som guvernøren indkaldte til den 29. januar, de få frem

mødte mente, det måtte blive parternes egen sag at afslutte 
'k 9) streJ en . 

Situationen g ik altså fuldstændig i hårdknude. Til 

sids t indså de involverede parter, at nog e t måtte gøres , 

hvis høste n oq e n lønforhøjelse skulle redd e s. Den 10 . fe -
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bruar mødtes derfor planterne med arbejderne (inclusive 

Jackson!) udenom guvernøren. Mødet førte til en overens

komst, der derefter skulle vedtages af arbejdere og plan
tere. lo) 

Hvem, der havde taget initiativet til disse for

handlinger, er ikke klart. AdministratorSchmiegelow skrev 

til Plantageselskabets bestyrelse i København, at det var 

Jackson, der havde anmodet om en samtale med direktør Lach

mann.11) Det kan udmærket have været Jacksons initiativ. 

Arbejderne var vel efterhånden blevet klar over, at for

handlinger hurtigt skulle i gang, hvis nogen lønforhøjelse 

skulle opnås. Guvernøren havde nærmest udspj_llet sin rolle 

som mægler ved konsekvent at næqte at forhandle med Jack

son, trods finansministerens pres - den eneste udvej har 

vel derfor forekommet at være en direkte henvendelse til 

planterne. 

Direktør Lachmann kunne dog oqså være initiativtager. 

Planterne var efterhånden nervøse for, at sukkerrørene skul

le rådne op på markerne, og høsten derved gå tabt. Omkring 

den 1. februar havde Lachmann derfor telegraferet til Plan

tageselskabets formand, Holger Petersen, at selskabet måt

te støtte guvernøren overfor finansministeren i førstnævn

tes vægring mod at møde Jackson. Den 10. februar modtog 

man så svar fra Holger Petersen, at selskabet intet kunne 

udrette. 12 ) Forhandlingerne med Jackson kunne muligvis der

for ses som planternes forsøg på beskyttelse af guvernøren, 

og dermed den orden og autoritet denne repræsenterede. 13 ) 

Selve overenskomsten betød om umiddelbar lønstigning 

fra 25 cents pr. dag til 30 cents pr. dag for en seks dag

es arbejdsuge, altså 20% og uændret 25 cents pr. dag for 

en tre dages arbejdsuge eller mindre. Efter arbejdets gen

optagelse skulle der imidlertid nedsættes en kompetent 

komite, der skulle vurdere hvor meget, der skulle kræves 

af en dags arbejde - derefter skulle lønnen stiqe til 35 

cents pr. dag for en seks dages arbejdsuge ialt 40%, og 

på samme måde gradvist falde så tre dage eller mindre i en 

arbejdsuge gav 30 cents pr. dag. Dette var det rent løn

mæssige, derudover fastslog punkt tre i overenskomsten, 

at Jackson skulle overtale arbejderne t~l at acceptere 

overenskomsten - og at Labor Union ikke måtte støtte en 

strejke under høsten. 14 ) Jackson må have følt sig meget 



- 38 -

presset til at få en overenskomst i hus, inden høsten 

blev ødelagt, siden han kunne skrive under på denne 

overenskomst. Ikke overraskende blev overenskomsten 

da heller ikke accepteret af arbejderne. 15 ) 

Arbejdernes forkastelse af aftalen blev af Jack

sons modstandere udlagt som illoyalitet fra dennes side. 
16 ) Med henvisning til overenskomstens punkt tre kan 

dette synspunkt forsvares, men Jackson har uden tvivl 

sat en anden loyalitet højere - hans optræden var nem

lig meget loyal mod hans ide, at alt skulle f Ølqe al

mindelige strejkeregler. Med udgangspunkt i disse regler 

har Jackson ladet det være helt op til arbejderne selv, 

om de ville approbere aftalen, og overhovedet ikke for

søgt at påvirke dem. Jackson har opfattet overenskomsten 

som uforbindende, indtil den var qodkendt af arbejderne. 
17) 

Med arbejdernes forkastelse af aftalen stod man 

igen på bar bund - udsigten til forlig var dårligere 

end nogensinde. Situationen blev dog bedret, da skole

direktør Rubner-Petersen præsenterede et utraditionelt 

forslag om dannelse af en komite med magt til at indgå 

en bindende aftale. 18 ) Komiteen skulle bestå af 4 re

præsentanter fra hver af parterne og med mægleren, Hel

weg-Larsen, som formand. Men derefter skulle formanden 

have ret til at udelukke en af komiteens medlemmer, hvor

efter d~t parti, der derved blev reduceret med en, kun

ne udelukke en modpart. Ialt blev komiteen altså på 7 

medlemmer. 19 ) 

Omstændighederne omkring komiteens nedsættelse og 

sammensætning blev aftalt omkring den 16. februar og den 

21. februar holdt komiteen sit første møde. 20 ) På det 

første møde brugte formanden sin ret til at udskyde en 

delegeret og valqte en af planternes repræsentanter, 

administrator Schmiegelow - for at opnå ligelig repræ

sentation udskød planterne derefter Jackson. Denne om

stændelige procedure havde udelukkende til formål at 

fritage Helweg-Larsen for kontakt med Jackson. Under strej

kens hitidige forløb var det blevet klart, at guvernørens 

væoring mod at møde arbejdernes virkeliqe leder ville ud

sæt te en løsning på ubestemt tid, da også direkte for

handlinger udenom Helweq-Larsen var mislykkedes. For nu 
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endelig at få en løsning i udsigt måtte man derfor gribe 

til utraditionelle midler - og netop udsigten til en ende

løs udskydelse af afslutning på strejken har vel været 

grunden til både arbejderes og planteres accept af denne 

komite. Overraskende må det siges at være, at Helweg

Larsen ikke med dEt samme udskød Jackson, men i stedet 

valgte Schmiegelow. Det kunne også kun ske, da planterne 

i forvejen havde givet tilsagn om til gengæld at udskyde 

Jackson. Fordelen herved var, guvernøren og planterne der

ved fik kontrol over beqqe udstødelserne - arbejderne fik 

intet at skulle have sagt. 21 ) 

Da formaliteterne om komiteens endelige sammensæt

ning var overstået, gik man over til egentlige formål: 

forsøget på at nå til enighed om lønstørrelserne. Under 

forhandlingerne på dette f Ørste møde gav begge parter 

sig noget, men ikke nok; forhandlingerne gik i stå, da 

planterne havde tilbudt 30 cents pr. dag (= 1.50 francs), 

og arbejderne forlangte 40 cents pr. dag (= 2 francs). 

Alt håb var dog ikke ude, da et nyt møde blev fastsat til 

den 28. februar. 22 ) 

I tiden frem til den 28. februar gik rygterne i

midlertid om, at arbejderne gerne ville i arbejde igen, 

og detkun var arbejderlederne, der ønskede at fortsætte 

strejken. 23 ) Den 23. februar blev der derfor holdt møde 

i Planters Association, hvor det blev besluttet at til

byde arbejderne de 30 cents pr. dag, hvis de straks gik 

i arbejde igen. For yderligere at læ:jge pres på strejketrætte ar

bejdere understregedes det, at denne løn var planternes absolut sidste 
211) 

tilbud - alligev-21 afviste arbejderne at gå i arbejde på de betingelsf'r. 

Et af punkterne i arbejdernes fastlagte strejketak

tik havde været at en tilbudt lønforhøjelse skulle mod

tages. Arbejderne havde nu flere gange afvist planternes 

tilbud og krævet mere - i sikker overbevisning om sejren. 

Efterhånden som tiden gik, og det hastede med at få høsten 

i hus, har denne politik åbenbart vakt uro i København; for 

den 25 . februar følte Hans Nielsen det nødvendigt at sende 

følgende telegram til Jackson: "Brug al indflydelse mod u

orden og brandstiftelse. Høsten må ikke Ødelægges . Brug 

mægling 11
•

25 ) Muligvis gjorde dette telegram udslaget, i 

hvert fald lykke d e s d e t på komitee ns a nd e t mød e den 26. 

februar at opnå forlig. 26 ) 
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Strejken, der havde varet 36 dage, var nu slut, og re

sultatet blev en lønforhøjelse på 40%: en arbejdsuge på 

fem dage eller mere ville betyde en dagløn på 35 cents, 

mens kortere arbejdsuge betød 30 cents pr. dag. I tillæg 

hertil fik arbejderne for første qanq siden 1879 ret til 

deres provisionsgrunde, ligesom alle tidligere privilegier 

blev opretholdt. Overenskomsten blev undertegnet af plan

ternes repræsentanter Sørensen, Fleming oq Lachmann, af 

arbejderne Bough, Reubel og Brow samt Helweg-Larsen, og 

skulle gælde frem til den 1. november 1916. 27 ) 

Som ekstra tillæq til overenskomsten havde guver

nøren desuden lovet at søge kolonialrådet om 15.000 francs 

til ekstra bonus til rørskærere eller 25.000 francs til 

toldlettelser på de vigtige næringsmidler majsmel og saltet 

fisk. Parterne blev enige om disse tillæg på et ekstra møde 

den 27. februar, og den 29. februar forelagde guvernøren 

forslaqet for kolonialrådet. 28 ) På dette kolonialrådsmøde 

blev det vedtaget at sænke tolden på majsmel, da toldned

sættelser på saltet fisk ingen virkning ville have for 

konsumenterne. Vedtagelsmom toldlettelser gav senere an

ledning til en skarp telegramudveksling mellem f inansmi

nisteriet og guvernementet. Grunden har rimeligvis været 

kompetancestridigheder; finansministeren har ikke ment, 

at kolonialrådet havde beføjelser til at ændre toldsat

serne. Striden endte dog med finansministerens billigelse 

af toldrefusionerne. 29 ) 

Dermed var strejken definitivt slut, og arbejderne 

vendte straks hjem til plantagerne. Resultatet rent penge

mæssiqt blev en vældiq pæn lønstigning på 40%, men vig

tigere var nok arbejdernes vundne erfaringer. De under

vurderede sorte havde vist, at de var i stand til at 

gennemføre en arbejdskamp, uden at det naturnødvendigt 

førte til blodige uroligheder. De havde vist, at de for

stod kunsten at stå sammen for at opnå noget - selv om 

det kostede sult oq nød. Arbejderne havde vist, at de kun

ne kæmpe en arbejdskamp på en sådans præmisser og derved 

drage nytte af erfaringer fra andres tidligere lønkampe 

Sidst, men ikke mindst havde de sorte for første gang 

tvunget planterne til at behandle dem som ligemænd, for

handle med dem og lytte til deres krav og forslag. For 

først e gang i Dansk Vestindiens historie h a vde sorte oq 
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hvide som ligeværdige ~arter indgået en bindende aftale. 30 ) 

III,8. Tiden efter strejken: 

Arbejdet med sukkerhøsten kom hurtiqt igang efter 

strejken - høsten kom rettidiqt i hus og blev meget stor. 1 ) 

Efter den store strejke nu var slut, varede det et stykke 

tid, før alt igen kom i normal gænge. Der forekom visse lo

kale arbejdsnedlæggelser, men arbejderlederne og især Jack

son arbejdcxle hårdt på at begrænse disse - et arbejde der og

så blev anerkendt af planterne. 2 ) Ellers var det småt med 

anerkendende ord om arbejdernes opførsel efter strejken -

i hvert fald fra planternes side. De hvide var stort set 

enige om, at arbejdsindsatsen var faldet, drikkeriet steget, 

og respekten for autoriteterne forsvundet. 3 ) 

Uden tvivl har det været svært for arbejderne at væn

ne siq til at arbejde under en overenskomst - oq nogle af 

kritikpunkterne har derfor sikkert været berettigede. Plan

terne havde dog heller ikke nemt ved at acceptere de nye 

forhold, hvor de gamle "patriarkalske" system var brudt 

sammen. Alle planterne havde åbenbart heller ikke haft lige 

store problemer med arbejderne. Således beretter Robert 

Skeoch, at det blev lettere at skaffe arbejdskraft til plan

tagerne efter strejken. 4 ) Måske var situationen alligevel 

ikke så slem for planterne, i hvert fald betød de store 

høstudbytter i 1916 og 1917, at sukkerplantagerne for første 

gang i mange år gav overskud. 5 ) 

Den megen utilfredshed hos planterne skal nok ses 

i lyset af det forhold, at planternes maqt til alene at 

bestemme lønniveauet nu var forsvundet . Efter den første 

overenskomst var det alene forhandlinger mellem arbejdere 

og plantere, der skulle fastsætte lønningernes størrelse. 

Dette faktum, der gjorde op med planternes tidligere u

indskrænkede magtbeføjelser, blev yderliqere understreget 

ved de forhandlinger i november 1916, der fornyede over

enskomsten fra februar 1916. 6 ) Den nye overenskomst var 

færdigbehandlet den 28. november, og dermed var det store 

skridt, der havde bragt St. Croix's s~rte landarbejdere 

frem til moderne arbejdsvilkår, tilendebragt. 
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IV. Udvalgte danske avisers behandling af den sociale uro 
på St. Croix. 

På det her omhandlede tidspunkt, april 1915 - marts 

1916, havde man i Danmark en radikal mindretalsregering 

under ledelse af statsminister Zahle. Regeringen havde 

sammen med støttepartiet, socialdemokratiet, flertal 

i Folketinget. 1 ) Politiken repræsenterede indenfor pres

sen Det radikale Venstres synspunkter,~ms socialdemokra

tiets blev dækket af Social-Demokraten. I opposition var 

Det konservative Folkeparti og Venstre, i nærværende til

fælde repræsenteret af henholdsvis Berlingske Tidende og 

Nationaltidende samt venstreavisen Aalborg Amtstidende. 

I spørgsmålet om salq af Dansk Vestindien eller ej 

fulgte de enkelte aviser de holdninger, som de respektive 

partier indtog - således gik Politiken og Social-Demokrat

en ind for salg, memBerlingske Tidende og Nationaltidende 

gik imod, ti l'! 1 ~ 1 i. 11• d det uafhængige liberale Kristeligt 

Dagblad. 2 ) Partiet Venstre var splittet i salgsspØrgsmål

et, men Aalborg Amtstidende havde sin sympati hos salgs-
3) 

JY'.ods tanderne. 

I sammenligning med perioden november 1914 - marts 

1915 var interessen for Dansk Vestindien i den danske 

presse i den tilsvarende periode et år senere vokset over

ordentligt: fra november 1914 - marts 1915 omtaltes Dansk 

Vestindien således 29 gange i de seks udvalgte aviser; året 

efter var tallet 234 gange.Koncentrerer man sig herefter 

om perioden april 1915 - marts 1916, viser der sig nogle 

helt klare interessehøjdepunkter: nemlig maj - juli 1915, 

november december 1915 og januar - marts 1916. 4 ) At in

teressen netop kulminerede i disse perioder kan næppe 

undre ; i maj - juli 1915 fandt nemlig Hamilton Jacksons 

besøg i Danmark sted, i november 1915 måtte den danske re

gering tage stilling til udsendelse af et krigsskib på bag

grund af et privat telegram, og endeliq var det i peioden 

januar - marts 1916, at den store landarbejderstrejke på 

St. Croix foregik. Nærværende behandling af de udvalgte 

danske aviser vil derfor koncentrere siq om disse tre høj 

depunkter . Det øvrige af perioden vil kun blive inddraget 

til belysning af højdepunkterne. 
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IV, 1. Avisernes kilder: · 

Avisernes vigtiastekilde til begivenhederne i 

Dansk Vestindien var telegrammerne derudefra: først 

og fremmest de officielle telegrammer fra guvernemen

tet, men oqså private telegrammer, f.eks. til Plantaqe

selskabet Dansk Vestindiens bestyrelse i Danmark. 

For de fleste officielle telegrammer kender vi 

både afsender- og modtagelsesdato og ved derfra, at 

telegrammerne normalt ankom til Danmark samme dag el

ler daqen efter afsendelsen. 1 ) De telegrammer, som 

finansministeriet ønskede offentliggjort, meddeltes 

Ritzaus Bureau, der videregav oplysningerne til a

viserne. Ofte noteredes i finansministeriet på selve 

telegrammet, når meddelelsen blev videregivet til Rit

zau; men der er tilfælde, hvor dette ikke er meddelt, 

oq hvor aviserne alliaevel kendte teleqrammerne. Her 

er sandsynligvis blot tale om manqlende notering, da 

offentliggørelse nemmest skete gennem Ritzaus Bureau . 

I maj - juli 1915, hvor vi har den første stof

ophobning om Dansk Vestindien i aviserne, modtog fi

nansministeriet blot tre telegrammer fra guvernementet. 

Ingen af telegrammerne er forsynet med meddelelse om 

videreqivelse til Ritzau - og aviserne anvendte da hel

ler ikædisse telegrammer. Hovedbegivenhederne i denne 

periode var jo netop Hamilton Jacksons og guvernør Hel

weg-Larsens besøg i Danmark, hvorfor det er naturligt, 

at telegrammer om begivenheder i Dansk Vestindien gled 

i baggrunden. 

Under det næste højdepunkt, november - december 

1915, flyttedes begivenhederne i stor udstrækning til

bage til Dansk Vestindien - og telegrammer spillede 

igen en større rolle for aviserne. Finansministeriet 

modtog i denne periode seks telegrammer, hvoraf avi

serne anvendte de fire. 2 ) De to øvriqe telegrammer kom 

begge fra guvernementet og må beteanes som mindre be

tydningsfulde. 

I januar - marts 1916 foregik den store landar

bejderstrejke på St. Croix, og telegramudvekslingen 

intensiveredes. I denne periode modtoq finansministe

riet ikke færre end 24 teleqrammcr fra D<Jnsk Vestindien; 
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aviserne anvendte heraf ·de ni. 3 ) De fire telegrammer, 

der omhandlede den danske regerings lovforslags videre 

skæbne i kolonialrådene, omtaltes overhovedet ikke; lige

så de otte telegrammer, der omhandlede guvernørens væg

ring mod at forhandle direkte med arbejdernes leder, Ha

milton Jackson. Aviserne kendte næppe telegrammerne om 

lovforslaqene, da der end ikke fandtes en notits herom. 

Telegrammerne om problemerne vedrørende forhandling mel

lem Helweg-Larsen og Hamilton Jackson har derimod helt 

sikkert ikke været offentliggjorte - ministeriet havde 

her en interesse i at beskytte en embedsmand. 4 ) 

Udover disse telegrammer, som findes i finansmini

steriets arkiver, optrådte forskellige private oq offi

cielle telegrammer i aviserne. I maj - juli 1915 anvendte 

aviserne overhovedet ikke telegrammer som kilde. I novem

ber - december 1915 fandtes derimod i aviserne fem tele

grammer, der ikke stammede fra finansministeriet og i 

januar - marts 1916 tre telegramrner. 5 ) 

En anden type kilde, det ville være naturligt at 

drage frem, er avisernes egne udsendte korrespondenter. 

I 1981 er sådanne meget anvendt af de forskellige medier, 

men i 1915-16 benyttede kun Politiken sig af den på da

værende tidspunkt nye meddelelsesform. Politiken udtrykte 

i november 1915 ønske om at få en journalist med Valkyrien 

til Dansk Vestindien; men den 10. november 1915 måtte avi

sen imidlertid beklage, at tilladelsen ikke blev givet. I 

stedet brugte Politiken i de begivenhedsrig2måneder fra 

november 1915 - marts 1916 sin allerede udstationerede 

korrespondent, Emil Opffer, i New York. 

Møder, betænkninger, pjecer o.lign. spillede en 

stor rolle som kilder til avisernes stof om Dansk Vest

indien. I perioden maj - juli 1915 gav denne grupper så

ledes materiale til 27% af avisernes skriverier. Grunden 

hertil var naturligvis først og fremmest de mange møder, 

der blev afholdt i anledning af Jacksons besøg i Danmark -

og så det faktum at både Plantageselskabet Dansk Vest

indien og St. Croix Sukkerfabrik afholdte generalforsam

linger i denne periode. I november - december 1915 tegnede 

denne kildegruppe sig som forlæg til 11% af stoffet, og 

igen drejede det sig især om møder og qeneralforsamlinger. 

Anderledes i januar - marts 1916, hvor procenten var 11,s; 
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møder spillede oqså i denne periode en rolle, men vig

tigere blev nu pjecer udgivet om Dansk Vestindien. 6 ) 

Andre aviser spillede også en stor rolle som kilde

forlæg - især for provinsavisen Aalborg Amtstidende. I 

maj - juli 1915 anvendte de seks aviser andre aviser som 

kilder syv gange (aviserne var meget omhyggelige med at 

meddele, når forlægaet var en anden avis). Både Aalborg 

Amtstidende og Berlingske Tidende tegnede sig for tre 

gange.Påfaldende, men ikke mærkeligt, er, at Aalborg 

Amtstidende anvendte danske aviser, mens Berlingske 

Tidende brugte dansk-vestindiske. I november - december 

1915 blev der 13 gange anvendt andre aviser som kilder 

oq heraf alene seks qanq=af Aalborq Amtstidende. Til

svarende var tallet for januar - marts 1916 tre gange 

ud af ialt otte; tilsammen anvendte Aalborg Amtstidende 

andre danske aviser som kilde 18 gange i hele perioden 

april 1915 - marts 1916 heraf tegnede Nationaltidende 

sig alene for de otte gange. Nationaltidende havde sta

dig et vist autoritativt skær over sia i disse år; og 

endvidere var der den fordel, at de nyheder, National

tidende havde bragt i sin morgenudgave, kunne nå med i 

Aalborg Amtstidende samme dag. Grunden til netop Aal

borg Amtstidendes store brug af andre danske aviser var 

sandsynligvis, at provinsavisen havde svært ved at dække 

hovedstadsområdet stofmæssigt. 

En sidste kildegruppe, der kunne inddrages, var 

udefrakommende bidrag; det være sig kronikker, artik

ler eller kommentarer. Gruppen er vigtig, fordi avi

serne oftest udvalgte bidragydere, der repræsenterede 

et syn dækkende avisernes eget. 7 ) 

I denne forbindelse forekoI11Iner det interessant, 

at fire ud af de seks aviser anvendte fabrikant G. A. 

Hagemann som kommentator til begivenhederne i Dansk 

Vestindien. Forklaringen skal nok søges i det faktum, 

at Hagemann både var stor-kapitalist (med store inte

resser på St. Croix) og tilhænger af salg af øerne. 8 ) 

Dermed kunne det både forsvares af Politiken og af de 

konservative aviser samt Kristeligt Dagblad at anvende 

Hagemann som kommentator. Trods alt havde det virket 

mere naturligt om d e konservative avis e r havde bruqt 

kommentarer fra f.eks. det konservative landstinqsmed-
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lem Holger Petersen, der tillige var formand for Plan

tageselskabet Dansk Vestindien. Men det kan ikke ude

lukkes, at Hagemann var den eneste, der var villig til 

at konunentere begivenhederne offentligt. Hagemann havde 

heller ikke andre end sig selv at stå til regnskab for 

sine udtalelser og meninger; hvorimod Holger Petersen 

næppe kunne udtale sig, da han let ville blive forstå

et som talsmand for henholdsvis Plantageselskabet og 

Det konservative Folkeparti. 

IV,2. Perioden maj - juli 1915: 

Hovedbegivenheden i denne periode var Hamilton 

Jacksons besøg i Danmark. Aviserne beskæftigede sig 

meget med denne repræsentant for de sorte i Dansk Vest

indien; og det er interessant at følge, hvordan deres 

syn på Jackson udvikledes igennem perioden. 

Nationaltidende havde overhovedet intet skrevet 

om Jackson, inden dennes ankomst til Danmark den 14. maj 

1915; og avisen indtoq umiddelbart efter en afventende 

holdning overfor Jacksons person oq ærinde. 1 ) Den 4. juni 

1915 talte Jackson på et møde arrangeret af Henry-George

foreningen og Studentersamfundet, og i Nationaltidendes 

referat heraf skinnede avisens holdning til Jackson for 

første gang igennem. Avisen fulgte i sin omtale af mø

det her den linie, der senere skulle blive så almindelig 

blandt Jacksons modstandere i Dansk Vestindien: man om

talte Jacksons opførsel og fremtræden, men ikke foredrag

ets indhold. Det vigtigste for bladet var således, at 

salen kun havde været halvfuld, og at Jackson skulle have 

angrebet danskere på de dansk-vestindiske øer og nævnt 

dem ved navn. 2 ) 

Den afgørende ændring i Nationaltidende holdning 

overfor Jackson korn imidlertid med bestyrer Sørensens 

telegram den 3. november 1915 - hvor avisen uden tøven 

giver Jackson skylden for urolighed e r n e på St . Croix . 3 ) 

Endnu klarere korn avisens holdning til udtryk den 14 . 

november i rnorqenuda aven, hvor Jacksons agitation kald

tes "hensynsløs " og bl ev (sammen med den støtte Jackson 

fi k fra Danmark) givet skylden for d e forværr ed e forhold 
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på St. Croix. Dermed var avisens holdning til Jackson 

slået fast, og i den efterfølgende periode frem til 

marts 1916 sket ingen ændringer heri. 4 ) 

Kristeligt Dagblads holdning overfor Jackson 

undergik også en forandring, da telegrammet om uroliq

heder ankom til Danmark i begyndelsen af november 1915. 

Indtil da havde også denne avis indtaqet en afventende 

holdning overfor Jackson. Ændringen kom klart til ud

tryk i avisen den 11. november, hvor Jacksons agita

tion kaldtes personligt rettet mod guvernøren - uden 

forbindelse med de reformer, som Jackson havde krævet 

i Danmark. 

Samme udviklingsmønster genfindes i Berlingske 

Tidende. Denne avis kaldte i maj 1915 Jackson "interes

sant" og fandt spalteplads til et interview med ham. 5 ) 

Tonen skærpedes imidlertid hurtigt, og allerede den 23. 

maj og den 2. auqust referede avisen uden kommentarer 

angreb mod Jackson fra dansk-vestindiske aviser. Men 

også i Berlingske Tidende kom det endelige vendepunkt 

med bestyrer Sørensens telegram. Den 6. november skrev 

avisen således, at disse uroligheder ikke burde undre 

nogen efter Jacksons modtagelse i Danmark - den kunne 

ikke andet end sætte griller i hovedet på ham. Hold

ningen overfor Jackson ændredes ikke senere i Berlingske 

Tidende frem til marts 1916; og skylden for urolighed

erne på St. Croix blev i hele perioden lagt på Jacksons 

ophidsende agitation. 6) 

De fire borgerlige blade (Politiken bliver i denne 

sammenhænq ikke reqnet r:led til de borgerlige aviser, da 

bladet som regeringsorgan indtog en særlig stilling) 

fulgte i hele perioden april 1915 - marts 1916 stort set 

samme linie, også i holdningen til Har:lilton Jackson. Aal

borg Amtstidende var, som den sidste af de fire borger

lige aviser, ingen undtagelse. Også denne avis startede 

med en afventende holdning overfor Jackson, men skærpede 

senere tonen. Den 1. juli 1915 ironiserede avisen således 

over den foredragsturne, som Jackson på daværende tids 

punkt foretog rundt i Danmark. Den 9. august citeredes 

uden kommentarer en protestadresse mod ·Jackson fra "St. 

Thomæ Tidende"; me n det endelig v e nc1 c: punkt kom oqså i 

denne avis med telegrammet i begyndelsen af november -
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Jacksons aqtitation tillaqdes, som i de øvrige 3 aviser, 

skylden for urolighederne på St. Croix. 7 ) 

Politiken indtog ikke den samme afventende holdning 

til Jackson i starten af dennes Danmarksbesøg; tværtimod 

forsvaredes han allerede den 24. maj mod den advarsel, som 

"West End News" havde sendt til den danske presse. Den po

sitive holdning i Politiken holdt sig under hele besøget 

og gav sig bl.a. udtryk i andre forsvar for Jackson i 

bladets spalter: både den 25. maj, da den konservative 

presse havde beskyldt ham for danskfjendtlighed; og den 

8. august, da protestadressen mod Jackson fra "St. Thomæ 

Tidende" nåede Danmark. Sørensens telegram den 3. november 

1915 udløste dog også en reaktion hos Politiken, hvis hold

ning umiddelbart efter telegrammets modtagelse blev en 

smule afventende. Den positive tone overfor Jackson og de 

sorte vendte imidlertid hurtigt tilbage, og allerede den 

6. november slog Politiken fast, at de sorte intet oprør 

ønskede: de sorte var loyale mod Danmark, og Jackson ind

ledte altid sine møder med ni hurraråb for Kong Christian 

X. Politiken omtalte aldrig Jacksons "agitation" som de 

borgerlige blade, men tog på den anden side heller ikke 

fuldstændigt parti for Jackson efter Sørensens telegram. 

Sympatien fandtes dog stadig hos Politiken, der den 27. 

januar 1916 bragte et brev, der omtalte Jackson som over

måde elskværdig. I det hele taget kørte Politiken hele 

tiden en mere forsigtig linie end de øvrige fem blade: 

som organ for en mindretalsregering måtte avisen være 

meget varsom med sine udtalelser. Især i landarbejderstr~j

kens afsluttende fase, hvor det var så vigtigt, at myndig

hederne forholdt sig neutrale, var Politikens udtalelser 

meget forsigtige. Den 3. februar 1915 bragte avisen al

ligevel et fyldigt referat fra et radikalt medlemsmøde, 

hvor Jackson var blevet forsvaret. For at bevare balancen 

og neutraliteten i bladets spalter bragtes dog den 18. 

februar den udtalelse af G. A. Hagemann, at Jackson havde 

opagiteret en bevægelse, han ikke kunne beherske. Politi

kens sympati for Jackson fornægtede siq imidlertid aldrig. 8 ) 

Det mønster, de øvrige fem blade, har fulgt, hvor 

Sørensens telegram betød en holdningsændring i forhold til 

Halmilton Jackson, genfindes ikke i Social-Demokraten. Den

ne avis havde som den første danske kendskab til Jacksons 
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planer om en rejse til Danmark, da denne havde skrevet 

til det socialdemokratiske folketingsmedlem Hans Nielsen 

fra St. Croix. Brevet blev bragt i avisens spalter den 

23. marts 1915, og Social-Demokraten var dermed den førs

te af de seks aviser til at skrive om Jackson. Under hele 

Danmarksbesøget fulgte avisen nøje Jacksons færden og 

havde kun lovord og ros tilovers for ham. 9) Som nævnt æn

dredes den hundrede procent positive holdning ikke med 

teleqrammet den 3. november 1915. Helt i modsætning til 

de fire borgerlige blade gav Social-Demokraten ikke Jack

son, men kapitalisterne (planterne) skylden for urolig

hederne. Den 9. november skrev avisen således, at disse 

kapitalister havde en interesse i at få Jackson til at 

fremstå som oprører, derved håbede de at undqå de re

former, som Jackson var blevet lovet i Danmark. Social

Demokratens holdninq overfor Jackson og de sorte var så

ledes uændret positiv i hele perioden frem til marts 

1916lO) - som yderligere understregning heraf gav avisen 

den 15. og 19. februar 1916 Jackson eneæren af strejkens 

gode forløb og resultat. 

I holdninqen til Jackson ses en altså klar opde

ling af aviserne efter politiske linier. De fire borger

lige blade var en kort overgang efter Jacksons ankomst 

til Danmark afventende i deres holdning; hurtigt skærpedes 

tonen imidlertid, og efter Sørensens telegram den 3. no

vember 1915 skete den endelige afstandstagen. Fra det tids

punkt blev Jackson qivet hele skylden for den uheldige ud

vikling på St. Croix - bladene lå således i deres vurde

ring af Jackson helt på lini~ med de dansk-vestindiske 

plantere og avisen "West End News". 

Også Politikens holdning til Jackson svingede efter 

Sørensens telegram: fra en positiv holdning gik avisen 

over til en afventende, der senere skiftede til neutrali

tet. Holdningen fulgte temmelig nøje finansministerens. 

Edvard Brandes havde været positiv overfor Jackson under 

dennes Danmarksbesøg og blev sandsynligvis ved at være 

det, men måtte under strejken søge en neutral kurs: det 

kunne som finansminister i en mindretalsregering på det 

tidspunkt ikke gå an at støde alt for manqe, specielt ikke 

med tanke på de foranstående salqsforhandlinger med USA.ll) 

Social-Demokraten stod i fuldstændig modsætning til 
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de borgerlige aviser ved konsekvent at forsvare Jackson 

og gå imod planterne. Sandsynligvis søgte avisen derved 

at vise sig som arbejderens, den lille mands beskytter. 

Der er meget forskel på hvor meget, de enkelte avi

ser skrev om Jacksons besøg i Danmark. Som den eneste af 

de seks skrev Kristeligt Dagblad intet om Jacksons ankomst 

til København. 12 ) 

Jacksons vigtigste opgave i Danmark var at fremlæg

ge den sorte befolknings krav for finansministeren, men 

disse krav omtaltes ikke af Nationaltidende. 13 ) Denne avis 

bragte fortrinsvist korte meddelelser om Jacksons besøg -

hvilket kunne være grunden til, at kravene ikke blev om

talt.14) social-Demokraten, Politiken og Berlingske Tidende 

var de aviser der bragte mest stof om Jacksons besøg - og 

de eneste, der interviewede ham. Ligesom Politiken og 

Social-Demokraten var de eneste, der lod Jackson selv 

komme til orde i avisens spalter. 15 ) Alle aviserne fulgte 

imidlertid Jacksons gØren og laden under besøget; således 

omtaltes Jacksons foredrag i Henry-George-foreningen den 

4. juni 1915 i alle KØbenhavnerbladene. 16 ) Desuden refe

rerede Social-Demokraten den 3. juni Jacksons tale på et 

møde arrangeret af en socialdemokratisk unqdomsforenin0, 

ligesom Aalborg Amtstidende den 21. juni bragte Jacksons 

foredrag fra en afholdsfest i Aalborg dagen i forvejen. 

Interessen for Jackson var altså til stede, han var 

med et moderne udtryk en mediebegivenhed. Især Social-De

mokraten, Politiken, Berlingske Tidende og Aalborg Amts

tidende skrev om denne de sortes repræsentant. Efterhånden 

som tiden gik, svandt interessen dog noget - Jackson var 

ikke mere en nyhed. Kun Politiken, Social-Demokraten og 

Kristeligt Dagblad omtalte Jacksons afrejse fra Danmark; 
17) ligesom kun Berlingske Tidende, Social-Demokraten og 

Politiken ville bruge spalteplads på en omtale af Jack-

sons overvældende modtaaelse ved hjemkomsten til St. Croix. 
18) 

Det fremgik desværre ikke helt klart af avisernes 

skriverier om Jacksons Danmarksrejse, hvad man mente om 

hans resultat af rejsen. 

Social-Demokraten mente som den eneste af aviserne, 

at Jackson direkte havde haft indflydelse på indholdet i 

regeringens lovforslag. Senere modererede avisen dette 
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ved blot at skrive , at Jackson vist havde fået løfter 

om reformer fra ledende side. 19 ) Grunden til denne mode

rering kunne være, at Politiken den 24. juli 1915 havde 

bragt finansminister Brandes' svar på Jacksons memoran

dum. Politiken var den eneste af aviserne, der kendte 

dette svar. Dette faktum tyder på, at avisen havde fået 

svarskrivelsen direkte fra finansministeren. Jackson 

ønskede, som tidligere diskuteret, næppe at få offentlig

gjort finansministerens svar, før han yderligere havde 

konsolideret sin magtstillinq på St. Croix; hvilket yder

ligere underbygger, at det må have været finansministeren, 

der lod svaret offentliggøre i regeringsorganet. 

De fire borgerlige blade krøb lidt udenom spørg

smålet vedrørende Jacksons resultater af rejsen. Kriste

ligt Dagblad mente dog den 11. november, at Jackson havde 

fået direkte løfter af regeringen, men nævner ikke nærmere 

hvilke. De to konservative blade omtalte overhovedet ikke 

eventuelle løfter; derimod lagde de to aviser vægt på be

tydningen af de venner, som Jackson havde fået i Danmark. 

Den 14. november 1915 i sin morgenudgave gav Nationaltidende 

således disse venner skylden for urolighederne i Dansk Vest

indien; ligesom Berlingske Tidende den 9 . januar lagde 

skylden for strejken hos Hamilton Jackson og de kredse i 

Danmark, der støttede ham. Sammenfattende mente altså kun 

Kristeligt Dagblad, at Jackson havde fået direkte løfter 

af den danske regering, mens Berlingske Tidende og Natio

naltidende koncentrerede sig om de venner, Jackson havde 

fået i Danmark. 

Slutteligt må slås fast, at et viqtigt resultat af 

rejsen for Jackson og de sorte dansk-vestindere var den 

megen omtale , han opnåede i den danske presse . Selv om 

mange avisers interesse kølnedes under besøget, nåede 

Jacksons og de sortes krav ud til mange danskere og skab

te ny debat om Dansk Vestindien i Danmark . 

IV,3 . Perioden november - december 1915 : 

Det telegram, som bestyrer sørens~n sendte til sin 

arbejdsgiver G. A. Hagemann , stod de første par dage u

imods a q t i Da nmar k oq a l armer e d e d erfor a lle avi sern e -



- 52 -

dog udtrykte aviserne hurtigt ønske om en bekræftelse 

af telegrammets indhold fra officiel vestindisk side. 1 ) 

Netop dette, at der ingen officielle meddelelser fore

lå fra guvernementet, så finansministeriet måtte rette 

forespørgsel til Dansk Vestindien, udlagdes derhen, at 

situationen måske ikke var så faretruende, som telegram

met gav udtryk for. 2 ) På den anden side blev der i avi

serne også bragt udtalelser af Hagemann, der afviste, 
. . 3) 

at Sørensen havde telegraferet uden grund . Aviserne 

var stort set enige i disse overvejelser i de første 

dage i november. Kun Social-Demokraten skilte sig ud 

ved den 5. november at spørge, hvorledes Sørensen kun

ne meddele, at uroliqheder var sikre? Havde den sorte 

befolkning givet ham mandat til på forhånd at meddele 

om et planlagt oprør? 

Enigheden mellem aviserne hørte dog op efter f i

nansmini s ter iets modtagelse af guvernementssekretær Bau

manns uddybende telegram den 6. november. 

De to konservative aviser Nationaltidende og Ber

lingske Tidende var enige om, at dette sidste telegram 

bekræftede uroen i Sørensens telegram. 4 ) Derimod var 

både Krjsteligt Dagblad og Aalborg Amtstidende mere for

beholdne. Kristeligt Dagblad mente den 11. november ikke, 

at de to telegrammer gav fyldestgørende forklaringer på, 

hvad der var foregået . At der havde været tale om urolig

heder, satte avisen dog ikke spørgsmålstegn ved. Aalborg 

Amtstidende var ligeledes eniqe med de konservative avi

ser i, at der havde været uroligheder på St. Croix, men 

avisen udtrykte det knapt så direkte. 5 ) Derimod mente 

Politiken, at guvernementssekretærens telegram afdæmpede 

frygten fra Sørensens teleqram. Den 6. november ·kaldte 

avisen telegrammet beroligende og mente dagen efter, at 

eventuel uro vel havde begrænset sig til Jacksons møde 

den 31. oktober og til frihedsdagen den 1. november. 

Social-Demokraten gik efter modtagelsen af Baumanns tele

gram endnu videre end Politiken og kaldte direkt~ Søren

sens telegram falsk alarm. Avisen mente tillige, at der 

muligvis kunne have ligget politiske motiver bag Søren

sens telegram - således at forstå, at fik telegrammet 

først stemplet Jackson som oprører i den danske offent

lighed, ville planterne have mul i ghed for at undqå de 
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reformer, som de sorte var blevet lovet af finansministeren. 
6) 

Meningerne blev altså delte efter modtagelsen af Bau

manns uddybende telegram, og uenigheden gik på, hvordan 

Dansk Vestindiens og specielt St. Croix's problemer gene

relt bedst kunne løses. Selve spørgsmålet om og begiven

hederne omkring Valkyriens udsendelse stod i i denne peri

ode af Dansk Vestindiens historie meget centralt, og det 

afspejledes i aviserne. Valkyrien var "godt stof" og gav 

anledning til en mængde skriverier. 7 ) Alle aviserne var 

enige om, at udsendelse af krigsskibet var en fornuftig 

disposition - men aviserne havde vidt forskellige grunde 

dertil. 

Nationaltidende og Berlingske Tidende var derfor 

også enige i, at det var klogt og nødvendigt at sende 

Valkyrien til St. Croix. Begrundelsen var, at den sorte 

befolkning på øen ikke kunne overskue f Ølgerne af sine 

handlinger; befolkningen var ved at ødelægge sine egne 

udviklingsmuligheder, derfor måtte Danmark gribe ind. Den 

danske stat måtte skåne de sorte mod sig selv og sikre de 

hvides sikkerhed, en fast optræden var derfor betydelig 

mere påkrævet end reformer. 8 ) Aalborg Amtstidende fulgte 

helt sarrune linie, da avisen den 11. november skrev, at 

Valkyrien blev udsendt som modforholdsregel mod uroagi

tationens leder, Hamilton Jackson. 

Disse tre borgerlige aviser støttede altså fuldt 

ud den radikale regeringsudsendelse af krigsskibet - ud 

fra · den betragtning at der skulle gribes ind med fast 

hånd, før de sorte Ødelagde for meget. Man kunne ikke ri

sikere optøjer, der ville true øens materielle værdier; 

så hellere udskyde de påtænkte reformer. Disse tre blade er 

her i fuld overensstenunelse med de kredse i Dansk Vest

indien, der mente, at de sorte skulle ledes og styres, 

fordi de ikke selv kunne overskue deres tilværelse - den 

opfattelse der i specialet er kaldt den "gamle" koloni

opfattelse. 

Kristeligt Dagblad fulqte i dette spørgsmål helt 

sin egen linie. Bladet benyttede situationen til at ad

vare mod det om sig gribende drikkeris'forbandelser i 

Dansk Vestindien. Ud fra det samme kristne livssyn ud

trykte bladet den 11. november håbet om Valkyriens over-
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flØdighed på St. Croix: for med magt udrettes sjældent 

noget godt. Bortset fra denne advarsel mod drikkeriet 

på øerne fulgte Kristeligt Dagblad de andre borgerlige 

aviser ved at affyr~ en bredside mod regeringens re

formfors lag: reformer ville intet føre til, så længe 

drikkeriet florerede; alt måtte starte med bekæmpelse 

af dette drikkeri. 

Politiken forsvarede naturligvis sit partis reform

forslag: reformer måtte der til, men alliqevel var det 

rimeligt at udsende Valkyrien. Ved læsning af Politiken 

i dette tidsrum får man nærmest indtryk af, at avisen 

febrilsk søgte at finde et forsvar for krigsskibets 

udsendelse. Politiken fandt frem til to begrundelser: 

1. var der jo stadig, i f Ølge Baumanns telegram, en del 

uro blandt St. Croix's hvide befolkning, og 2. havde 

USA's konsul ved at telegrafere til USA om urolighederne 

på St. Croix henledt hele verdens opmærksomhed på Dansk 

Vestindien. Det ville derfor være forkert af den danske 

regering intet at foretage sig. 9 ) Politiken har næppe 

vidst noget om den rolle, som den amerikanske konsul havde 

spillet i regeringens beslutningsproces omkring Valkyriens 

udsendelse. Havde avisen kendt sagens rette sammenhænq, 

havde den sandsynligvis overhovedet ikke nævnt det ameri

kanske telegram i denne sammenhæng. 

Social-Demokraten undrede sig efter Baumanns bero

ligende teleqram i første omgang over Valkyriens udsendel

se. Avisen mente, at lønforhøjelser til de sorte, en ny 

frisindet guvernør og generelle politiske reformer var 

bedre midler mod uroligheder end et krigsskib. Imidler

tid måtte avisen som talerør for regeringens støtteparti 

hurtigt slå om og forsv~re udsendelsen af Valkyrien . At 

regeringen gerne ville have sin ryg fri, blev en mulig 

forklaring på beslutningen i Social-Demokraten. Avisen 

afviste, at der havde været uroligheder på St. Croix, 

men skulle der mod forventning senere blive uro på øen, 

ville den danske regering undgå, at det kunne b e br e jdes, 

at den havde forholdt sig passiv. Avisen udlagde der

efter, hvilke begivenheder, der kunne tænkes at kræve et 

krigsskib i nærheden. Helt på linie med sin holdning til 

hele problemstillinqen oq sit politisk e syn i det h e le 

taget afviste avisen, at der kunne bliv e tale om urolig-



- 55 -

heder blandt den sorte befolkning; i stedet lå den 

reelle fare hos de hvide plantere, der havde interes

se i at stemple Jackson som oprører og med Sørensens 

telegram havde vist, at de var indstillede på at gå 

langt i forsøget herpå.lo) I kommentarerne til Valky

riens udsendelse ses tydeligt Social-Demokratens dilem

ma mellem på den ene side at kæmpe for sin position 

som arbejdernes blad og på den anden side sin opgave 

som organ for den radikale regerings støtteparti. 

Regeringens beslutning om at udsende krigsskibet 

Valkyrien blev, som diskuteret i det foregående afsnit, 

allerede truffet den 3. november - på baggrund af over

vejelserne om at sælge øerne. Det telegram, som den ame

rikanske konsul havde sendt til USA om urolighederne, og 

som omtaltes i sidste linie i bestyrer Sørensens tele

gram, nødvendigajorde den hurtiae beslutning om Valky

rien. Som følge heraf havde forsvarsminister Munch alle

rede den 3. november om aftenen bedt Politikens chefre

daktør Cavling sløjfe linien om den amerikanske konsuls 

telegram inden offentliggørelsen af Sørensens telegram. 11 ) 

Ingen af aviserne betvivlede imidlertid, at beslut

ningen om udsendelse af Valkyrien først blev truffet den 

6. november efter mod tagelse af guvernementssekretærens 

telegrarn. 12 ) I tilknytning hertil er det naturligt, at 

heller ingen af de seks aviser overhovedet tænkte på salg 

i denne forbindelse. Salg af øerne blev ganske vist flyg

tigt berørt, men kun som en hypotetisk mulighed i et in

terview, 11 Østsjællands Av is 11 havde lavet med G. A. Hage-

mann . 
13) 

I øvrigt viste det sig senere, at forsvarsministerens 

anmodning til redaktør Cavling, om at stryge den sidste 

linie i Sørensens telegram, var ganske unødvendig - hele 

den amerikanske konsuls telegram blev nemlig overført 

gennem Reuters Bureau oq derfra over Ritzaus Bureau til 

offentliggørelse i Danmark. 14 ) Aviserne of·fentliggjorde 

også det amerikanske telegram, men drog ingen paralleller 

til den danske beslutningsproces omkring Valkyrien. Poli

tiken offentliggjorde endog ved samme lejlighed den sidste 

linie i Sørensens telegram - dog uden kildeangivelse . 

D~ man p& St. Croix blov kJar over, Q ~ Danmark ville 
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sende et krigsskib til øen, reaqerede Jackson meqet hur

tigt. Ved først at telegrafere til fru Hiort-Lorenzen 

søgte Jackson at overbevise den danske offentlighed om, 

at der absolut ingen uroligheder havde været på øen. 15 ) 

Senere uddybedes denne påstand i et lænqere telegram til 

folketingsmedlem Hans Nielsen: heri understregedes igen, 

at der ingen uroligheder havde været, men at planterne 

hele tiden søgte at tirre negrene til at lave oprør. Hel

digvis havde han, Jackson, fuld kontrol over folkene, der 

ville forblive rolige. Desuden havde planterne truet Jack

son med arrestation og forbud mod hans avis, når guver

nøren vendte hjem. For at undgå dette bad Jackson Hans 

Nielsen forklare finansministeren sagens rette sammen-
1 n) hænq. 

De seks danske avisers reaktioner på disse to tele

grammer kan igen grupperes med de borgerlige aviser som 

en blok overfor Social-Demokraten, med Politiken mere 

tøvende i midten - altså igen bestemt af partipolitiske 

hensyn. 

De to små borgerlige aviser, Kristeligt Dagblad og 

Aalborg Amtstidende gengav Jacksons telegram til fru Hiort

Lorenzen, men uden kommentarer. Derimod slog både Natio

naltidende og Berlingske Tidende fast, at Jacksons tele

gram absolut ikke tilbageviste Sørensens og Baumanns tele

grammer om uroligheder. 17 ) Jacksons telegram til Hans 

Nielsen blev ikke direkte kommenteret af Nationaltidende; 

i stedet bragte bladet finansministerens udtalelser i an

ledning af telegrammet: Brandes sagde her, at han ikke kun

ne tro, at der var noqen pe St. Croix, der var .interesseret i 

at hidse de sorte op. Kristeligt Dagblad indhentede i 

stedet Haqemanns kommentar for på den måde at afvise tele

grammets udsagn. Haqemann afviste pure, at planterne skulle 

være interesseret i et oprør; planterne stod netop overfor 

den bedste sukkerhøst i mange år og ville ikke risikere 

ødelæggelse heraf - slet ikke på grund af oprør. Aalborg 

Amtstidende brugte i sin behandling af telegrammet kommen

tarer fra Berlingske Aftenavis, hvori det hed, at telegram

met mest af alt lignede et udslag af Jacksons fantasi. 18 ) 

Selv om de borgerlige aviser her søgte ~t anvende eksperters 

udsagn om Jacksons telegram, i stedet for c0nc kommentarer 

brugtes de tydeligvis kun, fordi de fuldstændig dækkede 
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avisernes egne holdninger. Holdninger, der igen gav sig 

udtryk i en afstandstagen til Jackson og et forsvar af 

Dansk Vestindiens myndiqheder oa kapitalbesiddere. 

Politiken indtog i hele perioden november-decenber 

1915 en forsigtig holdning. Som regeringsorgan skulle avi

sen hele tiden passe på ikke at støde nogen, specielt 

som organ for en mindretalsregering, der havde et fler-

tal mod sig i landstinget. Ligesom de borgerlige aviser 

indhentede også Politiken andres kommentar<:~r til Jacksons 

telegrammer fremfor selv at tage stilling. På samme måde 

som hos de borgerlige aviser var kommentarerne dog ind

hentet af personer, der alligevel fint dækkede Politikens 

egne synspunkter. Således bragte bladet den 17. november 

fru Hiort-Lorenzens egne kommentarer til det telegram, 

hun havde modtaget fra Jackson" Fru Hiort-Lorenzen havde 

aldrig lagt skjul på, at hun sympatiserede med Jackson og 

de sorte og fandt heller ingen anledning til ikke at tro 

på indholdet af telegrammet. Efter modtagelsen af Jacksons 

telegram til Hans Nielsen bragte Politiken den 26. november 

finansminsterens kommentar. Denne kommentar var præcis den 

samme, som blev bruqt i Nationaltidende den 26. november, 

men kunne bruges af begge aviser, da Brandes både repræsen

terede myndighederne og Det Radikale Venstre - og dermed 

dækkede begge avisers standpunkt. 

Social-Demokraten skulle ikke på samme måde som Poli

tiken tage hensyn til den borgerlige opposition. I stedet 

brugte bladet sagen til at overbevise sine læsere om, at 

socialdemokratiet stadig fuldt ud var arbejdernes parti -

trods støtten til den radikale regering. Jacksons telegram 

til fru Hiort-Lorenzen bragtes ikke i Social-Demokratent 

hvorimod telegrammet til Hans Nielsen blev grundigt behand

let. Sandheden i telegrammets udsaqn blev aldrig bragt i 

tvivl; derimod greb bladet indholdet og videreudviklede det. 

Den 26. november skrev Social-Demokraten således, at natur

ligvis var planterne interesseret i en lille batalje blandt 

negrene. Sådanne uroligheder ville så, med Valkyriens hjælp, 

kunne kvæles i blod, og dermed ville indholdet i Sørensens 

telegram være bevist. 

"The Herald", Jacksons nystartede avis, blev også 

gjort til genstand for behandlinq af de danske aviser, men 

kun af de tre største, Berlingske Tidende, Social-Demokraten 
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og Politiken. 

Berlingske Tidendes aversion mod Jackson skinnede 

tydeligt igennem, da avisen den 24. december citerede 

"West End News" kommentarer til Jacksons )h1ad. "West End 

News" skrev at Jacksons skriverier var gennemsyret af en 

sådan voldsomhed, at han allerede havde flere sagsanlæg 

på halsen. I følge "West End News" herskede uroen på St. 

Croix som følge af Jacksons beskyldninger mod embeds

mændene i en sådan grad, at hvide kvinder næppe turde gå 

alene på gaderne. "West End News" var ikke i tvivl om, at 

en sådan aqitation aldriq ville være blevet toleret i Bri

tisk Vestindien; d§r ville Jackson være blevet stoppet med 

en retssag. Berlingske Tidende fik her indirekte sin mening 

om Jackson og den danske myndigheders manglende indgriben 

frem ved at citere den dansk-vestindiske avis, der var blev

et en af Jacksons argeste modstandere. 

Social-Demokraten vurderede ikke "The Herald", men 

bragte i stedet den 1. december uddrag fra "The Herald's" 

prøvenummer af den 29. oktober. Der var således absolut 

ingen kritik af Jacksons blad, der jo også var startet med 

Social-Demokraten som forbillede og med samme undertitel: 

"Frihed - Lighed - Broderskab" ("Liberty - Equal.ity - Fra

terni ty") . 

Politiken var den første af de seks danske aviser, 

der kunne berette om Jacksons nystartede avis. Politiken 

kunne her drage fordel af sin udstationerede medarbejder 

i New York, Emil Opffer. Opffer kunne meddele, at "The 

Herald" var spredt i USA i tusinder af eksemplarer, og 

han beskrev avisens indhold som moderat. 19 ) Beretningen 

fra korrespondenten viste også noget om forholdet mellem 

den nye dansk-vestindiske arbejderbevægelse og de udvandrede 

dansk-vestindere, der havde bosat sig i New York. Disse ud

vandrede havde jo allerede i forbindelse med Jacksons rejse 

til Danmark givet deres støtte til reformbestræbelserne på 

St. Croix, og fulgte altså stadig Jacksons arbejde. 2 0) 

Efterhånden som Sørensens telegram var blevet en 

gammel nyhed, og Valkyrien forlængst var afsejlet, faldt 
. f k V . d. . . 1 21 ) interessen or Dans estin ien i avisernes spa ter . 

Skriverierne i december måned 1915 besk~ev mest Valkyriens 

togt i form at korte meddelelser. 22 ) Denne beskrivelse endte 

sidst på måneden med, at alle seks aviser kunne meddele, at 
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quvernøren Helweq-Larsen var ankommet til St. Croix sam

men med Valkyrien. Kort efter sin hjemkomst telegraferede 

guvernøren til finansministeriet, at alt var roligt på St. 

Croix, men at der stadig var nogen ængstelse for situa

tionens udviklinq, da Jackson arbejdede på en general

strejke, der skulle finde sted under sukkerhøsten. Tele

grammet blev bragt i alle seks aviser, men kun med kommen

tarer i Social-Demokraten. Denne avis skrev helt kontant, 

at den nemmeste måde at komme denne ængstelse til livs var 

ved en bedring af arbejdernes løn og vilkår. 23 ) 

I hele perioden november - december 1915 har vi set 

en polarisering af aviserne med de fire borgerlige aviser 

stejlt overfor Social-Demokraten, oq med Politiken placeret 

et sted midt imellem. Denne polarisering kunne ikke undgå 

at give en del debat aviserne imellem. 

De borgerlige aviser angreb ikke blot Social-Demo

kraten, men også partiet bag: socialdemokratiet. Da Social

Demokraten havde offentliggjort Jacksons telegram til Hans 

Nielsen qennem Ritzaus Bureau, ironiserede Kristeliqt Daa

blad den 26. november over, at der nu Øjensynligt var blev

et oprettet et bureau for vestindiske anliggender på Social

Demokratens redaktionskontor. Bureauet ville muligvis senere 

kunne udvides til et regulært oplysningskontor, så også fi

nansministeren havde et sted at henvende siq, når han mang

lede oplysninger om Dansk Vestindien. Derudover angreb de 

borgerlige aviser ellers mest Social-Demokratens åbenlyse 

støtte til Jackson, samt den holdning at der på St. Croix 

blot var tale om en bevægelse blandt arbejderne med det 

formål at opnå en bedre løn: de øvrige rygter skyldtes i

følge ~;ocial-Demokraten blot taktisk aftalt spil fra kapi

talisternes side,hvad de borgerlige aviser absolut ikke 

kunne være enige i. 

Social-Demokraten lod ikke angrebene overhørig, men 

svarede igen. En række højreblade i provinsen beskyldtes 

således den 9. november 1915 for forfjamskethed og for at 

lave panik over ingenting, når St . Croix blev beskrevet 

som på oprørets rand. Det konservative "Vort land"s redak

tør kaldtes den 14. november for håbløs stupid på grund 

af en artikel, der opfordrede til uskadeliggørelse af Jack

son ved at s e jle h am til Christians ø. Berlingske Tid e nde 

beskyldtes for at støtte den "hage mannske kapitalisme", 
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da avisen i kommentaren til Jacksons telegram til Hans 

Nielsen havde skrevet, at Jacksons påstande var udslag 

af hans fantasi. Og endelig kaldtes Ekstrabladets kom

mentar til samme telegram for "giftig og grim 11
•

25 ) 

I det foregående afsnit fandtes en klar opdeling 

i holdningen til problemerne i Dansk Vestindien mellem 

den "gamle" og den "nye" koloniopfattelse - denne op

deling genfindes i de seks danske aviser. Som repræsen

tanter for den "gamle" koloniopfattelse (dvs. synspunk

ter der svarede til planternes, kaptajn Konows og guver

nør Helweg-Larsens) stod de fire borgerlige aviser: Ber

lingske Tidende, Nationaltidende, Kristeliqt Dagblad og 

Aalborg Amtstidende. Deroverfor stod (på linie med fi

nansminister Brandes, Jackson og folketingsmedlem Hans 

Nielsen) Social-Demokraten, der aldrig tøvede med at 

fremsætte klart markerede synspunkter; og til dels Po

litiken, der ofte var mere tilbageholdende. 

IV,4. Perioden januar - marts 1916: 

Tendensen fra den foregående periode, nemlig at 

aviserne brugte stoffet fra Dansk Vestindien til at 

pleje egne politiske interesser, førtes videre oq blev 

meget tydelig i denne sidste periode. Det gav sig bl.a. 

udslag i, at aviserne kun kommenterede de begivenheder, 

der kunne have speciel interesse for den enkelte avis. 

Til selve strejkens begivenhedsforløb havde avi

serne (bortset fra Politikens udsendte korre s pondent) 

som direkte information fra St. Croix kun telegrammer. 

Nationaltidende refererede eller citerede disse tele

grammer, 1) men kommenterede kun ganske få: den 18. fe

bruar 1916 i morgenudgaven bragtes Hagemanns kommentar 

til det telegram fra guvernøren, der meddelte om ar

bejdernes forkastelse af Jacksons overenskomst med plan

terne; den 26. februar i morgenudgaven kommenterede Na

tionaltidende selv guvernørens telegram, der meddelte 

om brændende sukkermarker; og endeligt kommenteredes 

den 29. februar i morgenudgaven meddelelsen om det ende

lige forlig. 

Berlingske 'Tidende citerede ikke telegrammerne i 
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nært samme omfang som Nationaltidende. DEt må formodes, 

at nogle af dem i stedet blev bragt i Berlingske Aften

avis. Berlingske Tidende bragte dog kommentarer til de 

telegrammer fra guvernementet, der henholdsvis meldte 

om de brændende sukkermarker og om det endelige for-

1 . 2) ig. 

Kristeligt Dagblad refererede og citerede liqe så 

flittigt som Nationaltidende de indkomne telegrammer 

fra Dansk Vestindien. Alle telegrammerne braqtes også 

her uden kommentarer, når undtages de to telegrammer 

fra guvernøren om de brændende sukkermarker og om det 

endelige forlig. 3 ) 

Aalborg Amtstidende fulgte ikke begivenhederne 

så qrundiqt som københavneraviserne. Avisen havde ikke 

megen spalteplads i det hele taaet oq skulle bruge meqen 

plads til decideret lokalstof. Bladet bragte dog to kom

menterede telegrammer; nemlig direktør Lachmanns tele·

gram om planternes overenskomst med lJack'.son og guver-

nørens meddelelse om de brændende sukkermarker. 4 ) 

Der ses altså en klar linie i de borgerlige avisers 

behandling af den dansk-vestindiske landarbejderstrejkes 

begivenhedsforløb. Aviserne holdt gennem hele perioden 

sine læsere grundigt orienterede om begivenhederne ved 

at bringe de indkomne telegrammer (Aalborg Amtstidende, der 

skulle bringe meqet lokalt stof, falder 1 id t udenfor) . 

Til gengæld kommenterede aviserne kun ganske få af de 

bragte telegrammer (fire ud af ti), nemlig telegrammerne 

om Jacksons overenskomst; om arbejdernes forkastelse af 

denne overenskomst; om de brændende sukkermarker; samt 

om det endelige forlig. Der var selvfølgelig en grund 

til, at netop disse fire telegrammer blev kommen te .ret. 

Ved at vælqe præcis disse fire meddelelser kunne aviserne 

fortsætte den linie, der var stukket ud i perioden novem

ber - december 1915: angreb på Jackson og forsvar af ka

pitalen (planterne). 

Kronologisk var det første af de fire telegrammer 

Lachmanns telegram, der fortalte om overenskomsten mellem 

Jackson og planterne. Aalborg Amtstidende var den eneste 

af de fire aviser, der kommenterede dette telegram . Den 

16. februar 1916 skrev avisen, at den opstand, som Jack

son havde fremkaldt ved sin agitation, nu var slut. Avi-
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sen mente, at grunden krinne være den, at Jackson fra sine 

vinduer havde udsigt til Valkyrien. Desværre kunne freden 

næppe vare længe; snart ville "The Herald" igen sprede mis

fornøjelsens sæd blandt de uoplyste negre, der var let mod

tagelige. Avisen berørte altså overhovedet ikke det epoke

gørende, der lå i, at plantere og landarbejdere for første 

gang selv havde forhandlet sig frem til en overenskomst. 

Æren blev i stedet givet Valkyrien, således at forstå at 

krigsskibets tilstedeværelse havde tvunget Jackson til at 

ende opstanden. Symptomatisk for Aalborg Amtstidendes hold

ning til de sorte og Jackson var også, at avisen konsekvent 

undlod at bruge ordet strejke - dvs. de sortes evne til at 

gennemføre en strejke ikke anerkendtes.5 ) 

Få dage efter nåede meddelelsen om arbejdernes for

kastelse af overenskomsten til Danmark. Nationaltidende 

kommenterede som den eneste af de fire borgerlige aviser 

dette telegram den 18. februar i morgenudgaven. Bladet 

havde indhentet Hagemanns kommentar til telegrammet, og 

denne udtalte, at meddelelsen blot bekræftede hans bange 

anelser: da Jackson ikke havde fået negrene til at ac

ceptere overenskomsten, havde han brudt aftalen for at 

bevare sin maqt, sit blad og sin position. Dermed hen

tydede Hagemann til telegrammets sidste linie: at Jack-

son sikkert ikke havde været loyal. At Jacksons bevæggrunde 

kunne være et ønske om at følge de normale regler for strej

ker, kommenterede hverken Hagemann eller Nationaltidende. 6 ) 

Telegrammet om de brændende sukkermarker blev kommen

teret i tre af de fire borgerlige aviser. Nationaltidende 

indhentede påny Hagemanns kommentar, der bragtes den 26. 

februar i morgenudgaven. Hagemann satte straks branden i 

forbindelse med strejken og udtalte, at dette ikke over

raskede ham - man måtte være forberedt på alt. Heldigvis 

var Valkyrien jo ved St. Croix, så det qik næppe så g~lt 

som i 1878. 

Samme dag bragte også Berlingske Tidende Hagemanns 

kommentar og tilføjede, at man her kunne se, hvor let Jack

sons agitation havde ved at fænge. Kristeligt Dagblad ind

skrænkede sig til den 28. februar at bemærke, at endnu 

savnedes nærmere oplysninger om brandene. Kristeligt Dag

blad var således den eneste af dP tre aviser, der ikke 

umiddelbart lod sig qribe af panikstemningen. Hertil skal 
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dog føjes, at avisen omtalte brandene to dage senere end 

de øvrige aviser. Kommentarerne kan derfor have været ud

tryk for lettelse over, at der endnu ikke forelå oplys

ninger om tilstande svarende til oprøret i 1878. National

tidendes og Berlingske Tidendes koloniopfattelser afspej

ledes tydeligt i de to blades kommentarer. Det lå dem 

fjernt at forestille sig, at branden kunne være opstået 

på anden måde end ved strejkende neqres mellemkomst. Un

der negeropstanden i 1878 havde neqrene afbrændt flere 

plantager, og de to aviser drog straks paralleller hertil. 

Berlingske Tidende gik endda så vidt som til at tillægge 

Jacksons agitation skylden for denne udvikling. Begge avi

serne udtrykte dog tillid til Valkyriens tilstedeværelse: 

et eventuelt oprør kunne hurtigt slås ned. 

De sidste kommentarer til strejkens forløb blev bragt 

af de borgerlige aviser i forbindelse med meddelelsen om 

det endelige forlig. Forliget var som tidligere vist en 

stor sejr for Jackson og de sorte, men dette blev kun spo

radisk berørt af Nationaltidende, der iØvrigt som den eneste 

af de borgerlige aviser lod Jackson få andel i æren for for

liget. Nationaltidende skrev således, at Jackson ikke havde 

været ene om at bringe de sorte til fornuft; skoledirektør 

Rilbner-Petersen havde spillet en stor rolle i den sammen

hæng. De øvrige aviser omtalte udelukkende Rilbner-Petersens 

store indsats som mægler og de besværligheder, der nu måt

te forventes ved arbejdets genoptagelse, da de sorte stadig 

var under indflydelse af Jacksons uheldige aqitation. 7 ) Al 

den omtale, Rilbner-Petersen fik i de borgerlige aviser, 

minder mest af alt om et kunstgreb, der skulle forhindre 

rosende omtale af Jacksons indsats. Rilbner-Petersen havde 

naturligvis spillet en rolle ved at foreslå den beslutninqs

tagende komite, der endte med at vedtage overenskomsten; 

men hans indsats stod ikke forhold til den omtale han fik 

i de borgerlige danske aviser. Resultatet var for aviserne, 

at de undgik roserne til Jackson og de sorte og i stedet kun

ne flette en påmindelse om Jacksons uheldige agitation ind 

i forbindelse med bekymringer for arbejdets genoptagelse. 

Interessant er det, at ingen af de borgerlige aviser 

tog lønforhøjelsens størrelse op til overvejelse. Detblev 

nævnt, at lønnen ville stige 40%, men ikke hvorvidt dette 

kunne betegnes som godt eller dårligt. Nævnt blev det heller 
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ikke, at arbejderlederne' under hele strejken havde held 

til at opretholde ro oq orden; og endelig er det forbav

sende, at ingen af de fire aviser kommenterede planternes 

udsættelse af de fastboende plantagearbejdere fra deres 

hytter. 8 ) Hele behandlingen af strejken bar således præg 

af at være rettetmod Jackson og af at være et forsvar for 

planterne og deres handlemåde. 

Som detkunne forventes, indtog Social-Demokraten 

også i denne periode en holdning totalt modsat de borg

erlige avisers. Politiken derimod, fulgte en noget anden 

kurs end i de foregående perioder. I behandlingen af strej

keforløbet stod Politiken mere skarpt overfor de borgerlige 

aviser end tidligere set. Avisen drog aldrig i tvivl, at der 

var tale en en regulær strejke - i modsætning til f.eks. Aal

borg Amtstidende, der konsekvent skrev om en opstand. Til 

og med gav Politiken den 19. februar Jackson den cadeau 

at skrive, at strejken udviklede sig efter dansk mønster: 

efter parternes direkte forhandlinqer havde arbejderne for

kastet den indgåede overenskomst, og nu var tiden kommet 

til at drage forligsmanden, guvernøren ind, i billedet (i 

· dette tilfælde i forbindelse med forligskomiteen). I for

bindelse med telegrammet om de brændende sukkermarker drog 

Politiken ikke straks den slutning, at det drejede sig om 

påsatte brande, men satte i stedet den 27. februar spørg

smålstegn ved disse brandes betydning. Her ses altså en 

tydeligere stillingtagen for arbejderne end tidligere set 

i Politiken. 

Samtidig med den mere arbejdervenlige kurs i Poli

tiken kom et helt nyt moment med - Politiken begyndte nem

lig i en fremhævelse af det fordelagtige i salg af Dansk 

Vestindien. Den 20. januar 1916 var USA's oq Danmarks re

geringer blevet enige om prisen for øerne, og der manglede 

således blot den endelige salgsstraktat..9 ) Forhandlingerne 

fra dansk side var naturligvis blevet ført af den radikale 

regering, og det er derfor ikke umuligt, at regeringsorga

net Politiken kan have fået nys om sagen. Doq er det i så 

fald mærkeligt, at Politiken så sent som den 24. februar 

1916 bragte udenrigsminister Scavenius;dementi af salgs

rygterne; omend dette skridt dog også kunne være et forsøa 

på at tilsløre salgsplanerne Der er imidlertid næppe 

tvivl om, at Politiken i januar-februar 1916 havde anelse 
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om salgsplanerne. 

I Politikens argumentation for salq brugtes, som 

under salgsdebatten i 1902, fabrikant G. A. Hagemann. 

I hele den foregående periode (april 1915 - december 

1915) havde Politiken een gang brugt en udtalelse af 

Hagemann (nemlig den 4. november 1915 efter Hagemanns 

indlevering af Sørensens telegram på Politikens redak

tion) ; nu indhentedes hans kommentar to qanqe alene i 

februar 1916. Også de borgerlige aviser brugte ofte 

Hagemann som konunentator under strejken. Men hvor de 

borgerlige blade anvendte Hagemann til understregning 

af planternes interesser under strejken, brugtes Hage

mann i Politiken til at udmale Dansk Vestindiens frem

tid under Danmark så trøstesløs som mulig. 

Den 3. februar (efter udgivelsen af Hagemanns 

pessimistiske pjece om de dansk-vestindiske øerlO) 

bragte Politiken et længere interview med Hagemann i 

forbindelse med planternes udsættelse af de strejkende 

landarbejdere. Hagemann gav i interviewet udtryk for 

den sanune pessimisme som i sin pjece anqående Dansk Vest

indiens fremtid - godt hjulpet på vej af interviewerens 

spørgsmål. Hagemann fortalte til Politiken, at han alle

rede havde afskrevet den formue, han indtil da havde in

vesteret på St. Croix. Sukkerhøsten tegnede ganske vist 

udmærket, men den ville blive Ødelagt, hvis strejken trak 

ud. !Øvrigt var det umuliqt at dyrke andet end sukker på 

øerne, og det sukker kunne ikke overføres til Danmark, men 

måtte eksporteres til USA. Alt i alt var forholdene i 

Dansk Vestindien så dårlige, at enten måtte øerne sælges, 

eller også måtte staten gribe drastisk ind - anderledes 

drastisk end i regeringens foreslåede lovforslag. Poli

tiken fulgte Hagemanns pessimistiske holdning op i slut

replikken: Hagemann har ret: "Hvem i Alverden interesse

rer sig for Vestindien?" 

Den 18. februar bragte Politiken Hagemanns konunen

tar til arbejdernes forkastelse af den overenskomst, som 

Jackson havde indgået med planterne. Tonen i kommentaren 

var igen pessimistisk. Hagemann fastslog, at for hver dag, 

strejken varede, blev forholdene på St. Croix mere og 

mere kaotiske. Det ville være en stor fejltagelse at tro, 

at magten i Dansk Vestindien kunne overlades til et sort 
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demokrati. Problemerne ville derved blive så store 

og uoverskuelige, at det lille Danmark ville være ude 

af stand til selv at løse dem og derfor hellere måtte 

overlade tøjlerne til den store maqt USA. Tonen i den

ne kommentar, hvor Hagemann forkastede enhver tanke om 

demokrati i Dansk Vestindien, lå langt fra Politikens 

og Det radikale Venstres almindelige standpunkt: at de 

sorte også skulle have valgret til øernes styrende or

ganer. Når Hagemanns udtalelser alliqevel braqtes u

imodsagt tyder det på, at Politiken for at fremhæve 

salgets nødvendighed så stort på dette misforhold. 

Også i Politikens andre kommentarer til begiven

hederne på St. Croix søgte avisen at fremhæve problem

erne i Dansk Vestindien. Den oprørstrussel, som de borg

erlige aviser brugte megen spalteplads på, valgte Poli

tiken aldriq at udpensle, selv om et sådant oprør ville 

have været en god beqrundelse for et salq. I stedet 

koncentrerede avisen sig om den forestående store suk

kerhøst. Sukkerhøsten på St. Croix tegnede til at blive 

den største i mange år, og skulle den slå fejl, ville 

alt håb for øerne være ude, og den eneste udvej ville 

være et salg.ll) Det er sandsynligvis som følge af den

ne holdning, at man forgæves søger efter glæde over 

det endelige strejkeforlig i Politikens meddelelse her

om i udgaven den 29. februar 1916. Da Politikens øvrige 

kommentarer i denne periode peger så entydigt i retning 

af en fremhævelse af det ønskelige i et salg af øerne, 

kunne det tænkes, at salgsovervejelser også var begrund

elsen for, at avisen ikke udtrykte samme tilfredshed 

med strejkens afslutning, som de øvrige fem aviser. 

Social-Demokraten var også i perioden januar - marts 

1916 den eneste af de seks aviser, der støttede arbejderne 

eet hundrede procent. Avisen solidariserede sig således 

fuldstændiqt med de strejkende landarbejdere på St. Croix 

og benyttede lejligheden til at lange ud efter kapitalen, 

spe c ielt kapitalisten G. A. Hagemann. Uanset hvilke begiven

heder på St. Croix, der blev refereret, kunne Social-Demo

kraten finde anledning til at angribe Hagemann og planterne. 

Den 25. januar harmedes avisen således ~ver, at Hagemann 

(" 20 Gange Millionærc~n") havde nægtet arbejderne en lønfor

højelse på sølle 90 øre om dagen. Den 26. januar skældte 
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Social-Demokraten ud over Hagemanns og hans bestyrers 

brutale udsætning af arb~jderne (udsætningen blev, som 

tidligere omtalt, udført af alle planterne efter aftale 

i Planters Association). Den 27. januar blev planterne 

alene givet skylden for strejken, som de skulle have 

fremprovokeret ved en umenneskelig behandling af arbej

derne. Og den 28. januar udlagde Social-Demokraten plan

ternes (Hagemanns bestyrers) udsætning af landarbejderne 

som et forsøg på at skabe uro/oprør blandt negerbefolk

ningen. Dette skulle resultere i det salg af øerne, som 

kapitalisterne( ifølge Social-Demokraten den 1. februar 

1916) var interesserede i, da de derved ville komme inden

for USA's toldmur, hvilket ville være en fordel i for

bindelse med afsætning af sukkerhøsten. 

Det ses altså klart, at Social-Demokraten konse

kvent lagde skylden for begivenhederne på planterne -

en kurs, der fulqtes perioden ud. Således tillagdes æren 

for overenskomsten mellem Jackson og planterne den 15. 

februar alene arbejderne, der trods trusler og list fra 

planternes side havde klaret sig igennem. Interessant 

er det i den forbindelse, at telegrammet fra St. Croix 

om arbejdernes forkastelse af denne overenskomst var den 

eneste større beqivenhed i denne periode, der ikke blev 

kommenteret i Social-Demokraten. 12 ) Antageligt skabte ar

bejdernes forkastelse af overenskomsten uro i Danmark for 

strejkens videre forløb og for opretholdelse af ro blandt 

de strejkende arbejdere. Det var formodentliq oqså denne 

uro, der var baggrunden for Hans Nielsens telegram til 

Jackson. Den 28. februar blev telegrammet bragt i Social

Demokraten. I telegrammet anbefalede Hans Nielsen arbej

derne at bruge mægling og sørge for et forlig, inden høs

ten blev ødelagt. Som tidligere diskuteret kunne det være 

dette telegram, der betød indgåelse af det endelige forlig. 
13 ) Og allerede den 29. februar kunne Social-Demokraten 

brinqe meddelelsen om det endelige forlig. Ikke overrasken

de udlagde avisen forliget som en kæmpesejr for arbejderne 

og Jackson, dog blev mægleren (guvernør Helweg-Larsen) giv

et en del af æren. Derimod blev forliget udlagt som et 

stort nederlag for planterne; de plantere, der med utrolig 

fanatisme og brutalitet havde søgt at knuse strejken. Kon-
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kluderende skrev Social-Demokraten, at dette forlig be

tød et eventyrligt spring for de sorte vestindere fra 

enevælde til parlamentarisme. I hele perioden januar

marts 1916 tog Social-Demokraten altså konsekvent stand

punkt for arbejderne imod arbejdsgiverne. Denne holdning 

har givet tiltalt bladets læsere. De læsere (og vælgere), 

der efter socialdemokratiets indgåelse af samarbejde som 

støtteparti for en radikal mindretalsregering, havde væ

ret bekymret for socialdemokratiets fortsatte plads som 

arbejdernes parti, kunne ånde lettet op. Social-Demokra

ten havde brugt den vestindiske landarbejderstrejke til 

at vise, at de danske arbejdere fortsat kunne regne med, 

at socialdemokratiet eet hundrede procent ville støtte 

arbejderne i deres kamp mod kapitalen. 

Om alle seks aviser kan nævnes, at Social-Demokra

ten var ene om at omtale arbejderledernes store arbejde 

for at holde ro på St. Croix under strejken. 14 ) De fem 

øvrige aviser nævnte, at roen herskede på øen, men det 

var underforstået, at denne ro skyldtes Valkyriens nær

værelse.15) Det er allerede omtalt, at de fire borger

lige aviser ikke overvejede størrelsen af arbejdernes 

lønforhøjelse. Social-Demokraten var igen den eneste 

af de seks aviser, som anerkendte, at en 40 procents 

lønforhøjelse faktisk var en helt pæn stiqninq. 16 ) Po

litiken var til gengæld den eneste af aviserne, der rø

bede noget kendskab til guvernør Helweg-Larsens vægring 

mod at møde Jackson i direkte forhandlinger. Avisen gjorde 

imidlertid ikke meget ud af problemet, som man havde fået 

oplysninger om gennem sin New York-korrespondent. 17 ) Det 

vil altså sige, at Politiken intet kendte til telegram

udvekslingen mellem quvernøren oq finansministeren om 

dette problem. Heller ikke teleqrarnmerne om toldspørg

smålet efter forliget var kendt af Politiken. 18 ) Mulig

vis kendte aviserne det ene af telegrammerne om spørg

smålet, men problemerne blev alligevel overhovedet ikke 

berørt i nogen af de seks aviser. I det hele taget dal

ede interessen for Dansk Vestindien hurtigt i avisernes 

spalter efter strejkens afslutning, strejken blev kun 

kort fulgt op med meddelelser om, at arbejderne vendte 

tilbage til plantagerne og genoptog deres arbejde. 19 ) 
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IV,5. Avisernes generelle syn på Dansk Vestindien: 

Forskellene i de seks avisers holdninger, med de 

fire borgerlige aviser skarpt overfor Social-Demokraten 

med Politiken mere tilbageholdende midt i mellem, gen

ses i avisernes syn på øerne generelt. 

Det strenge patriarkalske opdragelsessystem, der 

i denne tidsperiode ofte blev anvendt overfor børnene, 

overførtes i de borgerlige aviser til behandlinqen af 

de sorte; disse var nemlig at opfatte som store børn . 

Nationaltidende skrev således den 11. august 1915 

i morgenudgaven, at negeren som barn var en skarp iagt

tager, intelligent og livlig, senere i udviklingen gik 

der ligesom skyer for forstanden. Dette kunne i følge 

avisen skyldes det videnskabeligt beviste faktum, at 

negrenes hjernesømme lukkedes tidligere under væksten 

end hvides. Resultatet blev i hvert fald, at de sorte 

som voksne var som store børn normalt godmodige, men 

med pludselige effekter. Samme indstilling kom til 

udtryk i avisens morgenudgave den 14. november 1915, 

hvor Nationaltidende skrev, at da neqrene var som store 

børn, krævedes det, at Danmark greb ind og hindrede dem 

i handlinger, der senere kunne umuliggøre deres udvik

ling og velfærd. 

Kristeligt Dagblad tilsluttede sig ganske denne 

opfattelse om de sorte den 11. november 1915, da avi

sen skrev, at negrene stod på så lavt et udviklings

trin, at de som andre børn trængte til vejledning, 

oplysning og opdragelse - stemmeret blandt en sådan 

befolkning var utænkelig. 

Berlingske Tidendes holdning svarede til de to 

allerede omtalte borgerlige avisers. Den 6. november 

1915 skrev avisen således, at det var misbrug af neg

rene at indbilde dem, at de var forpinte, misregerede 

og politisk modne. Negrene havde mange gode egenskaber, 

men man måtte hele tiden regne med deres store impul

sivitet, svigtende ræsonnementsevne, godtroenhed og 

hele umodenhed. Negrene var elskværdige naturbørn, men 

de var børn, oa det var den danske stats' pli9t som dis

se børns formynder og vejleder at hjælpe dem og holde 

dem på rette vej. 
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I den sidste af de'fire borgerlige aviser, Aalborg 

Amtstidende, findes ganske samme holdningstendens - ud

trykt den 1. november i en kronik af forfatteren L. C. 

Nielsen. Igen sammenlignes de sorte med hvide børn, men 

mentes i visse henseender endog at stå længere tilbage. 

Forklaringen fremgik også af kronikken: man måtte jo nem

lig huske på, hvor få år det i grunden var siden, at neg

renes forfædre havde levet urskovenes frie liv. Naturlig

vis havde negrene på de få år endnu ikke frigjort sig fra 

denne arv, og de skulle derfor behandles med godhed og 

strenghed, men aldrig som ligemænd; thi det ville straks 

blive udnyttet. 

I de fire borgerlige aviser blev der altså givet 

udtryk for et meget konservativt syn på de sorte. Hvil

ket ikke kan forbavse, da de borgerlige blade netop stod 

for en konservativ værdibevarende holdning. Desuden var 

bladene som udtryk for de besiddende klassers interesser 

indstillede på at bevare det gældende samfundssystem i 

Dansk Vestindien med en fåtallig, regerende hvid over

klasse. 

I en vis modsætning til denne borgerlige opfattelse 

stod Politiken, der ganske vist ikke beskæftigede sig 

meqet med emnet - formodentlig igen for ikke at støde de 

borgerlige partier for meget, hvilket kunne ske, hvis rege

ringsorganet lod en alt for "oprørsk" holdning skinne igen

nem. Dog fjernede avisen sig noget fra de fire borgerlige 

aviser, da man den 6. november 1915 skrev, at den danske 

neger var meget fredsommelig, måske lidt barnlig, men ab

solut ikke ondskabsfuld - der gemmer siq en forskel i at 

være en "barnlig" voksen og være "et stort barn". Desuden 

har det tidligere været omtalt, at finansminister Edvard 

Brandes støttede den "nye" koloniopfattelse, hvor de sorte 

skulle behandles som lige med de hvide; hvilket siger nog

et om den generelle radikale holdning på dette tidspunkt. 

I fuldstændig modsætning til de fire borgerlige avi

sers holdning stod Social-Demokraten . Den 15. februar 1916 

skrev avisen således direkte henvendt til den borgerlige 

presse, at nu havde de sorte en gang for alle gjort dennes 

udtalelser til skamme. Ved at vinde strejken havde de sorte 

vist en moralsk kraft, der tilbageviste alle profetier om 

negrenes manglende udviklingsmuligheder og deres manglende 
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forståelse af samfundsmæssige problemer. Strejkens afslut

ning betød således det helt store spring for de sorte, for 

hvem kunne nu nægte dem stemmeret og pol i tisk indflydelse, 

når de selv havde tilkæmpet sig medbestemmelse om deres so

ciale forhold. 

Social- Demokraten søgte hele tiden at behandle negrene 

fuldstændig som ligemænd. I deres anstrengelser for at vise 

sig som den danske arbejderklasses talerør brugtes den so

ciale uro i Vestindien til det indenrigspolitiske formål; 

og det var derfor nødvendigt at skildre de sorte arbejdere 

som ligemænd til de danske, ellers ville målet jo være for

fejlet. 

Hvor indenrigspolitiske holdninger således var afgør

ende for avisernes holdninger til de sorte, gjorde andre 

hensyn sig gældende i synet på Dansk Vestindiens fremtids

udsigter og Økonomiske situation, nemlig avisernes forskel

lige holdninger til salgspørgsmålet. 

Nationaltidende, der var imod et salg, 1 ) søgte at 

fremstille øernes Økonomi og fremtidsudsigter så positive, 

at der var grund til at beholde Øerne og investere i deres 

Økonomi. Efter den såkaldte decemberkommissions betænkning, 
2 ) bragte Nationaltidende den 15. april 1915 i aftenud

gaven et interview med kommissionsmedlem direktør Lachmann, 

der udtrykte en mindre negativ holdning til Øernes fremtid 

end kommissionsbetænkningens flertal. Ligeledes citerede 

avisen samtaler med folk fra Dansk Vestindien med inte

resser i bomuld, der mente, at bomuldsplantagerne havde 

en bedre fremtid emlsukkerplantagerne på St. Croix. Disse 

folk mente ikke, at forholdene var tilfredsstillende, men 

troede som Nationaltidende på en ophjælpning af øernes ø

konomi. Også i resten af perioden frem til marts 1916 søg

te Nationaltidende på samme måde at fremstille øernes Øko

nomi således, at det qav udseende af, at det stadigvæk vil

le kunne betale sig at bevare øerne og investere i deres 
produktion. Nationaltidendes interesse i at beholde øerne 

skal givet ses i sammenhæng med den nationale interesse i 

ikke at gøre det danske rige endnu mindre: efter tabet af 

Sønderjylland i 1864 kunne Danmark ikke tåle at blive mindre 

og måtte derfor søge at bevare sit daværende område intakt . 

Kristeligt Dagblad var også imod salg af Dansk Vest-
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indien og mente den 7. februar 1916, at salgsforkastelsen 

i 1902 havde været hjertets sejr over hovedet; dog nægtede 

bladet ikke, at der stadig lå et stort arbejde og ventede 

på øerne. For Kristeligt Daqblad var det viqtiqste ikke, 

som for Nationaltidende, en Økonomisk ophjælpning, men 

derimod en moralsk. Den 11. november 1915 skrev avisen så

ledes, at alle reformer ville være mere eller mindre spild

te i Dansk Vestindien, så længe det forfærdelige drikkeri 

uhæmmet florerede på øerne. Og den 7. februar 1916 skrev 

Kristeligt Dagblad direkte, at nøglen til problemernes løs

ning på de dansk-vestindiske øer lå i hænderne på den krist

ne danske menighed. Derfra skulle den mission komme, som 

var øernes redning, for hvad øerne manglede, var indremis

sion. Der ses en forskel i holdninger fra Nationaltidende 

og til Kristeligt Dagblad: hvor Nationaltidende gik imod 

salg for ikke at mindske rigets størrelse og ønskede en 

økonomisk indsats på øerne; mente Kristeligt Dagblad at 

den største indsats burde sættes ind på det moralske om

råde. 

Berlingske Tidende mente heller ikke, at alt håb var 

ude for Dansk Vestindien. Avisen skrev således den 30. marts 

1915, at selv om der kun hørtes meget lidt godt fra øerne, 

kunne de brist, der var, stadig heles - alene i udvidelsen 

af St. Thomas havn lå en nØqle til en qylden fremtid for 

Dansk Vestindien. Og den 16. april 1915 understregede Ber

lingske Tidende, at andre områder før havde været lige så 

langt nede som disse øer og alligevel kommet op igen. 

Eksplicit understregedes fremtidsoptimismen ikke så 

klart i Aalborg Amtstidende. Den 17. aprjil915 skrev avi

sen, at der nu ikke længere var basis for den rosenfarvede 

optimisme, der tidligere havde præget synet på Dansk Vest

indiens fremtid. I stedet måtte der nu gribes ind; Danmarks 

koloni skulle gerne have det lige så godt, som danskerne 

havde det i Danmark. I sidste sætning gav Aalborg Amtstid

ende, om ikke andet så implicit, udtryk for, at Dansk Vest

indien havde sin fremtid under Danmark. 

I de fire borgerlige aviser ses altså klart et Ønske 

om at bevare de dansk-vestindiske øer under dansk overhøj

hed. standpunktet har næppe været økonomisk begrundet, da 

øerne allerede på daværende tidspunkt havde givet underskud 
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i mange år. Snarere hang det sammen med et ønske om ikke 

at mindske det danske rige yderligere. Tabet af Sønder

jylland i 1864 havde været et stort chok, og specielt de 

konservative kredse i Danmark var meget opsatte på ikke 

at gøre Danmark mindre. At netop rigets formindskelse 

spillede en rolle i debatten om salg, ses også af, at den 

radikale regering fik indføjet USA's anerkendelse af Dan

marks overhøjhed over hele Grønland i salgstraktaten,der

med blev tabet af øerne lettere at forsvare. 3 ) 

I det foregående afsnit om strejken på St. Croix er 

det allerede diskuteret, hvilken holdning Politiken i den 

periode havde til salgsspØrgsmålet. Tidligere havde avisen 

også givet udtryk for en pessimisme overfor øernes fremtid 

oq skildrede således den 16. april 1915 øernes forhold i 

mørke toner. Avisen mente, at øerne var totalt værdiløse, 

og selv om der ville komme nogen fremgang efter udvidelsen 

af St. Thomas havn, ville det kun gavne St. Thomas. Og den 

24. maj 1915 skrev Politiken, at Danmark tidligere havde 

søgt at sælge de vestindiske øer, hvilket var en ærlig sag. 

Men eet havde været en åben handel på daværende tidspunkt, 

noget helt andet var den tvangsauktion, en handel nu ville 

have form som. Politikens mening på dette punkt ændredes 

meget betegnende i perioden januar-februar 1916. 

Social-Demokraten gik også ind for et salg af øerne, 

men berørte ikke spørgsmålet yderligere end allerede set 

i behandlinaen af nerioden ianuar-marts 1916. 4 ) 

Kristendommen og moralen i Dansk Vestindien var et 

emne, der optog Kristeligt Dagblad meget i hele perioden 

april 1915 - marts 1916. Den 8. november 1915 slog avisen 

således fast, at redningen for øerne ikke lå i reformer, 

men i "levende Kristendom". De reformer, regeringen havde 

forslået for Dansk Vestindien, kunne måske være meget gode, 

men først måtte der sættes ind mod det frygtelige drikkeri 

på øerne. Avisens korstog for afholdsbevægelsens sag førte 

den 11. november til det for avisen overraskende standpunkt, 

at der burde ske udskiftninger-i øernes styrelse. Grunden var 

dog ikke politisk bestemt, men kom derimod af påstanden om, 

at personerne i styrelsen ofte havde interesser i rombods

systemet, som det praktiseredes på St. Croix. For derfor 

at opnå resultater i kampen for et totalt alkoholfrit St. 
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Croix måtte de medlemmer af styrelsen, der havde interes

se i rombodssystemets opretholdelse, fjernes. Kristeligt 

Dagblad havde sin største læserkreds i indremissionske 

kredse i Danmark, så det kan næppe undre, at bladet brugte 

meget af sin beskedne spalteplads til at understrege, at 

spiritussalgets forbydelse var universalmidlet til bedre 

forhold i Dansk Vestindien. 

De øvrige fem aviser deltog ikke i Kristeligt Dag

blads korstog mod alkoholmisbruget; dermed være dog ikke 

sagt, at problemet slet ikke blev berørt i disse blades 

spalter. 5 ) Social-Demokraten var dog den eneste af avi-
~· serne, der søgte ~ smule bag om problemet. Den 2. april 

1915 skrev avisen således, at det ikke burde undre nogen, 

at der blev drukket meget på øerne, for fattigdom og drik

keri fulqtes ofte ad. Det kan ikke undre, at det netop var 

Social-Demokraten, der fremkom med denne begrundelse for 

drikkeriet; uden tvivl kendte mange af bladets læsere pro

blemet i forbindelse med fattigdom og arbejdsløshed på 

deres egen krop. 

Den 6. oktober 1915 fremsatte finansminister Edvard 

Brandes fire lovforslag i Folketinget om reformer i Dansk 

Vestindien. 6 ) Lovforslagene nåede aldrig at komme til be

handling i Folketing og Landsting på grund af salgsf orhand

lingerne, men nåede alligevel at give anledning til en del 

skriverier i de seks aviser. 

Aalborg Amtstidende beskæftigede sig meget lidt med 

lovforslagene og nøjedes med at skrive, at der i finansmini

steriet blev arbejdet dermed. 7 ) Avisen har åbenbart ment, at 

lovforslag for de fjerne kolonier var for inferiørt stof til 

at optage den dyrebare spalteplads. 

Nationaltidende havde allerede den 16. april 1915 i 

morgenudqaven krævet reformer for Dansk Vestindien. Avisen 

krævede, at staten ordnede øernes skole- og hospitalsvæsen, 

skaffede bedre drikkevand oq gik ind i forsøg med bedre gød

ning, bedre jordbehandling og bedre sukkerrørssorter til gavn 

for landbruget. Den 27 . april om aftenen advarede National

tidende mod dannelsen af en selvstændig husmandsstand, da en 

sådan på grund af de sortes manglende kundskaber, manglende 

uddannelse og manglende kapital ville være dårligere til at 

løse landbrugets problemer end plantagerne - i stedet skulle 

negrene opfordres til med større energi at dyrke deres køkkenhaver. 
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Avisens krav var jo ikke' del af regeringens reformbuket, 

men den 14. november 1915 vendte Nationaltidende sig i 

morgenudgaven kun mod forslaqet om udstykning i husmands

lodder. De øvrige forslag gik ikke så vidt i hjælpen til 

landbruget, som Nationaltidende havde krævet, men det vil

le have været svært for avisen at forsvare overfor sine 

læsere, om man havde vendt sig mod de sociale forbedringer, 

som regeringens lovforslag ellers indeholdt. 

Kristeligt Dagblad kommenterede ikke lovforslagene 

direkte, men indskrænkede sig til som sædvanlig at koncen

trere sig om en agitation for afholdsbevægelsen. 8 ) 

Berlingske Tidende gik som Nationaltidende heller ikke 

imod de sociale forbedringer i regeringens lovforslag. Men 

Berlingske Tidendes begrundelse den 8. oktober 1915 for at 

støtte forslaget om bekæmpelse af børnedødeligheden viste 

en noget anden politisk indstilling end regeringens. Avisen 

mente nemlig, at børnedødeligheden ikke alene skadede øernes 

generelle trivsel, den skadede også St. Croix' landbrug, der 

hentede sine bedste arbejdere blandt de indfødte sorte. Her 

ses altså et forsvar af plantagedriften, som den praktise

redes på St. Croix. BØrnedØdeliqheden skulle bekæmpes, for

di den gjorde det svært for plantageejerne at skaffe arbejds

kraft til deres plantager. Tilsvarende overvejelser kan have 

ligget til grund for, at Berlingske Tidende den 29. november 

1916 støttede Nationaltidendes modstand mod udstykning af 

husmandsbrug - ved udstykning ville det blive endnu sværere 

for plantageejerne at skaffe arbejdskraft . 

Politiken støttede naturligt nok sin regerings lovfor

slag. Allerede den 24. juli 1915 gav avisen udtryk for håb 

om, at de reformforslag, der var forudskikket i finansmini

sterens svar til Jackson, ville vække tilfredshed på St. 

Croix. Og den 7. november 1915 skrev Politiken om de vigtige 

lovforslag, der skulle forbedre kårene for de sorte i Dansk 

Vestindien. Politikens begrundelse for at støtte lovforslag

ene har altså Øjensynlig været ønsket om almindelige sociale 

forbedringer i Dansk Vestindien. 

Social-Demokraten krævede den 2. april 1915 reformer, 

der ville give de indfødte jord, ændre rombodssystemet og 

indføre formue- og indkomsskat. Det sids~e krav var ikke med 

i regeringens pakke af reformforslag, men Social-Demokraten 

udtrykte alligevel tilfredshed med forsøgene på at bedre for-
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holdene for underklassen på øerne; og avisen forsvarede 

også lovforslaqene mod de voldsomme angreb i den pjece 

om Dansk Vestindien, som G. A. Hagemann udsendte i januar 

1916. 9 ) Social-Demokraten måtte som organ for regeringens 

støtteparti være tilfreds med lovforslagene, alligevel ses 

tendensen i avisen til at understrege sin rolle som under

klassens forsvarer; den rolle der var svær at forsvare som 

støtteparti for en "borgerlig" regering. 

Regeringens lovforslag opfyldte nogle af de krav, som 

Jackson havde opstillet i sit memorandum til finansministe

ren under besøget i KØbenhavn,lO) men ikke kravet om en ny 

guvernør. Om Dansk Vestindien i det hele taget behøvede en 

ny guvernør var også et spørgsmål, der blev taget op i nogle 
' aviser - og meningerne var delte. 

Nationaltidende, Aalborg Amtstidende og Kristeligt 

Dagblad omtalte Helweg-Larsens ankomst til Danmark, hans 

færden i Danmark og hans hjemkomst til Dansk Vestindien. 11 ) 

Til gengæld tog aviserne ikke stilling til Helweg-Larsens 

evner som guvernør. Men det er næppe helt uberettiget at se 

det som en anerkendelse af Helweg-Larsen. Aviserne ville 

formodentlig under deres omfattende behandling af Helweg

Larsens besøg i Danmark være fremkommet med kritik, hvis 

de havde fundet den berettiget. Og hvis man sammenligner 

den tidligere omtale af Helweg-Larsens syn på kolonierne 

med de borgerlige avisers, ser man et sammenfald. Der er 

derfor næppe tvivl om, at disse tre borgerlige aviser ikke 

fandt nogen anledning til at ønske en anden guvernør. 

Berlingske Tidende gav eksplicit udtryk for den ne

top skitserede holdning. Bladet roste og forsvarede Hel

weg-Larsen, når han blev angrebet fra anden side. Den 30. 

marts 1915 kaldtes Helweg-Larsen således den mest reform

venlige guvernør, Dansk Vestindien endnu havde haft; en 

guvernør, der forstod befolkningen og villigt lånte øre 

til de indfødtes beklagelser. Og ved guvernørens afrejse 

fra Danmark hed det den 4. november 1915, at Helweg-Larsen 

havde høstet stor anerkendelse i Danmark i kredse med vir

keligt kendskab til Dansk Vestindien, og han kunne trygt 

vende tilbage til øerne. 

Helt anderledes var opfattelsen af guvernøren i So

cial-Demokraten, der den 5. november 1915 ikke mente, at 

Helweg-Larsen burde vende tilbage til Dansk Vestindien. 
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Trods sin medvirken til lovforslagenes udforming ville 

guvernøren nemlig for den indfødte befolkning stadig 

være ensbetydende med, at de gamle tilstande endnu vil

le herske. Tilsvarende gav avisen den 7. november 1915 

udtryk for, at en frisindet guvernør, lønforhøjelse og 

politiske reformer var de bedste midler til at forebygge 

uroligheder på St. Croix. Social-Demokraten stod helt på 

de sortes side i bestræbelserne på at få en ny guvernør. 

Politikens meninq om Helweg-Larsen er noget mere 

diffus. FØr Helweg-Larsen ankom til Danmark, skrev avi-

sen den 24. maj 1915, at guvernøren sikkert nød tilværel

sen som enehersker i Dansk Vestindien; men at jo flere 

protokoller han havde skrevet i, des større afsmag havde 

han fået for de sorte - der gengældte disse følelser. 

Senere fulgtes dette overhovedet ikke op i Politiken, og 

det hænger sikkert sammen med udviklingen i f inansminis

terens holdning overfor Helweg-Larsen. Brandes'og Helweg

Larsens koloniopfattelser var vidt forskellige, men allige

vel søgte de i sommeren 1915 at arbejde sammen om udarbej

delse af reformforslag for øerne. 12 ) Rimeligvis skiftede 

Politikens oprindeligt udtrykte holdning til Helweg-Larsen 

ikke, omend avisen ikke skrev derom. Den 3. februar 1916 

referede Politiken nemlig omhyggeligt et radikalt medlems

møde, hvor mødedeltagerne var blevet enige om, at det bu

reaukratiske system i Dansk Vestindien burde afskaffes -

og at den bedste måde måske havde været, om Helweg-Larsen 

ikke var vendt tilbage til øerne som guvernør. 

Sammenfattende ses, at også holdningen til Dansk Vest

indiens guvernør i de seks danske aviser var dikteret af 

politiske hensyn. De borgerlige aviser anerkendte Helweg

Larsen som guvernør, fordi han repræsenterede et koloni

syn, der helt stemte overens med deres eget. Social-Demo

kraten derimod gik ind for en afskedigelse af guvernøren, 

hvis syn på hele kolonipolitikken lå langt fra det, som 

denne avis gjorde sig til talsmand for. Endelig måtte Po

litiken i sit syn på guvernøren - som i så meget andet -

tage hensyn til regeringens officielle politik og derfor 

enten holde sin mening om guvernøren for sig selv eller 

lade den skinne igennem i et referat af et møde indenfor 

Det radikale Venstre. 



V. Konklusion: 

Efter sal0sforkastelsen i 19 02 havde de danske 

myndigheder så godt som intet gjort for at bedre for

holdene for de indfødte sorte i Dansk Vestindien. Især 

var forholdene blevet så katastrofalt dårlige for de 

sorte landarbejdere på St. Croix, at da første verdens

krigs udbrud yderligere betød en udhuling af den i for

vejen dårlige løn, reagerede de sorte ved selv at søge 

at presse de øverste danske myndigheder til at bedre 

forholdene for dem. Derfor sendtes i sommeren 1914 Hans 

Bishop til København for at fremlægge de sortes krav for 

øern,es øverste ansvarlige myndighed' finansminister Ed

vard Brandes, men den sorte udsendinq måtte vende tom

hændet hjem. Først da læreren David Hamilton Jackson kom 

i spidsen for bevægelsen kom der skred i tingene. De sor

te besluttede at gøre et forsøg mere og en indsamling 

startede til fordel for endnu en rejse til København. 

I sommeren 1915 rejste så Hamilton Jackson til 

København med en række krav. Kravene blev overrakt finans

ministeren, men det blev guvernøren, Helweg-Larsen, der 

svarede de sorte. Derved fik Jackson ingen indflydelse på 

de lovforslag, guvernøren havde medbragt fra St. Croix. 

Dog lovede finansministeren selv at arbejde for alminde

lig valgret til de vestindiske kolonialråd. Umådelig be

tydning fik løftet om ophævelse af den foræll eaeParagraf 

i trykkeriforordningen, således at bogtrykkerernæringen 

blev fri. Det betød, at det for første gang i 115 år blev 

frit at oprette aviser o. lign. Dertil kom Jacksons egen 

tilladelse til at starte et trykkeri, hvilket satte ham 

i stand til allerede den 1 . november 1915 at starte avi

sen 11 The Herald". Dette var den første arbejderavis i om

rådet, og den fik utrolig betydning som samlingspunkt for 

de sorte, og alene dette ville have været hele Danmarks

rejsen værd. 

Dertil kom dm uvurderlige forbindelse, Jackson fik 

knyttet til det danske socialdemokrati. Derigennem fik 

Jackson mulighed for at studere Danmarkp arbejderbevægelse 

og de danske arbejderes strejketaktik oq derved blev tak 

tikken for den sener e landarbejd e rstrejke på St . Cr oix 
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fastlagt. Denne taktik var senere stærkt medvirkende 

til, at det lykkedes for arbejderne at vinde denne strej

ke. 

Jackson lærte også om nødvendigheden af at organi

sere sig og stå sammen, og straks efter sin hjemkomst til 

St. Croix begyndte han dannelse af en fagforening, Labor 

Union. Denne fagforening var dannet efter dansk social

demokratisk mønster, og i det hele taget var der et so

cialistisk tilsnit i bevægelsen blandt de sorte landar

bejdere efter dansk socialdemokratisk mønster. 

Arbejdsgiverne, de hvide planterne, havde ikke nog

et fortilfælde at arbejde efter og vidste derfor ikke, 

hvad de skulle stille op med de sortes målrettede ind

sats. Til sidst fik de dog dannet deres egen forening 

Planters Association, men samtidiq toq de tilflugt til 

det middel, der traditionelt var blevet anvendt ved neg

eropstande, nemlig mere militær. Planterne bad derfor i 

begyndelsen af november 1915 Danmark om mere militær, 

men ved at en privat plantagebestyrer telegraferede til 

plantagens ejer i Danmark. Telegrammet var fuldstændigt 

privat og blev sendt helt udenom guvernementssekretæren, 

der udnyttede situationen til at forsøge at gøre sig for

delagtigt bemærket på guvernørens bekostning, hvilket sen

ere kostede ham hans job. 

Et privat telegram burde aldrig have kunnet betyde 

udsendelse af militær, men tilfældigvis var det radikale 

ministerium to da~tidligere blevet enige om at sælge ø

erne til USA. For derfor ikke at risikere, at USA ville 

bruge urolighederne som undskyldning til at besætte Dansk 

Vestindien, besluttedes det alligevel på det spinkle grund

lag at udsende krigsskibet Valkyrien. Trods salgets betyd

ning for krigsskibets udsendelse kom uroligheder allige

vel til at stå som beqrundelse for skibet. Den egentlige 

baggrund blev nemlig hemmeligholdt, således blev end ikke 

guvernøren underrettet. Krigsskibet Valkyrien blev således 

udsendt, men aldrig benyttet militært på øerne. 

Efter de sortes forsøg på gennem rejserne til Køben

havn at formå myndighederne til at bedre deres forhold uden 

resultat, valgte St. Croix's landarbejdere i stedet at ram

me den herskende klasse, planterne. Derved håbede man at 

formå disse til at bedre arbejdernes Økonomiske situation 
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gennem en højere løn. Vejen var at ramme planternes 

ømmeste punkt, deres tegnebog, og midlet blev en strej

ke, der skulle forsinke sukkerhøsten i 1916. Netop høs

ten dette år tegnede bedre end i mange år, og arbejderne 

ville dermed nemmere kunne presse planterne, hvis de selv 

kunne gennemføre en strejke i ro og orden med maksimal 

opbakning. Arbejdet blev nedlagt og mønstrede total til

slutning fra St. Croix's sukkerrørsarbejdere. 

Vigtigt for arbejderne under strejken var ubeting

et at opretholde roen, ellers ville planterne for let 

kunne legitimere brug af våben mod dem og dermed ødelæg-

ge strejken. Da arbejderne selv formåede at forblive rolige, 

søgte planterne i stedet at skabe panik blandt dem ved at 

udsætte alle fastboende landarbejderfamilier fra deres 

hjem på plantagerne. Det lykkedes imidlertid ikke at split

te arbejderne, der drog til byerne i god ro og orden. Alle 

vanskelighederne med alle disse arbejderes tilflytning til 

byerne blev overvundet, og skønt byerne blev forøget med 

ca. 4000 mennesker, lykkes det på helt utrolig måde ar

bejderlederne at bevare roen og styrke sammenholdet blandt 

de strejkende. Det var som alle strejkende arbejdere var 

klar over, at blot nogle for uroscener ville kunne Ødelæg

ge resultatet for alle arbejderne. 

Resultatet af strejken blev en stor sejr for arbej

derne . En sejr, der blev skabt til trods for guvernørens 

stædige nægtelse af at forhandle med arbejdernes egentlige 

leder, Hamilton Jackson. Skønt finansministeren i telegram

mer søgte at formå Helweg-Larsen til at indgå i disse for

handlinger, nægtede guvernøren og trak dermed strejken 

længere ud end nødvendigt. At der endelig kom et forlig 

i stand, skyldtes ikke guvernøren, men derimod arbejderne, 

der tålmodigt accepterede at deltage i den underlige komi

te, der skulle fastlægge overenskomsten, men hvis egent

lige formål var at skåne guvernøren for mødet med Jackson. 

Det sætter således arbejdernes sejr yderligere i relief, 

at de ikke blot havde planterne, men også guvernøren som 

modstander . 

Kampen, der var blevet udkæmpet på St . Croix var 

ikke kun en arbejdskamp mellem arbejdere og arbejdsgivere, 

med den samfundsstruktur, der herskede på øen, blev det 

lige så meget en kamp mellem hvide og sorte. En kamp, der 
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fandt udtryk i striden mellem den "gamle" og den "nye" 

koloniopfattelse. Planterne handlede efter den gamle op

fattelse og mente, at de sorte skulle styres og ledes, 

men kampen endte med en sejr til den nye: Arbejderne 

blev accepteret som ligeværdige forhandlingspartnere. 

For første gang havde hvide og sorte, arbejdere og plan

tere forhandlet sig frem til en lØnf astsættelse. Dermed 

var planternes enevældige magt over lønstørrelserne brudt, 

og efter overenskomstfornyelsen i november 1916 lå det 

helt klart, at arbejderne derefter skulle høres. Endelig 

var det slået fast, at de dansk-vestindiske arbejdere 

skulle behandles sådan, som det længe havde været til

fældet med Europas arbejdere. 

De danske aviser koncentrerede deres behandling 

om de tidspunkter hvor der foreqik noget ekstraordinært 

i forbindelse med Dansk Vestindien. Den første større 

omtale af øerne kom derfor i forbindelse med Hamilton 

Jacksons rejse til Danmark. 

Et vigtigt resultat af Jacksons rejse til Danmark 

i sommeren 1915 var den interesse, han derved fik skabt 

om Dansk Vestindien. De danske aviser fulgte hans fær

den, og gennem deres spalter kom de dansk-vestindiske 

sortes krav ud til en meget stor del af den danske be

folkning. Aviserne anså Jackson som en mindre sensation 

og søgte i begyndelsen af besøget at indtage en imøde

kommende holdning overfor ham, men hurtigt viste det sig, 

at hans meninger ikke stemte overens med den holdning, 

der blev vist i de borgerlige danske aviser. Efter det 

telegram, der i begyndelsen af november 1915 opskræmte 

de danske aviser ved at bebude åbne uroligheder på St. 

Croix, vendte de fire aviser Berlingske Tidende, Natio

naltidende, Kristeligt Dagblad og Aalborg Amtstidende 

sig endeqyldiqt mod Jackson oq tillagde ham derefter 

skylden for al uro på St. Croix. 

Urolighederne kom til at stå som begrundelse i 

den danske offentlighed for udsendelse af krigsskibet 

Valkyrien, og derved fik de borgerlige aviser baggrund 

for at udlægge skibet som vendt mod de sorte og Hamil

ton Jackson. Disse aviser var enige i den "gamle" kolo

niopfattelse og fandt derfor, at Valkyriens fornemste 

opgave var at beskytte de sorte mod sig selv . 
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Da regeringen ikke offentliggjorde sin reelle be

grundelse for at udsende et krigsskib til St. Croix, 

kom regeringsorganet Politiken i klenune. Avisen måtte 

under alle begivenhederne søge at følge regeringens 

kurs og havde derfor vanskeliqt ved at forsvare dens 

handlinger, når begrundelsen var skjult. Til en vis 

grad gjaldt det sanune for Social-Demokraten, hvis par-

ti i disse år fungerede som den radikale regerings støt

teparti. Samtidig skulle bladet søge at overbevise sine 

læsere (og socialdemokratiets vælgere) om, at bladet sta

dig udelukkende stod på arbejderne side, derfor ses det 

overraskende i bladet, at krigsskibet blev udlagt som 

vendt mod planterne. 

I hele perioden ses en klar tendens i bladene til 

at udnytte det vestindiske stof indenrigspolitisk, og 

tendensen kom allertydeligst til udtryk i begyndelsen 

af 1916 under den store landarbejderstrejke. De fire 

borgerlige aviser undlod således at kommentere andre 

end de få telegrammer, der kunne bruges af bladene til 

at fortsætte deres angreb på Jackson og forsvaret af 

kapitalen og planterne. Til dette formål brugte aviserne 

ofte fabrikant Hagemanns konunentarer. Som plantageejer 

på St. Croix kom Haqemann, der ikke kunne vide mere om 

begivenhederne end aviserne, derved til at fremstå som 

ekspert - men repræsenterede samtidigt avisernes menings

fæller, planterne. 

Netop fordi aviserne generelt undgik at rose arbej

dernes og Jacksons indsats, kunne æren for overenskomsten 

ikke tildeles dem. I stedet skød disse aviser skoledirek

tøren frem, hvorved læserne fik et forvrænget billede af 

begivenhedernes rette forløb. Det gjaldt i det hele taget 

for hele strejkens forløb, da denne kun bragtes i form 

af korte notitser, som vel ofte er blevet sprunget over 

af læseren. Derved fik læserne f .ex. intet kendskab til 

planternes udsættelse af arbejderne. Udsættelsen konunen

teredes slet ikke, men aktionen var jo faktisk også svær 

at forsvare, specielt da aviserne savnede yderligere kend

skab til begivenhederne. 

Politiken søgte i hele perioden at lægge sin linie 

så tæt op ad regeringens politik som muligt og brugte be

givenhederne under strejken til at understrege det fordel-
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agtige i et salg af øerne. Politiken har næppe været 

orienteret om salgsforhandlingerne på dette tidspunkt, 

men har i hvert fald anet dem. Også Politiken kunne til 

dette formål anvende Hagemanns kommentarer. Men hvor de 

borgerlige aviser brugte ham som udtryk for de besidden

de klassers interesser skulle han i Politiken udmale 

Dansk Vestindiens fremtid under Danmark så mørk som mu

lig. Hagemann blev anvendt til dette formål, da han alle

rede i 1902 havde givet udtryk for at være erklæret salgs

tilhænger. 

Social-Demokraten tog også under strejken arbejder

nes parti og udnyttede situationen til angreb på arbej

dernes modstandere, kapitalisterne, personf iceret i Hage

mann - med tydelig adresse til de borgerlige aviser. So

cial-Demokraten udnyttede således også strejken inden

rigspolitisk, nemlig til fuldt ud at overbevise læserne 

om socialdemokratiets fortsatte plads som arbejdernes 

parti. Til brug for dette formål kunne avisen også rose 

arbejdernes store arbejde med at holde ro og vurdere lØn

forhØj elsen som en pæn stigning. Dette faldt helt ind 

under avisens forsvar for arbejderne og angreb på plan

terne, hvorimod det faldt udenfor de borgerlige avisers 

ærinde. 

I avisernes generelle holdninger til Dansk Vest

indien genfindes tydeligt skellet mellem den "gamle" og 

den "nye" koloniopfattelse. De borgerlige aviser gjorde 

sig således til talsmænd for den gamle opfattelse ved at 

opfatte de sorte som store, umodne og uselvstændige børn, 

der skulle vejledes af de hvide. Hvorimod Social-Demokra

ten eentydigt bekendte sig til den nye opfattelse . Så

ledes behandlede denne avis hele tiden 'de sorte som lige

mænd. Hvis bladets formål med at vise sig som den danske 

arbejders blad gennem sin behandling af den vestindiske 

strejke ikke skulle mislykkes var det også nødvendigt at 

ligestille arbejderne på St. Croix med de danske. Bladet 

fremstod derfor som en kompromiløs fortaler for den " nye" 

opfattelse . 

De borgerlige blade søgte i hele perioden at frem 

stille Dansk Vestindiens fo r hold således' , at det ville 

kunne betale sig at beholde dem under Danmark . Denne hold

ning har næppe været Økonomisk begrundet , da øerne gav e t 
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stort underskud, snarere har bladene efter tabet af 

Sønderjylland ikke villet acceptere en yderligere ned

skæring af det danske rige. 

Også moralen i Dansk Vestindien blev berørt i avi

serne, og her gik Kristeligt Dagblad hele tiden i spid

sen. Bladet udnyttede enhver mulighed til at føre kors

tog mod drikkeriet og den manglende moral på øerne. Som 

de øvrige aviser har også Kristeligt Dagblad måttet tage 

udpræget hensyn til sin læserskare, der især bestod af 

indre missionske landboere. Løsningen på øernes proble

mer lå derfor for bladet i moralsk ophjælpning og oplys

ning. Kampen mod drikkeriet blev dog ofte ført på symp-
tomolanet ; Social-Demokraten var i stedet den eneste 

avis, der forsøgte at finde drikkeriets årsag, nemlig 

i den udbredte fattigdom. 

De lovforslag, Brandes stillede i oktober 1915 

blev også gjort til genstand for behandling i aviserne. 

Både Politiken og Social-Demokraten støttede dem, selv 

om sidstnævnte avis derved måtte sluge nogle af sine 

egne krav. Da forslaqene var udarbejdede af Helweg-Lar

sen, der i vid udstrækning bekendte sig til samme ko

loniopfattelse om de borgerlige aviser, gik disse ikke 

imod dem. Desuden ville det være svært at argumentere 

for modstand mod forslag, der trods alt betød bedrin

ger for de dårligt stillede sorte. Men bladenes hold

ning fornægtede sig imidlertid ikke i begrundelsen for 

at støtte forslagene. Således begrundede Berlingske 

Tidende støtten til lovforslaget om bekæmpelse af bØrne

dØdel igheden med, at den store døde lighed gjorde det 

sværere for planterne at få tilstrækkeligt arbejdskraft. 

Og samme begrundelse kunne ligge til grund for modstan

den mod udstykningen til husmandsbrug. 

Som i hele avisernes øvrige behandling af begive

heder lå også avisernes egne holdninger til grund for 

opfattelsen af guvernøren. Helweg-Larsen lå selv på li

nie med den "gamle"koloniopfattelse, og dermed de borger

lige aviser, der også konsekvent forsvarede guvernøren . 

Derimod var hans opfattelse stik modsat den holdning 

Social- Demokraten bek~ndte sig til, og denne avis tøvede 

heller ikke med at kræve en ny guvernør - et krav også 
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de sorte landarbejdere var fremkommet med. Politiken 

svingede i sin holdning til guvernøren, nogenlunde i 

takt med finansministerens holdning til Helweg-Larsen. 

Muligvis var dette kun på overfladen, således at Poli

tiken også ønskede en ny guvernør, men avisen kunne ik

ke eksplicit vise dette, da Politiken i dette spørgsmål, 

som i alt andet, måtte tage hensyn til den radikale re

gerings officielle politik. 



VI Noter: 

Indledning: 

l2_ Cand.mag. Peter Hoxcer Jensen takkes hermed for sin hjælp ved 

udarbejdelsen af nærværende soeciale. Uden denne hjælp var spe 

cialet aldrig blevet, hvad det er nu. Samtidig rettes en tak til 

Jette Madsen for hendes renskrivning, trods divergenser i op

fattelsen af, hvordan et ord skal deles ved ny linie, må resul

tatet betegnes som meget tilfredsstillende. 

2) Strejken er tidligere blevet behandlet, men altid med henblik 

på noget andet, som f.ex. hos søren Juul: "Reformer eller salg", 

København 1978, Peter Hoxcer Jensen: "Plantagearbejdernes vil

kår i Dansk Vestindien fra slaveemancipationen til øernes salq", 

Århus 1979 og Andreas JØrqensen:"Et dansk imperialistisk eks

periment. Plantageselskabet "Dansk Vestindien". Erhvervshisto

risk Årbog, bd. 5, 1953, pp. 52-99. 

3) Niels Thomsen: "Daqbladskonkurrencen 1870-1970", København 

1972, p. 491. 

4) Niels Thomsen, op.cit., pp. 37 og 567. 

5) Niels Thomsen, op. ci t. , p. 38. 

6) Niels Thomsen, op.cit., P. 145. 

7) Niels Thomsen, OP. Ci t •I D. 245 tabel 3. 3. 

8) Niels Thomsen, op.cit., ~- 912, bilag III, dette oplaqstal 

svarede i 1913 til en dækning af Aalborgområdet på 43 % (ibid 

p. 717). 

9) Om oplagstallene se Niels Thomsen, op.cit., p. 951 bilaq IV c. 

Om Kristeligt Dagblads rolle under salgsaf stemningen se Niels 

Thomsen: "Venstremænd i vildrede", Festskrift til Povl Bagge. Kø

benhavn 1972, pp. 349-384 (Niels Thomsen, artikel). Forkortelser 

af titler vil også herefter bilve angivet i parentes efter den 

fulde titel. 

lo) Oplaqstallene findes hos Niels Thomsen, op . cit., p. 895 bi

lag III. 

11) Oplagstallene findes hos Niels Thomsen, Op.cit., p. 894 bi

lag III. Berlingske var på dette tidspunkt delt i to selvstændi

ge aviser, Berlinqske Tidende og Berlingske Aftenavis, hvorimod 

Nationaltidende stadig udkom både morgen og aften. 

Den Økonomiske og sociale udvikling 1902-1916: 

1) Om begivenhederne, der førte til salqets forkastelse i 19o2, 



se Peder S. Toft: "Nogle hovedlinier i Dansk Vestindiens Øko

nomiske og sociale historie 1875-1917", Århus 1980, pp. 41-43 

og Andreas Jørgensen, op.cit., pp. 52-54. 

~ ory:'de sociale og økonomiske forhold frem til 19o2 se f .ex. 

Peder S. Toft, op.cit., oq Peter Hoxcer Jensen, op.cit. 

}l Se kommissoriet i "Betænkning over forholdene oaa de dansk

vestindiske øer. Afgiven af den ved allerhøjeste resolution af 

18. november 19o2 anordnede vestindiske kommission", København 

19o3 (19o3-betænkningen), p. 1. Om udviklingen i kommissionens 

arbejde se 19o3-betænkningen pp. 2-3. 

4) Ses rundt omkring i 19o3-betænkningen, for en mere overskue

lig oversigt se "Betænkning afgiven af den i henhold til lov nr. 

294 af 3o. september 1916 nedsatte Rigsdagskommission angaaende 

De Dansk Vestindiske 0er", (1916-betænkningen) pp. 2o-21, og Pe

der S. Toft, op.cit., ~· 48. 

6) Peder S. Toft, op.cit., p. 57. 

7) Om tilskud til bØrneplejestationer og RØde Kors-søstre ved 

hospitalerne, se 1916-betænkningen p. 25. Om anordning om be

kæmpelse af spedalskhed se Peder S. Toft, op.cit., p. 49. Om 

lapperierne i forbindelse med landbruget se anordning om for

søgsstation den 9. oktober 1910 i 1916-betænkningen p. 24, og 

Peder S. Toft, op.cit., p. 49. Om anordning ang. bomuldsdyrk

ningen se 1916-betænkningen P. 24. 

8) 1916-betænkninoen p. 39. - ~ -· 

9) P. Hoxcer Jensen: "Den dansk vestindiske arbejderbevægelse 

og strejken i 1916", Meddelelser om Forskning i Arbejderbevæqel

sens Historie, nr. 16, maj 1981 (P. Hoxcer Jensen, artikel) p.5. 

lo) Bl.a. i 19o3-betænkningen pp. lol-lo3. Om sukkerdyrkningens 

metoder se f .ex. Chr. Madsen: "Nutidens Landbrug i Dansk Vest

indien", De Danske Atlanterhavsøer, KØbenhav n 1904-11, pp. P.13··· 

815. Om sukkerudbyttet se T. Westermann: "Bemærkninger vedrø

rende Jordbruget, specielt Sukkerrørskulturen i Dansk Vestin

dien", Atlanten vol. IV, København 1916, p. 125. 

11) Om det orivate initiativ se note 13, P. Hoxcer Jensen, op. 

cit., pp. 16-19 og Isaac Dookhan: "A History of the Virqin Is

lands of the United States", St. Thomas 1974, p9. 235-237. Om 

toldlem~elserne se Andreas Jørgensen, op.cit., p. 7o, og om 

told se Peder S. Toft, op.cit., p. 60 og Andreas Jørgensen, op. 

cit., p. 7o. 

12) 19o3-betænkningen pp. loo-lo3. Sukkerets samlede andel af 

eksporten udqjorde 19o2/o3 - 1906/07: ca. 99 ~ 00 1910/11 -

1914/15: ca. 81,4 %, se Peder S. Toft, op.cit., p. 64. 



l3) Udførligt om plantaqeselskabet hos Andreas Jørgensen, op. 

cit. Om det private initiativ i øvrigt se A. de Richelieu: 

"Tale i Landstinget 25/8 1916", Dansk Vestindisk Samfunds 

Skrifter (DVSS) I, København 1916, pp. 22-23, Ramsing: "Insti

tutioner og Foranstaltninger til Nærinqslivets Fremme", De dan

ske Atlanterhavsøer, København 1904-11, p. 862 og Kay Larsen: 

"Dansk Vestindien 1666-1917", København 1928, pp.331-333. 

14) Peder S. Toft, op.cit., p. 55 tabel 24. Om udbyttet pr. år 

frem til 1910 se f.ex. Chr. Madsen, oo.cit., p. 817. Frem til 

1906 se P.P. Sveistrup: "Bidrag til de tidligere dansk-vestin

diske øers Økonomiske historie", København 1942, p. 72. Om suk

kerarealernes indskrænkning se P. Hoxcer Jensen, op.cit., p. 15. 

15) 1916-betænkningen bilag A, se også W. Helms: "Landbruget paa 

St. Croix", Atlanten vol. IV, København 1916, pp. 99-109. At 

1910 blev vendepunktet fremhæves også af Peder S. Toft, op.cit., 

p. 60 og Andreas Jørgensen, op.cit., p. 7o. Sveistrup op.cit., 

p. 3 note 3, omtaler i øvrigt den påstand, at selv normal regn

mængde ikke var nok til sukkerdyrkninq. Om sukkerdyrkningens 

forhold 1916 se F. KØlpin Ravn: "Jordbruget i Dansk Vestindien", 

DVSS I, København 1916, pp. 14 og 16 og Sveistrup, op.cit., 

p. 21. Om evt. ophjælpningsmetoder i 1916 se Helms, op.cit., 

pp. 120-124, Westermann, op.cit., pp. 125-128 oq G.A. Haqemann: 

"Danmark og dets vestindiske Øer", København 1916. 

16) Andreas Jørgensen, op.cit., p. 82. Se oqså Peder S. Toft, 

op.cit., p. 58, samt næste afsnits note 1. Befolkningstal i 

19ol: 18.590, 1911: 15.467 (1916-betænkningen p. 38) 1916: 

14.901 (Census of the West Indies, venligst udlånt af P. Hox

cer Jensen). Landarbejdertallet hos P. Hoxcer Jensen op.cit., 

p.59. 

17) Andreas Jørgensen, op.cit., pp. 83-84 og P. Hoxcer Jensen, 

op.cit., pp. 141-142. 

18) 19o3-betænkningen p. 93 oq P. Hoxcer Jensen, op.cit., p.42; 

1. klasses arbejdere var mest voksne mellem 18 og 4o år, 2. 

klasse blandet mellem 4o oq 60 år og 7-18 år, kvinderne her i 

overtal, 3. klasse: kun børn (ibid p. 39). Lønningerne regule

redes efter 1. klasse. 

19) P. Hoxcer Jensen, op.cit., (artikel) p. 5 om at priserne 

løb fra lønningerne. Om Guvernørens indgriben se Privatarkiv 

5604/2: Christian Helweg-Larsen, Levnedsskildring til Ordens

kapitlet (Helweg-Larsens nrivatarkiv). 

2o) P. Hoxcer Jensen, op.cit., p. 107. Måske en smule overdre

vet, når Westergaard: "Forsømte Sta tso:xraver i Dansk Vestindien", 

DVSS IV, København 1916, p. 14 påstår, at planterne og regerin-



gen i Dansk Vestindien var enige om at holde de sorte på et 

lavt usselt standpunkt. 

21) Kommissionens forslag ses i 19o3-betænkningen pp. 95-96. 

Et af formålene skulle være at skabe en mellem klasse, der kunne 

forhindre uroligheder, dette synspunkt er senere overtaget u

kritisk af Kay Larsen, op.cit., p. 332. Tallene findes hos P. 

Hoxcer Jensen, op.cit., p. 35, se også Kay Larsen, op.cit., 

p. 331 om guvernør Nordliens interesse for saqen. Om squatterens 

betingelser hos private plantageejere se beskrivelsen hos An

dreas Jørgensen, op.cit., p. 83. 

22) Lovforslaget ses i Rigsdagstidende. Tillæg A. Forelagte Lov

forslag. 68. ord. Samling. 1915-16 I, sp. 2205-2220. Indlæg i 

debatten f.ex. Rlibner-Petersen: "Børnedødelighed og l.Tordudstyk

ning i dansk Vestindien", DVSS IV, pp. 26-36, København 1916, 

og Rlibner-Petersen: "Negerhusmænd paa St. Croix", Den vestin

diske Kirke sag, 1907-18, pp. 411-422, Anders Vedel: "Den vest

indiske Krise", HØjskolebladet, 21. årg., 1916, pp. 610-616 

og Lawaetz: "Hvad skylder Danmark den indfødte Befolkning i 

Vestindien?", DVSS I, København 1916, pp. 33-37 og Lawaetz: 

"Hvem har Ret? Et tvangfrit Indlæg i det saakaldte Negerspørgs

maal", Tilskueren, 1915, pp. 531-541. Om husmandsssagen se des

uden søren Juul, op.cit., pp. 8-13. 

23) P. Hoxcer Jensen, op.cit., pp. lo6-lo7. 

Sociale forhold: 

1) Se nærværende speciale p. 12. 

2) Se Birth and Mortality (venligst udlånt af P. Hoxcer Jensen) 

Statistics of the Virgin Islands of theUnited States. 1901-19, 

Washington 1920. Landfysikatet fik 1909-13 børnedødeligheden 

for børn mellem o og 5 år til ca. 64 %, men opgivelserne af an

tal fødte varierer fra Birth and Mortalitys tal, der imidlertid 

stemmer med tallene fra Statistiske Meddelelser. Selv hvis død

fødslerne lægges til disse tal stemmer de ikke med Landfysika

tets. Vi holder os derfor her til Birth and Mortality. Mærkvær

digvis brucr er f inansministeri~1Landfysikatets tal ved udarbejdel

sen af lovforslagene i 1915 (Rigsdagstidende. Tillæg A. Fore

lagte Lovforslag. 68 . ord. Samling. 1915-16. I. Sp. 2221-2227), 

Det kan skyldes, at dødeligheden i følge disse er højere, og at 

det var guvernøren, der medbragte materialet til Danmark(Hel

weg_Larsens nrivatarkiv . Levnedsskildring til Ordenskapitlet) . 

3) Om illegitime børn se 19o3-betænkninqen pn. 117-118, Haqe

mann, op.cit., 



westergaard, op.cit., p. 5, Viggo Christensen: 11 0m Børnedødelig

heden paa St. Thomas", Atlanten vol IV, København 1916, p. 361, 

og Chr. Ditlevsen: "On Sanitære og Hyqiejniske Forhold i Dansk 

Vestindien", Atlanten, vol. IV, København, p. 13. 

Om mødrenes ulyst til arbejde se 19o3-betænkningen pp. 295-96, 

om deres ulyst til børnepasning, se 19o3-betænkningen pp. 295-

96, Ditlevsen, op.cit., p. 13, Lawaetz: "Befolkningen", De dan

ske Atlanterhavsøer, København 1904-11, p. 733 og Pater A. 

de Ridder: "Den vestindiske Negers Liv og Karakter", Nordisk 

Ugeblad for katholske Kristne, 63. årg. 1915, pp. 373-376. 

Om hygiejnen se Ditlevsen, op.cit., p. 13, og Haqemann, op.cit. 

Om ernæringens mangler se 19o3-betænkninqen pp. 295-296 og 118, 

Hagemann, op.cit., Christensen, op.cit., p. 358 og Ditlevsen, 

op.cit., p. 13. Senere fremstillinger se f.ex. P. Hoxcer Jensen, 

op.cit., pp. 147-48, der nævner de fleste af disse punkter. 

Fattigdommen nævnes hos Rlibner-Petersen: "Børnedødelighed og 

Jordudstykning i Dansk Vestindien", DVSS IV, København 1916, 

p. 26. 

4) Se forslagene i 19o3-betænkningen p. 118, hos Hagemann, op. 

cit., Westergaard. "Forsømte Statsopgaver i Dansk Vestindien", 

DVSS IV, København 1916, pp. 5-7, Christensen, op.cit., pp. 

353 og 359, Ditlevsen, op.cit., p. 14 oq Rlibner-Petersen, op. 

cit., p. 27. 

5) P. Hpxcer Jensen, op.cit., pp. 149-50. Om dronning Louises 

bØrneplejestation 19-lof e Peder S. Toft, op.cit., p. 68. Lov

forslaget ses i Rigsdagstidende. Tillæg A. Forelagte lovforslag 

68. ord. Samling. 1915-16, sp. 2221-2227 . 

..§..2_ P. Hoxcer Jensen, op.cit., p. 145. Af samtidiqe se Rlibner

Petersen, op.cit., p. 27, og Lawaetz op . cit., p. 732. 

7) Om kosten se P. Hoxcer Jensen, op.cit., p. 143, der omhand

ler oplysninger fra 1850, 1870 og 1898. Se desuden F.P. Hiort

Lorenzen: "Den Økonomiske Krise i Dansk Vestindien", Nationalø

konomisk Tidsskrift bd. 45, København 19o7, p. 131 med oplys

noinger fra begyndelsen af 1900-tallet. Om tolden se Westergaar~ 
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8) Om vand og affald udførligt hos Ditlevsen op.cit., pp. 3-lo. 

Om de sanitære forhold se P. Hoxc er Jensen, op.cit., p. 151. Om 

forholdene på plantagerne se Ditlevsen, op.cit., p. lo. 

2.l_ Ditlevsen, op.cit., pp. 14-20. 

lo) Se anordningerne hos P. Hoxcer Jensen, 'op. ci t. , p. 150. Om 

Odd Fellows gave se Peder S. Toft, op.cit., p. 68 oq Lawaetz, 

op . c it. , p. 7 3 5. 

11) Westergaard, op.cit., oo. 6-7, om manqlen oå læger se oq-



så Zwergius: "Om Sundhedsvæsenet paa Set. Croix", DVSS I, Kø

benhavn 1916, pp. 38-39. Se også 19o3-betænkningen pp. 265-68 

om spedalskhedshospitalet Richmond, der samtidiq var et sammen

surium af fængsel, sindssygehospital, fattiqgård 00 spedalsk

hedsasyl. Om fattigunderstøttelsen se Lawaetz, op.cit., p. 727 

og 19o3-betænkningen pp. 124-125. 

12) Sociale udgifter i index (1908 = loo): 1908/09: loo, 1911/ 

12: 125, 1915/16: 148, fra Peder S. Toft, op.cit., p. 68. At 

hospitalerne var dyrere end plejeanstalterne se P. Hoxcer Jen

sen op.cit., pp. 146-47. At 7o % af budgettet gik til hospita

lerne se P. Hoxcer Jensen, op.cit., p. 154. 

ll.l 19o3-betænkningen pp. 121-123. Om anordningen se P. Hoxcer 

Jensen, op.cit., p. 157. 1916-betænkninqen p. 39. 

14) P. Hoxcer Jensen, op.cit., pp. 158-59 .. 

15) Planterne ønskede bla. 2-3 måneders bomuldsferie, blev doq i 

1912-anordningen kun til 3 uger, se P. Hoxcer Jensen, op.cit.,p. 

159, og Andreas Jørgensen, op.cit., p. 80. 

16) P. Hoxcer Jensen, op.cit., pp. 143-45. Rombodssystemet fun

gerede således, at kolonialrådet udliciterede rombodsbevillin

gerne til private, der så drev dem som forpagtere. 

17) I debatten se præsterne Lawaetz: "Hvem har Ret? Et tvang

frit Indlæg i det saakaldte Negerspørgsmål", Tilskueren 1915, 

pp. 538-39, Westergaard: "Forbruget af spirituøse Drikke i 

Dansk Vestindien", Den vestindiske Kirkesag 1907-18, pp. 427-

430, og Westergaard: "Spiritusforbruget i Dansk Vestindien", 

Den vestindiske Kirkesag 1907-18, pp. 48o-84 og P. Helweq-Lar

sen: "Drikkeriet- og anden Elendighed i Dansk Vestindien", 

Den vestindiske Kirkesag 1907-18, pp. 463-468. Samt nærværende 

speciale p. 7 om avisdebatten i Danmark. Lovforslaget angaaende 

Rombodholdet i Rigsdagstidende. Tillæg A. Forelagte Lovforslag. 

68. ord. Samling 1915-16, sp. 2229-2232. Brandes sagde i sin 

fremlæggelsestale, at drikkeriet i Dansk Vestindien faktisk var 

mindre end i Danmark, da romforbruget pr. indbygger i Dansk 

Vestindien svarede til snapseforbruget pr. indb. i Danmark. Der

til kom så i Danmark øl, vin osv., mens der faktisk intet mer

forbrug var i Dansk Vestindien. Se Rigsdagstidende. Folketinget. 

Forhandlinger. 68. ord. Samling 1915-16 sp. 55. 

18) P. Hoxcer Jensen, op.cit., p. 145. Samt nærværende speciale 

p. 7 om indlægget i Social~Demokraten. 

Optakten til Harnilton Jacksons Danmarksrejse: 

1) Se bl.a. Georg NØrregaard: "Vore gamle tropekolonier", bd.4 



1880-1917,1. udg. 1952-53, pp. 98-99, oq Kay Larsen, op.cit., 

p. 346. Om Bishops klager se Rigsdagstidende. Folketinget. For

handlinger 1914-15, sp. 370 og sp. 444, hvor finansministeren 

oplyser, at klagerne var videresendt til guvernementet, men at 

der endnu ikke var noqet svar. 

ll_ Helweg-Larsens privatarkiv, levnedsskildring til Ordenskapit

let. Jackson omtalte mødet med guvernøren i sit læserbrev til 

WestEnd News 15/2 1915 og beskyldte heri Helweg-Larsen for at 

have kaldt de sorte gendarmer for kujoner, og for at have påpe

get hvor kort tid, det var siden, de sorte havde været slaver. 

Helweg-Larsen benægtede dette i 1916-betænkninqen p. 367. Om 

andre opfattelser af mødets forløb se Andreas Jørgensen, op.cit., 

p. 84 og Georg NØrreqaard, op cit., p. loo. Om Jacksons levneds

forløb se Valdemar Hill: "Rise to recognition", St. Thomas 

1971, p. 60. 

ll_ søren Juul, op.cit., p. 32, her giver han afslaget skylden 

for Jacksons senere offentlige optræden mod Helweg-Larsen. Det 

forekommer mere sandsynligt, at Jackson ville vente og afvente 

resultatet af henholdsvis Bishops rejse og hans egen samtale med 

guvernøren. 

4) West End News 8/1 1915, hvor Jackson også for første gang an

greb guvernøren, 12/1, 13/1. 26/1 og 3o/l 1915. 

5) Social-Demokraten (Soc-Dem) 23/3 1915. I denne første artikel 

i en artikelserie om Dansk Vestindien aftryktes Jacksons første 

brev til den socialdemokratiske folketingsmand Hans Nielsen, 

hvor Jackson omtalte sin støtte til de tanker, Nielsen havde gi

vet udtryk for i Folketinget og introducerede sig selv og ud

trykte håbet om at være i København i april. Jacksons første møde 

med de sorte beskrives i West End News den 4/2 1915. Listen over 

bidragydere findes i Sager til Vestindisk Journal. Koloniernes 

Centralbestyrelse, Rigsarkivet ( Sager til Vestindisk Journal), 

ad VJ 1541/1916 .. 

6) Om dette sidste møde inden afrejsen fra St. Croix se West 

End News 2o/4 1915. Desuden findes i Sager til Vestindisk Journal 

ad VJ 1541/1916 en rapport fra politimester Schaffer. Uvenskabet 

skyldtes Jacksons støtte til redaktør Ovesens modkandidat til det 

forestående kolonialrådsvalg. 

Jl Memorandummet findes i Sager til Vestindisk Jornal ad VJ 1541/ 

1916, dateret 19/5 1915. 

Hamilton Jackson i Danmark: 



l2_ Om ard<:. -=>ms ten se National tidende (Nat. Tid.) 14/5 morgenudga

ven (m), Berlingske Tidende (Berl.T.) 14/5, Politiken (Pol) Ø 

lS/5 Og Soc-Dem 14/5 . At Hans Nielsen modtug Jackson ses i Soc

Dem 14/5 1915 og i Han3 Nielsens skildring ~ til 1916-betænknin

gen. 

~J_ Soc-Dem 15/5 1915, det er uklart, ± om der fandt flere møder 

sted mellem finansministeren og Jackson. Dette første møde var 

sandsynligvis arranqeret af fru Hiort-Lorenzen (se 1916-betænknin

gen p. 200) • 

I øvrigt kan der diskuteres frem og tilbage om, hvor Jackson boe

de under sit besøg i København. Helweg-Larsen antyder i Levneds

skildringen i Privatarkivet, at Jackson boede hos fru Hiort-Lo

renzen, men der er intet, der tyder der~å. søren Juul, op.cit., 

p. So, skriver at det ikke har kunnet verificeres, at Jackson bo

ede på hotel Savoy. Det kan dog rimeligvis verificeres gennem fru 

Hiort-Lorenzens udtalelser til 1916-betænkningen (p. 198), hvor 

hun siger, at Jackson boede ~å et dyrt hotel på Vesterbro, hvor 

netop hotel Savoy ligger. Senere flyttede Jackson, sandsynligvis 

med fru Hiort-Lorenzens hjælp (1916-betænkninqen ?· 198) til et 

billigere logi, nemlig "Det ny Højskolehjem" i Helgolandsgade 15. 

Se Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1541/1916, den 18/6 1915. 

3) Memorandaerne findes i Sager til Vestindisk Journal ad VJ 

1541/1916, den 19/5 og 17/4 1915. Her findes desuden listerne over 

bidragyderne til rejsen, de viser, at ialt 490 havde støttet rej

sen med ialt $ 245,63. 

4) Memorandummet findes i Saqer til Vestindisk lJournal ad VJ 

1541/1916, den 2o/6 1915. Samtidig afleveredes et kortere med 

samme indhold til videregivelse til kongen, det findes samme 

sted. 

5) I Dansk Vestindien gjaldt således stadig forordningen af 

27. se:otember ±~~~ 1799, hvori det i R 15 hed: "Ingen maae udMve 

Bogtrykkerkonsten, uden dertil at have erholdet Kgl. Privileaium, 

som udfærdiges igiennem det Danske Cancellie", ses i "Chronolo

gisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve, samt 

andre trykte Anordninger", ved Jacob Henric Schou, XII. del, p. 

683, København 1800. 

6) V1nsket om et "trekantsmøde" fremgår af Soc - Dern 3/6 1915. Om 

ønsket om flere møder med Brandes, se Sager til Vestindisk Jour

nal ad VJ 1541/1916, den 18/6 1915. 

21_ Helweg-Larsen x mente ikke, disse havde forstand på negre og 

koloniale forhold, hvilket naturligvis hanq sammen med, at de i 

modsætning til guvernøren repræsenterede den "nye" koloniopfattel

se, se 1916-betænkningen pp. 132-33. Hans Nielsens holdninq frem-



går af den erklæring, han afleverede til 1916-betænkningen, samt 

hans indlæg i debatterne .i =:;to .Lketingssalen, se f. ex. Riqsdagsti

dende, Folketinget. Forhandlinger 1914-15, sp. 3969-3976, 1915-

16 sp. 147-150 oq 1914-15 sp. 369-377. Om famlien Hiort-Loren

zens holdnino, se da foruden fru Hiort-Lorenzens udsagn til 1916-

betænkninqen også F.P. Hiort-Lorenzen, op.cit., pp. 113-144. 

8) Se Hans Nielsens skildring til 1916-betænkninqen. 

9) Bl.a. i Henry-Georg-foreningen den 4. juni (se Nat.Tid. 5/6 

(m)), på Langelandsplads i København den 2. juni (se Soc-Dem 

3/6 1915) og i Aalborg bl.a. sammen med Jeppe Aakjær den 2o. juni 

1915 (Aalborg Amtstidende (Aalb. Amtst.) 21/6 1915). 

lo) Om afrejsen se Soc-Dem 23/7 1915. Modstandernes mening ses 

bl.a. hos Olav Linck. "Neqerbevægelsen i dansk Vestindien", U

gens Tilskuer bd. IV, 1915-16, pp. 158-61 og pp. 168-70, København 

1916. Tilhængernes menin0 udtrykkes bla. af Th. Adler Lund: 

"Danmark og Negrene", DVSS II, pp. 3o-35, København 1916. 

11) Skrivelsen findes i arkivet om Rigsdagskommissionen nedsat i 

henhold til lov af 3o. september 1916, registreret under Kon

seilspræsidiet i Rigsarkivet. 

Helweg-Larsens kommentarer til Jacksons memorandum findes i Sager 

til Vestindisk Journal ad VJ 1541/1916 den 11/6 1915. 

12) Lovforslagene findes i Rigsdagstidende, tillæg A, forelagte 

lovforslag, 68. ord. samling 1915-16, bd. 1, sp. 2205-2238. Lov

forslagene blev fremlagt i Folketinget af finansministeren den 

6. oktober 1915 (Rigsdaqstidende, Folketingets forhandlinger 1915-

16, sp. 52-55), men kom aldrig til afstemning i Folketinget, hvori

mod de nåede at blive godkendt af kolonialrådene i Dansk Vestin

dien (Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916). 

13) Den 3. november 1915 skrev han endda i The Herald, at læserne 

af avisen ville kunne følge med i, hvad den danske reqerinq havde 

i sinde at gøre for at fØlqe Jacksons reformnroqram op. Først 

den lo. december kom i The Herald den første antydning af, at fi-

nansministeren alligevel ikke bare har overtaget Jacksons for

slag. Brevet til Jackson fra finansministeren blev optrykt i Pol 

den 24. juli 1915, men folkene på St. Croix har næpoe læst denne 

avis. Ikke en gang Cornelius Crowe, der var en af lederne bag de 

sorte kendte sagens rette sammenhæng, se Crowes brev af lo . juli 

1916 til den danske lærer Adler Lund i Cornelius Crowe: "Breve", 

Svendborg 1916, p . 5. 

14) Skrivelsen fra finansministeren, der anmodede quvernøren om 

at udstede en kgl. bevilling til at drive trykkeri til Jackson 

findes i Vestindiske KopibØser, Koloniernes Centralbestyrelse, 

Rigsarkivet (KopibØger) II 1915, p. 890,nr. 286. Den 22. december 



3o) Talens indhold kan ses i WEN 11/12 1915 oq i Herald 16/12 1915. 

Om frenunødet til modtaqelsen 'af guvern0ren se Herald 16/12 1915. 

Og om ankomsten til St. Croix se WEN 11/12 1915 samt Konows erin

dringer II, op.cit., D. 26. 

31) Andreas Jørgensen, OD.cit., p. 86. Til støtte for denne anta

gelse, at Schmiegelow tidliqere havde givet udtryk for, at en 

hård hånd var nødvendig overfor negrene, Schmiegelows breve af 

8/12 1915. 

32) At krigsskibets tilstedeværelse havde en beroliqende indfly

delse på de opskræmte hvide fremgår af Schmiegelows breve af 

28/11 1915, af Sager til vestindisk Journal ad VJ 1784/1916, for

trolig indberetning af 29/12 1915, af 1916- betænkningen pp. 17, 

23, 25 og 269, samt af Holger Petersen: "Tale i Landstinget" i 

DVSS I. København 1916, D. 8. 

Jacksons indstilling og velkomst til Valkyrien fremgår af He

rald 9/12, 22/12 og 29/12 1915. 

33) Denne tanke blev fremsat af journalist Linck og ses i O-

lav Linck. "Negerbevægelsen i dansk Vestindien ", Uqens Tilskuer 

bd. IV 1915-16, København 1916, p. 168. Tanken er overtaget di

rekte af P. Hoxcer Jensen, op.cit., p. 112, samt P. Hoxcer Jensen 

op.cit., (artikel) p. 11. Men udtalelserne må siges at være alt 

for løst begrundede til, at der kan fæstes lid til dem. 

34) Konows erindringer II,oD.cit., p. 3o. 

Strejken erklæres januar 1916: 

1) Schmiegelows breve af 8/12 1915. 

2) Om medlemshvervninqen til Labor Union se Konows erindringer II 

op.cit., p. 32 og Schmiegelows breve af 16/l 1916, hvoraf det oq

såfremgår, at kontingentet lå på 25-30 cents nr. uge. Tilslutnin

gen til Labor Union steg sandsynligvis stærkt efter, at havnearbej

derne i Frederiksted lykkeligt gennemførte en strejke om højere 

løn i november 1915, se WEN 15/11 11915 og Herald 18/11 1915. 

At frygten for planternes indgreb overfor strejkende arbejdere ik

ke var overdrevet, fremgår af Schmieqelows breve af 8/12 1915, 

hvor Schmiegelow opstiller forslag til en sultekur overfor arbej

derne. 

3) Konows erindringer II op.cit., p. 35, P. Hoxcer Jensen oo.cit., 

p. 113 og Andreas Jørgensen op.cit., p. 85. 

4) Om soændtheden i situationen, se rapport ~ Fortrolig Embeds

korresnondance af 17/1 1916. Brevet fra Labor Union findes i Sa

ger ti] vestindisk Journal ad 1784/1916 vedlagt quvernementets 



21) Ove Rodes Dagbøger, op.cit., pp. 108-119. 

22) Telegrammerne findes i KopibØqer 1915 III p. 1294 nr. 416 oq 

p. 13o7 nr. 422. 

23) Se senere i nærværende speciale om avisernes behandling af be

givenhederne. At også reqerinqen mente, at Baumanns teleqram af

dramatiserede Sørensens teleqram ses i 1916-betænkninqen p. 231. 

Som nævnt i note 16 overtog Andreas Jørgensen, op.cit., p. 85 

den officielle begrundelse, det samme var tilfældet med Kay Lar

sen, op.cit., p. 350. 

24) Om mødets tidspunkt se Konows erindrin0er II, op.cit., pp. 

16-19. Sejlordren findes både i Konows erindringer II, op.cit., 

p. 19 og i 1916-betænkningen. Konows egen forklarinq på, at skibet 

bet denne qang var direkte underlagt ministeren var, at han derfor 

senere kunne benyttes som guvernør. Dette er dog nok en efterra

tionalisering fra Konows side, se Konows erindringer II, op.cit., 

pp. 17-19. 

25) Om Valkyriens afrejse se Konows erindringer II, op.cit., pp. 

2o-21. Se desuden nærværende speciale om avisernes behandling. 

26) WEN 12/11 1915 og Herald 13/11 1915 .. 

27) Herald 18/11 1915. For at oqså folk i Danmark skulle være klar 

over Jacksons indsats sendte Jackson to teleqrammer (Pol 17/11 

1915 og Soc Dem 26/11 1915, se også nærværende speciale senere om 

avisernes behandling), oq flere breve til Danmark (brev til Bran

des i Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1541/1916 af 16/11 1915, 

og se Ove Rodes Dagbøger, op.cit., pp. 113-114). Pengene til tele

grammerne blev senere indsamlet på de af Jackson afholdte møder 

for den sorte befolkning, Herald 24/11 1915. 

Den 9. december 1915 giver .Jackson i Herald udtryk for, at hvis 

planterne havde haft ret om urolighederne, var militæret vel ble

vet sat i alarmberedskab og Jackson fængslet, men ingen af disse 

skridt var blevet foretaget - et uhyre rimeligt ræsonnement. 

28) WEN 16/11 og 18/11 1915. 

29) Helweq-Larsens ankomst til St. Thomas blev bl.a. bekendtgjort 

i WEN 29/11-1915. Forundring over guvernørens ventetid på St. Tho

mas blev der bl.a. givet udtryk for i Herald 9/12 1915, i Konows 

erindringer II, op.cit., p. 25 og i 1916-betænkninqen p. 271. 

Jackson udlagde ventetiden som et tegn på angst fra Helweg-Larsens 

side (Herald 9/12 1915), mens kaptajn Konow så det som tegn på, 

at tilstanden alligevel ikke var så slvorlig (Konows erindrinqer 

II, op.cit., p. 25). At Helweg-Larsen s~ alligevel virkede nerv~s 

oq ivrig efter at komme til St. Croix, da ·valkyrien nåede frem, 

fremgår af Konows erindringer II, op.cit., n. 26. 



efter Helweg-Larsens tilbaqekomst til Dansk Vestindien, ses i Hel

weg-Larsens privatarkiv pakke 2, om forholdet til Baumann 1915/16, 

den 15/12 1915 anmodede Baumann om forflyttelse . 

2l_ Denne redegørelse findes i guvernementets indberetning af 1:/11 

1915, der først var finansministeriet i hænde den 31/11 1915 !!, 

ses i Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916. 

8) Telegrammet ses i Kopiboq 1915 III o. 13o7 nr. 422. 

9) Telegrammet, der rykkede for svar, ses i KopibØger 1915 III 

p. 13o7 nr. 422, hvor også svaret fra Baumann om situationen på 

St. Croix kan findes. 

lo) MØdet findes omtalt i "Ove Rodes Dagbøger 1914-18", udgivet 

ved Tage Kaarsted, Århus 1972, pp. 108-108. Nærmere om salgsfor

handlingerne se søren Juul op.cit., samt C.C. Tansill: "The 

Purehase of the Danish West Indies", New York 1968. 

11) Dette er blevet misforstået af søren Juul, op.cit., p. 83 

(og overtaget af Peder S. Toft, op.cit., p. 71), der mener, at 

beslutningen om udsendelse af et krigsskib allerede blev truffet 

implicit den 1. november 1915 ved ministermødet. 

12) Poul Vindinq: "G.A. Haaemann", København 1942, p. 3o2. 

13) Om mødet ses Ove Rodes DaqbØqer, op.cit., p. 108 og P. Munch: 

'Brindringer" III, 1914-18, redigeret af Povl Baqri-e, København 

1961, pp. 140-141. 

14) Ove Rodes Dagbøger, on.cit., p. 108. 

15) Kopibøger 1915 III p. 13o7 nr. 422. 

16) Ove Rodes Dagbøger, op.cit., p. 108. 

At beslutningen blev truffet af nervøsitet for USA§ eventuelle 

indgreb støttes af søren Juul, op.cit., p. 87, hvorimod Andreas 

Jørgensen ikke nærmere reflekterer over problenet og nærmest god

kender den officiellE begrundelse, op.cit ., p. 85. 

17) Konows erindringer II, O?.cit., p. 13. Sar.1Ine ræsonnement 

findes hos søren Juul, op .cit. , p. 86. 

18) Ove Rodes dagbøger, o~.cit., p. 108 oq 1916-betænkningen 

p. 231. 

19) At Helweg-Larsen ville have ventet, hvis han bestemt havde 

vidst, at Valkyrien skulle afsendes, formodes o~så af Helweq

Larsens svigerinde Louise Wright i et brev til fru Helweq-Larsen 

af 9/11 1915, findes i Helweg-Larsens privatarkiv pakke 1. Hel

weg-Larsen fik pr. telegram besked om Valkyriens udsendelse, da 

hans skib befandt sig mellem Norge oq Skotland, telegrammet af

sendtes 6/11 1915, ses i Sager til Vestindisk Journal ad VJ 

1784/1916, modtagelsen blev bekræftet af quvern0ren i den fortro

lige indberetning af 29/12 1915, der findes samme sted. 

2o) P. Munchs erindringer III, op.cit., n. 141. 



§_l_ Holdningen er senere overtaget af Kay Larsen, op.cit., p . 349. 

Sanune Kay Larsen roder i øvrigt fuldstændiq rundt i begivenheds

forløbet: således skulle The Herald i følge ham være oprettEt::alle

rede, inden Jacksons rejse til Danmark (pp. 349-350), Helweq-Lar

sen skulle være hjemkaldt under Jacksons besØq i Danmark (p. 350) 

og i det hele overtog Kay Larsen desuden planternes syn 9å Jack

son (p . 350). 

9) The Herald 29/10 1915. 

lo) Foreningen omtales først i Schmieqelows Breve den 28/11 1915 

oq om det første møde skrives sanune sted den 1/12 1915 - fmrste 

møde var således aftalt til fredag den 3/12 1915. Dvs. At P. Hox

cer Jensen op.cit. (artikel) note 57 ikke har ret i, at dannelsen 

først var afsluttet i januar 1916. P. Hoxcer Jensen byqger dette 

på et læserbrev i WEN 14/l 1916, men dette læserbrev er meqet u

klart og omhandler muligvis en hel anden foreninq af plantere. 

Begivenhederne i november-december 1915: 

1) Telegranunet kan både findes i Sager til Vestindisk Journal ad 

VJ 1784/1916, samt i kopi i Kopibøger 1915 III p. 13o7 nr. 422. 

2) Planterne havde søgt at få udleveret våben hos qendarmeriets 

chef Fuglede, men denne havde saqt nej (se Fuqledes skrivelse 

til guvernementet af 5/7 1916 i Sager til Vestindisk Journal ad 

VtT 1784I1916) . 

At planterne sendte kvinder og børn væk og flyttede flere samme1Ill 

fremgår af Schmiegelows breve af 16/lo og 2/11 1915. 

3) Schmiegelows breve af 16/lo 1915. 

4) Ses i politirapporten vedlaqt guvernementets indberetning af 

4/11 1915 i Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916. 

21_ At Schmiegelow blev orienteret før guvernementssekretær Baumann 

fremgår af Schmiegelows breve af 3/11 1915, µrivatbrev til Hol

ger Petersen, og af quvernementets indberetninq af 4/11 1915 i 

Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916. 

At også Schmiegelow mente, at uroligheder var sikre 00 at mere 

militær var nødvendigt fremgår af Schmieqelows breve af 16/lo 00 

2/11 (sidstnævnte brev orivat til Holger Petersen) begge 1915. 

6) Hele forholdet mellem Baumann og Helweg-Larsen berøresi bre

vet fra Helweg-Larsen til departementschef Schlichtkrull af 

29/12 1915, i Fortrolig Embedskorrespondance i Koloniernes Central

bestyrelse, Kolonialkontoret. Gruppeordnede s~qer til Vestindisk 

Journal (Fortrolig embedskorresnondance) . Dette forhold resulte

rede senere i Baumanns ønske om forflyttelse til Danmark, kort 



den herskende klasse og sad b~.a. i bestyrelsen for Vestindisk 

Kompagni. Guvernørens modstand mod almindeliq valqret ses i Hel

weg-Larsens orivatarkiv i Levnedsskildringen. 

Hamilton Jackson tilbage i Dansk Vestindien: 

1) Referat af modtagelsen findes i Soc Dem 8/lo, i Pol 1/11 oq 

4/11 oq Berl. T. 3/10 1915. Se desuden Plantageselskabet Dansk 

Vestindien 1914-16, Korrespondance med Administrationen. Admini

strator Schmieqelows brev af 17/9 1915, hvor han kalder modtaqel

sen "kongelig" ( Schmiegelows breve) . 

~ F.ex. Schmiegelows breve af 1/10 1915, og WEN 19/11 1915, beqqe 

udtryk for Jacksons modstandere, derfor pålidelige her. 

3) The Herald 2/11 1915 og 9/11 1915. P. Hoxcer Jensen, op.cit., 

diskuterer i sin note 4o5, hvor stort Labor Unions medlemstal må 

antages at have været. Labor Union opgav det selv til omkring 

6000, men Hoxcer Jensen mener, at tallet nærmere har været omkring 

4000 - hvilket også var imponerende stort. 

- 4) Dertil kom undertitlen til Herald ("Liberty - Equality -

Fraternity"), der udtrykte den klassiske socialistiske sætning, 

der også fandtes i Soc Dem§ undertitel. Samt Jacksons brev til 

Q)c Dem ( Soc Dem 23/3 1915), hvor Jackson skriver, at han prin

cinielt er socialist. P. Hoxcer Jensen op.cit., (artikel) p. 9 

mener derimod ikke, at bevægelsen var ideologisk målrettet. 

5) At det ikke var kravet om en lønforhøjelse, angrebene blev 

rettet imod, men derimod bevægelsens racemæssige tilsnit ses 

hos P. Hoxcer Jensen, op.cit., (artikel) !?P· 9-10. Men også i 

"Admiral Konows erindringer" I-II, udg. ved Taoe Kaarsted, .A.rhus 

1966, her bd. II p. 32 (Konow II), og 1916-betænkningen B n~. 

17 oq 3o. At bevægelsen kunne true planternes position gives der 

udtryk for hos Andreas Jørgensen, op.cit., n. 85. Og at bevæ0elsen 

ville føre til onrør i stedet for strejke, qives der klart udtryk 

for i Schmiegelows breve i brevet af 16/10 1915. Der havde aldrig 

før været strejke på St. Croix. hvorimod der nå St. Thomas var 

blevet gennemført en strejke i 1892 "The Mexican Silver Riot", 

se P. Hoxcer Jensen, op.cit., p. 109. 

6) Den 29. oktober 1915 blev der dog udgivet et prøvenummer, hvor 

Jackson bl.a. takkede for støtte fra Pol, Soc Dem, fru Hiort

lorenzen og Hans Nielsen. 

7) Talens indhold er refereret i en politirnesterra~port, der var 

vedlagt guvernementcts officielle indbcrctnin0 af 4. november 1915 

og findes i Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916. 



1915 blev trykkerianordningens paragraf om den nødvendiae kql. 

bevilling så endelig ophævet for hele Dansk Vestindien ved en kgl. 

anordning. Se Lovtidende for konqeriget Danmark for aaret 1915, 

tillæg i bd. 2 (B), o. 246 nr. 80. 

15) Søren Juul, op.cit., p. 57 og 1916-betænkningen tillæg B p. 230. 

Helweq-Larsens Danmarksrejse: 

_!l Om Helweg-Larsens ankomst i Nat. Tid. 26/5 1915 (m). Sikkert 

grundigt planlagt, at Jackson skulle ankormne før guvernøren, han 

ville nok stå stærkere i den danske offentlighed, hvis hans kla

ger stod uimodsagt et stvkke tid. 

Allerede den 17/11 1914 anmodede finansministeriet finansudvalqet 

om 9enge til Helweg-Larsens til Danmark (Sager til Vestindisk Jour

nal ad VJ 1481/1914). Dette tilbageviser påstanden hos Andreas 

Jørgensen, op.cit., p. 85, at Helweg-Larsen blev hjemkaldt, mens 

Jackson var i Danmark. I øvrigt kunne det slet ikke være nået med 

datidens lange rejsetid, oq vi ved desuden, at Helweg-Larsen alle

rede den 13/5, altså samme dag som Jackson ankom til Danmark af

sejlede fra New York (Nat. Tid. 14/5 1915 (m)). 

2) Om rejsen og de udarbejdede forslag se Helweq-Larsens privat

arkiv Levnedsskildringen til Ordenska~itlet og Erindringerne. 

3) Se note 1. Jacksons første læserbrev blev først offentliggjort 

den 8/1 1915, se West End News (WEN). 

il_ Det første møde mellem finansministeren og guvernøren omtales 

i Kristeligt Dagblad (Krist. Dgbl.) 27/5 1915 oq i Soc Dem 27/5. 

Udkastene til lovforslagene findes I{) pibøqer 1915 III ·~.971 nr 

1064. 

5) Prettos brev var fra 1912, det kunne jo ikke udelukkes, at han 

i mellemtiden havde skiftet holdning oq var blevet skuffet over 

Helweq-Larsens indsats, brevet findes i Sager til Vestindisk Jour

nal ad VJ 1541/1916 den 11/6 1915. 

Som nydannet forening kunne det jo ikke skade at stå sig qodt med 

myndighederne, dette brev findes samme sted som Prettos brev. 

0) Helweg-Larsens privatarkiv Levnedsskildrinqen. 

7) 1916-betænkningen B p. 230, og Rigsdagstidende. Folketinget. 

Forhandlinger 1914-15 sn. 3912, imellem disse to udtalelser ind

træffer dog Helweg-Larsens uheldige ontræden under strejken i ja

nuar 1916, se nærværende speciale p. 35. 

~Påstanden om, at guvernøren var i lommen·oå Schmiegelow findes. 

bl.a. hos Andreas Jørgensen, op.cit., p. 86. Guvernørens venskab 

med Schmiegelow dokumenteres i Helweg-Larsens ~rivatarkiv i Erin

dringerne. Foruden havde Helweq-Larsen nære forbindelser med 



indberetning af 31/1 1916. Foruden den direkte pengeløn havde 

plantagearbejderne visse andre indtægter som f .ex. frugt, grønt

sager osv. fra plantagerne, ligesom mange havde bolig på nlanta

gerne og dyrkede et lille stykke jord for dem selv. 

5) MØdet berettes der om i Schmiegelows breve af 25/l 1916. 

Dette møde er blevet overset i den øvrige forskning om emnet, det 

beror sandsynligvis Då, at hele denne kildeqru~pe er blevet o

verset. 

_§l_ Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916, quvernementets 

indberetning af 26/1 1916, og Schmiegelows breve af 25/1 1916 

samt Kopibøger 1916 I p. 120 nr. 28. 

7) Kopibøger 1916 I ?· 120 nr. 28, WEN 21/1, 22/1 00 24/1 1916. 

8) Om planerne fra planternes side om nødvendiqt at bruqe politi

ets hjæl9 fremgår det af Schmiegelows breve af 25/l 1916 oq 

WEN 22/1 1916. At planterne derved håbede at tvin0e arbejderne 

til at opgive videre strejke ses i Konows erindiinger II, op. 

cit., p. 37 og hos Andreas Jørgensen, op.cit . , n. 86. 

~ Fortrolig Embedskorresnondance af 26/1 1916 og Konows erindrin

ger II, op.cit., p. 38. 

lo) KopibØger 1916 I p. 156 nr. 42 og Sager til Vestindisk Jour

nal ad VJ 1784/1916, hvor Segelcke skriver til quvernementet 

3o/l 1916, dette brev samt guvernementets indberetning af 26/1 

1916 findes her. Samt WEN 26/l 1916. 

11) Schmiegelows breve af 2/2 1916 og WEN 26/1 1916. 

12) Problemerne med kontraktarbejderne opstod, da Jackson søate 

at få dem sendt hjem til Barbados og derfor havde lejet to skon

nerter. Rygterne overdramatiserede beqivenheden oq ville, at 

formålet var at affolke St. Croix (Schmiegelows breve af 25/l oq 

2/2 1916, Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916 indberet

ning af 14/2 1916, samt Konows erindringer II, op.cit., p. 42). 

På grund af disse rygter greb myndighederne ind oq forhindrede 

bådenes sejlads, se Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916 

indberetning af 14/2 1916, Andreas Jørgensen, op.cit . , p. 86, 

Konows erindringer II, op.cit., p. 42 samt WEN 9/2 1916. Desuden 

bestak Schmiegelow den ene båds kaptajn til at sejle væk uden nas

sagerer, Schmiegelows breve af 2/2 1916, Konows erindringer II, 

op.cit . , p . 42 samt Andreas Jørgensen, O?.cit . , n . 87 . 

Plantagebrandene forekom i februar måned (Schmiegelows breve af 

25/2 1916, KopibØger 1916 I p. 279 nr . Bo og .WEN 24/2 1916), 

det havde været frygtet, at de sorte som under tidliaere oprør 

ville gribe til ilden som våben (Fortrolig Rap~ort fra Seqelcke 

til quvernementet 3o/l 1916 i Sager til Vestindisk Journal ad 



VJ 1784/1916), men det blev aldrig bevist, hvem eller hvad der 

havde påsat brandene i de tørre sukkermarker (Adler Lund, op. 

cit., p. 34), men da de O?Stod under strejken blev de udlaqt som 

resultat af strejken og lJacksons agitation (Saqer til Vestindisk 

Journal ad VJ 1784/1916 indberetn~ng af 25/2 1916 og WEN 24/2 1916, 

samt Konows erindringer II., op. ci t. , p. 4 5) . 

13) 1916-betænkningen B p. 83, Schmiegelows breve af 25/1 1916, 

Helweg-Larsens privatarkiv Levnedsskildringen til Ordenskapit

let, Konows erindrinaer II, op.cit., p. 38, Fortrolig Embeds

korrespondance 26/l 1916 og Kay Larsen, o~.cit., p. 351. 

14) Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916 indberetning 

af 26/1 1916. 

Strejkeforhandlingerne og strejkens afslutning: 

1) Planen skildres af Hans Nielsen i dennes skildrina til 1916-

betænkningen. Sildringen er ganske vist senere end strejken, men 

er sandsynligvis rigtiq, da Hans Nielsen, der hele tiden befandt 

.sig i Danmark, ikke i detaljer kunne kende strejkens forløb. I 

øvrigt betones dette sammenfald melle~ taktik oa praksis ikke af 

de andre fremstillinger .. 

201 Arbejdernes møde med guvernøren skildres i Schrniegelows breve 

af 25/1 1916 og i Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916 

indberetning af 26/1 1916. Guvernørens officielle begrundelse 

for ikke at modtage Jackson var de injuriesager, han havde kø

rende mod arbejderlederen, se Kopibøger 1916 I o. 145 nr. 37 

og Fortrolig Embedskorrespondance 26/1 1916. 

3) Injuriesagerne skyldtes, at Jackson ved forskellige lejlig

heder havde kaldt guvernøren for "liar" og "sharneless" (Kopibø

ger 1916 I p. 145 nr. 37 og Fortrolig Embedskorresnondance 26/1 

1916) .Injuriesagen havde kørt længe og allerede ved Helweg-Lar

sens tilbagekomst til St. Croix havde han medbragt den advokat, 

der skulle føre hans sag (Konows erindringer II, op.cit., p. 26). 

Helweg-Larsen var åbenbart ikke selv særlig stolt over sagen, for 

han påstod senere, at sagen var blevet anlagt på qrund af ures 

fra planternes side (Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916 

fortroliq indberetning af 29/12 1915), men dette modbevises 

netop af, at advokaten allerede var medbragt i begyndelsen af de

cember. Naget til Jackson stak altså dybere end blot disse fornær

melser og har rimeligvis bl.a. været begrundet i den gode figur, 

Jackson havde gjort i Danmark , og i den maqt Jackson havde over

for arbejderne, der ikke brmd sig om guvernøren. 



!2_ Guvernørens frygt for at virke partisk fremgår af Sager til 

Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916 indberetning af 26/1 1916, 

hvoraf det også fremgAr, hvad guvernøren i stedet foreslog Bough. 

5) Schmiegelows breve af 25/l 1916. 

6) Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916 indberetning af 

26/1 1916. 

]J_ Schmieqelows breve af 2/2 1916 og Konows erindringer II, op. 

cit., pp. 4o-42. Disse mente heller ikke, at guvernøren burde 

forhandle med Jackson, da denne havde chikaneret Helweg-Larsen, 

ellers ville autoriteten på øerne blive svækket. 

~ 1916-betænkningen pp. 232 og 238 oq Kopibøger 1916 I p. 159 

nr. 42 oq p. 183 nr. 49. Disse mente, at strejkeforhandlinqerne 

skulle følge de normale reqler for sådanne, oq derfor skulle qu

vernøren tilsidesætte personlige uoverensstemmelser, indtil 

strejken var bilagt. 

9) Teleqramudvekslinqen om Jacksons eventuelle deltaqelse i for

handlingerne findes i Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/ 

1Sl6: Jackson til Hans Nielsen af 26/1 1916, Konow til Brandes 

~f 29/1 1916, Helweg-Larsen til Brandes 1/2, 2/2 og 7/2 1916, 

samt Brandes til Helweg-Larsen 3/2 1916. Desuden KopibØqer 1916 I 

p. 145 nr. 37. 

Om kolonialrådsmødet se Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/ 

1916 indberetning 14/2 1916. 

lo) Overenskomsten findes i Sager til Vestindisk Journal ad VJ 

1784/1916. 

11) Schrniegelows breve af 2/2 1916. I Sager til Vestindisk Journal 

ad VJ 1784/1916 indberetninq af 14/2 1916, skriver guvernøren, 

at kolonialrådsmedlemmet Pretto havde udfoldet betydelig virksom

hed for at bilægge strejken. Dette kan dog langt fra bevise, at 

Pretto var initiativtager til mødet, men kan muliqvis pege i ret

ning af, at Pretto havde opfordret Jackson til at kontakte direk

tør Lachmann. 

12) Schmieqelows breve af 2/2 1916. Lachmanns telegram til Hol

ger Petersen findes i Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/ 

1916. 

13) Planterne havde tidligere nægtet at forhandle med Jackson 

(Schmiegelows breve af 2/2 1916), dette overvindes nu oq på

skønnes af guvern~ren (Saqer til Vestindisk Journal ad VJ 1784/ 

1916 indberetning af 14/2 1916). 

14) Overenskomsten findes i Saqer til Vestindisk Journal ad VJ 

1784/1916 vedlagt indberetning af 14/2 1916. 

15) KopibØger 1916 I D. 230 nr. 64. P. Hoxcer Jensen, op cit. 



(artikel) p. 13 mener, at de~ var lønforhøjelsen ~å blot 2o %, 

der gjorde at arbejderne ikke kunne godkende aftalen . Formentlig 

har årsagen også været klausulerne overfor Ja ckson og Labor Union. 

16) Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916 indberetning af 

14/2 1916, Konows erindrinqer II, op.cit., p. 44, WEN 15/2 1916 

og Schmiegelows breve af 2/2 1916. 

17) WEN 15/2 1916. 

18) Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916 indberetning af 

25/2 1916. Se samme sted brevveksling mellem Riibner-Petersen og 

Holger Petersen af 17/11 oq 18/11 1916 . Brevvekslingen opstod. 

fordi Holger Petersen i Rigsdagen havde beskyldt Rubner-Petersen 

for at taqe al æren for strejkens ophør, hvilket sidstnævnte ikke 

ville have siddende på sig. 

Komiteen fik uden tvivl bindende magt fordi man ville undaå gen

tagelse af arbejdernes forkastelse af den sidste overenskomst. 

19) Reglerne for komiteen vedlagt indberetning af 25/2 1916 i 

Slger tiJvestindisk Journal ad VJ 1784/1916. 

2o) Omkring den 16/2 1916 blev komiteen nedsat, se telegram herom 

til finansministeren den 18/2 1916 i Ko?ibØger 1916 I p. 230 

nr. 64. Det første møde den 21/2 1916 skildres i Sager til Vest

indisk Journal ad VJ 1784/ 1916 indberetnin0 af 25/2 1916. 

21) Konow havde ikke forstået, at komiteen blev dannet for at 

hindre guvernørens møde med Jackson og udlaqde derfor komiteen 

som en cadeau til de uciviliserede negre, Konows erindringer II, 

op.cit., p. 44. Schmiegelows udskydelse af komiteen begrundes i 

indberetningen af 25/2 1916 (i Sager til Vestindisk Journal ad 

VJ 1784/1916) med, at der ellers var for mange i komiteen. Ri-

meligste grund var nok både,at han var den af planterne,arbejder

ne mindst brød sig om, oq så at han bedst kunne undværes i de 

direkte forhandlinger . At planterne og ~uvernøren på forhånd hav

de aftalt, at planterne til gengæld skulle udskyde lJackson, frem

går af Levnedsskildringen til Ordenskapitlet i Helweq-Larsens 

privatarkiv. 

22) Om det første møde i Schmiegelows breve af 25/2 1916 oq Sa

ger til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916 telegram af 24/2 og 

indberetning af 25/2 1916, af sidstnævnte fremgår oaså, at et 

nyt møde blev aftalt . 

23) Bl.a . Schrnieqelows breve af 2/2 oq 25/2 1916 . 

24) Sager til vestindisk Journal ad VJ 1784/1916, vedlagt 

indberetninq af 25/2 1916 . 

25) Soc De m 28/2 1916 . NetoD nå denne tid foreqik nlantaqebran-



dene på øen, se nærværende speciale foreqående afsnit note 13 . 

26) Kopibøger 1916 I p. 279 nr. Bo og WEN 28/2 1916 samt Sager 

til vestindisk Journal ad VJ 1784/1916 guvernementet til finans

ministeriet 4/3 1916. 

27) Om provisionsgrundene se P. Hoxcer Jensen, on.cit., p. 114 . 

Overenskomsten findes i kopi i Sager til Vestindisk Journal ad 

VJ 1784/1916. 

28) Sager til vestindisk Journal ad VJ 1784/1916 guvernementet 

til finansministeriet 4/3 1916. 

29) Hele telegramudvekslingen findes i Sager til Vestindisk 

Journal ad VJ 1784/1916. Tilladelsen til toldrefusionen af 29/3 

1916 dog i Sager til vestindisk Journal ad VJ 620/1916 pakke 5o9. 

3o) At arbejderne hurtigt vendte tilbage til planta~erne fremqår 

af KopibØger 1916 I p. 298 nr. 89. 

Overenskomsten betød også, at Labor Union's magt og repræsentati

vitet var blevet anerkendt, og i tillæqsoverne$komsten af 17/3 

1916 (i Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916) blev La

bor Union direkte udnævnt til klagenævn for arbejdere, der følte 

. sig dårligt behandlet. I tillægsoverenskomsten stod desuden, at 

arbejderne skulle have ret til at nedlægae arbejdet, hvis de følte 

sig dårligt behandlet af en overordnet, hvorefter saqen skulle 

nærmere undersøqes. 

Nævnes skal det også, at arbejderne jo i november 1915 havde gen

nemført strejken i Frederiksted, hvor det også lykkedes at opnå 

højere løn. 

Tiden efter strejken: 

1l Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916 teleqram fra qu

vernementet af 29/2 1916, Schmiegelows breve af 23/3 1916, 1916-

betænkningen p. 157 teleqram fra arbejderne til 1916-kommissio

nen, samt Andreas Jørgensen, op.cit., p. 88. 

~ WEN 7/3 1916. Jacksons arbejde blev anerkendt af alle : se 

bestyrer Sørensen i 1916-betænkningen p. 34, inspektMr Gustav 

Nordby samme sted n. 44, Helweq-Larsen samme sted n. 156 og inge

niør Rist samme sted p. 177. 

3) Konows erindringer II, on.cit., p. 47, Helwe q-Larsens privat

arkiv, Levnedsskildringen til Ordenskapitlet, samt 1916-betænk

ningen pp. 33 , 4o, 54, loo , 134 og 154. Samt Schmieqelows bre

ve af 23/3 1916, Denne holdninq er senere ukritisk overtaqet af 

forskningen, se Georg NØrregaard, op.cit., pp. 104-106 og Kay 

Larsen, op.cit., p. 352. 



4) Skeoch er citeret efter P. Hoxcer Jensen, op.cit., (artikel) 

p. 15, Se desuden arbejdernes telegram til 1916-kommissionen i 

1916-betænkningen p. 157. 

5) Andreas Jørgensen, op.cit., o.88. 

6) P. Hoxcer Jensen, op.cit., (artikel) p. 18 . 

Udvalgte danske avisers behandling af den sociale uro på St. 

Croix: 

1) Erik Rasmussen: "Politikens Danmarkshistorie", bd. 13, Køben

havn 1978 , pp. 24, 27 oq 94. 

Niels Thomsen: "Venstremænd i vildrede", Festskrift til Povl Bag

ge, København 1972, p. 351. (Niels Thomsen, artikel) 

2) Niels Thomsen, artikel, op.cit., pp. 354, 359 oq 360. 

3) Niels Thomsen, artikel, op.cit., p. 354. De fire borgerlige 

avisers, dvs. salgsmodstandernes, oplagstal var i alt 66.500 ek

semplarer i 1916; og salqstilhængerne, Politiken og Social-Demo

kraten, repræsenterede i alt 115.ooo eksemplarer ( fra Niels 

Thomsen: "Dagbladskonkurrencen 1870-1970 11
, København 1972, bilaq 

II p. 891). 

4) Tallene stammer fra egne optællinger af de seks aviser i den 

pågældende periode. Dansk Vestindien nævntes således i alt i a

pril-maj 1915 23 gange, i maj-juli 7o qange, august- oktober 

42 gange, november- december 128 gange og januar-marts 1916 103 

gange. 

Avisernes kilder: 

!l_ Datoerne på telegrammerne er hentet i KonibØqer 1915 III oq 

1916 I, samt Sager til Vestindisk Journal. Da begivenhederne fo

regik under første verdenskrig var alle telegraP.ll11erne på en

gelsk, idet briterne udøvede censur. 

~ Telegranunerne omtales nærmere i behandlingen af perioden no

vember-december 1915, nærværende speciale op. 51-60 

ll_ Hvilke telegrammer, det nærmere drejerde sig om, fremgår af 

behandlingen af perioden januar-marts 1916, nærværende speciale 

pp. 60-68. 

4) Alle 24 telegrammer kan findes i Sager til Vestindisk Journal 

ad VJ 1784/1916.De tre øvrige telegranuner omhandlede: 

1. Guvernørens meddelelse af 22/1 om de første arbejdsnedlæqqelser. 

2. Guvernørens meddelelse -af::28/l , at situationen var uændret. 

3. Guvernørens meddelelse af 16/2 om arbe1dernes forkastelse af 

Jacksons overenskomst med plantern~, 



5) I november-december 1915 brugtes teleqrarnmer som kilde til 

3o % af avisernes skriverier 6g i januar-marts 1916 til 44 % 

(tallene stammer fra egne optællinger). Udover de telegrammer, 

der nærmere omtales i nærværende speciale pp. 26-41, drejede 

det sig om et telegram fra den vestindiske nationalbank, at alt 

var roliqt på øerne; en meddelelse om, at Valkyrien var n~et 

frem til Azorerne; et telegram til Marineministeriet fra Konow, 

at Valkyrien var ankommet til St. Thomas. Samt i perioden januar

marts telegram fra Sørensen til Hagemann, der meddelte om en 

enkelt lokalstrejke på St. Croix i marts 1916. Teleqrammerne kan 

findes i Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916, i Nat Tid 

23/11 (m), Nat Tid 3/12 (m) og Nat Tid 9/12 (aftenudgaven (a)). 

B_ Specielt G.A. Hagemann: "Danmark oq dets vestindiske Øer", 

København 1916, P. Helweg-Larsen: "Den vestindiske Krise og 

Menigheden i Danmark'', København 1916, samt en pjece af læge 

Chr. Ditlevsen, der kun omtales i Soc Dem 7/2 1916. 

]J_ Krist. Dgbl~s fire bidrag var således alle skrevet af præs

ter (Krist. Dgbl. 30/6, 1/7, 8/11 og 11/11 1915). En undtaqelse 

gjorde kronikkerne i Politiken (Pol 28/5, 4/6, 2/8 1915 og 17/2 

1916), mens Aalborg Amtstidendes eneste kronik den 11/11 1915 

udmærket dækkede avisens synspunkter. 

8) Povl Vinding, op.cit., bl.a. pp. 296 og 299. 

Perioden maj-juli 1915: 

1) Nat. Tid. 14/5 (m) og 15/5 (m) 1915. 

2) Nat.Tid . 5/6 (m) . Det blev i Berl.T. 8/6 1915 benægtet af 

dr. Hindhede, at Jackson havde angrebet Holger Petersen. Om Jack

sons modstanderes generelle koncentreren om at angribe foredra

genes fremtrædelsesformer fremfor indholdet, se nærværende spe

ciale nD. 24-25. 

3) Nat. Tid. 6/lo (m) og 8/11 (m) 1915. 

4) Se f.ex. Nat . Tid. 29/1 (m) 1916 og 17/11 (m) 1915 samt 18/2 

(m) og 29/2 1916. 

5) Berl. T. 14/5 og 15/5 1915. 

6) Berl.T. 17/11, 15/12 og 24/12 1915 samt 29/1 og 26/2 1916. 

7) Aalb. Arntst. 4/11, 6/11 og 11/11 samt 16/2 1916. 

~ 24/5 1915 ironiserede Pol i en portrætartikel om Helweg-Lar-

sen over bådeHelweg-Larsen og Jackson og bad dem rejse hjem og 

spise sukkerør. Senere ændredes tonen overfor Jackson. 

~ Soc Dem 14/5, 15/5, 3/6, 5/6 oq 23/7 1915. 14/11 1915 sammen

lignedes Jackson med "Vort Land"s redaktør, Jacobsen, oq sammen-



ligningen faldt ud til Jacks?ns fordel. 

lo) Hele tiden forsvaredes Jackson, og ka9italen blev qivet skyl

den; se f.ex. 26/11 1915 samt 27/1 og 28/1 1916. 

11) Om Brandes~ behandling af lJackson under Danmarksbesøget se nær

værende speciale pp. 19-22. 

12) Nat. Tid. 14/5 (m) , Berl. T. 14/5. Aalb. Amtst. 14/5, Soc Dem 

14/5 og Pol 15/5 1915. Krist. Dgbl. ville m2ske liqe se Jackson an 

først, se, om der var "stof" i ham, hvilket eventuelt kunne ses af, 

hvor meget de andre aviser skrev om ham. 

13) Men af Krist. Dgbl. 5/6,Berl. Tid. 15/5 oq 5/6, Aalb. Amtst. 

17/5 og 21/6, Soc Dem 14/5 og 3/6 og Pol 15/5 og 28/5 1915. 

14) Meddelelser 14/5 (m) , 15/5 (m) og 7/6 (m) . 

15) Interviews i Berl. T. 15/5 (bragtes oaså i Aalb. Amtst. 17/5), 

Soc Dem 14/5 og Pol 15/5 og 25/5 1915. Jackson skrev selv i Soc 

Dem 25/5 (læserbrev) og i Pol 28/5 1915 (kronik). 

16) Nat. Tid. 5/6 (m), Krist. Dgbl. 5/6, Berl. Tid. 5/6, Soc Dem 

5/6 og Pol 3/6 1915. 

17) Krist. Dgbl. 23/7, Soc Dem 23/7 og Pol 24/7 1915. 

18) Berl.T. 8/lo. Soc Dem 8/lo, og Pol 1/11 oq 4/11 1915. 

19) Soc Dem 23/7 og 9/11 1915. 

Perioden november-december 1915: 

1) Nat. Tid. 4/11 (a), Krist. Dgbl. 5/11, Berl. T. 6/11 (leder), 

Aalb. Amtst. 5/11, Soc Dem 5/11 og Pol 4/11 1915. Om disse beqi

venheder se nærværende sneciale pp. 26-31. 

~ Krist. Dgbl. 5/11, Aalb. Amtst. 5/11 oq 4/11. Soc Dem 5/11 og 

Pol 5/11 1915 . 

. ll Krist. Dgbl. 5/11, Soc Dem 5/11 og Pol 4/11 1915. 

!2_ Nat. Tid. 8/11 (m), 14/ll(m) og 17/11 (m) samt Berl.T. 7/11, 

lo/11 og 17/11 1915 (Berl. T. og Soc Dem var i øvrigt de eneste 

af aviserne, der satte sn0rgsmålstegn ved den hurtige offentlig

gørelse af Sørensens telegram, inden det officielt var blevet be

kræftet). 

5) Aalb. Amtst. 8/11, 11/11 og 26/11 1915. 

6) Soc Dem 7/11 og 9/11 1915. 

7) Aviserne skrev om Valkyriens udrustning. mandskab, kaptajn 

Konow og afsejlingen: Nat. Tid. 6/11 (a), 7/11 (m), 9/11 (a), 

lo/11 (a) og 14/11 (m); Krist. Dgbl. 8/11, ~o/11, 11/11 og 11/11 

(leder); Berl . T . 6/11 (leder), 7/11, lo/11 og 11/11; Aalb. Amtst. 

6/11, 8/11, 9/11, lo/11 og 11/11; Soc Dem 7/11, 9/11, 11/11 oa 



26/11; Pol 7/11, 7/11 (leder)_, lo/11 og 11/11 1915. 

8) Nat. Tid. 14/11 (m) og Berl. T. 6/11 (leder) 1915. 

9) Pol 7/11 og 7/11 (leder) 1915. Nærmere om teleqrammet i nær

værende speciale p. 55. 

lo) Soc Dem 7/11 og 9/11 1915. 

11) Om disse begivenheder i nærværende speciale pp. 28-30 

12) Nat. Tid. 6/11 (a), Krist. Dgbl. 5/11, Berl.T. 7/11 , Aalb. 

Amtst. 8/11, Soc Dem 5/11 og Pol 7/11 1915. 

13) Citeret i Nat. Tid. 6/11 (a), Krist. Dqbl. 5/11 oq Soc Dem 

7/11 1915. 

14) Se telegrammet i Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916. 

Og Nat. Tid. 5/11 (a), Krist. Dgbl. 6/11 oq Pol 6/11 1915. 

15) Se telegrammet f .ex. i Pol 17/11 1915. 

16) Teleqrammet i Krist. Dqbl. 26/11 1915 var citeret direkte 

efter den Ritzau-meddelelse Soc Dem udsendte. Teksten i telegram

met var noget anderledes i Soc Dem 26/11 1915. Soc Dem-s version 

var noget bedre formuleret oq på et bedre dansk. Lad os være flin

ke og mene, det skyldtes forskellige oversættere, og ikke, at Soc 

Dem med vilje pyntede på Jacksons formuleringer. 

17) Nat.Tid. 17/11 (ro), Berl.T. 17/11, Krist. Dgbl. 17/11 og Aalb. 

Amtst. 17/11 1915. 

18) Aalb. Amtst. 26/11, Krist. Dgbl. 26/11 og 27/11, Nat. Tid. 

25/11 (a) og 26/11 (m) 1915. Berlingske Aftenavis-(der her re

præsenterer Det Berlingske Hus) behandlinq kendes kun gennem 

Aalb. Amtst. 26/11. 

19) Pol 25/11 1915. Emil Opffer meddelte senere om saqsanlæq

gene mod Jackson, bragtes i Pol 15/12 1915. 

2o) Se nærværende speciale p. 19. 

21) Dansk Vestindien var omtalt 94 ganqe i november 1915 og 35 

gange i december 1915 (egne optællinger). 

22) Nat. Tid. 3/12 (m) 00 9/12 (a), Berl.T. 3/12, Aalb. Amtst. 

9/12 og Soc Dem 3/12 og lo/12 1915. 

23) Telegrammet ses bl.a. i Kopibøger 1915 III p. 1467 nr. 473. 

Nat. Tid. 21/12 (m), Krist. Dqbl. 21/12, Berl. T. 21/12, Aalb. 

Amtst. 21/12, Soc Dem 21/12 og Pol 21/12 1915. 

24) Angreb på Soc Dem-s påstand om aftalt spil fra planternes si

de, og det blot handlede om et lønkrav fra arbejdernes side i 

Krist. Dgbl. 11/11, Berl.T. 6/11 og Aalb. Amtst. 8/11 og 11/11 

1915. Angreb på Soc Dern-s støtte til Jacks~ni Nat . Tid. 8/11 (m) 

og 14/11 (m) og Berl. T. 17/11 1915. 

%5) Soc Dem 26/11 1915. 



Perioden januar-marts 1916: 

1) Nat. Tid. 24/1 (a), 1/2 (a), 13/2 (m), 17 /2 (a), 18/2 (a), 

24/2 (a), 28/2 (a) og 2/3 (a) 1916. Om begivenhederne under strej

ken se nærværende speciale pn. 33-41. 

l.l Telegrammer uden kommentarer i Berl. T. 13/2 oq 2/3 1916. 

Kommentarer til telegrammet om de brændende sukkermarker 26/2 og 

til meddelelsen om det endelige forlig 29/2 1916. 

1_L Telegrammer uden kommentarer i Krist. Dqbl. 26/1, 2/2, 14/2, 

18/2, 19/2, 25/2, 3/3 og 14/3 1916. Kommentarer til telegrammet om 

de brændende sukkermarker 28/2 og til meddelelsen om forliqet 

29/2 1916. 

_il Telegrammer uden kommentarer i Aalb. Amtst. 2/2, 17/2 oq 

28/2 1916. Kommentarer til telegrammet om Jacksons overenskomst 

med planterne 16/2 (telegrammet findes i Sager til vestindisk 

Journal ad VJ 1784/1916) oq til meddelelsen om de brændende suk

kermarker 26/2 1916. 

5) FØrsti Helweg-Larsens telegram, der meddelte om forliget, op

trådte ordet strejke - sandsynligvis blot fordi telegrammet brag

tes ordret 28/2 1916. 

6) Se nærværende speciale p. 38. 

7) Nat. Tid. 29/2 (m), Krist. Dgbl. 29/2, oo Berl. T. 29/2 1916. 

Om Rubner-Petersens reelle indsats se nærværende speciale p. 38. 

8) Nat. Tid. 1/2 (a), Krist. Dqbl. 2/2 oq Aalb. Amtst, 2/2 1916. 

Samt nærværende speciale p. 34 om disse beqivenheder. 

21_ søren Juul, oo.cit., p. 89. Den 14. marts 1916 fik Danmark til-

sendt et traktatforslag fra USA, se herom C.C. Tansill, op.cit., 

p. 489. 

lo) G.A. Hagemann, op.cit. 

11) Pol 13/2 og 25/2 1916. 

12) Soc Dem 18/2 og 19/2 1916. 

13) Se nærværende speciale p. 39. 

14) Soc Dem 27/1, 2/2 og 15/2 1916 . Om arbejderledernes store ar

bejde , se nærværende speciale p. 34. 

15) Pol 26/1, Aalb. Amtst. 16/2, Nat. Tid. 26/2 (m) oq Berl. T. 

26/2 1916. 

16) Soc Dem 29/2 1916. Inqen af aviserne skelnede mellem de knao 

4o %~s lønforhøjelse fra Jacksons overenskomst med planterne, oq 

det endelige forligs 4o % - af telegrammerne fra Dansk Vestindien 

fremgik heller ikke, at der var forskel, rne~ se nærværende spe

ciale pp. 37 oq 4o. 

17) Pol 9/2, der citerede fra avisen "New York Evening Mail". 



Aviserne kendte altså intet ~il telegrammerne fra guvernementet om 

disse problemer. Telegrammerne herom ankom til Danmark 3/2 oq 9/2 

1916, se Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1784/1916. Om begiven~ 

hederne, se nærværende speciale p. 35 oq pp. 38-39 . 

18) To telegrammer herom ankom til Danmark 3/3. se Saqer til Vest

indisk Journal ad VJ 1784/1916. Det ene af teleqrammerne var mær

ket med offentliqgjort . 

19) Nat. Tid. 2/3 (m), Krist. Dgbl. 3/3 oq 14/3 samt Berl.T. 

2/3 1916. 

Avisernes generelle syn på Dansk Vestindien: 

1) Ses f . ex . 14I11 ( m) oq 2 5 I 3 ( a ) 1 916 . 

2) Kommissionen var blevet nedsat i december 1914 af finansminis

teren og havde som formand G.A. Hagemann (se Pol 8/12 1914). I 

april 1915 kom en betænkning fra udvalget, der så overordentliqt 

pessimistisk på sukkerdyrkningens fremtid p& øerne. Et af medlem

merne var direktør for Den vestindiske Sukkerfabrik, Lachmann, der 

så~ap såmistrøstigt på forholdene (se herom Pol 16/4 og 18/4 1915) 

~ Om underskuddet på budgettet se nærværende speciale p. lo. Om 

salgstraktatens bestemmelser se søren Juul, op.cit., n. 82 og 

C. C . Tansill, op.cit ., p. 489. 

4) Nærværende speciale p. 67 . 

5) Nat. Tid. (a) og 3/7 (a) (fremmed bidrag), Berl.T. 21/8 (frem

med bidrag), Aalb. Amtst. 21/6 (fremmed bidrag) oq Soc Dem 2/4 1915. 

_§.1_ Rigsdagstidende. Folketinget. Forhandlinger 1915-16, sp. 52-

56, og Rigsdagstidende, Tillæa A. Forelagte Lovforslag 1915~16 I, 

sp. 2205-2238. 

7) Aalb. Amtst. 26/6, 8/8 og 17/9 1915. 

~ Krist. Dgbl. 6/9, 8/11 og 11/11 1915. Brandes gik imod Krist. 

Dgbl. i sin fremlæggelsestale. Han saqde nemlig, at drikfældighe

den i Dansk Vestindien ikke var større end i Danmark, snarere min

dre. Rigsdagstidende. Folketinget. Forhandlinger 1915-6, sp. 52-56. 

9) Soc Dem 3o/l 1916. Haqernann gik i pjecen ind for, at man i ste

det for regeringens forslag, skulle sørge for at skaffe bedre vand. 

hvilket ville løse mange af øernes problemer (Hagernann, op cit.). 

lo) Se nærværende speciale ~p. 19-20. 

11) Nat. Tid. 26/5 (m), 1/6 (ma), 7/6 (a), 8/6 (m), 22/8 (m), 

4/9 (m), 7 /lo (m), 1/11 (a) og 3/11 (m) 1915. samt 5/1 (a) 1916; 

Aalb. Amtst. 26/5, 28/5 og 5/11 1915 samt 6/1 1916; Krist. Dqbl. 

25/5, 27/5, 25/9 og 3/11 1915. Også positivt, at He lweg-Larsen 



selv fik lov at svare på de apgreb, der var rettet mod ham i Soc 

Dem, i Krist. Dgbl. 25/9 1915. 

12) Om dette samarbejde mellem guvernøren og Brandes, se nærvæ

rende speciale pp. 22-23. 



VII. Benyttet litteratur: 

Arkivalier og andet utrykt materiale: 

1. Birth and Mortalty statistics of the Virgin Islands og 
The United States 1901-1919, Washington 1920. 

2. Fortrolig embedskorrespondance 1849 - 1916. Koloniernes 
Centralbestyrelse. Kolonialkontoret. Gruppeordnede Sager 
til Vestindisk Journal. Korrespondance mellem departe
mentschef Schlichtkrull og guvernør Helweg-Larsen. 

3. Plantageselskabet Dansk Vestindien 1914-16. Korrespon
dance med Administrationen. I erhvervsarkivet, Århus. 

4. Privatarkiv 5604: Christian Helweg-Larsen 1860-1934. I 
Rigsarkivet. 

5. Rigsdagskommissionen af 30. september 1916 anq. De dansk
vestindiske Øer. Koloniernes Centralbestyrelse. I Rigs
arkivet. 

6. Rigsdagskommissionen nedsat i henhold til lov af 30. sep
tember 1916. Konseilspræsidiet. I Rigsarkivet. 

7. Sager til vestindisk Journal. Koloniernes Centralbesty
relse. I Rigsarkivet. 

8. Vestindiske KopibØger 1915-1916. Koloniernes Centralbesty
relse. I Rigsarkivet. 

Trykte kilder: 

1. Betænkning over forholdene på de Dansk-Vestindiske øer. Af
given af den ved allerhøjeste resolution af 18. november 
1902 anordnede vestindiske kommission. København 1903. 

2. Betænkning afgiven af den i henhold til Lov nr . 294 af 30. 
September 1916 nedsatte Rigsdagskommission angaaende De 
Dansk vestindiske Øer. København 1916. 

3. Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne 
Breve, samt andre trykte Anordninger. XII. del, 1797-1799. 
Ved Jacob Henric Schou. København 1800. 

4. Love og Anordninger, samt andre offentlige Kundgjørelser. 
Danmarks Lovqivninq vedkommende for Aaret 1879. XXIV. del. 
Udgivet af Algreen-Ussing. KjØbenhavn 1881. 

5. Lovtidende for kongeriet Danmark for aaret 1915. København 
1916. 

6. Rigsdagstidende. Folketingets Forhandlinger. 68. ord. Sam
ling. 1915-16. 
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lanten vol IV, pp. 349-69, København 1916. 
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4. Ditlevsen, Chr.: Om sanitære og hygiejniske Forhold i 
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