FRA GENDARM
I VESTINDIEN TIL
KØBMAND I VILS

Indsejlingen til Frederikssted på St. Croix. Her ankom Søren Bach med skibet S.S. St. Jean i 1907. M/S Museet for Søfart.

Søren A. Bach stammede fra Kjellerup ved Viborg og endte
sine dage på Mors. I 1907 rejste han til De Dansk-vestindiske Øer, hvor han oplevede sit livs tre mest begivenhedsrige år.
Efter endt skoletid kom Søren Bach i lære i en farvehandel,
hvor han arbejdede, indtil soldatertjenesten kaldte. Da denne var udstået, meldte han sig frivilligt til at komme til de
vestindiske øer. Med skibet S.S. St. Jean rejste han til øerne som en del af det 110 mand store gendarmkorps, der
skulle afløse de fire gange så mange danske soldater, der
hidtil havde været udstationeret i den danske koloni. For
Bach var det ønsket om at komme ud at lære noget og stå
på egne ben, der trak ham til de fjerne egne. På øerne gjorde han mest tjeneste på St. Croix, hvor han, som de øvrige
danske gendarmer, måtte kæmpe med det varme klima og
de fremmedartede sygdomme. Allerede efter kort tid døde
to af hans kolleger af malaria og dysenteri. Selv var Søren
Bach tæt ved at miste livet, da han befandt sig på et gammelt sørøverskib, der sejlede mellem St. Thomas og St. Croix. Vejret var voldsomt, og mandskabet var bange for, at de
ville ende på havets bund. Af samme grund gav skibets kaptajn fri adgang til store tønder med Guava rom for at dulme
de angste nerver. Rom var en drik, som de danske gendarmer og soldater havde et godt kendskab til. Drikkevand var
svært tilgængeligt, så ofte blev der suppleret med rigelige
mængder af den caribiske alkohol.
Nytårsmorgen 1910 blev Søren Bach kaldt til et oprør på en
plantage. Her blev han og en kollega mødt af de indfødte
oprøreres hjemmelavede våben i form af sukkerrørsknive,
skarpt slebet jern på lange stænger og konkylier. Ved brug
af heste og sabler lykkedes det gendarmerne at anholde
og sætte håndjern på en del af oprørerne, hvis leder havde gemt sig i en kasse. Herfra sprang han op og forsøgte at
stikke Søren Bach ned med en kniv, men det lykkedes den

Søren Bach var en del af det store gendarmkorps, der afløste de danske soldater på de Dansk-vestindiske Øer i 1907. Her ses fem af gendarmerne på øvelse omkring 1910. M/S Museet for Søfart.

danske gendarm at lukke låget i, så oprørslederens arm og
kniv kom i klemme. Af andre mindre dramatiske oplevelser
kan nævnes Søren Bachs første møde med gendarmkorpsets kvindelige kok. I et interview med Morsø Folkeblad i
1966 beskrev han hende som ”gammel, tyk og det modsatte af køn”, og han fortalte, at han hurtigt besluttede sig for,
at han ikke skulle spise noget af hendes mad, mens han var
på øerne. Han skiftede dog siden mening, da hun ”var godheden selv og fattede forkærlighed for mig”. Da han senere
kom i fængsel i en kort overgang, sørgede hun hver nat for
at smugle en nøgle ind til ham, så han kunne snige sig ud
fra cellen og tilbringe natten i kokkens himmelseng, mens
hun holdt vagt.
Efter endt tjeneste fik Bach arbejde på et af Østasiatisk
Kompagnis skibe i Caribien. Her traf han den daværende
apoteker Einar Mogensen fra Svaneapoteket i Nykøbing,
der var på privatrejse til Vestindien. De to fik et glas whiskey og stiftede bekendtskab. Noget tid senere, efter Bach
var kommet tilbage til Danmark, traf de hinanden igen, denne gang i Skive, hvor apotekeren tilbød den tidligere gendarm et job i Nykøbing. Efter nogle år på apoteket og siden
noget tid i København, slog Søren Bach og hustruen Nielsine fra Sillerslev sig ned i Vils, hvor de købte og drev en købmandsforretning fra 1917 til 1936. Søren Bach og Nielsine
flyttede siden til Nykøbing, hvor de blandt andet boede på
gården Eghøj, inden de tilbragte resten af deres dage i et
hus på Vesterbro.
Selvom Søren Bach havde et særligt forhold til øerne, mente han, at det var det rigtige at sælge dem i 1917. Ifølge
ham ville det i længden alligevel have været umuligt at stå
imod de amerikanske krav på øerne, og man kunne ligeså
godt tjene 25 millioner dollars på et salg end kaste sig ud i
en håbløs krig mod overmagten.

Fanger i Frederikssted fort på St. Croix omkring 1913. Fangerne er blevet sat til at pille tamarinder, mens politimesteren og arrestforvareren
ser på. Tamarinder er en vitaminrigt frugt, der tidligere blandt andet
blev solgt på apoteker, da frugten skulle være god mod forskellige sygdomme, deriblandt gigt. M/S Museet for Søfart.

S T. C R O I X R O M
OG LØSE KNIVE
I B Æ LT E T

Umiddelbart efter Jens Chr. Jensen var rejst hjem foregik en af de mest omtalte retssager i Dansk Vestindien. Hezekiah Smith blev dømt for at
slå sin ekskæreste ihjel. Her ses han i Frederiksteds kriminelle ekstraret i 1904. Smith blev siden, efter at være flygtet til USA, sendt til Danmark,
hvor han som den sidste straffefange fra De Dansk-vestindiske Øer blev sat i Horsens Statsfængsel. Han blev benådet af Christian 10. i 1923.
M/S Museet for Søfart.

Den 24. maj 1951 døde opkræver ved Morsø Folkeblad og
tidligere politimand i Dansk Vestindien, Jens Chr. Jensen, i
sit hjem i Langebæksgade 11, Nykøbing. Han blev 81 år.
Jens Chr. Jensen var oprindelig fra Engelst på Fur. Faderen
døde allerede, da Jens Chr. var tre år gammel, og han måtte
tidligt ud at klare sig selv. Efter sin konfirmation blev han,
som mange andre furboere, fisker. Efter at have fisket i nogle år, kom han ind som soldat ved infanteriet i Viborg. Her
drømte fiskerdrengen fra Fur om at komme ud at se verden,
og han besluttede sig for at lade sig hverve som soldat på
De Dansk-vestindiske Øer. Efter tre år som soldat blev han
en dag kaldt ind til oversergenten, som gav ham en kop kaffe og præsenterede Jens Chr. Jensen for en seddel med navnene på de danske soldater, der havde meldt sig frivilligt
til polititjeneste på øerne. Sergenten spurgte ham, om han
ikke ville have sit navn på sedlen, hvilket han uden betænkningstid sagde ja til.
Jens Chr. Jensen tilbragte derefter de næste fire år som betjent i Vestindien. Når han siden reflekterede over arbejdet,
indrømmede han, at det som ungt menneske havde været
spændende, men at man faktisk ofte gik med ”livet i hæn-

Selvom Jens Chr. Jensen selv mente, han kom godt ud af det med den
indfødte befolkning, måtte han i sin tid som betjent indimellem afvæbne urostiftere. Omend det ser drabeligt ud, lader denne boksekamp
mellem to vestindere dog til at være ganske fredelig. M/S Museet for
Søfart.

derne”. Det skete ifølge Jensen ikke mindst, ”når negrene fik
for meget St. Croix rom”, så ”sad kniven løst i bæltet”. Ifølge den tidligere betjent vidste han dog for det meste, hvor
det farlige våben befandt sig, og han kunne derfor afvæbne
urostifterne. Det var dog sjældent, han kom i problemer, da
han, med sine egne ord, ”kom godt ud af det med den indfødte befolkning”.
Jens Chr. Jensen havde oprindelig planlagt at blive på øerne som betjent i mere end de fire år, han skrev kontrakt på.
En snes år mere i tjeneste ville have givet 200 kr. i pension
om måneden resten af hans liv. Jensen nød livet på øerne,
som han fandt frodige og smukke, men mødet med en kvinde på Mors betød, at planer om at vende tilbage, efter han
var rejst hjem i marts 1904, blev lagt på hylden. Ved hjemkomsten tog Jens Chr. Jensen arbejde på jernstøberiet i Nykøbing, hvor han var lagerarbejder i 36 år. Han mødte snart
sin udkårne og giftede sig med hende i 1908. Derefter var
tanken om at vende tilbage til Vestindien forduftet. Efter arbejdet på støberiet blev han sammen med sin kone opkræver for Morsø Folkeblad. Et job, han bestred i over 25 år.

Medarbejdere og ledelse på Morsø Jernstøberi 1932. Billedet er taget i
fabrikkens gård. Lagerarbejder Jens Chr. Jensen, der tidligere var politibetjent på St. Croix, står med hat og overskæg som nummer to fra højre i fjerde række.

F R A K A R BY
T I L S T. C R O I X

Efter en hård og lang rejse fra Danmark ankom Søren Klausen til byen Christianssted på St. Croix i Dansk Vestindien, hvor han skulle være soldat i
den danske garnison. Byen er her gengivet på en tegning fra 1832. M/S Museet for Søfart.

Søren Klausen blev født i Karby på Mors den 14. februar
1844 som søn af en husmand. Da han var 10 år gammel
kom han ud at tjene. Senere, i 1867, blev han soldat, og
han aftjente sin værnepligt i Aalborg. Efter en kort periode,
hvor han gjorde tjeneste i København, gav han efter for sin
lyst til at se sig om i verden. Han lod sig således på opfordring af en af sine kaptajner hverve som soldat til garnisonen i Dansk Vestindien. Blandt de af hans soldaterkammerater, der tog samme tur som Søren Klausen, var en anden
morsingbo, nemlig Kr. Degn fra Mellem Jølby. Denne vendte
aldrig tilbage til Mors, men rejste i stedet til USA, hvor han
slog sig ned.
Efter en sejltur på lidt under to måneder ankom Søren Klausen i sensommeren 1868 med den tremastede skonnert
”Galilæa” til Vestindien. Overfarten over Atlanterhavet var
lang og strabadserende. Søren Klausen fortalte siden, at
han og de øvrige mønstrede soldater var begyndt at synge
fra det øjeblik, de kom ombord og havde fortsat med dette,
indtil de havde rundet Skagen. Her blev de ramt af en kraftig storm og modvind, der varede 14 dage, hvor de ”vred sig
af pine”. Siden fik de dog medvind, og det gik hastigt ned
langs Europa, mod Afrika og efter 51 dage nåede de målet;
Christianssted på St. Croix. Her var det planen, at Klausen
skulle tilbringe de næste seks år som soldat. Allerede ved
indsejlingen kom han dog i tvivl om sin beslutning, da han
så ”en mængde negre i land, der råbte: ”How are you Massa!” og en hel masse andet”. Da han ikke ”forstod et kvidder
dengang” var han opsat på at blive ved med sejle, selvom
han dog endte med at gå i land sammen med resten af sin
gruppe.
Forholdende på øerne var ekstremt hårde for de danske
soldater. Ud af de 24 mand, som rejste sammen med Søren Klausen, overlevede kun de ni tjenestetiden i Vestindien, mens resten bukkede under for den frygtede gule feber.
Den tropiske sygdom hærgede øerne halvandet år efter, sol-

Mange af de danske soldater og gendarmer på De Dansk-vestindiske
Øer blev ramt af – ofte dødbringende - sygdomme i de for dem meget
fremmede og eksotiske forhold. Også Søren Klausen måtte tilbringe
mange uger i sygesengen. På fotoet ses en stue på Frederikssted Hospital på St. Croix omkring århundredeskiftet. M/S Museet for Søfart.

daterne var ankommet. Også Søren Klausen blev angrebet
af sygdommen, og han var overbevist om, at han var dødsdømt. Efter at have tilbragt 18 uger på sygehuset, kom han
sig dog, som en af de få, over det. Smittefaren var stor på
øerne. Det vand, man kunne drikke på den tid, var regnvand,
der blev samlet i cisterner. Ifølge Klausen smagte det af petroleum, da soldater puttede rustent jern i det for at fjerne
den gift, man mente vandet indeholdt. Vandet var ofte rationeret til en pot vand dagligt pr. næse, og i stedet drak man
blandt andet kokosmælk, som der var rigeligt af.
Da han havde tilbragt fem år i tjenesten, havde Søren Klausen fået nok af de utålelige forhold. For at slippe væk betalte han en anden soldat, hvis tjenestetid netop var færdig,
25 dollars for at tage det sidste år for ham. Selvom officererne forsøgte at overtale ham til at blive og gå officersvejen, havde han fået nok af militærlivet i Caribien. Han havde ikke lyst til at ende som de danske underofficerer, hvem
han anså som fordrukne mennesker, der i lighed med resten af de danske langtidsstationerede ofte endte som de
rene vrag. Han tog i stedet hyre på et tysk skib, der sejlede
fra St. Thomas til Dublin, og via London og Hamborg lykkedes det ham at komme hjem til Mors.
På Mors giftede han sig i Karby Kirke den 15. maj 1877. Han
og hustruen Susanne overtog en mindre ejendom på Karby
Mark, hvor de levede størstedelen af deres liv. Siden flyttede de til Nykøbing, inden landet trak igen, og de slog sig ned
i Redsted. Her havde deres yngste søn, der var en ud af to
af parrets børn, der var udvandret til USA, bygget en villa til
dem. Søren Klausen endte dog sine dage hos en tredje søn,
møllebygger Niels Kr. Klausen, i Galtrup. Efter konens død
flyttede han til landsbyen midt på Mors, og han var frem til
sin død i 1936 kendt som en af øens ældste indbyggere, der
havde masser af gode historier at fortælle om et indholdsrigt liv.

Søren Klausen takkede nej til at gå officersvejen og vendte i stedet
hjem til Karby på Mors. Han frygtede, at han ville ende som mange af
de underofficerer, han oplevede under sit ophold på øerne; fordrukken
og ødelagt. På billedet ses danske underofficerer, der nyder en god
frokost på St. Croix i 1904. M/S Museet for Søfart.

