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T il

Deres Majestät Köngen.

Allernaadigste Konge!

Deres Majestät agtede, yndede, hadrede
Meyer for Hans reene vg trofaste Hengiven»
hed til Konge og Fadreland,
Endeel af Hans Medborgere

imedens
miskjendte

Ham. Jeg vover derfor allerunderdan gst al
heilige Dem en Fremstilling af den Forevigedes Vandel hernede, der vil satte de

Ham Misdommende i Stand til al sie Ham
fra samme Side,

hvorfta Monarken Selv

belraglede Ham.

Alltttmderdanigst

M . L. N athanson.

F o r e r i n d r i n g .

^aknemmelighed, Sl«gtflabsbaan d, Sandhedskjerlighed og Hengivenhcd til F«drelandet vare
de Grunde, som bestemte mig, l i l at ville udgive
Hofraad M e y e r s Biographie»
D u,

som vardiger disse Blade D in D p-

marksomhed, «rede L « s rr! lagg, for Lasningen,
viuelig

fvrudfattede Meninger

Domme tilsidr!

og

forudfaldte

lad ei ved Tidsomst«ndigheder

seraarsagede Lidelser fvrlede D ig til overilede S lu t A

ninger; prsv og dem med reent Hjerte og selvstandig A and l
S o m den, der ikke alene stod M e y e r ncrrmest, men endog i Hans sencre Aar stcdse forte
Hans Jdeer i Pennen,
noie at lare at kjende,
hvad Han t a n k t e .

havde jeg Lcilighcd til
hvad Han v i l d c ,

og

Zeg har derfor troet, bedre

end nogen Anden, at kunne satte M cget, som
var omhyllet af M erke, i det rette Lys.

M ine

"Efterretninger ere byggede paa Kjendsgjerniiiger,
som jeg deels selv var Dievidne t il,

deels af

Dokumenter har Vished for, deels af paalidelige
Hjemmelsmand har ladet mig meddcle.
Skulde jeg vare lykkelig nok t il, ved mit
Arbeide, hos en og anden agtvardig Mcdborger
at udrydde den Miskjendelse af M e y e r s Aand
og W andel, de maaskee endnu n are , da er jeg

rioksom belsnnct; saa meget mere, som bette v il
have adffillige rigtigere og klare« ^M stillin g er
-m Almeensagen i Folge.
Om Zndholdet af mit Arbeide tillader jeg
mig blot bisse Erindringer.

D en Forevigede var

selv sor alvorlig en Gjenstand t il, at jeg skulde
have indflettet en og anden ls irrlig Anecdot, som
man, vel oste med vasentlig Fo rvan fln in g, har
sat i Omlob paa Hans Regning.
Hensigtsmassigere har jeg fundet bet,

h ij^

og her, og iseer t il Slutn in g en , at anbrin^e
nogle af mine egne, til forekommende S p o rs maals O plysning sigtende, Bemcrrkninger, hvilke,
jeg haabcr, ikke ville sindes overflsdige;

jeg tor

ansee mig fortrolig med Füget.
H vad Formen derimod angaaer, da erkjender
je- mig villig for en Lagmand i Litteraturen;
A r

jeg snsser og haaber im idlertid, at om man end
savner

kunstmoessig Frcm stilling,

v il man dog

ikke finde Mangel paa Klarhed, Bestemthed og
Orden.
Kjrbenhavn i Februar» ! 8 r 6.

M. L. Nathanson.

Ä a v i d A m s e l M e y e r blev fodt den *8de J a nuarr 175z i Kjsdenhavn afjsdifle Foroeldre.

Hans

Fader var A m s e l J a c o b M e y e r , en indsi'gtfuld
og driftig Kjobmand; Hans Moder dode i Hans tidligste Ungdom.

Allerede som B arn lod Han spore,

hvad af Ham künde vorde.
milienS H o ^ ,
Altona,

M an fortoeller, at Fa-

den gamle J a c o b

M e y e r fra

en Mand af Skarpsindighed og Menneffe-

kundffab, under sie Ophold i Kjsdenhavn for omtrent
50 Aar siden, allsaa da vor M e y e r var n Aar gam
mel, betragtede Ham som et Vidunder, og spaaede sig
af Ham noget Overordentligt.

Naturen havde udstyret

Ham med et let Nemme, et lyst B lik og god Forstandz
men Tidens Aand neegtede Ham en ordentlig Opdra-
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gelse.

Ester davcerende Skik,

eller, rettere sagt,

Uflik, sendteS den mandlige Ungdom til vankundige
og raae Skolemestere,

hvilke blot lode den loese i

Biblen og Talmud, og, kan selv denne bidrage til
Forstandens Skjoerpelse, leder den dog ikke ligefrem
til regelmoessig og reen Tcenkning.
Saaledes voxede M e y e r op, uden at locre Noget,
-er künde komme Ham til umiddelbart Gavn i den
Fremlid, hvis Gang Han ikke künde forudsee.

Oste

beklagede Han og selv siden, at Han i sin Ungdom var
bleven forsomt,

og folede saa meget des jevnligers»

Dirkning deraf, som Han maatte bruge Hjelp, hvergang Han flulde fore Noget i Pennen.

Men uagtet

Han aldrig havde lcrrt sit MvderSmaal og siet ikke
künde flrive bette, forstod Han dog med en synderlig
Lethed at nedsoette Momenter til Forflag,

Forestil-

linger ö. s. v. og med faa Ord at angive omfattende
Jdeerz kun maatte Wan kjende Noget til hanS SynSpunkter -g Tankegang,

naar man flulde satte og

folge Ham, samt, Ham selv til Behag, udvikle HanS
Jdeer, thi hün tog sig aldrig Tid til at flrive Meget
cm nogen Gjenstand.

Derkmod havde Han i sin Magt

mundtlig at kunne tilkjendegive flne Tanker og gjore
sig tpdelig, ihvorvel Han af Mangel paa Dannelse ikke
desad Rigdom paa Ord og Udtryk.

Kun i Regnekun-

sten synes Han at have havt en ikke udpgtig Loerer- thi

derk bragte Han det allerede i Underviisningsaarene
vidt, og da siden hertil kom den mangfoldige, uophsrlige Dvelse,

vandt Han en forundringvoekkende

Fcerdighed i Beregninger, Sammenloeggninger, S lu tnmger, hvilket imidlertid var saa meget naturligere,
som Han havde lagt sig ester denne Green af mennestelig Didstab alene, imedens Andre fplde deres Hoved
med aljkons Säger.
Kun 13 eller 14 Aar gammel, forlod Han med
flig Forberedelse Stolen, noesten sig selv overladt; thi
Faderen tog Ham ikke paa sit Comptoir, og oendsede
Ham overalt saa godt som flet ikke.

Dette var Ham

nu vel maaskee forsaavidt ingenlunde ubehageligt, da
Han vel ellers kun vilde bleven brugt som Redstab; og
fra Barndom af bef/crledes Han af en horstende Lyst tit
Uafhoengighed.

Som et Beviis herpaa fortoeller man,

at Han engang, under sin Handels Fremblomstren, af
Faderen erindredes om et optaget Laan af 400 Rdlr.,
og ilede at afgjore dette,

fo r

aldrig

at f o r -

l a n g e et nyt . — Paa den anden Side künde hanS
levende og fyrige Sjoel ikke fpldesigjoreS uden at syssctsyttes.

Men i hine Dage var Handel og i Soerdeles-

hed en smaalig, indstroenket Handel, den eneste B ei,
Loven aabnede for hver, der bekjendte sig til den mosaiske Troe; Han künde altsaa ikke falde paa at ssge
anden Bane.

Men selv i vore lysere Dage vilde Balget
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af Handelsstanden med Hensyn paa M e y e r s foromtatte Opdragelse have vceret naturligt *).

Overalt er vel den Deffyldmng, Behendere af
den mosaiffe Troe idelig maae höre, at de til
In te t vil opoffre sig selv eller deres Born uden
tit Handelen, baade ubillig og ugrundet. Jndtil 1789 havde jodiffe For«ldre, om endog noget
Haab, dog ingen Vished, at den Dag för dereS
Afkom ffulde ftembryde, da Marken til hvert
lovligt Erhverv aabnedes ogfaa for den mosaiffe
A r o e s Behendere, som for de ovrige Undersaatter
yg StatSborgere, og efter den T id , hvorledes,
künde det i Almindelighed ventes, at Mcend,
selv opdragne, tildeels crldede, graanede i Han
delen, lykkelige ved denne, ffulde hellere fee deres Born paa nogen anden B ane, end paa den,
fom var den eneste, hvor de selv künde veilede
dem! End de Handlende Borgers, Grofferere,
Kxotmrver^, Moeglsre 0. f. v. af den christne
Troes Bekjeudelse, hvor mavge af dUe Kode
Sonnen at gribe Hovl eller Muurffee, S ax eller
S y l? Hvor mange? sporges her; thi nogle
r-derst faa Exempler, Undtagelser sra en almindelig Regel, kunne rkke komme i Betragtning;
og hvorsor da forkange Mere af Behendere af
^ den mosaiffe Tro? Jmidlertid toelles dog iblavdt
hisse, bessere Va.nffeligh.eder nagtet, et ikke

y

Jblandt fine rrrange Södffende holdt M e y e r
meest af Systeren Ce c i l i a og af Broderen Mos eS.
Denne Mand foreenede med et mere indskroetrket Hoved
en ubegroendset Godgjsrenhed og et religiost Svcer»
merie.

Han blev tidlig vor M e y e r s Handelscom-

pagnon; de to Brsdre vidste -at ffaffe ssg nogke Skitlrnger eller maaffee nogen Credit;

de kjsbte Silke,

Knapper og deslige, folgte det til Skroebderne, derved samLede de nogte hundrede Rigsdaler, uden stör
Vanjkelighed,
Huus.

da de havde Alting srit i Faderens

N u aabnede Stedmoderen dem og cn liden

Credit hoS hendes Fader, der var Chef for et Han-

Antak, nemlig ß, deels Haandvoerksfolk, deels
Kunstnere, deels Videnskabsdyrkede, som A l l e
ere S o n n e r a f H ä n d e l s mc e n d.
Selo
adffillige Formuende -unne ncrvnes, svm lode
deres Born gaae ind i et andet Fag, og det ikke
i Videnskabsmcendenes eller Kunstnernes, dogpaa
enMaadelokkende, Klasse; en bemidlet og hcrdret
Borger ( J a c o b M a g n u s ) havde saaledes
ladet alle sine Sonner, 5 i Tallet, gaae til
Haandvoerker; en anden ( J o s e p h B e n d ix)
alle sine Sonner, z i Tallet, ligcledes — hvilke
8 alle ere nu duelige Mestere; en tredie ( H e n ^
r i q u e s ) lod af 8 Sonner 5 gaae til Fag udeysor Haydeleru
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delshuus i M o n a , hvorved de sattes i Stand til at
kjobe Atting saa godt som fra forste H aand; de künde
derfor soelge l il ringere Priser og ffassede sig saaledes
Assoetning.

Men vor Meyer var ei fsdt til Smaa-

handel; Hans Forstand og Driftighed betegnede Ham
snart en anden Vei.

Neppe 17 Aar gammel, reiste

Han til Leipziger Messe, gjorde der Jndkjob, og vidste
at tilveiebringe stg Barerne fra forste Haand, da man
i Kjsbenhavn noesten i Almindelighed forskrev dem med
de saa kalbte Proveryttere.

Heraf fulgte igjen, at

Han künde levere Barerne for lettere Kjob, og Kjsbenhavns Kroemmere derfor sogte Ham saa meget mere,
som de hos Ham fandt Credit.

Han gjentog nogle

Gange Reisen til Leipzig, gjorde og nogle Reiser lit
Hamburg og erhvervede stg derved vel ikke Dannelse og
Verden, da Han, med Handelen ene for Die, kun omgikkes Folk, der stode omtrent paa samme Culturtrin
som Han- men Han forffaffede stg saadanne Bekjendtskaber, isoer med de bedste Fabrikanter, at Han stden
ikke behovede derfor at reise; fremfor Alt vandt Han
dog derved i oeconomiff Henseende det, at Han og
Hans Broder paa Grund af Svogerskabs Forbü.delse
med Handelshuset J a c o b M e y e r L S o n i A l
tona — da enhver af hine oegtede en Dattcr af de to
Brodre, der udgjorde bette Handelshuus — hos Samme
erholdt en noesten uindskroenket Credit- og ved denne.

saavelsomvedenMedgtft af nogle tustnde Specier, hver
af Svigersonnerne stk, lagde diffe Gründen lil dercs
Handels vidcre Udbredelse.

Det var i Aaret 1776,

vor M e y e r gistede sig> det var paa den Tid endnu
vedtaget iblandt hanS Troesforvandte, at Partierne
bleve stiftede af Foroelbrene med Hensyn tit at bevare
Pengene i Familierne og forebygge Misforeeninger.
Resten overlod man til Skjcebnen, og huusligt Held
blev saaledes saa meget mere et stört Lod i Loteriet. Det
syneS som om M e y e r stden ikke bifaldt denne Fremgangsmaade; thi Han var den, der heri forst, i de
Familier, hvorpaa Han havde Jndstydelse, fremmede
Gifterrnaal, i hvilke Penge ingen Nolle spillede, og
som herved gav et meget virkende Exempel. Det stal
i Begyndelsen af Hans ZEgtestab ikke voere gaaet saa
knapt til, som stden.

T il fuldkomment Beviis her-

for tjener, at denne Huusholdning da kostede Ham
1600 Spccier aarlrg, hvori ikke var indbefattet Huusleie og Belgjorenheds-Udgifter; men hiin Sum var
i de Dage ikke ubetydelig for en Familie af kun sire
Personer.

HanS Sparefyge var altsaa yngre.

Den

begyndte i Aaret 1785, paa en Tid, da Han leed folelige Tab.

Paa samme Tid nedsatte Han og Huus-

holdningspengene for stn imidlertid afdode Broders
Enke, som forte egen Huusholdning, fra 40 R dlr.
tU 25 Rolr. 0. s. v. ugentlig. — M an aflagde sor e»

rs
T id Kaffe^ Ost o. s. v ., som Han anlog for Overflodighed.

Dette Skin af Karrighed naglet, viiste

Han dog ingenlunde dcnne,

naar det gjaldt om at

vcere godgjorende; Han offrede stedseMeaet paaPenias
Ztltar, kun at Han tillige vilde vide Offret anvendt
til DristighedS Fremme og til virkelig Trangs Afhjelpning

S in troengende Familie understyttede Han

rundelig.

L it hver gavnlig Jndretning var Han villig

at bidragez
Gnierie?

og nn dermed forene hiint huuslige

Sagen var:

hanS Higen efter at spare

fortjente virkelig Navn af Sygdom; Han talede idelig
derom,

Han künde have holdt Foreloesninger over

Sparekunsten — saaledes havde han retsom brägt^)en i
System.

Ogsaa vilde Han paanode Andre hine Maxi-

mer i saa Henseende, og siillede stg selv til Exempet,
og harmedes ved at see Diemedet forfeilet.

Forfatteren

heraf gjorde Ham oste opmoerksom paa Forstjellen
imellem Tarvelighed og Sparerie.
den,

M e y e r noegtede

og paastod, at A l t trivedeS ved Sparerie.

Jeg yttrede, at i saa Fald vilde M e y e r have viist
den stsrste Jndstroenkethed i Handelen z thi scrt, sagde
jeg til M e y e r , at De har sparet 1000 Rdtr. aarlig,
saa eier De netop nu saa meget omtrent, som disse
10O0 Rdlr. aarlig med Rentes Renter har opbragt,
og ved Handel da altsaa aldeles In tet fortjent, hvad
har De da sor ak Deres More? dette gjorde Jndtryk

-s
paa Ham; Han güv mig Ret og taug; men ikke opgav
Han derfor sin Grille; Han vedblev tvertimod ved given
Leilighed at forkynde og forfoegte den indtit Ubehagelighed, og det nagtet Han vel tilsidst flet ikke selv meente
noget dermed.

S aa dybt indgroet var denne Vane hos

Ham! — V i gaae tilbage til vor Meyers oekonomiffe
Forfatning.
Hvor stör den af M e y e r L S o n givye Credit
var, sees deraf, at Han allerede 1776 skpldte Disse 25000
Specier; ogsaa hos Andre, saasom nogle Noerbefloegtede i Amsterdam, nod Han en ikke ubetyde-lig Credit,
omtrent paa ligesaa stör en Sum .

In tet Under da,

at Han med 50000 Specier fccmmede Penge,
hvad Han selv eiede,

soruden

efter omtrent 7 Aar künde have

samlet sig 12000 Specier; thi det var Firmaets Eien»
dom 1776, da det og allerede besad eget Huus ved
Gammrlskrand.

For den, der engang med en samlet,

omendliden, Sum ogen anseelig Credit, er, som man
siger, i Skudet, foroger sig Formuen lettelig ved heldige Omseetninger og tarvelig Levemaade,
intet synderligt Tab indtrseffer.
om M e y e r s

lykkeligste

indfatdt i Aarene

1777,

isoer naar

D e t s y n e S som
Handelsperiode

78 og 7 9 ,

da

Han i di sse A a r b r a g t e s i n F o r m u e t i l det
f i r e dobbe l t e.

Hans Credit stob ogsaa udenlandS

saa hoit, at Han i det.sidstnoevnteAar ikke skpldte min-
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dre bort erid 120,000 Speeier.

Men ligesom unge

Kjokmoend i Almlndelighed, paar de finde Lykken fsielig,

lade sig forlede tilgen eller anden Letsi'ndighed i

dereS Fcrrd, saa kan Heller ikke Meyer siges fri herfor.
Han var yderst letfindig i at give Credit. Folk, der noesten
In tet eiede, crediterede Han 5000 til soooo Specier
cg dcrover, en Fremgangsmaade, der ei kan andet,
cnd ved indtroeffende CrifiS fsre i Forlegenhed, hvilket
Mcyer af Erfaring oste maatte fände.

Hirn Odslen

med Crediten havde iovrigt fin Grund i den Tillid, Han
bar noesten til ethvert Menneffe,
fandt Driftighed og Flidz

iscrr naar Han fore-

og Henne Tillid har kostet

Ham mere end man flulde rroe, ikke blot i Penge, men
i hvad der langt overgaaer diffes Boerd- Han kjendte i
Gründen intet til den störe Werden,

hvilket Han dog

aldrrg vilde indromme; og Han domte hvertHjerte efter
sit eget.

Jmidlertid blev Meyer dog stedse den Grund-

soetning tro, aldrig at holde betydeligt Darelager; hanS
Bsger vife, at dette har forholdt sig som i til 5 af
HanS udestaaende Fordringer. M an maatte onffe dette
Princip fulgt af alle vore Handlende,
Bestddelse af stör Formue.

som ikke ere i

I Almlndelighed ledeS

de unge Handlende vild af nogle Maaneders eller endog
Aars gode Afscetning; de smigre sig med at denne vit
blive veb,

og de bygge deres Forholdsregler herpaa.

Men Erfaring loerer det Urigtize deri.

Pakhuse spldes
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med Barer, som ikke kunne vorde folgte, men imiblcrtid skulle betales; bette foranlediger Pengeomsoetninger
in loco, hvoraf flyder Pengemangel og hoi Disconto.
Bilde den, der ikke bestdder stör Formue, vogte sig for
Barelager, stkkert flulde da Discontoen snart falbe igjen.
Saavidt af M e y e r S

Boger fees,

omfattede

hanS Handel indtil 1760 kun Kramvarer, hvilke Han
folgte til Krcrmmerne her.

I Degyndelsen af 1780

dlev Han Grosserer — noget, som Han havde Vanskelighed med at drive igjennem, da Han ikke bekjendte sig til
Landets herffende Religion.

Det var Kongelia bon-

fessionarius D r. Bastholm, der bevirkede det for Ham;
denneOmstoendighed fortalte Han mig fsrst nogle Maaneder for stn Dod, og det i Anledning af den vcerdige
Geistliges Deeltagelse i den navnkundige Feide 1813.
" J h , det er jo m in Bastholm !" med bette Udbrud
indledede Meyer da Meddelelsen. — Allerede ved Optagelsen iblandt Grossererne toenkte Meyer vel paa,

at

give sin hele Handels Gang en anden Retning, bog
synes det, som vedblev denne uforandret, kun med no
gen Udvidelse, til 1785. — Jmidlertid dsde MeyerS
Broder og Handelsaffocierede Aar 1782.
Ham et Haardt Stod.

Der gav

"G u d voere lovet!" udbrod

Han, "at j-g ingen Born selv har,

saa at jeg ganffe

kan opoffr^ mig for bisse min kjoere Broders Efterladte",
og h-n holdt Ord.

Han var for Droderms Born en
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anden Fader, i Orders cedlesteBetydninz: Han gav dem
den Opdragelse, der efter h a y S OverbeviiSning vap
den bedste, elstede dem til Svoermerie, viiste dem wegen
Overbcecelse, og sortsatte for foelles Regmng Hande
le» lige indtil 1796.

Omsider, da Han fornam, at de

unge Mennester tiltroede sig noget, paa Grund af dereS
Fodsel i riqeKaar, og befrygtede, at de dersor ikkestulde
sorliges med hinanden, befluttede Han at stifte og dele
med dem og udforte da dette med den samvittighedsfuldeste, noesten magelose Redelighed> der udgjorde et
af Hovedtrcekkene i Hans Charakteer.

Men ogsaa paa

sin hjertelige Dmhed gav Han ved denne Leilighed et
Beviis i sin egenhcrndige Jndledning til Afregningen.
Men saa hoit Meier elskede diffe Broderssnner,

saa

dybt smertede det Ham, da, efter den Enes Dod, den An
den ved Handels Banheld blev odelagt. Denne Tildragelse tittigemed mange flere Dekymringer og Krcenkelser sremstyndede si'kkert Hans D od; thi vel anstillede
Han sig, som om Han rystede Alting af sig, men flige
Sorger indgnave sig i et Hjerte som Meyers, liig en
sortcerende Orrn; useet «der den sig dybcre og dybere
ind, indtil endelig Blomsten pludselig falmer og visner.
Nogle Aar efter Broderens Ded var Meyer meget
uheldig t sin Handel og leed betydelige Tab.
det,

Da var

at den for omhandlede Sparesyge begyndte.

.^M an maa spare," sagde Han, „for at d«kke flige

-7
Lab, naar de i Fremtiden maatte indtroeffe."

Storre

Jndflydelse lil at naae bette Diemed vitde bet imidlertid
have havt, ikke at betroe noesten hele sinBelfoerd i Enkeltes Hoender, men voere mere forsigtig i Creditgivningr
Men hvad enten hjne Tab eller andre Grunde bestcmte Ham til at troekke sig ud af den hidtil forte Han
del, er uvist;

nok: Han lagde sig fra 1765 af meget

efter den ostindilke Handel, uden dog selv at gjore Ex
peditione^

Han

ffaffede sig Commissioner paa

ostindifle Varer, lsoer Cattuner, og Han havde mange
Forbindelser i Tydskland og i Sverrig;

selv gjorde

Han Oplag af sine ostindiske Varer og chinesiske Silketsier; og den forhen forte Handel fvrvandlede sig efterhaanden til et Slags Commiösionshandel, hvilken bestod i at man blot modtog Ordrer her at forflrive fra
de udrnlandffe Fabriker-

hvorpaa det Ordinerede

umiddclbar sendtes til Dedkommende her.

Endnu en

temmelig betydelig Handelsgreen drev Han-

nemlig

med Rav, hvilket Han gav paa Bodmerie til China —
man künde antage, at hvert Skib medtog for 20000
Rdlr. G .P .

SaaledeS gik Han mere og mere ind i

Commissions-Handelen vg den egentlige GrvffererHandel.
Zndtil 1789 befattede Han sig ikke med Vexelforretninger.

Men i bette Aar begpndte Han at udfore
B
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CommiSsr'oner i bette Fag, bog ikke til betydelig Grad;
ligcsom Han og i denne Green endnu Intet gjorde for
egen Regning.

Hans Handel gik ellerS i det Hele

rrforandret sin Gang til 1797.
Han var duftig, noiagtig, punktlig, redelig; derfor var det enLyst at arbeide med Ham; derfor hoevede
Han st'g til en anseelig Hoide.

M an begyndte at lcegge

Moerke til Ham, og En eller Anden erkjendte allerede
Hans sjeldne Vcrrd.

Jbtandt dem var Etatsraad

R e i e r s e n , somviste flg hammeget hengiven. Jovrigt
stod Han neppe, maaffee med Undtagelse af Etatsraad d e
C o n i n c h , i egentlrg venffabeligt Forhold med nogen
af de christne Handlende eller EmbedSmcend;

Hans

Forretninger vare ikke af den Natur, at de foranledigebe saadanne Ncrrmelser.

Ogsaa levede Meyer meger

indffrcrnket til slg selv: naar Hans Kaldsforretninger
mod K l. 6 vare tilende — thi om Aftenen syffelsatte
Han slg aldrig med disse — gjorde Han slg noesten
usynlig, og Irak stg tilbage paa slt Voerelse.

Z det

Lidslob indtil Aaret 1790 tilbragte Han sin Asten med
Lcrsning; flden ophorte Han med denne og modtog da
en og anden Vens Besog;

men altid fandt Han en

Nydelse i, om Aftenen at hvile efter Arbeide; ogsaa gik
Han meget tidlig til Sengs.

Paa denne vel erhvervcde

Hvile satte Han scerdeleS P riis.
Ham ikke fra at forsage den,

Men bette afholdt

naar bet gjaldt om at

l!)
voere Hans Medmennesker til Gavn.

Troede Han, ved

siu Zndflydelse at kunne redde, sinUnderstyttelse hjelpe,
sit Rand verlebe, sin Trost berolige Nogen, saa dort
med Vaner,

Rolighedslyst!

Trods Stud og Storm

ifsrte Han sig paa bet iilsomste sine Kloeder,

og ilede

did, hvsr den Lidende behsvede Forbsn eller Understyttelse eller Raad eller Trost.

Rede til Hjelp, det var

Han, var det i hoiesteGrad, med Naad og med Daad,
paa hver muelig Maade; og, oste ilde lonnet, blev Han
lige ufortroden ved dermcd,

sogte endog Leilighed der-

til, med en Omhyggelighed, som vel Faa have viist.
M e y e r s eensomme Levemaade havde imidlertid
til Folge, at Han blev fremmed for A lt,

hvad der ei

angik Handel- naturligviis havde Han derfor Heller in
gen Forbindelser.

Men ogsaa paa Hans Stemming

havde Hans Mangel paa Omgang Zndflydelse z Han blev
eensidig, paastaaende, soer.

At Han om Sommeren

Sondag Estermiddag gik til Frederiksberg, og at Han i
Sommcraflenerne sad i Kjelderhalsen udenfor fln D s r
ved Gammelstrand og fladdrede med de Forbigaaende,
künde oiensynlig ikke raade Dod paa denne Mangel.
Imidlertid modtog Han i Aaret 1789 Kassererernbedet ved Menigheden, og paadrog sig derved Uleiligheder og Ubehagelrgheder.

Enhver, som kjender de

Uke blot med hiint Embede i Almindelighed sorenede
B 2
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Vansteligheder, men i Soerdeleshed detS Jndretning
ved Menigheden den Gang, vil let indsce bette.
Aar 1791 blev Han og Forstander, og ved stt dristige Hoved, fit hurtige Blik, sin overdovende Stemme,
sin udbredte Jndflydelse blev Han snart Ordsorer ved
alle Anliggenderz men da Han ei veiede sine Udtryk, og
stod Haardt paa sine Meninger, tildrog Han sig endeel
Fjender, saa meget mere, som Han var en Hader af
alleNyheder, og der LMenigheden havde reist sig et, af
Tiden fsiet, saakaldet liberalt Partie, hvilket ogsaa
iblandt oplyste Moend havde Beskyttere, isoer davcrrende Generalprocureur E h r .

Eolbiornsen.

Vor

M e y e r havde imidlertid Anseelse og Jndflydelse nok
hos Menighedens Medlemmer,
Stemmer for sine Meninger,

til at vinde de fleste
dem Han og med varm

Nidkjcrrhed forfoegtede; men ffjont Han for det meste
seirede,

blev Han dog ved de gjentagne Kampe voekket

lil at estertcenke flere Gjenstande end for, ligesom Han
og derved foranledigedes til at see sig om efter hensigtsmoessige Forbindelser.

Ved denne Leilighed gjorde Han

da Bekjendtstab med den ved sjeldent nidkjoert Borgersi'nd udmoerkede indsigtsfulde Embedsmand Etatsraad
Haagen z og vereS gjensidige inderlige Venstab vedvarede uafbrudt indtil M e y e r s Dsd. — En anden An«
ledning til Estertanke fandt M e y e r i den franste Re
volution og dens Ledsagninger,

og ftfv lil TrodS for
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Sindets Paastaaenhed og Vanens M agt,

btcve de

nye i Omlob bragte Jdcer ei uden Virkning paa en
Forstand saa lys som Meyers.

Dette viiste füg allerede

ved adskillige Leiligheder Aar 1790 og siden endnu tydeligere? De crldre af hansTroesforvandte vare blevne
enige om,

at det ei var gavnligr, naar de Ungre sik

for stcerk Oplysning

og lcerte Mere end deres Foedre;

men M e y e r var allerede paa den Tid af modsatte
Tanker.

Han hadede stedse Hykterie og Skinhettighed.

llmiskjendelig rsbede Han for det iagttagende D ie,

at

Han egentlig kun afVane og Bedholdenhed selv hcrngte
ved det Gamle.

Som et Beviiö paa, hvor langt Han

var fra den Mening,

at de Ungre In tet ffulde lcere,

kan anfores, at Han sendte mig — medens jeg endnu
tjente som Dreng hos Hans Fader — Penge til, i mine
faa Fritimer, at lade mig give Underviisning i Sprog.
Ogsaa indsaae Han grant, at OplySningenS tiltagende
Udbredelse iblandt de opvoxende Bekjendere af Hans
Religion efterhaanden vilde neddryde Hans Zndflydelse
i saa Henseende, ihvorvel Han ingenlunde vilde tilstaae
det,

men tvertimod vedblev at kjcrmpe for det Gamle

i Jndretningen og Bestyrelsen — og manglede nogensinde Rigmanden Hyldere af sine nok saa vrange Meninger, naar man troede at künde vinde ved slig Hylding? Jovrigt var Han nu og i Rye som en klog og en
vn- Mand, hvem den Enfoldigere, Svagere ikke dristede
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fig til at modst'ge; M e y e r blev saaledes saa at sige
forkjeletvedstrdseat horeGjenlyden afsig selv, ikkemindre end ved at hele Menigheden i Alt, selv ved den ubetydeligste Anledning, tyede til Ham som en Almeen-Raadgiver.

Han begyndte at fsle flg selv og tog drrfor paa

den Tid kun meget vanstelig Hensyn paa FremmedeS
Meninger.

Havde M e y e r paa den Tid fundet Nen

ner med Mod nok til at modsige Ham,
gavnet Ham meget.

vilde det have

Dettes Forfatter veed af egen

Erfaring hvad Han og flere i senere Tiber, ved at sige
Sandhedcn, have virket paa Ham.
I Begyndelsen af det her omtalte Tidsrum fra
1789 til 1797 var det, som fsc sagt, at Aftens LoeSning veeg sor Besaget af flere Nenner, hvilke deels forte
Samtaler, deels spillcde Dam med Ham.

Men Ingen

af diffe bod ban nogensinde det ringeste.

Bordet doek,

kedes K l. 7 .

Husets Folk satte sig derved og spiste til

Asien; de Fremmede derimod Loge Soede rundt om i
S tu e n , og flk In tet at spise;

endelig naar Klokken

flog halv T i, reiste Han sig og havde Skik at sige tit
Gjcesterne: „n u , mine Nenner, god Nat ! gaaer nu
hver til S i t . "

Han besad overalt manHe Scerheder

og Egenhederz Han beherstedes af dem og paa samme
Trd ivrede Han mod alle Andre, om hvem Han meente,
at de ikke künde rive sig los fra Vaner.

Men med

dlt dette var Han et Monster paa Lverboerelse i sit
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end ikke sit Tyende gav Han nogensinde Foie

til at klage over Stroenghed.
V i have nu lcert at kjende M e y e r i Hans Hjem,
have seet hvorfor og hvorledes Han begyndte at toenke
over mere end blot Handelen. — V i gribe igjen Traaden
af Hans Vandring som Handelsmand.
D a Handelen stedse blev mere betydelig, maatte
Huset naturlig mere og mere tildrage sig Opmoerksomhed.

En personlia Udvidelse fik det, da Han i Aa-

ret 179z tog i Compagnie med sig nuvoerende Grosserer
Salomon Seligman T rier, der i 10 Aar havde vseret
Comptoirbetjent hos Ham, og nyelig havde regtet Hans
Ham, fremfor Nogen, kjoereBroderdatter, en Mand, om
hvem ForfatterenS Forhold isvrigt her gjor det upaSsende at sige det mere, Han saa saare onskede.
I KjobenhavnS Jldebrand 1795 brcendte MeyerS
H uus; det meeste af Hans Vareforraad floebtes over
paa Vragerboden og.i Pramme.

D a labte Han al Fat-

ning-

Han groed, og var i enkelte Dieblik ude af sig

selv.

Uden al Tvivl var det med Hensyn paa de

Handlende her i Byen, som Han havde betroet en be
tydelig Deel af sin Velfoerd (thi hvad der brcendte for
Ham selv, oversteeg neppe 15000 Specier); men alter
her viiste sig Folgerne af Han- Letsindighed i at give
Credit.

D a Han imidlertid siden erfoer, at hansFrygt

var »gründet, blev Han igjen rolig.

Hans Stemmmg
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nnder det engelske Overfald 1807,
modsatte.

var akdeles den

Hans Rolighed blev derved paa rngen

Maade afbrudt.

Jovrigt kjobte Han ester hiin Jlde-

brand den saakaldteHerslebs Gaard vedFrederiksholms
Canal, i hvilken Han endte sine Dage.

Aar 1797

forerog Meyer si^ en Reise til Hamborg.

Hans Die-

med med denne Reise var, at flaffe sig flerr Dekjendtfkaber og Forbindelser, og Han naaede det.

Ester Hans

Hjemkomst udvidede Husers Handel sig, og nu udforte
Han Vexelforretninger i Commission i det Store
egen Regning endnu Ubetydelige.

for

T il Udforelfen af

sine Planer havde Han saameget deSmere Leilighed, som
den danffe Handel da var omtrent paa sin hoieste
Spidse og Oms«tningerne her störe.
delse steegz

Husels Jndfly-

man henvendte sig til det, naar noget af

Voegt og Omfang ffulde udfores, og herved sik Meyer
igjen meer og meer Leilighed til at vise sit lyse Hoved;
nu vandt Han og endeel Venner,
Handlende.

de disse deres fremmede Vexler,
dem,

iscrr blandt de unge

Det var ved sin Beredvillighed i at afkjeat Han sorbandt sig

da de ellerS paa den Tid ei udcn Vanstelighrd

skulde have kunnet udfore de dem overdragne Eommissioner; men ogsaa mange Andre i forskjettige Dorgerklasser hjalp Han, ofte til en Grad, at Han selv undertiden waatte lide.
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Men jo mere Huset steeg i Tillid og Anseelse, deSmere sogte M e y e r at h^ve det ril al muelig Hoide.
Han reiste alter Aaret 1799, dcnne Gang lcrngere end
til Hamborg; Han gik til Amsterdam, og var ligesaa
heldig som for i at flaffe sig npe Forbindelser og udvide
sine Forretningep.
Nu traf derimod den bekjendte Handelß-Crists ind
i Esteraaret 1799 og den satte M e y e r paa en haard
Prove.

Huscts cgne Engagements — vel mange og

störe — lode stg dog oversee og doekke, men Hirn CristS
greb alt for vidt om sig og havde alt for mange Beroringspunkter, til at den ikke stulde blive folelig for
Store som for Smaae.

Meyers ncrrmeste Handels-

venner, hanS Bekjendtere og Beflcrgtede, mange af de
betydeligste Hufe endog, maatte bryde.

Meyer var da

saa nedflaaet, ar Han ncesten ikke uden Graad kunds
foredrage noget. „H an s ZEre, Hans ZEre künde kommet
Fare.^

Alle Bestrcrbelser for at berolige Ham varo

ncesten frugtcslose.

Det redelige Sindelag, Han ved

denne Leilighed lagde for Dagen,

den Deeltagelse og

Omhyggelighed, Hans Hjerte viste, tildroge Ham almeen
Yndest og Agtelse.
Under disse Omstoendigheder var det, at M e y e r
faldt paa den saa scrrdeles heldige Idee at oprette en
Committee, der, medTilladelse at udstede renteboerendtz
Sedler, siulde udlaane paa Barer.
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Ideen fandt,

som Han- handeldrivende Med-

borgereS, saa Regjeringens,^ Bifald. Planen blev udfsrt.

M e y e r blev Medlem af Committeen; manche

Moend reddedeS ud af Nod, fra Undergang; maaskee
tor st'geS, at den foedrelandffe Privatcredit fik en ny
Styrke.

Del var formodentlig omtrent paa den Tid,

Han havde denWre at gjore Bekjendtstab med davoerende Finantsminister Grev S c h i m m e l m a n n .
Hvad iovrigt Meyers Forhold under hiint og lignende Tidslob angik, da tabte Han, HjertetS Herredsmme over Ham nagtet, paa enkelte Timer ncer, ikke sin
Fatning; tvertimod, saasnart noget Afgjorende flulde
befluttes, vidste Han ganffe at samle sig, og viiste da
noksom, at Hovedet var uangrebet og ved fuld Kraft.
Hvor saadan Selvovervindelse ikke var notwendig, lod
Han Hjertet raade.
Efterat Huset havde overstaaet denne Rystelse,
og derved endydermere godtgjort sinFasthed,

ligesom

og Meyer under den havde givet de ftoerkeste Vidnesbyrd om sin Villie og sine Sjeleevner,

besad og,

naturligen, Hans Firma foroget Tillid.

Endnu i

Slulningen af omtalte Aar, 179«), reiste Meyer igjen
lil Hamborg og Amsterdam,

for sammesteds at ordne

Adffilligt med de der fallerede Hufe;
varede noesten hele Vint-ren.

hanS Fravoerelse

Aaret derpaa foretvg

Han sig en np Reise til Frankfurt am Mayn — og

27

NU b e g y n d t e

f o r s t H a n s stör e V e x e l f o r -

r e t n i n g e r f o r egen R e g n i n g ; nu forst forekom
det Ham, som om Han havde bragt Huset til den Punkt,
hvor det burde staae.
Men ikke blot i oekonomisk, ogsaa i intellectuel
Henseende virkede paa Meyer Hans Reiser i senere Aat
til adskillige störe Handelsstoeder,

og Fravoerelsen

sra det Selskab hjemme, der vist nok ikke jkulde bidrage
synderlig til Hans Kultur.

Han saae Menneffer og

Degivenheder i flere Skikkclser og fra flere Siderz Han
leerte at kjende mange medAandSdannelse og Jndsigter
udmcerkede Religionsforvandte, og Han besad Forstand
nok til at erkjende Gavnligheden af hine Fortrin, ikke
mindre end sit eget Savn deraf.

Dette havde til

Folge, at Han blev mere tolerant end for, noermede fig
de Ungre i Menigheden, og indlod sig med dem ovee
adskillige Forbedringer i dens Anliggcnder;

Han vax

allerede saalcdes paa Veien til at modtage Overbeviisning, og Han mo d t o g den.

Han horte endog nu

gjerne, at adskillige af de Pngre lagde sig efter S tu deringer o. s. v.

Det var Ham en Glcede, naar Han

erfarede sine TroeSbrodres Anbringelse og Fremjkridt i
Haandvoerker.

Han tog meer og meerDeel i DagenS

Anliggender; med faaO rd: han syntes at vcrre bleven
som et ander Menneske.

Jeg fulgte Ham temmelig

noie isoer paa den Tid, og tillod mig frimodig den tzrs
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kloering til Meyer: at, uagtet jeg ffyldte Ham min timelige Velfcerd, vilde jeg dog ikke scrlge min indvorteS
Overbeviisning for denne.

Jeg udrettede derved,

vhindret at kunne tale og handle efter Overbeviisning,
hvoraf jeg imidlertid betjente mig paa en Maade, som
syntes at maatte vinde Ham for Tingen: ved at nytte
de Timer, Meyer var ved god Lune, til at bringe Forbedringerne paa B ane,

ved at tale saavel til hanS

Forstand som til Hans Hjerte,

lpkkedes det ofte at

overryde Ham.
Mange Prover gav Han paa,

at Han rev sig lsS

fta Fordomme og noermede ssg tilOplySning z Han understyttede et Selffab, som holdt adstillige sättige J o 
deborn i christne Skoler, et Foretagende, hvis Betydning og Indflydclse ikke behover at udvikles.

Meyer

isoer opmuntrede mig til at stifte Friskolen kor Drengeborn, imedens mange af Hans Jevnaldrende trak flg
tilbage; og da jeg ved etCirculair foreflog en forandret
Jndretning af Skolevoesenet, med hvilken Varme andefalede Han ikke bette Forflag!
HanS Ord vare bisse:
„for lcrnge har jeg seet,

„Soenge og deSvoerre alt
hvorledes de sättige Bern

„blive bedragne af deres Loerere z de gaae i Skole
„mange Aar og kunne neppe lcrse, langt mindre veed
„de etter kjende deres Herkomst,

dereS Religion og

,«mere^ hvorfor bette ei f§r er blevet taget i Betragt-
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„ning, daEnhver maatte kunne indsee, det kommer
„deraf, fordi vor Menighed er i Uorden o. s. v. z der„for seer jeg meget gjerne,
„blive vcekkede,

naar endelig Hjerterne

og bette tages til Hjerte,

at dog

„vore Fattige, deres B o rn , 09 iso^Fader- og M o„derlose, blive tagne under Bingen.
„aarligen o.s.v. o .s .v .";
af Vigtighedz

Jeg bidragee

og denne Anbefaling var

Ihi mange af Menighedens,

selv de

yngre, Medlemmer foretoge sig aldeles In te t, som
de vidste var Ham imod.
Ogsaa opmuntrede Meyer Reproesentanterne tit
at oprette Carotinestolen, og gav selv en anseetig
Sum til Fonden. Med hvormegen Deeltagelse Stolevcrsenet i det Hele laae Ham paa Hjertet, derom vib
rier siden hanS Testament.
Men ikke til denne Green af SamfundetS Tarv
indstroenkede stg Meyers Deeltagelse og Omhu: Han
ikke alene bidrog til allerede voerende JndretningerS
Bedligeholdelse, men lagde endog selv Plan til nye i
velgjsrende Henstgt, hvlS Jvoerksoettelse dog Omstoendigheder hindrede, f. Ex. til en Fattig - Enkekasse. Og
alt Dette gjorde den M and,

der endnu i yoerne

havde modsat sig al Oplysning,

alt nyt Börsen.

Saaledes künde Erfaring, Mennesteomgang og Eftertanke virke!

Jmidlertid vare der dog adstillige Ting,

i Henseende til hvilke Meyer ingenlunde vilbe foie sig

So
ester Tiden z stundom lod Han de Vngre fsle, al Han
endnu künde byde dem Spidsen. — Saaledes ivrede
Han — maaflee af Frygt for Overdaads Jndsnigelse
—

meget imod et nyt stiftet Liigselflab; Han ivrede

meget imod « Hgene flulde henligge tre Dage forend
de maatte begraves, og flere i Gründen uv«fentlige
Gjenstande, som man vfte sammenblander med R eli
gionen.

At Meyer med al Magt modsalte stg en S y -

nagogesOpforelse, havde derimod de gyldigste Grunde ;
Han kjendte bedst bet 8cdi5ms, der fandt Sted i Menigheden og forudsaae Uenigheden i selve Templet.
Dette sagte Han af alle Kroefter at forebygge, og for,
tjener derfor et taknemmeligt Minde.
Saaledes syffelsatte nu Meyer stg mere og mere
med at tcenke over Gjenstande udenfor sit Fag,

og

noermede stg efterhaanden et af Ham forhen ikke nvksom
kjendt SlagS Mennefler; og foregik derved (paa de
sidste 2 Aar for hanS D sd noer) ingen Forandring i
Gangen af Hans Hjemliv, saa fandt Han dog en Fornoielse i, om Formiddagen, naar Tiden tillod det, at
aflcrgge Bessg hvS Nenner og Bekjendtere.

Menig-

hedens Anliggender gave Ham ofte Lerlighed til at tale
med Conferentsraad og Eancelliedeputeret Knudsen;
og denne ligesaa drlftige, kundffabsrige, som blide, menneflekjoerlige Mand blev HanS Ven.

Meyer elflede

inderligen den Wdle. — ZbLandt de Handlend^ flat-
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tede Han isoer Hort hiinl Meteor paa vor Handelshim.
mel, den indsigtSfutde, fra Forstand og Hjerte lige
agtvcerdige, Agent Dunzfeld, cn Mand, der sikkert
unstetig bidrog tit Dannemarks blomstrende Handel.
Meyer bar hoS stg til sine DageS Ende en Gulddaast,
Han af denne Sjeldne havde faaet til en Amindelse.
SaaledeS var daadt Meyer bleven en mere als
meendekjendt Person, og havde Han rillige stlv begyndt
at intereffere sig for Almeenanliggender.

Ubestrivetig

elffede Meyer sit Foedreland; Han folede ligesom en
Uvillie for Al t, hvad ei var dansk;
Samtaler, Omgang og Daad.
ninger havde

og viiste den t

HanS politiffe Me-

samme patriotiske Hensyn.

Franst

Partie holdt Han, ikke fordi Han troede, at Frankens
Sag var den gode, men fordi Han ansaae det for Foedrelandet gavnligst paa den Tid. — Megen Interesse
sandt Han i at see ubetydelige Meynesker fremstaae og
opsvmge sig til overordentlig Hoide, og Han tog varm
Deel i saadanne Mennesters Skjoebne. —
V i have talt om Tidürumet fra ig o v

til Be-

gyndelsen af Krigen z men forend vi gaae over til den
sidste Periode af HanS Lw , maae vi endnu foie Nogct
tit fra 1606 og 1807.
stiftet Bekjendtflab

Kort for denne Tid havde Han
med davoerende Bankdirecteur

N i e b u h r , for hvem Han i mange Henseender havde
sendete- megen Agtetse og Venflab.

Ester der Ne,
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Vertag, der i Aaret 1806 rammede Priusserne, sagte
de at redde endeel af deres Penge ved at indflibe dem.
Samqvemmet med Hamborg og Ausland var fpcerret
og alle HandelSforbindelser enaatte stee ttldeels over
KjobenhavN^
Niebuhr, som dengang opholdt stg i Memel eller
R ig a , anbefalede Meyer til den preussiste Finantsminister, for at udfore hoist viatige Pettgeanliggender,
den preussiste.Regjering indirecte maatte gjore. Pengene ankom til Kjobenhavn.

Meyer gjorde da det

Forflag, at man stulde beholde bisse betydelige Sum 
mer klingende M ynt i Landet, saavelsom dem,

der

ved den preussiste Periode vare bragte hcriil. — Han
indsaae stedse, at Danmark havde fvr stot Mangel paa
klingende M ynt, hvilken under en indtrcrffende Crisis
vilde veeret fsleliz z Han meente, at man burde henloegge Summer til Dannelse af en Oexot sacrö, og
mange Millionec saaledeS künde sammenbringes.
For Krigens Udbrud havde Meyer allerede indseet,
at Krigen maalte tilintetgjore dort Pengevcrsen.
havde,

Han

som sagt, opdaget Mangel paa klingende

M y n t , og vidste af Erfaring, hvilken betydelig Zndflydelse bette, i Tilfoelde äsen K rig, maatte have paa
det Hele. — Bed sine störe Omsoetninger i Vexelanliqgender havde Han bedst voeret i Stand til at bemoerke
det-

Foedrelandetö Held laae Ham

paa HjerteN
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tt BeviiS herpaa vil det her meddeelte Hovedindhold af
et Forflag give, som Han ffrev L Slurningen af 1606,
saavidt ffjonnes i Anledning af Agent DunrfeldS Udkast til en nye Bank.
Forflagets Overffrift kyder saaledes:

"Fdrflag

til at tilintetgjore ufunderede Papiirpenge, og istedenfor diffe at indfvre et Pengevsesen, der gründet stg paa
Realiteter."

'

Ester en kort Jndledning bliver Meyer ved: "Ie g
havde derfor sogt at cvncentrere mine Tanker til 5 fol
gende Hovedposter:
1 ) Anledning til ufNnderede Penge.
2) Sammeö Skadelighed.

'

3 ) Fordelen af det Modsatte.
4) Maaden, hvvrpaa funderede Papiirpenge kunne
indforeS.
8) Maaden, hvorpaa ufunderede tilirltetgjoreS.
^fter at have undetsogt de forste Punkter, lcrggek Han
diffe kräftige Ord til: "Ddelcrgges ikke et Land ved
'*Undörbalance i Handelen, LuxuS, Misvoext, Rusk^ninger og Krig, saa bliver det i Sandhed aldeleS
^sdelagt ved ufunderede Papiirpenge, isoet saadänne,
isomere underkastedeUdlcendingerS vilkaarligeCourS;^'
og underssger saa, hvorvidt der ommeldtr Onde er anvendeligt paa Danmark.

H an- Undersogelsek dele siH-

i ^ltzende Mowenter:
C

34
s ) Underbalancen i Handelen var, meinte Han, alle
rede da betydelig paa dansk S id » , is«r med Henspn til det «artige Tab paa Coursen, fra 125 til
140.

(Men Han forregnede sig nvk her,; tyi i

Handele» fandt vel ikke >8ot> Underbalance Sled,
men kun et usorholdsmcrSslg stori Oplag afVarer»
Maaflee har Meyer imidlertid meenl Underba,
lance i StalenS Finantser.

Tropperne i Hol,

steen have upaatvivlcligen kostet Meget, og seer.
deleS Glatter i S o lv bleve ikke udstrcvnc; det til
hine Bekostninger manglende rede S o lv var vel
State«- Kaffe ei i Bestddelse af).

d) I Henseende til Luxu- antog ha», og vistnvk
med Foie, at intet Land, i Forhold lil fln ringe
Formne, glimrede mere med udcnlandske In d u 
strie- - Artikler end netop Danmark.
e) Dort kold« Nord, troede Han — heri dog vel af
Erfaring modsagt — at vcere mere, end andr»
Lande, udsat for MiSvaxt.
Som «n ny UlykkenS Kilde n«vneS Krigsrustninger, da n«sten A lt, hvad der til dem udfsr»
dreS, maae hentes udenlandS fra.
Bersver Krig^n os vore sammensamlede Midier og
tilintetgjor Skibsfart og Handel.
LceggeS hertil, stger Meyer videre, ufunderet Papiir,
hvor kunne vi da vente Credit eller god CourS?

Bist»
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rrok maa vort Papiir puder saadanne Omst»endigheder
synke procentviis,

og tilstdst friste samme Skjoebne

som det ostertigske.
Meyer rog ved sden Post Exempler fra Ausland,
Sverrig og Osterrige, ved zdie fra Preussen og Hotx
land.

Han gaaer nu oves til 4de og 5te Post.

Ers

Bank maae voere funderet paä Realiteter; ryen hvorfra erholdes diffe bedst? Jkke ved udenlandfle Laan;
thi de, sagde Han, foroge ved de aarlige Renter Underbalancen.

( I deüne Henseende künde Han vel have

gjort en Forskjel, med Hcnsyn paa hvilke V ilfaar Laax
nene tilveiebringes, saavelsom om den hele til Banken
fornodne Sury ved dem kan sremffqffeS, ha jo i bette
Tilfcrlde Diemedet opnaäes, og for samme gjerne nogle
Renter maae gaae ud af Landet).
Han have et Palliativ brugt,

Heller ikke vild^

nemlig for et SytsH

Skyld nogle Millioner i rede S s lv ffaffede tilveiez dsrimod meente Han, at der burde loeggeS en Ska^ af
z pCt. aarlig paa alt her i Landet voerende S s l p t s i ,
hvorhos Enhver flulde opfordreS, til Speciesbankeu ar
indlevere alt uuydvoerligt S s lv t s i,

og for Dettfs

Vssrd modtage Obligatjoner lydende ^aa 4 pCt. Rente
samt visse Procettt aarlige Afdrag.

Solpet, troede

Han, vilde da stromme til Banken, naar man ikke
aleye sparede hjy 5 pCr. Skat, men sik endog 4 pCt.
Renter-. altsaa vandt 9 pCt. aarlig. Jovrigt qraatte
...............................
C s
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der til UnderfloebS Forebyggelse gjores Forbud faavet
imod al Udforsel af Selvtoi og B arrer, som imod
hvert, ogsaa AsststentShusetS og Banken-, Laan paa
samme.

At Solvet paa en T id , da man havde Tillid

til det Offentlige,

vilde have stremmet til Banken,

er indlysende, naar man blot betcenker, hvor tet det
var Regjeringen at erholde Laan ved transportable
Bankfonds.

Jndlevering af S o lv vilde altsaa vist

voere bleven meget betydelig, og Zndtcrgten ved de
5 pCt. i Afgift af det ikke indleverede vilde ogsaa have
udgjort aarlig noget Anseeligt.
Meyer meente nu, at med visse Millioner, hvilke,
ifolge Speciesbankens Octroi, künde fordobbleS ved
Sedler, vilde den til Circulation besternte Masse have
voeret tilstroekkelig, og i alt Fald künde Manglen endnn
afhjelpeS ved
1 ) Foliopenge og
2 ) Laaneinstitutets rentebcrrende Sedler paa et Aar>
udstedede ved overordentlige Tilfoelde.
Han fojede t il, at SpecieSbanken fremfor alting at.
drig maatte udlaane paa lcrngere Tid end z Maaneder, for strax, naar fornodent var, at kunne inddrage Sedler.
Som Middel til at kunne tilintetgjore de gamle
ufunderede Sedler foreflog M e i e r en Formueflat af
5 pCt., hvilke dog ig M flulde tilbagebetaler med aar-
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lkge Afdrag af 5 pCt. Renten

Han anslaaer ellers

ved denne Leilighed den bevoegelige og ubevsegelige
Formue i Riget til 240 M illioner; fem Procent deraf
udgjor 12 Millioner,

og mere var der, estrr hvad

Meyer antog, ikke at indfrie.

Han godtgjsr derefter,

at Skatten ingenlunde er trykkende; Solvtoi erkloerer
Han for Luxus; og Afgiften troeffer kun den Formuende,
som endog ved Solvets Jndlevering til Danken kan
undgaae den.

Han bliver ved at gjsre Bemoerkninger

over Misforholdet imellem vore og andre Lande- Skat1er; spsrger, hvorledes Planen ikke skulde kunne finde
den fornustige Borger- B ifa ld , da den kun st'gter til
Hans og hele Landet- V e l, og flutter med at dette kun
er et Udkast, hvis Udvikling Han forbeholdt sig.
Man kan af dette Anforte noksom skjonne Meyers
gjennemtroengende B lik

og grundige Sagkundffab.

Han spaaede, maaflee endnu forend nogen Anden
dromte derom, hvad desvoerre snart indtraf.
feer man af Hans Id e e ,

Ogsaa

hvorledes Han tankte og

fslede for FoedrelandetS Tarv, og mangen ellers forneben Anmcrrkning for Overgangen til det sidste TidS
rum af Meyers Liv tor nu voere overflodig;

kun

nogle enkelte Betragtninger, som staae i nogen Forbindelse med denne Periode, tillader man sig her.
Den OverbeviiSning, at Landet ei havde klin
gende M yn t, paa hvilken Meyer byggede sin P lan,
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har Forfütt-ren i en, foran den banste Overscettelse
af Lü-der vM; Jödernes Foreedling, aftrykt Skrivelse
til Oversoetteren ncermere begründet.

Vistnok yar

aldrig synderligt Forraad af redePenge i det hele sorrige Aarhunbrede her i Landet.

Drtte viiste sig stedse

ved indtrvtrffende Handels - Crisis og overordentlige
Tilfctlde.

Fotmuen bestyd i osseNtlige Papirer, faste

Eiendomme, Sßibe, Prioritetet, Daterz SkifteprotoLolltrne lckre det.
tativer

Rede Penge eller dereS Reproesen-

Dexlex Pga üblandet

bleve fsrst ved vor

Handel i Aarene 1781- til 1807 i betydelig Mcengde
igjen btagte ind r Landet.
HäNbtl er det^

De nysnoevnte 18 AarS

som har ^orsyner Landet Med rede

Penge, ikte alene til Betalinger udenländs, men ogsaa til dt förisirtte og udvide Handelen, endmere pdhredtt Skibsfart, betydelige Dareoptag 0. s. v.
kan antage,

M an

kt bisse Aar have bragt Landet 20

M illioner, hvilket vist ikke er for hoit regnet, naar
man erindrer, hvad Engloenderne have taget fra öS«
(S e t Lueder S . X V ).

N u udbryder Krigen, og man

Maatte iktt iakene begynde forfra igjen,

men,

da

Vexel Cireulatiönen i der Stbre opherte — thi ved den,
eller, med andre O rb, ved Credit i Udlandet, har
man i den senere Lid förstaffet sig betydelige Summer
"rede Pencje — määtte altkr dervtd fores betydelige S u m 
mer nd af Landet; det karr derfor gjerne vcere, ät der
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siden er gaaet mere ud,
kommet ind.

end r de ommeldte Aar er

Thi allerede i de stdste Aar 1806 og

7807 var drt foleligt, at man her havde handlet over
Krcefterne,

og at der var hine betydelige Vexelom-

scctninger paa fremmede Lande.

Endydermere BeviiS

paa, at der ei sandte- klingende M ynt eller dennes
Reprcrsentaliver — ^ Dexker paa fremmede Lande —
ligger vel deri,

at man eller- i EonserveringS-Pe

rioden ikke havde taget sin Tilflugt til i dyre Domme
at kjobe Jordegodser eller andre faste Eiendomme.
M an havde vist ikke givrt der, ifald man tned Lethed
havde kunnet tilveiebringe betydelige Surümer i rede
Penge eller i Vexler.

DeSforuden firides endnü et

stört og maaskee det s tör ste Beviis for Mangel paa
klingende M ynt her i Landet den, at Regjeringen opr i n d e l i g e n saae sig nodsaget til at gjsre Banksedler.
Thi ellerS künde den jo ligesaa godt her som i Holsteen
have udskrevet Skatte og optaget Laan i S s lv , hvorved den havde undgaaet at indfore Papiirpenge.

Det

var derfor umiskjendelig et Feilgreb af den davoerende
SpecieSbanke, at den ei nyttede Tidsomstsendighederne
til ar samle alt det S o lv ,

den künde overkomme.

Aarene 1795 og 1796 gave de bedste Leiligheder hertil.
Solvet strsmmede hid.

Meyer og Andre leverede

betydeligt til Banken, og den hele Fortjeneste herPaa har neppe voeret Z pCto., altsaa uden mindske
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Opoffrelse for Banken.

M en , hvad enten man nu

fandt Henne halve Procent for trykkende,

eller man

har havt andre hemmelige Aarsager, nokz man horte
op at modtage S o lv , og snart folede man det Urigtige heri.
S o lv.

Den r f y y indtrufne HandelscrisiS krcevede

MisLillid herster ved flige Leiligheder; den for

omtalte Bexelcircirlation paa Udlandet maatte for es
Lid ophorez hvert anseeligrHandel-huuS satter enAZre
i under saadanne Omstoendigheder at berigtige sin
G jeld, for. deryed at give sin Credit mere Styrke.
Andre,

Af

der ei haye grundfcestet dereS Credit i den

merkantilste Verden, bley Afgjorelsen forlangt; mango
Andre yilde endelig af Fryat for MiSli-hed ikke kjobe
Dexler; man fyrdrede det Solide: Specier.

Men

hvilken Wngstelighed saaeS ikke ved Udleveriug af det
S o lv , man npelig saa let var kommen i Besiddelse af,
hvilke Vansteligheder opdyngedes ikke, og hvor wegen
Klynken Hortes ikke? Den brugte Adfoerd künde ikke
andet end have den paafulgte Birkning.

IdeL

den spntes at rode Mangel paa Sagkyndighed og Ersaring saavelsom paa Kjendstab med den virkelige Fornodenhed, foranledigede den en nrigtig Bestuelse af
Fingen.
'
.

Ester at derfor Danken en Tid havde istedenfor
S o lv kan givet Bancosedler mod C t z E D E ^ W d t e
H n igttn at levere S o lv , hvad enten na dette var en
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Folge af egen Overbeviisning om bei Rigtigere eller af
en allerhoieste Befaling.

Netop ved Sslvets Udleves

ring uden Vanffeligheder forebygger mau al Tanke om
Mangel paa rilstroekkeligt V alu ta, hvoraf flyder, at
Sedlernes Zhoendehavere roligen beholde diffe.

Hvad

hjelpe alle rede Penge i Banken- Kj-ldere i et Land,
hvor de ei ere i Omlsb, naar de ikke veh Leiligheder,
som de. her omhandlede,

komme frem for Dagen k

Lad dem kun vandre ud; de maae og ffulle jo tilveie«
bringe-; de komme nok tilbage; og kbmme de ikkesaa ligger det i Handelens Gang, i den- Underba«
lance,

og saa ere alle Kunster frugteslose.

M an

sender vist ikke sine Penge til fremmede Lande, for at
de skulde blive der, wen til Fornodenheders Afhjelpning i m o d f u l d t V e d e r l a g ;
hsist besynderligt,

det synes derfor

at man i de senere Aar ei har

kündet finde saa simpel en Sandhed, som Uffadeligheden -f Pengenes Udforsel, indlpsende.

Hvad er da

j Gründen denne Udforsel andet end et Bytte mod
Ost, S m o r, og andre Fedevarer, man Lader flg tilfsre fra Holsteeu;

Loerred og flere Fabrikater mau

faaer fra Tydskland, "Frankerig og England;

Jern,

Tjoere, Hamp og H ö r, hvormed Ausland og Sverrig
forsyne os; S a lt ag Steenkul, som England og M idMhavet levere; Eaffe, Sukker og andre Colonialvareh
som hentes fra de andre DerdmSdele?

Kan nogen a f
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alle bisse Artikter faaes for Bankosedler r

Naar altsaa

bisse virkelige eller indbildte Fornodenheder stulle betales
med S o lv , er det da ikke naturligt, at bette i Bytte
tnaa gaae ud af Landet til Vederlag for hvad der gaaer
ind i bette, og ffal ikke bette S o lv tilveiebringes?
Wist nok maa da de faa i Landet tilbagevoerende Penge
formindsteS,

naar Handelens Overbalance ikke kan

holde dem tilbage.

Men hvorfor vil man da ikke ind-

see, at for Sjcelland — thi Fyen og Jylland forsyne
sig noesten selv og komme ei her i Betragtning — iscrr
for Kjobenhavn, maa S o lv anskaffes til Fornodenheders og Varers samt Overdaads Tilfredsstillelse.
SjoeÜand kan jo end ikke forsyne Kjobenhavn med
S m o r,

men for bette alene vandre aarligen noesten

75croo Specier til Holsteen. — Tingen er saa klar, og
dog synes det som om Kloverbladet: Coursens Fordcrrvelse, Solvets Udforsel og JoderneS Tilvoerelfe
vare saa at sige som et Begplaster paa Dinene.

At

matt künde tcrnke paa Bekjendere af den mosaiske Trb
har sin naturlige G rund, da de fleste Vexekerere her
höre til disseS ?ln tal; —

lad voere Bankcomptoiret

vel i en vis Henseende künde dengang kaldes den storste
Bexelerer. — Men at Bekjendere af den mosaiske Tro
Hürde fordomme-, fordi A n dre .til eget og Landeis
Tarv og Gavn havde brägt dem bisse Penge, det kan
jeg ei i mit Hoved faae.

Thi Aandssnoeverhed, Dien-
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flälkhed, BrsÜnid, Hersselyst, Dadlesyge, Skadesrohed heherffe dog ikke Alle.

Og man har seet kyn-

dige, oplyste, loenksomme Moend starke den vankundige, enfoldige, estersnakkende Moengde i dens Fordomme.

Oenne Omstoendighed har imidlertid vceret

meget almeenffadelig; den vrange Fremstilling a f Ti n gene har fortrdet til det ene falfle Begreb om Pengevcrsen, og hvad dernted staaer i Fordindelse, ester det
andet,- og skulde den hoS Nogen have voeret imod bedre
Overbeviisning, da vit den Alvidende vel kroeve Regn
flab derfor.

Langt hensigtsmoessigere og virkekig gavn-

ligt vilde det derimod have voeret, om man havde gjort
Sagen til en Gjenstand for rolig Droftning uden Personligheds Jndblanding, som nu nylig den ved Jndflgter, Characteer og Fortjenester udmoerkede Etatsraad
Srsted.

M rü — det ligger vel i den menneffelige

N atu r, at den Lidende, naar Han ssger Gründen til
sine Lidelser, er tilfredsstillet med den forste den bedste,
der frembyder sig, og, saaledes veiledet som i ncervoerrnde Tilfoklde,

faldt MoengdenS Tanke vel paa

Bekjenderne af den mosaiffe Tro,

og «ndsede ikke

de Lediggjoengere, der hobeviis ved Hragt og Glimmer
sortiere Landet- fände M arv.

Som Foedrelandets

Den maatte man virkelig have onflet- at Jo d e-B efiylderne havde havt Retz thi saa havde gode Raad
voeret lette; men nu?
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M e y e r betragtede Tingen med andre D ine:
Han saae kun paa Landers T a r v ; Han agtede ikke paa,
at man klaffrede, sordi Han vexlede Pengez Han trodsede endog denne Kläffer, og det aabenlyst sor tznhver;

"Hvad oendser jeg, sagde Han, Andres Urime-

^ligheder? hvorfor holde de ik^e op med deres Ddflen
"med udenlandsk T a n t ?

hvorfor komme de tit mig

"med dereS S o lv ? Jeg stjuler det ikke: men jeg seer
"gjerne, at det kommcr srem af fit S kjul til Landets
" L a rv , til Boden paa Handelens Underbalance, til
"at doekke mine overdaadige Medborgers Ddselhed;
"da jeg enten leverer Sslvet til Bankcomptoiret,
''eller soelger Vexler for det paa Börsen, og den al-'mindelige Mening kan i denne Sag ikke voere Lov
' for mig.
"beviisning ;

Jeg

Händler

efter velgrundet Over-

Andre snakke eftsr uoverlagt Forud-

"fatning."
S a a sagde Han,

og all Modffgelse var uden

Virkning, forsaavidt den beraabte st'g paa den almindelige Mening.

Hvad Under, at den M and,

der

handlede saatedes, uforstillt og hensynsfrit, naar nu
Miskjendelse, Avind og Religionsfordomme stade til,
a t h a n i de sidste Aar af sin Vandring maatte give
A tip paa den Almeenyndest, Han for havde vidst, som
at fortjene, saa at vinde.

Esterat haue forudsendt bisse Bemoerkttingcr,
som etflags Jndledning

til

den sidste Periode af

Meyers Liv, flride vi nu til denne.

D i have stet,

hvorledes Han betragtede Tingen, og indrettede sine
Handlinger i Oveeeensstemmelse dermed, skjont ganske
imod egen Interesse.

Thi hvad har Han behovet med

Hensyn paa bette at befatte sig med Vexeloperationer,
da Han allerede dengang var i Desiddelfe af klingende
M ynt? Hvad behovede Han at ssille sig ved bisse, naar
Han saa let künde beholde dem?

Han künde jo have

deponeret nogte hundrede tusinde Specier paa forffjeflige Sieder, laant Bancosedler derpaa, og saaledefortsat sine düglige Forretninger derved.

Han havde

derved i al Stilhed kunnet ikke alene conservere sin Formue,

men samle sig flere hundrede tusinde Specier,

tryg for alftons Estertale.
bette?

Hvorfor har Han ei gjort

hvorfor er Han gaaet frem ganske tvertlmod?

Disse Sporsmaal besvares derkned, at Han ikke gjoglede Fsedrelandskjerlighed, at Han bar den lidet paa
Loeber, men desmere i Hjerte og Hoved.

Jn d til

Svoermerie var Han Köngen og Foedrelandet hengiven,
og, jo mere disse lede,

des beredvilligere var Han til

Opoffrelse for dem, og havde Han levet nogle Aar loengere,
og vi ei havde faaet Fred,saa var — det kan med Besternthed forstkkreS — det Offentsige kommet i Besiddelse af
Han-med Henspn paa mange Aar-Arbeide ikke saa betp-
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delige Formue.

Jdelig sysselsalte Han si'g med Foedre-

landets Tarv, lob sin egen udenfor Syne, om man
end af hanS Samtaler ffulde have troet det modsatte.
HanS Fremgangsmaade vidner noksom derom.
Meyer havde kun eet M a a l,

efter Hans Mcninz

det eneste Middel til Landets Frelse i Pengevcrsener —
klingende M ynt. — Diffe m a a t t e staffeS, ihvprfta
det künde flee z denne Idee dpgav Han ei, og denne bidrog formodentligen soerdeles til, at vi ei allerede i3o8
saae Meget flee, som siden indtraf.

Thi havde Cour-

sen strax i Begyndelsen af Krisen salbet, saa havde
A lt i Dirblikket voeret tabt; thi saa havde ved Krigens
Udbrud Credit og Tillid forsvundet.

Z flige ovcror-

dentlige -kilfoelde bestaaer Künsten i, strax at kunne
tilfredsstille de fremkvmmende Fordringer og betage
Msengden dens ufordeelagtige Meninger omStillingen.
Denye Konst forstod Meyer tilgavn-, og man maatte
vnste, at Alle havde stet Sagen fra sammeSynspunkt
som Han *).

Men — vrdere.

Conventionen af 7de

*) Fox jkke at forbigaae ttoget vcesentligt Troek tit
Meyers Skildring, anmcerkes, at Han paa den
Tid ved sin Zndflydelse vitkede meget til, at den
forhen omtalte Committee fra 1799 tlev sat i ny
Birksdmhed for at forebygge Stanbeninger paa
Grund af RemifferS Udebliven.
Ved hvilken
Letligheh hnn saae si'g ivrjgen understyttet asey
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Sept. 1607 blev fluttet;

hvad Forholdsreglec vatgte

nu Meyer? Han vidste vel, at Statskassen intet hemmeligt Depot havdez Han indsaae, at Samqvem, folgelig ogsaa Handel, var vanffelig, og lod sig dog ikke
forvirre.
Englcrndernes Ophold her satte en betydeligDeel
Guld og S o lv iO m lob; fra den saakaldte preusstste
Periode vare her endnu ikke uberydelige Levningerz
M e y e r samlede Alt, hvad overkommeS künde, og sik
saaledes en anseelig Sum redePenge i Hoenderne, men
i Sandhed ikke for at grave dem ned i Jorden eller
sende dem til J e r u s a l e m
sikkre Leilighed til Holßeen -

nei!

med den forste

tilbsd Han igjennem den

da voerendeFinantöministerRegjeringen den storsteDeet
deraf, og det paa Heist fordeelagtige V ilkaar, ti! en
ßourS af 149. — Ministeren,

hermed naturligviiS

soerdeleS tilfreds, takkede i en meget forbindtlig Skrivelse, og Bankcomptoiret modtog paa den Tid en M illion
Mk. Banco i Guld og S o lv til en lav Cours og end
ikke mod Contanter, men mod denS Beviser paa 6 og
9 Maaneder.

M e y e r var ogsaa i de forste Maanes

der ester Krigens Udbrud stedse den paa Börsen,

der

stedse for Foedrelandet som for alt Godt varmt
selende M and, den Han med Foie havde inder
ligen kjoer.
,
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folgte,

og harr afhoendede faaledes z M illion Mk.

Baues.
I etBrev af24Nov. 1807 t!l Finantsministeren
yttrede Han stn Gloede oder, at den ferste Trang herved var
afhjulpen, og Han meente, at Vareforsendelsen nu vilde
begynde, hvorved nvk Baneo vilde komme frem. Dette
steete, og ContiNentalsystemetS Jndfsrsel foiede os.
Baneo viiste stg i Moengde paa Börsen. Meyer ncrrede
beständig den Idee, ar det vilde vekre gavnligst, om alle
Realiteter: S s lv , Baneo eller scelgelige Barer künde samles for i NodenS Tid üt drageS frem. Han meente, üt man
burde vogte stg for at lebe- vild af nogle paa Bancd
rigeMaaneder, vg for alting ikke lade Courscn forbedre
stg, men kun holde den paa samme Punkt som ved
Krigens Udbrud.

Han ansaae Dieblikkct for gunstigt

til betydelige Summers lette Anflaffelse, da det siden,
maar Andre saae med i Körtet, var for sildig; og Han
havde Ret.

Tbi neppe var ConserverjngS-Perioden

indtraadt, forend Blader vendte stg.
abede den Anden,
T illid.

Den Ene efter,

og forsvunden var den offentlige

Han var af den Tanke, at naar Baneo paa

hiin Tid var at faae, handlede man rigtigere i at kjsbe
det/

end at hovere af en proegtig Cours.

Og da

Coursen i Zannari 1808 forbedrrde stg til 140/ foruroligede dette Ham, hvortil Han udvrklede Gründen i
et Brev til Finantsministcren af izde Marts f. Zt. Det
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er befyndertigt,

at M e y e r maatte lade flg brffylde

for at voere Agioteur, imedens alle hanS Raad vg Fvrflag vare imod AgiotagenS Opkomst. Ester Meyer rS
Mening var den fsrste Catastrophe i Cours- ellev
BorS-Voesenet den 10 Zanuari 1808.

M e y e r blev

nu fremfor nogensinde bestyrket i frn OverbeviiSninom Bigtigheden af etflagS Oplagssted for Banco eller
B arer, af hvilke der künde stabes Banco, til ved indtroeffende Tilfoelde strax at opfylde Oieblikkets Krav.
Han saae sig atter sat i Stand til at kunne soelge
Banco, og Han kom saaledes, fra 22 Januari til midt
i Februari, Börsen til Hjelp med 650,000 Mk. Banro,
hvilke Han folgte. — Den anden BorS-Catastrophe havde
Sted den 7 MartS 1608.

De franste Tropfer vare

da rykkede ind i Holsteen, og M e y e r var denneLeilighed saameget mere bekymret, som Han intet formaaede at udrette, det vil sigr, havde ingen Banco at soelge.
Jmidlertid bliver Han ved i forhen omtalte Brev tit
Ministeren at berolige stg,

da noesten en heel Flode

med Barer, som havde vvervintret her L Kjsbenhavn,
var gaaet til Kiel og Lybek, og ved Ladningernes Salg
maatte Banco igjen tilveiebringes.

Paa den Tid gav

Han Regjeringen det Raad at kjobe Barer vg navnlig det
anseelige Forraad, ded asiatiffe Compagnie besad. Dette Raad har voeret en Gjenstand for adstillige Bedsmmelser>

wen som ikke have vrrret mere befsiede end
D

2o

mange andre.

E r Compagniet gaaet tilbage, saa lig

ger Skylden ikke deri,

at det overlod Negjeringen sit

Wareforraad, men deri, at det ikke strax til Betaling
opfagde de for Darerne asRegjeringen modtagneObligationer, som vare forfaldne efter z og 6 Maanederö
foregaaende Opflgelse, og ei, da )»et. mcrrkede CoursenS
Falb, ssgte at dcekke sin udenlandffe Gjeld.
Det synes som det ret laae Compagniet paaHjerte, at soelge sin Beholdning;

thi allerede i de ferste 6

Maaneder efter Krigens Udbrud folgte det deraf for
2.200.000 Rdlr. til Alle og Enhvcr, som blot v i l d e
kjobe; og at det var dets Forsoet, sremdeles at soelge
Resten, stjvnnes jo deraf, at man havde ansat Auction
til Sept. iSoS.

Köngen kjebte nu Resten af Behold-

ningen i Augnst, og beralte da Varerne til den af Com
pagniet saakaldte bestemte Taxt eller Jndholdsprisen
med io eller 20 pro C. Avance,

hvorfor det modtog

den Forsikkrina, at det Halve af Avancen, der maatte
udkomme ved Forhandling, endvidere stulde blive erlagt
til CompagnietS Kaffe.

Dette har saaledes modtaget

362.000 Rdlr. D . C.
Hvad Forstjel har det altsaa gjort fox Compaqnitt,

om- det til Kjobee bavde Köngen eller Private,

ved hvilke dog, paa Grund af Varernes Henliggen i 12
Maaneder,

nogen Risico maa voere uundgaaelig?

Salget var vist nok scerdcles fordeelagtigt,

kun ae

5l
Znteressenterne havde enten betmget sig enCours shvilken sikkert ikke var dleven ncrgtet) eller, som for bemoerket, opsagt Obligationerne, og derefttr omsat dereS
Belob L Realiteterz men forst i Aaret i 8 n
dem udbetale 600,000 Rdlr.

lode de

M an sige ikke til Und?

fkyldning, at Compagniet ikke behovede at tageHenspn
paa EoursenS G a n g ;

Compagniet er jo et Handels?

selstab, hvis Henstgter blot anqaae feemmede Steder,
hvor Bancosedler ei komme j Betraglning.

Havde

det b l o t omsat de H afTalgets'Belob eller de nySomtalre 600,000 N d lr.,

da vilde netop den M illion

Gylden, som det flyldte i Holland, künde vcevet. btLatt,
160-000 Gylden i Rentepenge vare da blevno sparede,
vg det havde nu vcrret 60000 Spec. pbetatte Renter
mindre flyldigt z med faa Ord, Compagniet havde nu
vcrret i den meest blomstrende Titstand^ - Keilgreb af
saamange Jntereffent-r,

iblandt hvilke dog var -n

stör Dees, der kjendte tilTingene, kan ikke bebreides
tredie Mand.

Ester saaledes at have vust, hvorlede-

Feilgreber ene bestod i, at Jnteressenterm ei vare de?
tcrnkre paa at modtage Betalingen og vmsoette denD.
b. til Realitettr, seeS letteliq, at ved Salget til Kon?
gen intet Lab for Eompagniet künde opstaae.

Lhi

s«t, at bette havde til Private folgt Resten af sin Be?
holdning, hvad vilde det dä have gjort med Pengene?
For storste Deel sat de i Deposttocaffen discorueredr Be»
D 2
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viser paa Bancocomptoiret o. f.v., saaledes som unber K rlgensAar med de ovrige indkomne Penge skeete; og hvo
indestaaer da for, at Pengene i Gjennemsnit vare blevne Daler for Daler S . B . ?

Det Lader sig ei afgjore;

men desmere afgjort er det, at Regjeringen kun havde
etflagS imaginoer Fordert paa Varcrne, nemlig derved,
at Coursen blev flettere, men i Gründen gik det vld
dette S a lg af Beholdning,

den bedste Plan nagtet,

ikke efter Forventning; for Private vitde det imidlertid
have vcerel eudnu flettere.

Derfor var Salget tilK ön

gen i dobbeltHenseende fordeelagtigt for Compagniet.
Aaesagm var,

at ContinentalsystemetS tiltagende

Strcenghed gjorde det unmeligt, til Lheerne at finde
Kjobere, undtagen de Enkelte, som paa den Lid künde
skaffe stg franste Licencer z

og til diffes lettere Tilveie-

bringelse hidrog vel og den Omstoendighed, at Darerne
bleve folgte for Regjeringen ;

saaledes fandtes Kjobere

til de flmple Theer, hvilke udbragtes tit 830,000 Mk.
Dancoz bisse stulde beregnes til 175 P C .; men lad öS
antage 200 P C .,

saa udgjor bette 550,000 Rdlr. og

Kjobers Belob var 750,000,

folgelig et Lab for Re

gjeringen af 200,000 Rdlr. D . C.

Cattunerne. hvilke,

al AnordningerneS Stroenghed nagtet,

dog i Ham

borg, paa Grund af de dervcerende Trykkerier, künde
finde Kjobere, udbragtes til 1,100,000 Mk., hvilket a
200 udgjor circa 730,000 Rdlr. og kostede Regjeringen

6zo,ooo, folge!Lg frembragte en Avance af 100,000
Rdlr.

Den her lil Fabrikerne folgte Rest af Cattu

ner kommer ikke i Betragtning. — Denne Oversrgt vil
have sat hver Upartijk i Stand til at bedomme denne Sag.
Det var i Aareti6o8, at Meyer gjordeBekjendtstab med Geheime-Cabinetssecretair Etatsraad J e s 
s en ,

en M and,

fremfor Nogen.

Han

snart

leerte

at

elske

Der vare vel foruden Etatsraad

Jessen Adskillige, som havde gjort Hans Majestoet opmoerkfom paa Meyer; formodentlig horte iblandt dem
den davoerende Finantsminister, thi om Hs. Excellence
end ikke altid bifaldt Meyers Planer, erkjendte Han
denne dog stedse sor en Mand af wegen Brugbarhed
og udmoerkede Jndssgter, saavelsom af provet Redelighed. Men isoer var det, om man ikke feiler, Etatsraad
S m ith,
rette Los.

der virste Hans Majestoet vor Meyer i det
Meyer blev kaldet til Köngen.

HanS

kunstfrie, oprigtige, hjertelige Voesen künde ei andet end
vinde en Monark,

hvis Sjoel, saa uden alle Folder,

stedse fees gjennemtroengt af den rene Grundsoetning,
at ZErlighed ikke alene er den bedste Politik, men bedre
end Alt, hvad der kaldes Politik.

Meyers mundtlige

Foredrag, der^med Nalurlighed faldt lodret ned paa
Tingen og udbredte oieblikkelig Klarhed over de mest
fremmede Gjenstande, — dette Foredrag maatte indynde
ssg hos en Monark, hvis naturreene Sind ved ingen
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Konstterier var plettet, hvis lyse Forstand ved ingen
SpidSsindighed formorket;

lcegges hertil, at Meyers

Forflag intet andet Meed havde, end, med Tilsidescettelse af egen Fordeel, at tjene Landsfaderen — hvab
Under da,

at Hans Majestcet fattede wegen Naade

for Ham og voerdigede Ham synderlig Tillid.

Meyer

fra sin Side blev ester denn- Audients — den forste,
Han nogensinde havde havt hos Köngen — opfyldr af
cn saadan Hengivenhed og Kjcrrlighed til Atlerhoistsamme, at den virkelig ikke kan lade sig beffrive;

Han

elffede i Köngens Person sit Foedreland og elffede hiin
endnu hojere end bette,

ihvor hoit Han elffede dette.

D tt hlev Ham tilladt, flriftlig at fremlceggesit Forflag;
og her folge Grundtrcekkene deraf.
Fremfor Alling maatte — herfra gik Meyer ud
Hamborgerne betages Leilighed til at scette CourS
paa danffe Dancosedler, til hvilken Ende Han meente,
man bürde forbyde Udforselen og Jndforsclen af Bancosedler saaledeS, at de aldekes ikke künde vorde Gjenstand paq Hamborger Bors.

Folgen vilde blive, at

vi sik knn een Cöurs istedelfor vi forhen havde to, nemlig en paa Dancosedler og en paa Vexler, der lode paa
Bancosedler.

Difse tvende Eourser, 'paastod Han,

gave Anledning til meget S p il med Eoursen.
anforte et Erempel.

Han

Forleden Dag — ffrev Han —

stode Dancosedler paa Hamborg Bors 144,

mcdens
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(-oursen paa Vexler stod 152, hvilken ffulde vcere 145^.
Hvad fleer?

fra alle DanmarkS Provindfer sendeö

Bancosedler til Hamborg, og pludselig lober nu, ifolge
Lingenes N atur, Coursen til 158.

Meyer spsrger

nied Foie, hvorfor ffulde Bancosedler, hvllke dog blot
ere bestemte til indenlandff Omlob,

vandro ud af Lan

det ? Sikkert har vel den jydffe Ovoeghandel vceret den
oprindelige Aarsag til

at danffe Bancosedler sogtes

paa Hamborget B o rs ; men naar bisse ikkt havde voeret at finde der, maatte Jyderne have sogt Vexler paa
Kjobenhavn og vi derved have vundet en bedre stadigere
bours.

Bürde saaledes Handel med Bancosedler-af-

ffjoereS Hamborgerne,

saa maatte,

meente'Mchet,

baade Udforsel og Jndforsel af Sedler unver S tra f
af Confiscation m. m. forbydes.

Hvad de allerede

udenlands circulerende Sedler angik, da maatte de ved
attevcgne kundgjorte Proclamaer paa LDage indkaldes,
saaledes, at Jhoendehaverne forinden ffulde melde sig
hos de danffe Gesandter ved de respecttve Hoffer for at
lade Sedlerne paategne, og disse derefter indfries efter
den Cours, der vedProclamaets Udstedelse fandt Sted.
(Summerne af de Bancosedler, som vare i udenlandffe
Hoender, kunne imidlertid aldrig have voeret betydeligez
Hamborg var det eneste Sted,

der besad noget Antal

af dem, og det' endda for storstc Deel for danff Regmng.

Jndfrielsen vilde altsaa ikke have kostet meger.
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rsoer naar ProclamaetS Lobetid var kort nok til at man
ikke ved Forsendelser künde formere dem.)

Crediten —

vehbliver Meyer — vilde ved denne foreflagne FremgangSmaade stige, og S p il med Cours paa HamborgerBsr4
bortfaldt da af sig selv.
M e y e r gaaer derncest over lil BancosedlerneS
indenlandffe Circulation,

godtgjor Skadeligheden af

ufunderede Papirers Forsgelse, og paastaaer, at saalcenge man troede,

at de i Omlob voerende Sedler

indflroenkede ssg til en vis S u m ,

gik Tingen godt,

men at man neppe künde befale, 2oMillroner nye
Sedler at scettes i Omlob,

forend Almeencrediten

maatte sv«kkes; thi forhen ansaae man de io eller i s
Millioner Sedler, som vare i Crrculation, for tildeelS
nsdvendig,

med Hensyn paa indbyrdes Handel og

Wandel; men Enhver maatte sporge: om dertil behsvehes end engang 2v Millioner? Meyer foreflaaer derfor, at bisse 20 Millioner ikke maatte komme i Circu
lation, men tages tilbage, hvorrmod Han v il, at der,
for at doekke FinantserneS Underbalance,

ffulde ud-

AriveS en Formuejkat af4pCt., hvilken künde erlceggei 4 Terminer med Z Deel hver tredie Maaned.
Henseende til

I

det Sporsm aal,

om disse Procent

burde ydes som rentefrit Laan,

eller ligefrcm som

S k a t, var Han ikke enig med sig selv.

Men deSvissere

var Han paa, at en directe Skat alene künde redde og

5?
dedligeholde Landets Credit,

hvorimod en indirecte

Skat, med eet Ord: Bancosedlerne maatte nedsoette
Len.

Den umiddelbare Skat, paastod Han, bevarede

den RigeS Formue og lettede den Fattiges Trang;
den middelbare Skat forringede, ved Creditens Svakkelse, den RtgeS Formue, og gjorde de forste Fornsdenheder dyre for den Fattige.

Saameget mere sogte

Han i en saadan Formuestat den eneste Frelse for N i
gers Credit, som den fra Hertugdsmmene maatte have
bragt en soerdeles betydelig Sum klingende M ynt i
Statskaffen.

Skatten — meente Han —

künde

iovrigtogsaa erlcrggeS i Kornvarer eller andre Artikler,
ogsaa med Foliobanker.

Men herom, som om spe-

cielle Gjenstande, om Midlerne til at forebygge Underflcrb o. s. v. fcrbeholdt Han stg, videre at udvikte
sine Jdeer, naar Han forst havde erfaret, at Planen

4 det hole fandtes ellers antagelig. — Ester saaledeS
at have viist Nodvendigheden af at det udenlandske
Seddelomlob ophsrte og det indenlandske formindffcdeS, saavelsom Maaden, hvorpaa Finantsernes Underbalance künde doekkes og den offentlige Credit hoeves,
gaaer Han over til at betragte den ZEngstelighed med
Henspn paa Pengevoesenet, der allerede havde angrebet
en stör Deel af hanS Medbvrgere.

Denne Mistillit^

og Frygt maatte bekjoempes, Coursen holdes inden
viffe Skranker og DieblikketS Fordringer afhjelpes.
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Bankfonds anskaffeS, var altsaa nodvendig z ved dem'
skulle man operere.

Meyer mecnte, at Bancofonden

retteligst tilverebragteS ved at kjobe Barer og til Forhandling

sende dem til Hamborg oller andetsteds,

Kjob og Salg burde ivcerksoettes ved Kjobmoend, som
formedelst Erfarenhed og Forbindelser bedst kunne ridfore fligt.

Paa denne Maade ffulde man strcrbe at

erholde 4 Millioner Mark Banco, og tillige flulde man
opfordre de störe hervcerende Handelshuse til at laane
Regjeringen paa 6, y eller i2Maaneder 2 Millioner
Mark Banco, for hvilke det flulde staae Vedkommende
frit at lade stg give Beviser til den davcrrende Cours
rSz.

Med de saaledes anflaffede 6 Millioner flulde

man begynde at operere: man flulde soelge til 165,
ikke, som hidtil brugeligt, paa z Maaneder, men
med kort S ig t.

Enhver, der forlangte Banco, flulde

rrden Undtagelse faae den, og Coursen maatte ingen
lunde nedsoettes, forend man var i Bestddelse af en
betpdelig Fond.

Jfolge heraf flulde man og kjobe,

hvad der tilbodes til 164^.

Bed denne FremgangS-

maade, paastod Meyer, vilde Speculation bvrtfalde
af stg selv, og en stadig Cours vcrre Frugten.

Jm id-

lertid maatte nogle Handlende efter samme Regler
operere paa Hamborgs B o rs , for at forebygge Kunstgreb der, og endelig burde Indforsel af alflons Overdaadighedsvarer, vcrre stg til Ganekttdring eller til Diens-
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lyst,

forbydes.

Denne Forbydelse var Mandens

evige Kjephest. „Luxus fortoerer os tilsidst allesammen.
Gid vi dog Alle have Mod til at afkaste dens A a g !"
Dette var Omqvcrdet af Hans Tale.

Jovrigt forbe.

holdt Meyer, sig af sin Plan noermere at udvilke de enkelte Dele.
Dette var der Vsrsentlige af det til Köngen sra
Meyer indgivne Forflag, og hvo miskjender deri Lyst
til at gavnr Konge og Land,
Ulykken?

i Tide at forebygge

Hvad af Planen sandtes hensigtsmoesflgt,

eller mueligt at folge, er man ikke her i Stand ril at
opgive. — S aa meget er vist, at noget af den strax,
andet efter nogle Aars Forlob, blev taget til Folge. ^
Hos de Handlende optoges vel et Laan, hvortil Meyer
selv bidrog 250,000 M ark; og Compagniets Beholds
ning cif Viuer kjobtes; men om disse Penge anvendtes
til Operationer eller til Gjelds Afbetaling, kan man
afgjsre.

Operationer paa Börsen havde vistnok

Sted, men paa en ganste anden Maade, hvilket ikke
lod formode, at de 4 Millioner vare blevne brugte dert il, men snarere til "udenlandst Gjelds Afdrag, som
og til Renters Betaling, og Fornodenheders Anstaf
felse.

Det kroenkede imidlertid Meyer, at Han- P lan

ikke strax fandteS antagelig.

Zblandt Hans efterladte

Papirer var en Forestilling desangaaende, men r Henseende til hvilken det er uvist, om den nogensinde eß

6o
bleven afleveret og da til hvem.

Forestillingen gaaer

ud paa, at Han vel künde ffjsnne, at man fulgte nogct
af hanS P la n , men ikke alt, hvilket smertede Ham,
da denne var stm en Kjede, hvis Led hoengte ufrastillelige sammen.
siger Han,

Den offentliae Mening og Stemme,

maatte man sege at forbedre.

Tilliden

maatte man igjen bringe tilbage. — Men naar de nye
Foranstaltninger ikke berolige de Bsrsssgende,

saa er

der tabt, istedenfor vundet, og bisse kunne Heller ikkeberoligeS med hvad ffeet var.

Thi nsesten hele Aaret

1809 gjorde Baneocomptoiret (som alt i Forerindringen til Lueder Pag. X V I I I . er sagt)

Omsoetninger

paa P aris og Amsterdam, saavelsom Hamborg, af saadan N atur,

at de maatte opvoekke Opmoerksomhed,

som de, der künde friste til Formodning om Forlegenhed z

og vanflelig künde under saadanne Omstoendig-

heder ventes Tillid, Credit og god Cours.
Lekjendt nok,

Det var

at Regjeringen ved Laan hos vore

Handlende har faaet flere Millioner Mk. Banco, og
Baneocomptoiret saaes at kjobe udenlandste Vexler,
samt til Udfsrsel at modtage Contantcr imod Vexler
paa 4 Maaneder. Alt sorgjeeves.

M an maatte jo

paa samme Tid gjore hine saa kostbare Omsoetninger,
4>g endog disse vare ikke tilstroekkelige til at afhjoelpe
Mangele».

Aarsagen laae vel tildeels den, at man

vedblev M d udenlandjk Gjelds Asbetaling, sor dermed.

i Haab om nye Laan i fremmede Lande, at vedligeholde Krediten der; men bette Haab sveeg, ihvor grün«
det det for Resten kan have vceret.

Og imidlertid

modtoge Udlcendingerne Afdrag, til hvis Erlceggelse
Millioner maatte anstaffes.

Det samme var Tilfcek-

det med «artige Afbetalinger i Altona paa adstillige
Lbligationer.

E t Laan for Eompagniet af 1,200,000

Mk. Banco ffulde ogsaa betates.

SaaledeS maatte

betydelige Summer anstaffes og dcekkes.

I Holsteen

stode franste Tropper, hvilke vel ikke blot udtsmmede
Hjelpekilderne der; thi efter Forlydende stulle de have
kostet 12 Millioner Franker.

Det

fulgte P rincip, i Trcengselen- Tid

allerede lange
saa

lidt

som

mueligt at betynge Undersaatterne med Skatte, blev
man tro.

Men hvor flulde alle hine Summer da

saaeS uden paa KjobenhavnS B srS etter hoS Handelshuse ved Laan?
over,

M an kan stet ikke undre sig

at Eoursen allerede da stod lavt;

man maa

tvertimod salbe i Forundring over, at den ikke under
pige Omstoendigheder alt stod meget flettere.

I

en

saadan Tingenes Stilling var det nodvendigt,

at

Bancocomptoiret indlod sig i Borsanliggender med
at salge og kjsbez

thi derved aabnede det flg Ab

gang til selv at forflaffe sig en meget betpdelig Deel
Realiteter (see Lueder Pag. X X I I ) ,

hvorved det

künde balle endest af sine Engagements.

At Tin-

gen ikke stedse gik öfter Dnffe,
sin Grund deri,

havde sormodentlig

at man ved flige Operationer ikke

altid viiste den fornsdne Bestemthed, at man robede
etflagS ZEngstelighed ved at gjore Undtagelser ved
Salget, standsede og begyndte igjen— enVakten, der
neppe künde have fordeelagtige Virkninger.
En anden Aarsag syneS at kunne findes i den
Dmsteendighed, at Operationerne ikke overdroges nt
tt Antat Handelshuse.

Meyer meente, at flige Ope-

^ationerS Udfsrelse af 10-^12 ib la M de bedste Han
delshuse uden FLnantsminiflerens Tilsyn vilde stifte
meget Gavn.

Han troede,

at man, ved at give

hine Huse Deet i denne Green af Finantsforvaltningen,

gav dem forhsiet Internste for dct Hele og

paa det fuldkomneste sikkrede stg deres uafbrudte
Medvirkning til det attraaede Maat.
ikke tvivles,
man,

Derom kan

at Almeentilliden var siegen,

f r a B e g y n d e l s e n af,

ifald

havde overdraget

Handelsmoend de omtalte?lnliggender; thi uncegtelig
maatte flige bedre kunne udfores af Moend, der rkke
blot besidde i det mindste nogen Theorie,

hvortit

Embedsmanden oste alene indflrcenker stg, men som
derhos ere erfarne, ovede, tildeels endog graanede i
de Syfler.

Kjsbmanden kjender Alt, og i ScrrdeleS-

hed det Enkelte, Sm aalige,

hvitket ved Borsforret-

ninger bog -er af pderste Vigtighed,

hvorimod dm.

som ikke er Kjobmand, kjender Noget og i Gründen
kun det Almindelige, Ensembles, eller saameget som
Kjsbmcend

gjore Ham

bekjendte

med.

Uagtet

den bedste Billie, uagtet de varmeste Folelser soe
Konge og Land, uagtet den mest gjennemtrcengende
Theorie,

kan derfo.r EmbedSmanden ikke.gribe fat

paa Tingene med den sikkce Kraft og det afbenyttende
Omblik, som Kjobmanden.
Men — vi vende os igjen til Meyer.
Sjeldrn viiste Meyer sig missornoiet eller opbragt oper sine Planers Tilsidescrtlelse.

H ans Hen-

givenhed til Köngen var rillige saa herffende, at Han
ikke tillod stg Dttrinaer i saa Heyseende. —

Men

Han mcrrkede derfor ikke deSmindre, at Han var en
Gjenstand for MiSkjendelse og Misundelse.

Han

havde uden T vivl og andre Ubehageligheder af sit
Forflag.

En andenOmstoendighed stodte til, som og

voldte Ham ZErgrelse; Folgen blev den Beflutning,
at Han for Fremtiden vilde holde sig passiv, og gaae
ud af Handelen.

I

Aaret iLoy og L 8io udforte

Han ncesten ingen Forretninger,

men var saa godt

som blot Tiljkuer; Han afvifte ncesten alle EommisfionS-Andragenderz ja endog som Raadgiver.trak Han
sig tildeelS tilbage.

Dette kostede Ham imidlertiü

wegen Overvindelse.

Hans Forsoet var allerede pan

den Lid, med M agt at rive sig ud, ag, som Han

k>4
kalbte det, leve for ffg selv. — Kun med stör Banskeligheb lod Han sig holde fra endnu at ivcrrksoette dette,
hvorom Han daglig talede, indtil Han da og virkelig
i 8 n bragte det i Udforelse.
Den ovenfor omtalte Omstcrndighed, der voldte
Ham Kroenkelse, bestod den,

at Han bessyldte- for

paa en og anden Maade at have efter KrigenS Udbrud skaffet si'g i Hoender en stör Deel af Danken-Skillemynt,
Kodber indbefattet.

Rygtet blev herffende, ogHan-

Majestcet behagede allernaadigst, ved en Commission
rpaa det noieste at

lade Sagen nndersoge.

Ved

Henne blev det oplyst, at Meyer ester KrigenS Udtrud ikke fra Banken havde faaet det allermindste Solv»
Skillemynt, men der!mod i 1 6 0 4 ,18050g 1606 ialt 6
eller 6000 Rdlr.
Han

af samme ugentlig faaet

R d lr. —
da

3

paaforte

efrersom
veö.

Hvad Kobberet angik, da havde

Henseende

til

bette Banken

det engang

var

zo,
det

40

eller 50

erholdte Solv,

aldeleS
bestemt

intet

Tab,

til at udgi-

Skulde imidlertid det SpsrSmaal opstaae, om

det i det Hele var rigtig handlet, at lade Solvskillemynt af C 7 Prcrg, paa en T id ,

naar vor Cours

stod iz o og 140, komme i Omlsb L Danmark,

da

dette vgsaa var gjeldende M ynt i Holsteen z saa la
der dette stg maaffee forklare deraf at

det,der da

fra Banken- Kjelder vandrede rtd for Daaens LpS,
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kdgjorde saa ubetydelig en S u m ;

thi bet oversieeg

vel ikke 800 ugentlig eller 40000 aarlig, og det dermed forbundne Tab lob saaledes ikke hoiere op enb
til nogle tusinde Rigsdaler aarlig.

D a, 1808, Mark-

stykker floges til 208/ gjorde Meyer — efter hvad Han
fortalte Forfatteren heraf — Finantsministeren opmoerksom paa, at de ikke bürde soettes i Om lsb,

efterdf

Coursen allerede den Tid stod for fletz og Han havde
den Behagelighed,
Hans Vink.

at Ministeren tog Hensyn paa

Hvad dernoest Kobberpenge vedkommrr-

da var den forte Anke endog l a t t e r l i g ;

thi hvad

Plan ffulde man vel have havt med at samle Kobbee
paa en T id , da bette ingen Voerdi besad? At loegge
Kobberet hen, künde dog vel aldrig falbe den Mand
ind, der paa hundrede Beie künde efter Behag ffaffe
sig Sotv eller Vexler

man griber vistnok for hertit.

Sagen var: at Meyers HandelShuuS befände sig i
den pderste Forlegenhed for Skillemynt; thi Udtoellingen i det Smaa paa Comptoiret gik overordentlig i det
Store. — Ogsaa gjorde man paa den Tid Anmoerkning
over, at MeyerS Comptoir noesten stedse saaes sogt af
Soldater.

De holsteenfle Soldater loerte af Ecfaring,

at de vare bedst tjente med Meyer til deres Bankerer,
hvorfor de og for stsrste Deel bleve enige om at udkaare
Ham dertil; ihvor pudseerligt det lyder, er det ikke
mindre sandt: naar de indbxrdeS talede om deres PenE
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geomsoetninger,
Omkvoedet.

var altid den meyerske B a n k

N u forestille man sig bisse mange smaae

Udtcellinger dagligen.

Ofte maatte en halv Snees

vente, forend man af Mangel paa Skillemynt künde
affcerdige nogen af dem,

og hele bomptoiret saaes

undertiden fuldt af saadanne Bentende. — Husets
Associerede ivrede meget imod denne Forretningsareen,
som upassende; men Meyer var urokkelig; Han blev
endog over In tet saa heftig som over bisse Jndstgelfer.
"Hvad, Upassende! sagde Han, og flog sig for Brystetz
naar jeg rundt om mig ikke bliver ander vaer,
hvad der er upassende!

end

Lad Folk klcede sig og spise

som jeg, lad dem leve tarvelig som jeg! det er pas
sende; deraf kunne vi Alle have G avn; alt Ander er
Jndbildning";
Landers

og nu gik Han ud i en Skildring af

Forfatning,

M undheld:

ikke uden

at indblande det

Fatrigfolk skulle leve som Fattigfolk.

"M e n , blev Han ved, hvor kan det vcrre upassende,
at jeg fslger min lovlige Nceringsvei" ?

Han var ikke

at bringe fra denne SynSmaade, og, saa loenge Han
vedblev i Handelen,
Tummel.

maatte man finde sig i denne

Meyers Grundscetning Herr var denne:

"paa Comptoiret er hver Skllling hellig; i Handel bor
jeg In te t lade gaae fra mig, som jeg paa en lovlig
Maaoe kan erhverve mig''z og, denne Grundscetning
tro, tog Han den mindste Fordeel med,

Saaledes

6'7

tzik Han undertiben fra Pultet, blot f. Ex. for at kjobe
nogle Pund R av:
at passe det."

"det er min P lig t, sagde Han,

Men paa den anden Side tod Han sig

Heller ikke overgaae deri, uden Henspn paa Fordeel,
med starre eller mindre Summer at understytte vffenklige Anliggender,

saavelsom mange enkelte Med-

borgere.
D i have seet, at Meyer i Midten af 1S09 havde
foresat sig at troekke stg ud af det active Liv.

Hans

Beflutninger i saa Henseende vare saa alvorlige, at
Han i Begyndelsen af 1810 gjorde en Lystreise til
Sverrig,

for at besage dervcrrende Benner og Be-

kjendtere.

Den D rivt til at virke for det Offentlige,

der havde flaaet saa dyb en Rod i Hans S jc rl, künde
Han dog endnu ikke undertrykke — og, stlv esterat Han
havde bestemt sig lit , üt beholde sine Raad hos sig
selv, lod Han sig allerede i 1810 overlade til at give
Raad.

En Folge af disse var maaskee i Scrrdeleshed

det endnu nySncevnte Aar udstedede Forbud imod
Bexler paa lang S ig t , hvilket havde saa god en Virkning.

Forst i det oftmeldte Aar koM M e y e r i

Grosserersocietet i en weget varm Strid angaaende
Forbudet imod Proforma - Vexler.

Denne opbragte

i ScerdeleShed En af Grossererne, hvilken flrev Ham
et Brev til, i en Tone, der neppe egnede en dannet
Mand.

Meyer modtog Brevet, netop, da Han vilde
E 2
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tiltroede Reisen til Sverrig.

Zeg forelcrste Ham bet;

med en mageloS Rolighed horte Han det til Ende, og
sagde da: ''Brevet kan ligge, til jeg kommer tilbage;
Svaret opsoetter du forelobig, og efter min Hjemkomst
fkal jeg noermere bestemme mig; for Dieblikket syneS
det mig under min Voerdighed at svare paa fligt" —
og det blev da ogsaa derved.
DedkommendeS Forhold ved denne Leilighed gav
ellers en Prove paa,

hvor ffjoevt selv indsigtssulde

Kjsbmoend künde Ledomme Tingen, naar de lade sig
henrive af Fordomme.
M e y e r ansaae iovrigt indenbyeS Vexler ingen
lunde for stadelige, men troede nerop tvertimod, at
den indvortes Bexel - Eirculation,

isoer i Fredens

L ag e , var langt at foretroekke for Vexel-Forbindelse
med fremmede Lande, hvilken kostede Landet Betydeligt i Provision, Courtage, Renter m. m.
Han,

Dog vilde

at hine Vexler flulde afgive ^ Procent samt

stemple-. Den Paastand latterliggjorde Han, at de fordoervedeCoursen; og til den Ende spurgte Han, om man
ikke ligesaa let künde laane paa Banco og Specier og
derved ffaffe sig Bancosedler?

Han sagde ved flige

Leiligheder: "D er Hörer saare lidet til at indffroenke
den mindre formuende Handlende; den Nige roekker
Haanden dertil;

thi det trykker sjelden Ham;

men

Han burde betanke, hvad Han selv oprindelig havde
varet." —
Ester sin Tilbagekomst fra Sverrig bemcerkede
Meyer, at vi havde faaet nogen Handel igjen, men
den var desvoerre ikke til vor Fordeel; thi fremmede
Darers Jndforsel lettedes, og aljkonS Varer oversvommede (folge deraf Landet.
Zmidlertid havde Norge en meget fordeelaatig
Handel paa England, og vi Irak for privat Korntilfsrsel o. s. v. betydelige Remisser derfra.

Men da

Eoursen desuagtet stod saare stet, og Meyer troede, ai
man ved Operationer, om ikke künde forbedre den, dog
fkulde kunne hindre den fra at vorde endnu flettere,
og at Omstcendighederne i saa Henseende vare gün
stige, folede Han igjen Attraa til, om mueligt, at
hjoelpe det betrcrngte Foedreland.

I

Slutningen af

i8 io traadte Han derfor igjen ind i Forretninger, dog
med det besternte Forsoet, i alle Tilfoelde at trcrkke ffg
tilbage Aaret derefter.
af den N atur,

Hans nye Forretninger vare

at Han saae sig noesten nodsaget til

betydelige Vexelomsoetninger her,

uagtet Forretnin-

gerne angik fremmede Steder, og derved saae Han ffg
i Stand til deölettere at oversee det Hele.

Han ud-

kastede imidlertid nye Planer og fremkom med Forflag,
hvilke med hoicre Bifald siden ud'forteS.
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I Degyndelsen af i 6 n , forend Han endnu overtog
Operationen, provede Han sit System, og gik aldelesfrem
paa den samme Maade som siden.

A lt det Banco,

Han ei folgte, overlod Han til Bancocomptoiret, som
hver Postdag derved sik snart 20,
80,000 Mark 0. s. v.

snart 50 ,

snart

Han udvidede sine Jdeer med

Hensyn paa Standsningen af det herfkende Onde.
Endelig blev Rigtigheden af disse Jdeer indlysende.
Operationerne overdroges til Meyer.
For hver Loeser, der ei maatte have tydeliat Begreb om hvad det er, man kalder at operere med
Üoursen, anmcrrkes her, at det ikke bestaaer i andet,
end at kjobe alleflags Realiteter: G uld , S o lv samt
Vexler paa Frankrig, England, Holland og Ham
borg,

omscrtte disse i Hamborger Banco, og igjen

at soelge denne, som den M y n t , E n h v e r soger.
T il disse Forretninger krcrveö, naar de ffulle udforehensigtSmoesstg, gode Forbindelser og Credit, tilligemed virkelige Jndsigter, og disse besad vistnok Meyer;
thi det er ikke nok at kjobe og soelge; det kommer an
paa, hvorlede- det ene maae staae i Fvrhold til det
andet,

ligesom Tilfcrldet

er i Vexelanliggender.

Forend M e y e r traadte til Operationen, gjorde vel
Bankocomptoiret selv eller Andre for dereS Regning
omtrent noget Lignende;
vcesentlig Forskjoel:

men, hvad der gjorde en

de trak beständig paa 3 M aar

neber, hvilket bragte en Moengde Banco-Bexler paä
lang S ig t i Omlsbpaa 8 — 14 D age ,
maatte stige.

Meyer derimod folgte Vexler
hvorved naturligviis

Crediten

Naar man nu saatedes for Exempel

paa anfsrte Maade kjober for 100,000 Mk. i Realiteler,

kan man alter paa anforte Maade uden

Tab for det Offentlige scelge saadanne Summer z og
saaloenge man kan faae kjobt saa meget,
soelges,

bliver

som der

naturlig Diemcdet opnaaet.

bette Diemeeds Opnaaelse var der al Udsigt.

Tit
De af

Meyer i adstillige Maaneder anstillede Prover, forend
Han paatog sig Operationen,

gave Ham det meest

grundede Haab'om lykkelig Fremgangz

men flulde

stige Operationer lykkes, maatte fsrst haves Vished
om,

at Bancocomptoirets Gjeld i Vexelcirculation

var doekketz

thi ellers vilde dets Kjob paa Börsen

tilintetgjore Operationen.

Forend altsaa Meyer be-

gyndte den n e, vilde Han have Sikkerhed for hi in ,
og ifolge H4raf udstreves, i OvereenSstemmelse med
Rescriptet af 2Zde Septbr. 1811,

et Laan i Kjo-

benhavn og Altona samt andre Stceder, til hiin
GjoeldS Doekning.
beroliget,

M e y e r var nu saameget mere

som adstillige andre Anordninger vare

under Arbeide, hvilke maatte formindffe Trangen til
Banco og saaledes bidrage til OperationenS Lettelse.
Ester

bisse F o r b e r e d e l s e r greb M e y e r en-

7dekig for Atvor fat paa Udforelsen,

og denne aik

efter Dnffe; thi uagtet Salget i de forste 4 Maaneder var henimod z Millioner Mark Banco, havde
man dog ved Jndkjob i samme Tidsrum et lidet
Overskud.

Det var ved Udgangen af Aaret it z n ;

og nu gik, som forhen er bemerket,
Handele».

Meyer ud af

Ved sin Udgang paalagde Han imidlertid

sine tilbageblivende Assoeierede i Huset, som en hellig
P lig t, at opfylde det af Ham overtagne Hverv, med
andre Ord:

at fortsoette den begyndte Operation,

over hvis heldige Gang Han folede sig inderlig glad.
Derhos leverede Han ved sin Udtroedelse af Handele»
lil OperarionenS Fremme af egen Kasse 112,500 Mk.
til davcerende Cours, 800;
Han til den.

I

saa stcrrk en Tillid bar

den Commission,

som imidlertid

var nedsat i Anledning af de tvungne Laans Optagrtse,

og hvoraf Han var udnoevnt til Medlem,

forte Han for en stör Deel Ordet,

og,

ikke for havt Fjender og Misundere,

havde Han
saa ftk Han

dem vistnok nu> thi i Almindelighed blev Han anseet
for Ophavsmanden til hin- Forholdsregler;
sine sjeldne Gaver til at overtale,

og ved

formaaede Han

maastee og Mange til at bidrage over Evne, hvilket
dtsse siden fortrode paa.

Operationen blev,

som

sagt, fortsat af Husets evrige Assoeierede efter samme
P la n , dog paa en vis Maade under Hans Lrdning.

Jn d til i M arts 1812 gik Tinaen godtz

der

Llev forüden de allerede anforte z Millioner endvidere folgt 2 Millioner M ark,

og Kjobet tilligemed

Omsoetningen i Bancosedler belob sig omtrent til
samme Sum.

Men i M arts Maaned begyndte

Sagen at tage ep anden Vending.

Der solgtes i

denne Maaned 1,750,000 M ark,

hvoraf naturlig

en Deel til Laanets sidste Termin,

som dog neppe

oversteeg 4 til 600,000 Mark.
Ved Slutningen

af fornoevnte Maaned var

der kjobt nogle hundrede tusinde Mark mindre end
folgt,

og nu,

efterat Operationen i 7Z Maaneder

havde bidraget til at kette Handelen,

ophjekpe den

offentlige Credit, afvoerge Coursens videre Synken,
med ts Ord: gavnet Landet, opstod pludselig M an
gel paa Vexler paa fremmede Lande,
tig vare det,

hvilke egent»

som flulde dedligeholdt Operationen.

Hvad var under flige Omstcrndigheder at gribe til?
Gkulde man ophore,

saaloenge man endnu havde

Udsigt til at rede sig ud af oieblikkelig Mislighed?
Hvor oste vare ikke udenlandffe Vexlex r den ene
Maaned udeblevne fra Börsen, og havde den nceste
igjen viist sig der til Overflod? Derhos var Sagen
saa almeenvigtig,

at Hans Majestoet med Gtcrdr

gjorde Opoffrelfer,

for at fee Operationen fortsat

ester de dengang anta^ne Grundfoetningerz

man
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meente derfoc, at burde sorssge det nogle Maaneder
endnu.

Men M e y e r var imidlertid kommen paa

den Tanke,
Planer.

at man lsnlig arbeidede imod HanS

Han

vidste,

at der kom Sterling .fra

Norge, og at der var Banco i Kjsbenhavn, ligesaa
Eontanter, men moerkede, at det blev opkjobt, voere
sig af Speculantcr eller til andet B rug ; Manglen
var der altsaa jkke i Virkelighed.

Speculanterne,

meente Han, flulde man snart overvinde, naar man
kun blev ved at operere, og om altsaa Tingen desnagtet ikke tog en bedre Vending, maatte man sage
ved alvorlige Midler at komme til Kundskab om den
fände Sammenhcrng.

I

hele April Maaned var

Sogningen efter Banco stcerk,
ligt.

og Salzet betyde-

Selv hine Vexlec paa lang S ig t, hvilke man

i de forommeldte 8 Maaneder havde faaet for Vexler paa kort S i a t ,

selv

de forsvandt pludselig.

Der fremtraadte cg en uscrdvanlig Moengde Vexler
paa Ajobenhavn,

som dleve folgte paa Hamborgs

B o rs , og som gjorde det nodvendigt, ogsaa der at
operere. — E t Opkjob sandt altsaa efter alle Tegn
nmiskjendelig Sted,
Majestoet,

og dette foranledigede HanS

som selv ved den af Meyer overtagne

Operation haabede,

at afvcergede saa meget, hvad

Lidsomstoendighederne siden fremtvang, til at toenke
paa afgjsrende M idler.

Adflillige Rescripter

tit
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Borseommissairen vare Folgen:

Det forste befaleda

at opgive Navnene paa dem, der kjobte Banco. D a
man nu derved havde faaet at vide, hvem Kjoberne
havde voeret, og hvor betydelige de vare — i hvilken
Henseende Formodningen gij endnu videre end der
kom Vished for — blev der udnoevnt en Commis
sion, som stulde tilveiebringe Oplysninger om, tit
hvad Brug det opgivne Kjsb var skeet,

saavelsom

hyad der var Gründen til de betydelige Tratter fra
Hamborg og Gothenborg; og ved anstillede Undersogelser ersaredeS n u ,

at foruden dem,

der kjobte

til privat Behov, var der og Andre, der havde
kjobt de paa Börsen saa pludseligen forsvundne
Vexler, ei for at drive Agiotage med, men for at
soelge Bancocomptoiret dem;

og nu v a r G a a -

den lost.
Jmidlertid var M e y e r aldeleS uvidende om
dette Kjob fra Bancocomptoirets Side, hvilket havde
vedvaret siden Januari Maaned,

og udstrakte sig

endog til Contanter af meget betydelige Summer^
hvorfor vi og saae mange Tratter fra Hamborg«
At dette har voeret nodvendigt til StatenS Behov,
og at der ingen anden Udvei gaves, herom kan I n 
gen tvivle; men ar denne Nodvendighed, isoer ifald
man betalte lidt over Coursen, for M e y e r s H uus
svranledigede S avn

paa V exler,

er vel ligesqa
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uncegteligt.

M e y e r troede, at hiint Laan af ssere

Millionte ifolge Rescrlptet af 2Zde September i 8 i r
havde doekket BankenS lobende Gioeld; derpaa grundede Han sin P lanat,

og aldrig faldt det Ham ind,

hvad Statens Kasse kroevede til de lobende Ud-

gifter i 1812 maatte ssges paa Kjobenhavns Bors.
D a man imidlertid nu saaledes havde bragt i Erfaring,

at det nysnoevnte Tilfoelde virkelig havde

S ted , v a r n a t u r l i g den hel e O p e r a t i o n s 
P la n

kuldkastet

og U d s i g t e n

paa

een-

g a n g mo r k n e t .

Lcrgges hertit, at de, der fra

Januari til M ai

1612 havde tit Bankcomptoiret

folgt Banco, ved denne Leilighed opdagede, at Ope
rationen maatte voere paa Heldingen, nagtet Meyers
Huus

vedblev at

soetge,

ffadede bette,

maaskee

mere end selve Kjobet, Operationen- Gang; thi nu
tabte Endeel Tillid til den, og selv udenlands künde
man ikke ander end loegge Moerke dertil. Den kloge
Kjobmand med opmoerksomt Die danner strax S lu tninger, og indseer, at der ingen Enighed kan herffe
mere.

Imidlertid havde Meyer i Banco-Direktio

nen- Overvcecelse en Audients hos Hans Majestcet,
hvvraf Resultatet blev,

at Operationen jkulde fort-

soettes, nagtet Udsigterne ikke vare lysez og, til at
doekke Operationen, gaves der Anviisning paa endeel
ved Colonial - Afgisten i H-lsteen indkomne Barer,
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til Belob henimod 400,000 Speciee — et Offer, som
imidlertid, i Forholdet til Diemedet, ikke var stört, da der
formodentlig allerede den Tid blev toenkt paa Pengenefi
Reduction.

V i maae erkjende LandsfaderenS Dmhed

deri, at Han/ saaloenge som det spnteS mueligt, sogte
at undgaae denne Reduction;

og hvad betydede da et

Tab af nogle Procent paa Coursen,
have vcrret forebygget.

naar den künde

Salget af holsteenfle Re-

prcesentativer lil noesten al x a ri anskaffede ogsaa
Banco.
For nu at gjore flg endnu noiere bekjendt med
Lingene, sogte man at faae Oplysning om, hvad P ri
vate virkelig for det forste behsvede i B anco;

og alle

Handlende bleve nu opfordrede til at opgive dette. Angivelsens Resultat var, at ester Fradrag af den Sum ,
som man ffyldte for Contrabande - Varer,

saavelsom

hvad der blev kjobt, imedenS Oplysningen indhentedes,
blev i Gjerningen kun 1,500,000 Mk. til Rest, som
virkelig Behov. Denne Sum var vel ikke saa scrrdeleS
stör, og künde vel og ved overordentlige Midler voere
bleven tilveiebragt, naar kun det Onde derved var blevet ganske afhjulpet; men Stalskaffen, som Bancocomptoiret, behsvede endnu betydeligt. — Paa Börsen
künde der ei anskaffes mere. M an dcekkede altsaa M an 
gele» ved Laan paa forskjellige Maader, saaloenge bisse
künde faaeS; men omffder svigtede ogsaa disse, og paa

7S
Len anden Side aftog Handele» i Norge,
derfra udebleve,

kort:

og Vexler

alle Kilder vare udtsmmede.

Omtrent paa denne Tid var det allerede, at MeyerS
H uus onflede sig fritaget fra Operationen;

thi det

künde ingen Fonds erholde for det, som det vedblev at
soelge paa Börsen.

Vel künde der faaes Vexler paa

Bancocomptoiret i Altona; men dette Comptoirs Credit
var paa den Tid ikke blomstrende i Hamborg; og folgelig künde man ei med egne Endossementer sende alt
for mange Vexler ud i Verden, uden at stade sin egen
Credit.

Bankens Forflyttelse til Rendsborg gjorde det

endnu mindre mueligt.

Huset fandt, . aldeles ikke at

kunne vedblive Operationen loengere. — Hans Majefioet selv fra en, Statsministeren fra en anden, Meyer
fra en tredie Side opmuntrede det til, om end med
Jndstrcenknmq, at blive ved ; men ikke nok, at Huset
leed betydeligtTabderved, det stod e ndog i F ar e,
saafremt der ikke tog en bestemt Beftutnrng, paa en
viS berammet T id ,

ifald Udstgten ikke blev lysere, at

horejop med en Operation, som var det kun afNavN/
Men ikke i Dirkelighed.
Saasnart Huset, ifolge deraf,

allerunderdanigst

havde forestillet Hans Majrstcet detS Uformuenhed til
loengere at vedblive med Operationen, behagede det Al<
lerhsistsamme at rescribere Folgende:
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„D a Handelshuset, ifolge de indtraadte
„Omstcendigheder, har voeret nodsaget, allcrun„derdanigst at indberette, at det maatte ophore
..med de Coursoperationer, som det hidtil, ester
,.Vor Dnske og V illie , har udsort med ligesaa
„roesvoerdig Anstroengelse,

som umiskjendelig

„Opoffrelse, saa finde V i Os bevceget til, ved
„bisse

OperationerS Ophor,

at tilkjendegive

„Handelshuset, at V i med allerhoieste Velbehag
.«erkjende den ufortrsdne Velvillie, med hvilken
«ssamme stedse saavel under bisse ForretningerS
„Udfsrelse,

som ved andre og flere Leiligheder

„har ladet fig vcere magtpaaliggende, mueligt
„at understytte Vore allerhoieste Henfigter. —
^For at give Handelshuset et offenrligt Beviis
„paa deune Vor Tilfredshed,

have V i aller-

.naadigst udncevnt ders oeldre Medbestyrer D .
„A. M e y e r til Vor Hofraad, og tillagt Ham
„Rang med virkelige Justitsraader,

hvorpaa

„Bestallingen igjennem Wort Rentekammer vil
„vorde Ham meddeelt.

Zsvrigt ville V i,

i al-

„lernaaadigst .Tillid til Handelshusets vedvaren^.de Nidkjoerhed for Vort Dedste og Hengiven„hed til Os, have det anbetroet flere forfljellige
«.Forretninger sor O s umiddelhar,

hvorom V i

So
,,n«rmere allernaadigst ville tilkjendegive samme
<.det videre Fornodne."
-

Besalende Eder G ud!
Eivet paa Dort S lo t Frederiksberg den tSde Sep

tember 1612.

T il
Handelshuset M e y e r k T r i e r .

Paa hver Tid vilde en saadan Sktivelfe voere
hderst kj oerkommen og hoedrende sor hvem den angik;
men ingensinde künde den voere det mere, end da, naar
Man med den bedste Dillie, med Tilstdescrttelse af egen
Fordeel og Opoffrelse af egen Formue,

stroeber at

frcmme Köngens og Landets V e l, og derfor af Medboraere lsnneS med Miskjendelse; da maatte en saadan allerhoieste Erkloering af Monarken have en i hsi
Grad t r ö s t e n d e vg b e r o l i g e n d e K r a f t . —
-

Dette var en sanddru Fremstilling af Meyers sidste

paa Regjeringens Vegne udforte Operation paa Börsen
til at opretholde Cvursen;

og saa sammenligne man

hermed, hvad derom fortaltes og snakkedes; den var
tigtigt beregnet, og den stod fast, saaloenge den hvilede
paa den Grundvold, hvorpaa den var opfort, men saa-
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snart denne togeS bott, faldt naturlig hele Bygniu»
gen.
Saaloenge Statökassen ikke behovede at söge om
Hjelpekilder paa Börsen, maatte Planen lykkesz men
saasnart Hirn Nodvendighed rndtraf,
längere bestaae.

Vel flges der,

künde den ikke

at Nogle noere den

Formening, at det var denne Operation, som skal have
sat Statscassen i saa storBanco Gieldz man vil imidlertid af det Anforte see, at bette Foregivende ikke har
sin Rigtighed z thi allerede vedUdstedelsen afRescriptet
af 25 Sept. i 8 n , ved Operationens Begyndelse, var
jo Bancocomptoirets lobende Gjeld omtrent 4 til 5
Millioner Mk. Banco, hvorunder ikke indbefattes den
betydelige Sum , det skyldte til Handelsbuse, som havde
forstrakt med Laan m. m. —

Den S u m ,

Banco-

comptoiret til Operationens Vedligehvldelse gav paa
den T id , da der blev mere solgt end kjobt,

belob sig

til omtrent 1,600.000 M k .; men denne Sum og me*
get mere er og af samme Comptoir udenfor Operatio
nen bleven kjobt kra Januari til M ai 1812.

I

alt

Fald var denne ikke nye, men havde, kun i en anden
Skikkelse,

voeret anvendt alt siden Krigens Udbrud;

med hvor megen Bekostning er her ikke Stedet at under-

s»ge.
Maaffee tor af denne Fremstilling haabes nogen
Virtning hvs oplpst og rekstaffen Mand.
A

O ! at vi
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dog ville samle Styrke lil alvorlig Tanken paa Foedrelandets fände Tarv,

ril rigtig Befluelte afTingeneS

virkelige B asen, da skulle vi vorde lykkelige. —
Esterat Huset havde fratraadt Operationen, lod
man 8 af vore störe Handelshuse afgive Banco lit
hoiere Cours paa z Maaneder — et Berns for at man
endnu ikke havde opgivet Systemet. —
D i vende os igjen til Meyers huuslige Liv og vedtagne
S ysler efter Hans Udgang af Handelen« V i have alle
rede ( S . Av) anmarket, at der i Hans si'dfte2Aar foregik en Forandrmg i Hans Hjemliv. Denne bestod deri,
at harr anstaffede flg Hefte ogVogn og kjobte et Land
sted i Gjentofte.

Uden at indlade öS i alle de Besyn-

derlighedStroek,

bisse Nyheder foranledigede,

ville vi

blot anfsre, at Han fta nu af ogsaa ivrede imod den
Syge, at Ligge paa Landet, isoer naar man endog vilde
ndgive delte for orconomisk rigtigt,

og heraf log Han

da Leilighed til igjen at ride paa sin gamle Kjephest —
Luxus.

Han udregnede, hvor meget hvert Bcer paa

hans.Troeer kostede, optalte de smukke SolffinSdage og
Tim er, Han usd i Gjentofte, og udledede Kjobenhavns
hele Higen efter Landlivets Gloede fra — Mode. Han
flaanede flg ikke setv r

men man maa prove Alting,

sagde Han — dog havde Han i si't hele Liv aldrig v«ret
paa Comoedim. —
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Neppe var Meyer traadt ud af Handele», forend
Han fik Lyst til at soette endeel af sine Midler i Fabrikanloeg.

At Han derved stiftede Gavn, behover vel ikke

at beviseS, nagtet Han ei selv dreiede Rokken, voevede
Ulden og farvede Garnet — nagtet, stger jeg, thi det
er jo blevet lagt det mosaiste Troeösamsund til Brode,
at de ei selv, eller kun faa af dem, arbeidede med i de
af dem oprettede Fabriker z og bisse selv for Landet saa
saare vigtige Anloeg ere blevne stillede i et ufordeelagtigt
Lys.

Men hvad var bette andet, end en nyProvepaa

ussett indffrcenkedeDomme— som vilde man i England
a f e n S i r R o b e r t P e e l forlange, at Han med Fa
milie stulde gaae ved Listen og trykke Cattuner! man
vilde lee af saadan Paastand.

Det erPengene, rigtig

destyrede, der stabe Anloeg; det er Handel-forbindelstr og Jndssgler,
foetningen;

der lette Jndkjodet og fremme Af-

forene sig dermed opvakt Hoved og

U f o r t r s d e y D r i f t i g h e d , saa fremstaaer en fuldkommen Enttepeneur,

som ved sine Jdeer og Pnrge

yder Landet tustndfold mere end ved sine Arme og An
dre- Peuge.

Hvor derimvd de omtatte Egenstaber ei

finde- ho- dem- der forestaae en Fabrik,
mere Skade end Gavtt af denne;

har Landet

ihr- da er Fruqten *

altid Ufuldkommenhed, hvitken ved Sammenbold med
«denlandste Fabrikate opstilles til Erempel.

M en ikke

blot anvendte Meyer setv Penge paa Fabrrtauloegz harr
F 2
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opmuntrede og Andre dertil. Hvad Fabriken ved Toldbodveien kan levere, er noksom bekjcndt:

den-Fabri-

kater ere saa fuldkomne, at de ved Udstillingen af indenlandsk Konstflid i 1815 tlldroge sig saamegen Opmcrrksomhed, at selv Oldermanden for Dugmagerlauget — uagtet Klcederne vare sorsynede med alle muelige Stemplet — ansaae dem for miStcrnLelige,

og

meente sig befoiet til at anglve dem som saadanne. Udfaldet afden i bemeldteAnledning anstillede noiagtige Undcrssgelse af vedkommende Autoritet blev naturligviis aldeles cerefuld for dem,

man havde havt i Sinde at

bestjoemme.
Videre anvendte Meyer en vis Sum til at fremhjelpe unge Handlende med, imod en simpel Disconto
af6 Procent z Han tog a l d r i g mere, udenafTidsomstcendighederne at lade sig bestemme til

at tage

enten Rigsbankens DiSconto eller mere. — Uformuende Haandvcerkfolk og Andre fandt ikke windre Understyttelse hos Ham — det var Hans Bestjoeftigelse: for
Resten künde Han Heller ikke endnu rive sig loS sra
Comptoiret, men indfandt sig der hver Morgen Kl. 7,
Hans gamle soedvanlige Tid, for at höre Et og Andet.
Meyer satte en Stoltbed i at fsre en Levemaade, forstjellig fra Andres,

hvorved Han troede at have stabt

sig den hsieste Uafhoengighed; men, da det var et Hovedtroek i hans Charakteer, i Lsndom at gjore vel(hvor,

paa mangfoldige Exempler künde opregncs), fandt Han
ingen Glcrde i, offentlig at vorde omtalt og roest etter
paa anden Maade hoedret.

D a Han derfor af HanS

Majestcet blev udncrvnt til Hofraad, og af denne Biographies Forfatter fik Efterretning herom, sagde Han,
blegnende afSkroek, til denne og Hr. Trier: «,det koster
mit Liv ; den kongelige Naade vil gjore mine Fjenders
ogAvindsmoends T al ti Gange saa stört"; og Han var
ncrr ved at have frabedet stg den;

maaskee kun den

Ham saa over Alling dyrebare Haand, hvorfra den kom,
holdt Ham tilbage.
Om Rigsbanks -Forordningens Jndhold

havde

Han ingen Kundstab fsr dens Offentliggjorelse.

Men

stemmcde den end ikke ganste med Hans Jdeer,

isoer

sorsaavidt man ei kroevede S o lv strar,
dog Taushed.

iagttog Han

Forst da Eoursen kom paa 550, ud-

brod Han med Taarer: „hvad flal der blive af o s ?"
Dette foranledigede Ham til at udkaste et Forflag
af felgende vcesentlige Zndhold.

Ester en Jndled-

ning, hvori Historist gjennemgaaes alle Finantsforetagenoer fra 1807 til 1813,

bliver Han ved,

at da

Rigöbanken endnu ikke saae sig i Stand til ved Sotvets Udgivelse at ophjelpe.Sedlernes Cours, og det dog
var yderst vigtigt at bemeldte Bank s t r a x vandt en
almeen erkjendt Tillid, ved hvilken alcne det tilsigtede
M aal künde naaes, gjerde man bedst i, at udstrive en
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Solvstat efter samme Grundsoetninger, som den forrige Kopstat, med 2 Specier for hver Person.

Denne

Skat, som stulde voere afsondret baade sra Finantserne
og fra Rigsbanken, saaledes anseeS som et F i d e i C o m m i S f or L a n d e t ,

vilde indbrinqe 4 ' til 5

Millioner. — Rigsbanken,

under hvis Forvaltning

den stylde henloegges, havde s t r a x at scelge de indkomne Specier til A l l e og E n h v e r a ^ N b d . pr.
Specie.

Naar herved en fuldkommen Overbeviisning

-lnündelig vax tilveiebragt om,

at der ved Skatten

alene künde indfries saa og sa.i mange Millioner, vilde
den attraaede offentlige L illid umuelig kunne savneS.
Meyer meente,

at de,

Skatten i S o lv ,

som ikke maatte kunne levere

ogsaa stulde voere berettigede til, at

yde den i Rbd. til bemeldte P riis, 4 ^R b d .; dog saale
des, at Kjsbstoedbeboere ingenlunde maatte kunne unddrage stg fra at levere Skatten i Natura.
A lt maatte man ordne Sagen saaledes,

Fremsor
at Skattens

Afsondring fra de offentlige Finantser var indlysende
for Enhver.

Meyer var iovrigt meget bekymret, af

Frygt for, at dersom dette eller noget lignende Middel
ikke s t r a x blev grebet, vilde Coursen paa Rigsbankscdler, uagtet det bedste Fundament for Banken, dog
ikke kunne holdes fra at synke. —
Men M e y e r blev syg.

Allerede i Begyndel*

sen af 18 lz strantede Ham

Det forste Tegn paa.

87
Sygdom var en lidcn Hoevelse ved Halsen;
bredede sig, og blev alt stsrre.

den rrd-

Kjertlerne vare angreb-

ne.

Den hele Kjertel-Organisation var vistnok svoek-

ket;

thi M e y e r , hidindtil aldrig egentlig syg, havde

dog imidlertid noesten hvert Aar havt Bylder eller
Hoevelser.

Uagtet Sygdommens uafbrudte Tilvoext,

blev M e y e r endnu beständig i Brvoegelse, og glk selv
hveranden Dag til sin Loege,
sor at raadspsrge Ham,
Ham at gaae ud.

Professor H e r h o l d t ,

indtil denne endelig forbod

M e y e r begav sig da til Gjentofte,

hvor Conferentsraad C a l l i s e n saavelsom Professor
H e r h o l d t troede,

at der var mere, som künde ad-

sprede og sysselsoette Ham.

Men Sygdommen blev

ved at tage til, og Hoevelsen grcb saaledes om ssg, at
den tilsidst ganffe vanstabte Hans Hoved.

Skjont

ikke egentlig sengeliggende, leed Han Haardt, og folede
sig meget syg.

Han oprettede derfor sin sidste Villie,

hvilken Han selv noesten ganske hensatte i Concept.
Undcr alle sine Smerter viste Han sig imidlertid
aldrig utaatmodig, men beholdt sin futde Aandskraft,
glemte intet Anliegende.

Hans Hjerne var overalt

den bedst uddannede Deel af Hans Legeme, og hoevdede
sin Rang indtil HanS Dodsdag.

Ogsaa nsd Han r

sin Sygdom overordentlig mange Bessg as Denner og
Bekjendtere,

hvilke bragte alsksns Gjenstande paa

Bane. DeSuden deels loeste Han selv, deels lod han sig
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foreloese Alt, hvad der udkom her i den brkjendte Feide
1813.

MedensForfatteren heraf ndarbeidede stn forhen

anforte Skrivelse til Lueders Oversoetter, var Han saa
hcldig, at Meyer gjennemgik Concepten med Ham, og
meddeelte Ham en og anden Erindring.

Den onttalte

Pennekrig crndsede Han imidlertid saa lidt som Enhver,

der har OplySning og ZEresfslelse nok til at

hoeve ssg oder Sligt.
Ded SygdommenS Noermelse til sin Hside meen
te Lcegerne, at det dog var raadeligere, om Meyer kam
tilbage

til Kjobenhavn,

hvor Han künde faae mere

Pleie og have Hjelp ncermere ved Haanden. Groedende
forlod Han Gjentofte; dog fattede Han ssg strax igjen,
saasnart Professor Herholdt og jeg, som begge fulgte
med Ham, indlod os med Ham om Et og Andet.

Om

Landers Forfatning talede Han idelrgen i sin Sygdom,
og aldrig uden Taarer.

/.M it stakkels Danm ark!"

rrdbrod Han oste, foldede saa H«nderne, og oploftede
i stille Andagt til Himlen stne Bonner for der betrüengte Fcedreland.

) lf en Heendelse horte Han, Eoursen

var falden til 8000;
kalde kil sig,

i Dieblikket lod Han Hr. Trier

for at erfare om det var sandt, og da

Han stk J a til S va r, brast Han i Graad, modtog in
gen Trost.

Jeg vilde have onster, at alle Hans lumste

Fjender saavelsom Hans miSkjendende Venner i de
Dage.havde sect hami sikkert bavde de sorandret derer
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Tanker.

Dette blev i bet mindste Tilfoeldet med nogle

af det ffdstnirvnte Slags. — Hans Sygdom tog t il;
Synet af Ham var gjennemtroengendez
firivelig,

Han leed ube-

men beholdt endnu stedse en Sindsstyrke,

som kun den kan bevare, der med en reen Samvittr'ghed
trache5.srem fer Alles Dommer.
Han aldNes ikke.
den.,'' sagde Han;
have for mig?

For Doden frygtede

„Je g groeder ikke af Frygt for Do^net^ hvad frygteligt stulde denne

jeg har virket; jeg paffer vel Heller ikke

mere for denne Verden; jeg har ingenBorn, In te t af
hvad der ellers gjor Menneflene det saa smerteligr, atffge
Jorden Farvel.

Men jeg

forlader min Konge i

Trcengselens Tid, mitFodeland i UlykkensDaoe— det
gjor mig Skilsmissen saa tung;

künde jeg blot fee

dem lykkelig! O ! med Gloede gik jeg Doden i Mode."
Nogle Dage for Hans Dod

fortalte jeg Ham,

ar

voce Trovper havde havt Fordele i det Meklenborgffe,
og at det tegnede godt.

..E r det sandt, er det virkelig

sandt, min S o n ? Har du ikke loest Aviserne, saalcdes
som du onskede, at det ffulde voere?" „ N e i! Onkel,"
svarede jeg, „det er virkelig sandt."

Med et opklaret

Anügt hoevede Han sig fra sin Stoel, oa Klcrdestaarer
trillede ncd over Hans Kinder;

men — det var hanS

fidlte GlLde herneden! — Hoevelsen begyndte nu at
trykke Hjernen.

Folgen var Band i Hovedet.

Han

havde ikke mcre sin Sämling, undtagcn enkelte Kjebli^

yo
hvilke

da

„StakkelS D anm ark!"

paa HanS Lcrber,

stedse svoevedc

saa man noesten künde sige, at Han

dode med dette Udraab.
Meyer var religiös og samvittighedsfuld z derfor
var Han forberedet paa Doden,

den Han modtog med

d e n s Rolrghed, der toenker og Händler som Han. Han
dode om Morgenen den zo August iZ lZ .
labte i Ham en retstaffen, v'irksom,

Köngen en hengiven, irofast Undersaat.
kegroedt af Mange,

Danmark

oplyst Borger,
I Stilhed

for Verden beklaget af Faa.

Strax efter Hans Dod indleb fra Geheime-Cabinets-Comptorret til H r. Trier og noervoerendeForfatter
folgende Skrivelse:
„Budskabet om Hofraad M e y e r s Dod,
„der for mig som HanS fände Den er personlig
„smcrtelig, har jeg allerunderdanigst bragt Hans
„Majestcet. — Allerhoistsamme har kjendt, agtet
„og yndet den Afdode, som Mand af lyst Ho„ved, af kundffabsrig Erfaring og af «del Ret„ffaffenhed,

der til hver Tid gav de umiskjen-

.«deligste Prover paa virksom Kjerlighed til Foe„drelan'oet og urokket Hengivenhed for Köngen.
««— Efterretningen om at have, blandt Sine troe
..Undersaatter labt en saadan Mand, har bedro
h e t vor gode Konges for cedle Folelser aabne

-.Hjrrte.

Hs. Majestät har allernaadigst paa-

,.lagt mig, at tikjendegive Dem , minc Hcrrer,
..AllerhsistsammesDeeltagelse j Sorgen over L e 
eres Tab ."
..For

mig

personligen

er

det Trang

..at bevidneDem, atmin S o rg over hvad Kön
ig e n og Landet har tabt j den Afbode, vilde
..vcere stör, om den end ikke, som Tilfoeldet er,
.. blev forstorret derved, at jcg tittige har at be..klage Tahrt af en M a n d ,
.. sat soerdeles ^Priis paa.

hvis Venstab jeg
Jkkuns dcri kan jcg

. finde nogen Trost, at MandenS fände, cedle
..Charactrer og sjeldne Egenstaber, sikkrere ville
..erkjendes og paastjonnes, nu, da det Stov,
e.der stal doekke Hans afsjelcde Legeme, vil qvcrle
..den Misundelse, Avindssyge

og Smaaheds-

.,aand, hvormed den usle Verden hjemsoger Le
rnendes virksomme Fortjenester."
„Modtager, mine Herrer,

Forsikkringen

..om o. s. v. o. s. v . "
P.

Jessen.

Zrederiksberg S lo t den Zv August i6 iz .

T il
D H r. T r i e r s N a t h a n s o n .
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Nogle Dage

efter-Modtagelsen af detta Brev

fremstillede jeg mig for HanSMajestoet med allexunderdanigst Taksigelse for det forundte Beviis paa Hans
Folelser ved den Forevigedes Dod.
bliver mig,

hvad jeg her saae og horte.

min Konge rsrt;
Lcrber.

Uforglemnieligt

L a n d et s

Skjonsomste

Jeg saae

Hjertesproget horte jeg fra. Hans
—

Vpperste
jeg bor

varog

og ma a

ikke

den
sige

mere.
M e y e r blev 60 Aar gammel.

Han esterlod

sig ingen B o rn , — derimod mange uformuende Paarorende.

Jblandt diffe deelte Han for storste Deel sin dis

ponible Formue. Hans allernaadigst coufirmerede Testam entaf6A ug.iZ lZ indeholderingen anden Bestemmelse
end Forholdet, hvorefter Pengene stulde fordeles imellem
hanSSlcegtningerz iSoerdeleshed finde vi her noestcn zo
irmyndige Born.

Det bor ved denne Leilighed ikke forbi-

gaaes, at M e y e r viste sig aldrig mere munter end
i Selflab med Born.

Han udtoenkte endog alstons

Loier for at more dem.
S in Tjenestepige tillagde Han et Udstyr af 1000
Specier;

overalt har Han stedse viist sig gavmild,

naar Tyende forlod Hans Tjeneste for at gifte sig.
De bleve og siden ved, joevnligen, med Familie, at bessge Ham, og node en velvillig Modtagelse.

Han

holdt aldrig mere end een Tjenestepigez ihr Alling var hos
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Ham beregnet paa Oeconomie, og i denne Sag i
Soerdeleshed paa Huussred, som Han kalbte bet. Foruderr
sin saaledes deelte disponible Formue eiede Hanen indis
ponibel, nemlig B ank-Laan, hvilke Han for sin Dod
havde omsat til 294,000 Rbdlr. S . V . i uopsigelige
Obligarioner, ogden besternte Han til Legats* for offentlige Strstelser, isoerSkoler.
stamentet vedlagt,

Etundcr Forsegling, Te

i jodisk-tydst affattet egenhcen-

digt Brev havde bette Jndhold-'
„Ved Euds Hjelp!

Gjentoste.

Folgende er min sidste V illie :
Jeg befaler og anmoder Executorerne

i mit

Boe at esterkomme Folgende:
1) AldeleS ingen Prägt ved min Begravelse, saa
faa Dogne som mueligt, og paa ingen Maade
flal min Karet kjore med.
2) Hverken Overrabineren,

eller hvem det vcere

vilde, stal ved min Begravelse eller andetstedS
holde Sorge- eller Lovtale, da bette er imvd
min Billie.

*) Hvis Fundats i sin Tid skal blive bekjendtgjort.
Eancellieraad F u g t , Gtosserer S. S. T r i e r
og F o r f a t t e r e n heraf.
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z) H r. G e d a l i a (Overloerer ved Friflolen), flden
Han paffer sin Dont med F lid , flat Han have
sor stn Datter, naar hun indlader fig i ZEgteflab,

io o Rdlr. Hamborgrr Banco tillige-

med Renternr.

Zeg anmoder Ham tilligemed

Bornene paa min Grav
V jk i
gelse,

at sige Bonnen:

Dog med den dodbelte Betin
at det fleer med Directeurerne- Sam-

lykke, og at de indsee,

at det ved TidenS

Lsengde ikke foraarsager vogen Norden; i modsatFald forlanger jeg det ikke — det er endog
imod min Billie.
4) io Lcerde skulle i H r. T r i e r s Synagoge loese
saavel om Morgenen som om Aftenen,
hvilket Executorerne ville betale dem,

for

nemlig

i eet Aar.
5) Paa Lirgstenen flat staae saaledes:

Her er

begravet Forstander og ZEldste D a v i d ,
Sen

af

Meyer,

Forstander og ZEldste

en

Amsel

tilligemed Dodsdagen — og intet

videre.
6) 3 Hr. T r i e r s Synagoge er det Skik- naar
man holder SjoeLemeSse,

at man

amtaler
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min afdode Broder, den fromme H r. M o s e S ,
men paa ingen Maade flal man omtale migz
Ihi jeg er ikke vorrdig dertil.
7 — i0 incl.) indeholder nogle Pengebestemmelser,
hvoriblandt 400 Rbdlr. til Loererne ved Fattigflolerne.
n ) Endnu ligger dette mig paa Hjertet,

nemlig

min Hustro, som aldrig har sogt nogen Fornoielse, langt mindre efter min D od, da hunkommer til ar sidde som en sorgende Enke,
som ikke har nogen Tröster — da jeg dog for
min Familie i mir Liv har virket efter Evne,
saa anmoder jeg alle Konerne i min Familie,
at holde hende med Selflab,

ligeledeS mine

trende forhenvoerende Tjenestepiger,
Schönche

og M a r t h e ,

Belha,

som nu kjende

hendes Natur noie, at voere hende ved Haanden.

(Her folge nogle Pengebestemmelser).

H r. T r i e r og Hr. N a t h a n s o n ville nogle
Dage efter min Dod lade Konerne sammenkalde hos Madam T r i e r ,

dog ikke alle af

min Familie (for den Kyndige er dette nok)
og foreloese dem dette. — Jeg veed,

det vil

ikke gaae mig b-dre end den hele Werde»,
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hvad Zorden bedcekker

(for den Kyndige er

dette nok) men hvad stal jeg gjsre! *- Jeg
haaber, at Hr. T r i e r og Hr. N a t h a n s o n
Dille gaae hcnde til Haande med Raad.
Fra nu af har jeg ikkun een Bon tilSkaberrn:
at min Dod mäatte forsone alle mine,

saavel sor-

scrtlige, som uforsoetlige Overtrcedelser, Forseelser og
Spnder.

David
Meyers

Meyer." —

Formue bestod L et ringe Jndboe,

294,000 Rdlr. S . B . ikongeligeObligationer, 50,000
Rbdlr. S . B . i Pnoriteter, og 400,000 Mk. Banco.
I

Aaret 1779 eiede Han 70,000 Mk. Danco,' ester

afvexlende Held og Uheld i stn Handel

eiede Han

1807 en Summa äf 750,000 Mark, og ved <rn Dod
havde Han,
Disponible

Mk. 400,000

Indisponible circa 150,000 M k.,
som bleve omsatte til anssrte
294,000 Rbdlr. S . V .

150,000

Priortteterne omtrent
ialt Mk.

25,000
575,000

Hans Formue var altsaa i Krigens Aar sjunken over 175,000 Mk. Banko.
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Skulde dette da vcrre den Mand, det
ved Kunster og Kneb,

ved List og Under»

fundighed, i Trarngselens Lid, paa F«drelandetS og Medborgernes Bekostning havde
beriget sig?—Jeg har for Mine nulevende Medborgere, som
for den os M e dämmende Efterverden, sremlagt e«
Udstgt over M e y e r - Vandel og D aad, og jeg hat,
saameget jeg formaaede, afholdt mig fra BiographerS
almindelige Svaghed, at v«re blot Lovlaler.

Zeg

har ogsaa taget Hensyn paa M e y e r - Ufuldkommenheder; men jeg maatte have kranket Sandheden, om
jeg ikke tillige ester Overbeviisning havde forkyndt
Han- Roes.

M e y e r var ikke — »g hvo er det? —.

fci for Feil.

Hvad der meget jkadede Ham, var for»

modentlig Mangel paa Opdragelse og Dannelse ; ha«
var maajkee alt for raa Natur.

Hans idelige Tale«

om Peng« v. s. v. bragte og vel Mange paa urigtig«
Tanker om Ham; men dette var Alt In tet mod Eet—
som ei var Hans Brode, men stkkert jkadede Ham frem«
for Alt. — ' ' M e y e r bekjendte sig til den mosaifle
Religion;'' og det var noksom Grund til at laste og
vragr hver Hans Daad.

M an vilde feile, om ma«

trvede, at hvad jeg endnu her vil lsgge t il, flulde
G

dS
vcere en Folge af Harme over dm FremgangSmaade,
man tillader sig imod mine Troeskorvandte.

Laygtsta l

M an maatte vcere i siet Forstaaelse med sig selv, naar
man ikke fuldkommen ro^ig künde fee ned paa Saadank: den hele Sag betragter jeg aldeles ikke svrtt
Bekjender af den mosaiste Troe,

mm som Medlem

ei blot af Statens men af Klobens störe Samfund,
-3 som saadan anseer jeg Skriget imod Joderne foc
soerdeles almeenstadeligt.

Det forleder til en aldele-

yrigtig Synspunkt: vi indbitde os at have fundet den
fände Grund til vore Lldelser, og lade det beroe der»
ped, stj.qy.t vj traf paa den Migtige.

Hvad vandt da

Norges Pengevoesen veh Forbudes imod at Bekjenderaf den mosaiste Troe nedscette sig der? Faldt ikke Vexel^
(oursen endda beständig siden Reductionen, endog tit
den tredje Deel-4 Ingeylunde v^er- hrymed meerttt» at
det i nv)hsattc; Tilfselde yjlde have gaaet bedre; saa
yreget tqr dog siges, at vel organisepede Banquierhuse.
yiide, eftcr minDverbeviiSning, vcxre til stört Gavn for
Rorgts Peugev^sen; men Beviiöforelsen, ihvor let,
vilde lede for yivt ud.

N ok: havdr Meper ikke vceret

Bekjender af den mosaiste Religion, Han yilde da vist
med det halpe af de Fortrin og Fortjenester,

Han

pncegtelig desad, vcere bleven almindelig hyldet, offentlig besjungen, til Monster sremstillet.

Det(e er

imidlertih Oplosningm af det maastee ellers Gaade-.
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sylde i Bedommelsen af Meyer.

Hvor Hans Troes«

foryandf tryeder frem, i hvrlkensomhelst Skikkelse, kan
Han voere vis paa at man betragter Hans F«cd sra en
vrang Side, at alle Hans Foretagender blive ilde udlagte^

Viser Han fig gavmild imod alle Lidende, og

pges det, at Han isoer forsorger sine faltige Religionshrodre/ saa "har Han jo Rigdom uok dertil, eller det
Acer for at hramrye dermed; man veed ei, hvad man
ffal gjsre med Pengene."

Skakt'rer Han, saa "er Han

en fällig Dlodsuer" eller saadant; driver Han en ordentttg Handel, saa "tager Han Luven fra alle Andre, og
sPeender saatedes om sig, at Han tilsidst regjerer hele
!Landet?' Understytter Han bet Offentlige, saa "har Han
en ffjult Bevveggrund og ssger imidlertid paq en änden
Kant at holde fig ffadeslos eller vil besmpkke flette
Handlinger." V iftr Han som Handelsmand Dreltagelse
for noget udensor fit Fag, saasom for Kunst og V idenffab, saa "er Han henreven af Forf«ngelighed og
Udmoerkeksessyge"; kort: til In tet bestemmos Han af
rene Devoeggrnndo;
aaben.

for Edle Folelser er Han lkke

Men gjor Han sig paa den anden Side ffyl-

dig i Teil eller Svagheder, hvilke vistnok, ihvor de
findes, bsr paataleS og revses, naar de ere ffadelige,
hvorledes seer Han da dette udfort? Jkke dadles Han
som et Menneffe med mrnneffelige Skrobeligheder,
men "her have viJoden," hedder det- "saadanne ere de
G 2
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alle." Hvortil imidlertid denne Roden i NeestensSynderegister? V il ikke Enhver, ved at gribe i egen Barm,
der finde Stofnok til Selvydmygelse? — Allevegne betragtes Joden sommistoenkelig, og Hans UfuldkommenHeber beffues med et Forstorrelsesglas.

M an forlanger

mere a f H a m , end hvad man afMenneffet iAlmindelighed kan vente.
Englejode.

Jeg gab seet Idealer for saadan

Men lad os Undersoge denne Sag lidt

noiere! — M an stger, man har loert at kjende B e
henderen af den mosaiffe Troe af hanS Haandteringer,

og bisse ere Vmdesyge og Aager. — Men

bestaaer da Lasten kun i Handelskneb og Kunster,
og ere endog disse eiendommelige hos Ham? *) —
Widere:

at tage 20 til 30 Procent Disconto,

er

vel nu omstunder ingen Brode mere — ifald det ellers
indeholder Sandhed, at saadant er almindeligt.
falste Eeder med stmulerede Skibspapirer,

End

hvorved

Statens Velfoerd oste udsoetteS?

End forroederiske

Spioner til Foedrelandets R u in ?

End Samqvem

med Fjenden ved at tilfore Ham LevnetSmidler? Skulde
alt bette ikke fortjene at loegges i Vcegtffaalen?

End

de forste Fornodenheders Udhokrere, som anvende deres
*) M an behage blot at eftersee H ö n n s Betrugs
Lexrcon, hvori Joderne ingenlunde spille en Hovedrolle.
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hele Tid blot til Skjcenken, ere de, selv da, naar de
ledsage bette med falst Voegt og Maat eller Salget af
fo^dcrrvede Varer,

eller forvandle dereS Kipper til

Ejemmesteder for Tyvekoster og Stevnemoder for Pak,
riyttige og duelige Borgers? og nu Selvberigelser ved
Leverantser af flet Fode for Krigeren eller Foder for
Hans Hest, eller vel endog ved Helligdomsran paa fader
lose BornS Eiendomme, ere de intetfigende? Jeg taler
ikke engang om

saakaldte grove Misgjerninger,

sjeldnere i vor fine Perden: Mordbrand o. s. v. —
Hjertet blöder, naar man tcrnker paa Roekken af de
mennejkelige Forvildelser; og dog ffal enhver Dogenigt
eller Flaue, naar de blot noevne Joden, finde Medhold i at fornoerme og forhaane den duftige Hand
lende, den arbeidsomme Haandvcrrksmand, den vindskibelige Fabrikant,

den strcrbsomme Kunstner,

oplyste VidenffabSmand?

den

og vover Nogen at loste

fi'n Stemme herimod, hvad har Han at vente?

Jeg

toenker her paa den sag nidkjoere, virksomme, utroettelige,

redelige,

godmodige

BärenS.

Sjeldne

M an d, D u er i Evigheden — ogsaa Dig har man
beskyldt, for at D u lobst Dig kjobe til at fige Sandhed; forGud den Alseendc kan jeg hoitideligen erktoere,
at det er ikke saa. — Jeg kjendte Bärens noie nok,
til for Samtid og Efterverden at turde vidne det.

IV2
Ofte har jeg toenkt paa, hvorfor man da iblandt
sig vil taale Mennester saa farlige for Skaten.— I
Aarhundreder har man derom flrevet og KentagetZ
men Beviser? Beviser?? — Maaffee at de ere de svageste — alksaa den Stoerker-s Ret? — Elker man M
godtgjere Jedernes e v i g e Chatakkeer äf ?tbrahams
Adfoerd imöd Hagar og Jsm äel, ZacobH Bedrag mod
Esau, saavelsöm Laban og flere enkelte Tröek af Ekelte
Mennester, vil bevise Jedernes Ladhed af fremmedeArr
bndsfolksAnvendelse til at opfSke Templei, en Nodvendrghed, Salomon delede med nogle af den nyere TidS
Monarker? Skulle flige isolerede Exempler kunne gründe
eü almii,d-lig Fordsmmelse for Trusomhed, D-dragerie,
Ladhed, hvorledes vil det da gaae med Dommeki oder
hvert Folk i Verden?

Med stimme Feie stulde man

fra Abrahams Hengivenhed i GudS Billie og de andre
störe Dyder, Biblen er tilg paa, kunne godtgjere, at
alle Jeder ere gode, oedle Mennester.
Men maastee skulle da Skribentautoriteter afajere
Sagen? og hvo ere da i Almindelighed de som i denne
Sagstrive? Sluttede ei dlsse fra den saakaldte Hofjod-,
etflaas Commissionair til Godt og Ondt, til at soelge
gamle Kloeder og reise Penge for dem osv., en Stakket,
som Skjoebnen domte til at snakke sine Principaler
efter Munden?

Skriftautoriteter! hvorpaa gründe de

sig, hvorved soranlediges de i Almindelighed?

Kun

rv )
Lidet fordres der lii at bringe en Forfatter i HarMe
imod Bekjendcre af den mosaiffe Lrde.

End under

den mindste Ordvexltng imellem BidenlkabSmSend kan
man jo, som Bladet Dagen No. 27 forvlSr6 giver et
nyt Deviis paa, ikke üfholde sig sra, for den EüketteSkyld, at gjore Udfaldirnvd det Hele.

M en selv uden-

for den litteröere Verden — det hrrndde ssg^ ät man
bliver noegtet en Tjenestk, MoeÄ^kreovrefor en Gjrldever at Man, fot Exempel, Har en Den , Pnrvsnnde^
en,

imod hvttken-Jeden farer strcengSlig feem ;

at

hätt tager fat paa en Noenngsvei- söM man syneS
Han burde vocre Udenf-r, eller at en Mctgtitz christen
Kjvbmand söget at dirkr ved Zeidflydelse paa saa^an en
Forfatter og, ved at ftjelde paa Joden - soger at stjule
egen lav Daad og uborgerlig Tcenkemaade/eller at tlifredsstille sin )tvind 0. s. v. 0. s. v.

Skribenten lader

sig desvcrrre henrive; dg Litteräturtide^dens Recensenk af de i 1813 üdkomne Feideskrifter siger derfor
Med Foie No. 23 S . 359 "a t ÄNgrebsskrifterNe syneat vcere Partiskhedens Fostre."
det, naar en Forfatter,
Phiseldek,

En Sjeldetthed er

saaledes soM vor Schmidt-

selv i Udfald imod Mine Troeöforvandte

veed at hcevde sit Kalds Vcerdighed.

Nysnoevnte

Forfatter förstaaer, ved en philosophifk Behandling, at
fremstille selv sine Feiltagelsec paa en Maade, der ikke
kan forncerme fornUsti.ge BekjerMre af den mssaisLe
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Lroe.

Ellers betyde Skriftautoriteterne — naar de

henffydt sig til Andre, eller beraabe sig paa uoplpste,
uantagelige Begivenheder, for det meeste intet«

Saale-

beS henviser man öS f. Ex./.til Spaniens Historie i det
I4de Aarhundrede, og nu, hvormeget har ikke i hiint
Riae tildraget sig^

det Ingen uden Vanvid ffuld^

kunne forsvnret. Kun Forsslgelse« mod Joderne, Fordriveksen afdem stal dette rkke gjelde; ogafhoilkeKildec
oste man da til at retfoerdjggjsre den over dem afsagte.
Forbandelse? V ar dejt dem i hine Dage tilladt at forsvare sig imod de Grusomheder,

hvormed de over-

voeldedes? Zngeniund.e — det er nogle egennyttige,
lognagtige Munkes For§givende, yz have at rette öS
efter, og hvilke Klager ere da forte imod Joderne i
Spanien? Zo, at de, ligesom forhen Maurerne, vare
ligesaa driftige og vindskibetige, som Spaniern- selv
vare uvirksomme og lade«

Hine Folkefoerds Forjagelse

vilde have odelagt Spanien, om ikke det af Amerika
rrnder saa mange Blodstrsmme udpreffede Guld havde
afvoerget detSFaldz uoprettede Folger har den vistnok
havt.

Sikkerlig soger man at befmykke hiin stjcendige

Fremfoerd med Foregivende om Svig og Aager fra
JoderneS Side.

Men Udfaldet vifer, at man kun

selv, nedsjunken i Orkeslsshed, higede efter Besi'ddelsen af disse Ulykkeliges ved Anspoendelser erhvervede
Fyrmue, Defri-lse fra Betalingen af lovlig Gjeld tik

Log
dem o. s. v.

Hvad lader ikke en overtroisk Stoegt sig

indbilde af rcenkefulde Munke? M an forpagtede Told
og.andre Skatte til Joderne for ved dem at udsuge
Almuen, uden at gjore det selv umiddelbart:

man

gay dem Leilighed til Erhverv, for siden under opdigtede Paaskud i al Mag igjen at frarive dem det Erhvervedez Munkene og de med dem i Ledtog vcerende
verdslige Magthavere maaite spille al Handelen i Jo dernes Hoender, fordi de kun vovede at plynbre diffe^
skjont de havde kunnet med ligesaa wegen F-ie fort
samme Anke imod alle andre Handlende.

Tillod Fa

natismen sig i biint Old i Atmindelighed den afskyeligsts
Foerd, naturligt da , at den gjorde det i Scerdeleshed
imod den vcrrgelose, af Ingen forsvarede, i Reli
gionssag anderledes toenkende, der endelig havde gjort
sig ffyldig i den utilgiveligste Brsde: ved egen Stroeb-,
somhed at sorbedre sine Kaarz og denne Foerd mener
man at formilde ved Losenet "Vindesyge og Aager,"
og diffe Spaniens Joder for sire Sekler siden paakasiede Beskyldninger flulde Tydfflands og Danmarks
döde for!! — Havde det da hist, som siden her og i
Lpdskland, voeret tilladt at forsvare sig; havde da, som
i vore Dage, oplyste Moend talet den forurettede BroderSSag, saa vilde Bladet LAarbogerne have lydet an
derledes.

M an forestille sig knn, hvorledes Efterver-

den vilde domt om TingeneS Stilling i Danmark

io6
r3iz,

dersom da kun den ene Side,

Angribernes,

var-kommen til Orde. — T il yderligere Bevus for
Bestaffenheden af Skriftautoritet kan endnu tjene.

I

E t af Tydstlands Blade blev i sin Tid optagen en
Efterretning fra Kjobenhavn, om at Hofraad M e y e r
Har dod og havde efterladt sig,

jeg veed ei hvor

mange, Milliyner, hvilket i et afvoreBlade gjentoge-z
hg om kort Tid vit vel en eller anden tydsk Professor
fortoelle os et Eventyr, liig det om Holloenderen P i^redo, som, öfter Schüdt, flal have efterladt sig 8 til Y
Millioner-Gykden i Sölv. — V i give flere Exempler
paa Skribenternes oiserordentlige Rasthed.
har nylig Fotfatteren af en B og,

SvaledeS

besternt til mere

end Flyveblad, paastaaet (hvad saa Mange paastaae)
ät alle Bekjendere af den mosaiste Religion her handle,
-g dog er det for loenge flden oplyst, at det ikke fort
holder sig saaledes, og at over ^ Deel ere Haandvoerksfolk, hvormedman sammenligneForholdetimellem
Kjobenhavns svrige Beboere.

Ester de authoriserede

Lister over Kjobenhavns Folkemcengde ved Slutningen
af i 8 l 2 , belob Mandkjonnet over iz Aar sig til omtrent 34000.

Nu feer man af de senere fra Politie-

kamret udkomne Lister, at Haandvoerksfolk og Fabrikanter udgjore 8800, altsaa ^ Deel.

Bekjendere af

den mosaijke Tro toelle 740 af Mandkjonnet over Hirn
Akder; deraf ere ved Haandvoerker og Fabriket 140,

10?

altsaa ^ Deel, hvorved -et dog nraae Moerkts, at d?t
forst stden 1789 er bemeldte Religionsbekjendere t i l l a d t at gaae til Haandvoerk m. m.

En Sammen-

ligning af de ovrige Forhold vilde vel give et ligesaa
tilfredsstillende Resultat.
der mindstö ^
moend.

M an takte allerede i8 t2 l

Deel som Kunstnere og VidenstabS-

Men Saadant hjelper ikke: man vil vedblive

Med ^den gamle Paastand, om man ogsaa navngav
dem alle.
Jrritdkttid künde man Med Mete M e antage, at
hele Kjobenhavns Folketal bestaaer af idet Handlende;
thi noesttn unver hvert Hnus eller Gäard finde- der
tn Hoker eller eq Skjoenker — dg hvor ikke bisse finde-,
er der jo en Jernhandler, Hdsekrsemmer, Urtekroemmer, Meelhandler- kort: Folk, der beskjöftige sig med
Handel; og nu sammenstille man bisse,

maastee

tre tufinde, Borgers med det ubetvdelige Antal smaaHandlende Joder!

Hine for en stör Deel friste, raste,

ürbeiVSföreMoend fidde i al Mag som Matadorer i dereS
Kjelder, imedens den sidstnoevnte beklagelige Klaffe
ßreifer fra Dor til D e r, ofte haanlig bortstodt.

Og

saa sporges, hvo er vel iblandt de to Slags Mennefler den misundelsesvoerdigste,
stadeligste?

den for Samfundet

Didere — man har i Danmark- Hovedstad dristet sig til paa Prent ak sige folgende: "Mange af de
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*'Poder,

som i denne Planteskole (de nye oprettede

^Skolerfor den mosaiffeUngdom) spaaede dereSPleie"re s Omhue Frugter, stden udplantede LAlmindelighed
' ' saaledeS have udartet, at yderst Faa have svaret til
"deresvakte Haab, eg ril den Vickning, saa mange
"Hoeder-moend mrd Rette künde

sormode af dereS

'' Hoitidstaler."
Skulde man ikke, ved at loese dette, troe, at den,
som saa talede, maatte dog kjende noget til de Jndretninger, hvorover her fcrldeS saa b-st-mt en D om ?
Ikke det mindste!
Jmidlertid maatte jo ogsaa Efterverden i Henseende til Danmark have vceret i samme Lilfslde, som
i Henseende til Spanien, dersom man ikke havde T illadelse til at gjendrive.

—

Revselse,

ja alvorlig

Revselse opforhrer saa usandfoerdigt et Udfald til>
men jeg holder mig stroengt til Tingene, stkker paa,
at den tilsigtede Beskjoemmelse vit falbe tilbage paa
Angriberens eget Hoved. — Aar 1605 blev Fattigffolen
sor Drengeborn af den mosaiffe Trs oprettet, og stden
ere fta denne blevne demitterede til Studeringer, Kunster, Fabriker, Haandvoerker samt ordentlig Handel
6z Drenge; af dette Antal ere z5 i Soerdele-Hed gaaede
over til Fabriker og Haandvoerker; og jeg tor paastaae,
at de i Almindelighed svare til de om dem vakte billige
Forventninger.

Alle bisse staae under mit specielle
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Tilsyn,' jeg og Mine Medbestprere ere af det kongelige
danffe Cancellie bestikkede til Voerger for Visse Born,
og vi ere os bevidste, som saadanne, In tet at fotsomme.

Hver Forseelse paatales stroengt, om den ikke kan

qvoele- l Fodselen.

In tet Offer, v«re sig af Tid ellee

Penge, spare-; selv Uleiligheder og Fortroedeligheder
afskrnkke ikke fra med utroettet Nidkjerhed at stroebe til
det engang satte M aal:

gavnlige og gode BorgereS

Dannelse for Samfundet.

Jeg tor friligen beraabe

mig paa de offentlige Autoriteters Vidnesbyrd; D annerkongenS allerhoieste TllfredShed opmuntrer til ufortroden at gaae frem, og Dommeren i vor egen Barm
giver Styrke nok til at see ned paa flige Angreb; men
til Publikum-, til Fremtidens Kunoffab bsr det kom
me, af hvad Bestaffenhed diffe vare.
v i,

Jevrigt haabe

ved vor I d at nytte Samfundet vel saa meget,

som om vi sysselsatte öS med at forhaane,
imod dinanden opegge Medborgere,

bespotte,

og stille selv de

oedleste, prisvoerdigste Foretagender i et flet Lys.
Dvg de flere Beviser! — De sidde inde med
Landet- Penge, hedder det;
"Ja!

hedder det,

hvoraf veed man der?

hvor kan ander vcere m ueligt?

Nogen maa jo have Pengene, og kvem ellers?

Hvor

stulde de eller blive af?" Jeg flal rkke lade det ubesvaret lidt längere h-n, hvorhoS jea indtil videre henviser
til Lueder S . X X X IX .

Men i alt Falb stulhe det
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ikke med Heuspn paa Skalen voere ligegyldigt,

hvad

cnteu Peer og Poul eller Abraham og Zsaac have Peng-ne?
Anden.

Den Ene er jo Ligesaa god Borger som den
Naar Bekjendere af den rnosaiske Tro have

dosar sig her, see Afkom i tredie og sjerde Led her, hvad
stader det da Staten,
horre a l d r i g ,
foclod Landet.

at Han har Formue?

M an

at saadan Familie med sine Penge
Og nu have vi omtrent bestück Bevi-

serne. — Har jeg maastee lcenge ypholdt mig ved denne
Materie, tot jeg dog gjentage, at det ikke er en Folge
af Harme.

Tvertimod, for min Person har jeg intet

at klage: jeg har havt saa jevnlige Beviser paa Velvillie,
Hengivenhed og Denstad, at selv Enkeltes Ustjsnsomhed og MiSkjendelse langtsra stulde kunne opveie dem.
Mine Hensigter ere kun, at bestride den Fordom , der
tillcrgger mine Rellgivnsbrodre uden Videre Skylden
for vort PengevcesenS Forvoertelse.
Digteren:
get."

Jeg siger her med

Jeg. har et Ord at blande med i Lau

Hvortil al Had, Miöundelse og Snak, saa-

loenge vi oversee det Doesentlige,

saascenge vi Med-

-orgcre ei arkeidt mod det virkelige Onde, gjsre omere uafhoengige af fremmed Kunstftid,

flulte et ind-

byrdeS Forbund— ei til JodenS Udeholdelse af viffe
Klubber og Selstaber, men

et Forbund med ganst»

anden BestemmeLfe: Fctdrelandet- fände Tarv og varige Heldf

Le «re- uhyre störe, de Pengesummer, LandetZndvaanere selv i den trangeste Lid dortsdslede og det
j stigende Grad.

Beständig sindes der Anledning (den

soges endog, som Meyer pleiede at stge)

Selv M o 

derne synes at voere beregnede paa Ddselhedens Forsgclse: fra Hovedissen til Fodsaalen er man Lndhyllet i
S o l v ; man ager og rider paa S o l v ; ved SpisebordenefortoeresSolva og saa s p o r g e r ma n , h v o r
S o l y e t b l i v e r af?

Fra den italienffe Straahat

til den engelste Skosvcrrte bestaaer Beklcedningen af
fremmede, raae, saavelsom foroedlede, Artikler; fra
Jernsommet til Plettet, fra K jE -nsaltet til den kost»
bareste 8!iin er Alt fremmed, og endda vil man beholde
Solvet i Landet!

Hvad nytter selv Hoffets bedste

Exempel paa at leve efter Tiderne, naar dette ikke af
Undersaatterne vorder fulgt? hvad nytte al Orden vA
Huusholdning i den offentlige Bestyrelse, naar S talens Borgere ikke fra deres Side ville virke med?

De

ville blivefrugteslsse, u d e n B a a n d paa den herskenhe Overdaadighedssyge.

En Jndtcrgt af 300,000

Specier i Told er langtfra at godtgjsre de Millionerved hvis Udssrsel hele Landet forarmes.
rcde Fornedenheder nok,

V i have alle-

som virkelig synes at voere

blevne uundvoerlige, f. Ex. S a lt, Smor, Sukker, Medieinalvarer, Farvestoffer, Bomuld, H sr, Hamp^Jern,
Tj«re, BpgningSmaterialier- Leerred

s4 v.

Hvor»

112
meaet S o lv

gaaer ikke alerie derfor ud af Landet?

Hvad hjelper en opspirende god Handel, ogUdflgten til
denS tiltagende Blomster, naar man ikke vil give Tid
til, at Soeben med Fordert kan vorde Hostel? Det ved
udenrigs CommissionShandel

erhvervede S o lv

kan

inter blivende Sted erholde i Landet; kun spildt Meie
give nok saa klogt udtoenkte Handelsspeculationer og
en nok saa udbredet Skibsfart —

disse de eneste

Midler til at bringe reet Valuta ind i Landet — naar
man ikke vil give vedborlig Tid til Modenhed; n a a r
man

retsom

Skilling

ved

l ' ur er efter

den i n d d r a g n e

den ene P o r t ,

for

strax

t g j e n t i l l u s i n d f o l d T a n t at ud sende den
a f den anden.

Hvad kan Landet i det Hele vinde

ved saadan Foerd? Sandelig intet: selv om halvtredfiudstyve bemidlede Kjobmoend paa ny vandrede herind
Med dereS Penge,

vilde det ikke voere tilstrcrkkeligt,

ihvor gavnligt bette end ellerS maatte erkjendes paa en
L id , da vore fleste Handlende ikke ere i Bestddelse af
störe Rigdomme.
Fremmede.

Alt opfluges af Trangen til det

B i arbride saaledeS selv paa vor Forar-

Melse og Untergang; opeggende Beskyldninger, almeenfiadelig Splid afvcerge dem ikke.
At speciflcere her A lt, hvad der til hver enkelt
Artikel medgaaer, vilde fore mig ind i vidtloftige Beregninger, hvortil her ikke er Sred, men som jeg maa-

HZ
skee ved anden Ler'lighed fläl meddele.
kun en loselig Calcul.

Zeg fremscrtter

Sjcrlland har i sidste Aar

modtaget i Lold 300,000 Specier. Lader 0 - antage, at
Tolden er efter er Mrddeltal 8 Procent,

hvilket yist

ikke er for lavt anflaaet, naar man betoenker,

at de

Varer, svm meest indfsreS: Sukker. Tohak o. s.v. erloegge kun 4 Procent; og vel svare nogle enkelte Artiklet.fra 8 til i § ;
til 6 og mange,
stet Inter.

men saa betaler en stör D-el fra 2
rsoer hvad der kommer fra Holsteen,

Saaledes have vi da strax noesten 4 M ill.

Contraband-Varer er der folgt for omtrent 400,000 Rbd.
Dette stulde alter aive 60,000 Specier;

men

det

fände Belob overstiger meget denne S u m ; thi Varerne
soelges i Almindeligbed til saa yderst lav en P r iis , at
Summernemaae i det mindile tiges dobbelt. V i have altsaa Vished om noesten 4 M ill. Spec.; men hvor langt
endnu fra Sagen; hvor meget er der ikke paa Oplag?
Hvor meget ligger ikke skjult under Smuglerier og
Toldunderfloeb?

Det er vistnok ingen Overdrivelse,

naar man forsqer Summen med det Halve, altsaa
6 Millioner

Specier;

en

heel M illio n ,

—

M an

loenger,

studier

men lad os endog bortkaste

og antage
maaffee;

kun 5

Millioner.

man vil

ikke studse

naar man -pleser det Hele i det- enkelte

Dele.
H
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V i begynde med S a l t ;
18,000 Td. til Belob

.

S t e e n k u l 100,000 Tb.
Tj c e r e 10,000Tb.
Tobak

.

30,000 Spec.

.

.

850,000 P d .,

heraf er fortoldet

. .

120,000 —

.

.

30,000 —

foruden

hvad der er paa Oplag, circa
500.000 P d .;

man anslaaer

bisse til

.

Naae

.

.

.

175,000 —

og raffinerede S u k k e r e ,

hvoraf er fortoldet 4^ M illion
P d .; og heraf kan man r det
mindste regne z Millioner til
Forblivelse, til 6ß.
Caffe;

heraf

.

er

.

372,000 —

fortoldet

550.000 P d .; men bessernden
ligge i det mindste 3 Millioner
paa Oplag, hvoraf den storste
Deel forbrugeS her;

thi Ud-

fsrselen er ikke betpdelig. Dog,
jeg vil kun anflaae Forbruget
til i Alt 2 Millioner — altsaa

.

300,000 —

.

100,000 —

A f ostindiste h v i d e C a t t u n e r
ere indforte og forbrugte circa
200 til 250 Baller, som kan
anflaaes til

.

.

.

H5
V i i n , fortoldet n o o Oxehoveder;
desforuden ligge

paa Oplag

circa 3000 Oxehoveder.

Jeg

antager dog kun til Forbrug
2500 Oxehoveder

.

75.000 Spee.

.

H a mp, fortoldet 2000 Skpd.
Z e r n , 3000 Skpd.
R ü g , 13,000 Td.

.

.

.
.

40.000 —
25.000 —
Z5,000 —

. . .

I n d i g o , 14,000 P d ., foruden
hvad der er paa Oplag

20.000 —

.

Zalt 1325,000 Spec.
Dette er altsaa Belobet af kun 12 Artikler,
hvoraf man toeller i Hundredetal.
fort den meest flugende:
som belobe

flg

Jeg har ikke an

Alenvarer af alle Sorter

maaffee til 1 M illion og derover;

man kan derfor af de opgivne Summer gjerne bortkaste
en Deel,

og endda vil man ved noieste Underss-

ge'se vist ikke komme til mindre end de 6 Millioner.
Scet nu endog, at alle diffe 6 eller 5 Millioner blive
vundne ved vor Handel- hvad have vi da at vente for
Frenniden?

End det svageste Vindpust maa for 0-

vorde en odeloeggende Orkan.

Krigen har desvoerre

paafort öS Lidelser nok, og foruden dem have vi endnu
flabt os mange flere.

Hvad Oldefaderen og saa nedad

havde samlet, er adspredt og borte, og nptte vi ei
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den Lcllitzhed, der netop nu tilbyder sitz t!L AgerbrugS
Forbedring, Kunstflrds Opkomst, Handels Udvidelse
og, we r e

end Al t , fremmede Artiklers Forjagelse,

saa er FcedrenelandetS oeconomiske Ruin uundgaaelig.
Der gjelder vvrtFoedrelandß Reddning - bvo skulde ei
medGloede bidrage? Det gjelder vor EfrerfloeglsVelhvo stulde ei med Varme.rcekke Haanden?
dortmedFordomme,
den hel e B n g e l !

Avind,

Bort,

S e c t h a d og

Lader 06 gribe de fände Midler,

kader öS i toAar, dlot et Par Aar, frafige oe udenlandsk
Kram , blot et Par Aar neres med der allerede hervoerende, ikke ubetydelige, Forraad af alstons Ling, lad
Jndforselen af alle fremmede, Artikler med saare faa
Undtagelser, f. E r. S a lt , Sukker, Farvestoffer osv.
vcrre stroengelig forbuden!

Hvor meget maatte vr ikke

sra 1807 til 181z unovoere?

Nei — ikke cn Alen

Fabrikvarer, ikke en Pol V iin maarre mdfores, indtit
pi igjen have samlet nogle Krcrfter.

Skulde endog

nvgle Enkelte dtrved, ftjont selv i det voesentlige vindende, fole et 09 ander Savn og Lab, saa borde
ikke komme i Betragtning i Sammenligning med det
Hele.

Godtgjorelsen for de ved Toldvcesenrt i Kjo-

denhavn ansatte Embedsmoend af deres Sportler,
hvoraf de tildeelS skulde leve, er saa meget mere billig,
som EmbedsmandenS Kaar endda ere tunge nok.

Et

Forbud blot for 2 Aar vilde spare Landet z, 5, 6 M it-
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lioner Specier; og hvad bisse siben vills kunne virke til
CreditenS Opkomst

og HandelenS

Flor og iscrr

Coursens Forbedring er indlysende.
Den nu fremsatte Idee er sandelig intet Foster
af patriotiske Gjogledromme; men den er gründet paa
uomstodelige Beregninger.

M an foreflaaer intet Brud

paa det ssrste Middel til vor Ophjelpning, paa vor egentr
lige Handel;

man onffer Oplags-, Transit-, Com

miSsions-Handel al Fremgang og muelig Lettelse, men
lad öS kun ei foelde öS selv netop i det Oieblik, da vi
have de bedste Udsigter til at kunne reise öS!

Ingen

synes iovrigt bedre rnd en Commission af Handlende
at kunne undersoge,

hvilke Artikler vi inaenlunde

stulde kunne undvoere m. m ., for derefter at underkaste Resulratet hoiere Provelse.
ZErede Landsmcrnd! — jeg iler til Enden.

Lebet

af Borgersind, har jeg kun havt Fcedrelandets Held
for D ie; jeg tor derfor vente Undffyldning, naar jeg
med levende Facver har stildret, hvad jeg erkjendte for
vores Alles Larv.

Skulde jeg endog undertiden have

fremstillet Sandheden i djerve Udtryk, saa er jeg mig
dog devidst, at have vogtet mig for alle Bitterhedee,
tnd sige Personligheder. .

Den ildesindede, flette Borger staaer ikke i nogen
jnderlig Forbindelse til det Hele.

Den Dadlesyae

l-der stg aldrig tilfredsstille eller overbrvise z stedse sogcr
Han kun at udpege Noget, Han kan spotte over, og
Folgen bliver, at Han seer og fremstiller Alt fra cn
skjev og vrang Synspunkt og i NodSfald behjclpee srg
Nied et afgjorende:' det er ikke sandt''. Dagdriveren, der
rned Snak driver Tiden hen, der syffelsoetter srg med at
nrore Matroner og Flauer, der har gjort Klubben til
flt Fcedreland, Restaurationen til sin Kirke, Kogebogen til sin Bibel,

opfordrer til Medynk;

thi hanS

Letsindighed modtager ingen OverbeviiSning. — For
jlige Mennesser er hvert godt Raad spildt.
Men Eder, brave Medborgere af «gte gammel
dansk M a lm , som med den bedste Villie forlede- af
Mangel paa Sagkundffab, Eder, fordomsfrie, indflgtSfulde Handlende, vcrrdige Embedsmoend, tcenksomme Videnflabsmoend, Eder drister jeg mig til at
loegge mine, kun til almeent Bel sigtende, Ord paa
Hj e r t e — lader os. Alle som E e n , i G j e r n i n g e n
stroebe til Foedrelandets sande Held, da ville Lidelser,
Omstoendigdedernes Fostre, svinde af sig selv; om faa
Aar ville vi da see vore S aar loegede, see Beistand
braat tilbage, see de nedtraadte Blomster igjen som
for at prange i hcrllgstc Flor.

Gjennemtroengt af

IIP

bette fljsnne Haab,

ender jeg bisse Blade med bet

Dnste, at de af Nationens M irnd maae vorde modtagne med den Opmcrrksomhed og Findest, de? allerede
fsr

dereS offentlige Fremtrcedelse hos Nogle have

fundet. —
Og nu et Ord til Eder, mine Religionsbrodret
Mistyder det ikke, som om jeg vilde opkaste mig tit
Eders Lcerer og Mester; modtager det som et offentligt
Vidnesbyrd, som en broderlig Opmuntring! Jeg veed,
at Mange, ret Mange af Eder i forskjellige Klasser
tanke og sole, samt efter Evne handle ligesom jeg:
derfor holder jeg mig ogsaa overbeviist om, at I besidde
den

samme Sjoelens Kraft og Styrke

t il,

som

det sig bor, at mode deü uforski-ldte Angreb paa EderS
Dandel,

der kun ere Uvidenheds,

nyttes Fostre.

Avinds,

Egen-

Lader öS ikke standse i den lovlige

Fcerd paa den betraadte Dane! Lader oS give vore B o rn
den Opdragelse, Tidens Dannelse saavelsom Ncermelsen
til vore ovrige Medborqere kroeve!

Saa

godt som

jeg, vide J det, at der gives Menneffer, der hellere saae
os som beklagelige Stakler strerfe om i Bankundighed med
Bylterog Laser, end ved Dannelse og Eultur fortjene den
Godes Agtelse og B ifald; men netop det maa overbevise Eder om Nodvendigbeden af at blive ved paa
den rette Bei.

Lad dem klaffre! Lad dm sinere Psbel

L20
gjore sig saa lystig,
ved Gjoglespil

stm deri bedst kan,

var det end

og flere Setdbeskjoemmelsens svage

Baaben! Det er. jö ikke fra den Kant, vi flulle hente
Msnstrs fvr oegte Dannished. — Lader osvLereusortrodne i vor Anspcendelse til det Gode;

da vit ingerr

Danneborger kunne noegte os sin Agtelse
Vndest.

'
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