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Adelig studehandel
i 16. århundrede
Kommentarer til en rettertingsdom af 1557
Af POUL ENEMARK

fter Christian Ils fordrivelse »----------- blev rigsråderne selv køb
mænd, byggede skibe, sejlede i alle omliggende lande med købmand
skab. Og alle varer, huder, pelsværk, fetalie [levnedsmidler], korn, ja
alle varer, som var til fals i det ganske land, og som giver nogen profit,
lader de deres fogeder ride om i landet og påbyde bønderne, at de brin
ger disse til rigsråderne. Således måtte bønderne ikke sælge til andre
end deres egne herrer. Den slags varer sender så rigsråderne ud af lan
det, hvoraf de fromme borgere og indbyggere før i tiden har haft deres
næring og bjering. Dette blev ved slige ubillige arrangementer jammer
ligt imod alle gamle privilegier og sædvaner frataget og berøvet dem.
Hvor iøvrigt nogle okser, unge eller gamle, i det hele kongerige var
at få blandt bønderne, købte ridderskabet også dem på denne måde alle
til sig. Hvor man således før kunne købe et par okser for ca. 10 mark,
bragte de det på 30 mark eller mere. Således kunne den fattige, menige
mand og borger overhovedet ingen okser og kød få for penge. Derpå
sendte ridderskabet disse okser i flere tusinde ud af landet, hvorved de
fik store skatte og mange penge, så de kunne bære deres gyldne kæder
desto stateligere, drive hoffærdighed, pragtlyst og overmod, og trænge
det fattige, gemene borgerskab fra deres handel og næring«.
Tungt og anklagende falder ordene om dette rigsrådsregimente, der
havde overtaget ledelsen af rigets regeringsanliggender efter Christian Ils
fordrivelse 1523. Her er endda kun citeret et enkelt blandt en lang
række punkter i borgerpartiets propagandaskrift med den talende titel:
»Sandfærdig beretning til alle stænder af den tyske nation, hvorledes og
i hvilken skikkelse de lovlige byer i kongeriget Danmark, København og
Malmø, til nuværende krig blev tvunget og nødet. Hvoraf menneskeligt
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Titelbladet til den plattyske udgave af borgerpartiets propagandaskrift.

kan bedømmes, at sådan krig ikke er forårsaget og påbegyndt efter de
fromme borgeres ønske, men ved stort overvældende tryk, forræderi og
tyrannisk regimente fra rigsråderne«. Det blev udgivet 24. nov. 1535 af
bogtrykker Ludwig Dietz i Rostock i en højtysk og en plattysk tekst,
formodentlig for at vinde forbundsfæller i Grevefejden, vel sagtens navn
lig blandt hansebyerne 2.
Når købmændene her rejser sig i protest imod ethvert forsøg fra
adelens side på at gå dem i næringen, så kunne de støtte sig til en efter
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hånden mangeårig retstradition. Ved Erik af Pommerns handelsforord
ning for de sjællandske købstæder af 15. febr. 1422 træder den danske
handelsstand frem i retslitteraturen som erhvervsbeskyttet samfunds
gruppe. Kun købmænd måtte drive købmandskab og handel; landkøb
(d. v. s. opkøb på landet) og forprang (opkøb i forvejen eller i utide)
forbydes, handelen skulle foregå i købstæderne, og de bofaste købmænd
privilegeredes3. Dette blev grundlaget for handelsbestemmelser i de
købstadprivilegier, der i så rigt mål udstedtes i de følgende årtier til
landets forskellige købstæder. De udbyggedes fra gang til gang og af
fødte efterhånden et helt lovkompleks, gæste- og torveretten i de danske
byer4. Christian I stadfæstede 18. maj 1461 Erik af Pommerns forord
ning. At det endnu blot er bøndernes landhandel, man vender sig imod,
fremgår af Christian Is forordning om købmandskab og handel på lan
det i Sjælland af 25. febr. 14725. Men det skulle ikke vare længe, før
man også fik mod til at røre lidt ved den adelige handel. Tre år senere
hedder det i forordning om købmandskab mellem danske og tyske af
30. sept. 1475 § 4, at ingen, hvadenten de var gejstlige eller verdslige,
adelsmænd og lensmænd, måtte gøre landkøb eller forprang udover til
deres eget »bords og gårds behov«, med mindre de handlede på de frie
årsmarkeder. Der var således lagt rammer om den adelige handel, køb
mandserhvervet skulle ikke være nogen adelig indtægtskilde, men alene
forbeholdes købstædernes handelsstand. To år senere gentages bestem
melsen i forordning om handel og købmandskab af 27. aug. 1477 § 7
med en tilføjelse om, at den, som bryder bestemmelsen, skal have sine
varer forbrudt og ifalder tilmed en bøde på 3 mark. Uændret fastslåes
det samme i kong Hans’ forordning om købmandskab ca. 1490 § 36.
Adelen var imidlertid ikke til sinds uden sværdslag at give afkald
på sine rettigheder til frit at handle med hvem som helst. Hans’ søn,
Christian II, måtte i sin håndfæstning 1513 forsikre, at hverken han eller
hans fogeder ville lægge kirkens mænd eller ridderskabet hindringer i
vejen for frit at handle med udenlandske købmænd7. Da Christian II
i 1515—1516 udgav sine 3 handelsforordninger for Nørrejylland, Sjæl
land og Skåne, var han nødsaget til at tage hensyn til dette løfte, men
derimod »skulle abbeder og priorer, provster, kanniker eller præster,
fogeder og bønder ikke herefter købe øksne, ål, sild, korn, smør, heste,
huder, skind, talg eller andre købmandsvarer at sælge og drive køb
mandskab med som hertil sket er os og kronen og vore købstadmænd
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til stor skade og forfang« (d. v. s. forhindring). Om herremænd står blot,
at de så lidt som de nævnte samfundsgrupper må handle for udenland
ske købmænds penge eller med deres varer8. Den adelige handelsfrihed
skulle ikke være et skalkeskjul for ulovlig konkurrence fra udlændinge.
Men Christian Ils borgerlige regering skulle snart få mere magt. To
store lovarbejder udarbejdedes om forholdene på landet og i byerne. I
bylovens § 42 forbydes det enhver, hvilken stand han end tilhører, at
udføre korn til Tyskland fra alle danske landsdele. I stedet »skulle
samme korn med alt andet købmandskab indføres udi Øresund til Kø
benhavn, Malmø, Landskrone og Helsingør, der at sælge det vore bor
gere og undersåtter, hvem som det købe vil for pendinge«. Det forbydes
de fremmede købmænd at gøre opkøb af øksne, heste eller andre køb
mandsvarer i landsbyerne og klostrene eller på herregårde, præstegårde
eller hos bønderne (§ 44) og i den følgende paragraf forbydes det alle,
»hvo de helst ere eller være kunne«, at købe levende øksne og heste at
drive til forprang eller føre ud af landet, de skal føres til købstæderne
og sælges der. I § 60 afskaffes endelig alle markeder på landet undtagen,
hvor der er 10 eller 12 mil til nærmeste købstad9. Dermed havde herremændene mistet ethvert retsgrundlag for deres eksporthandel, endog
deres egen avl måtte de sælge til de indenlandske købmænd, hvem eks
porten og den dermed forbundne mellemhandleravance var forbeholdt.
Men nu var målet fuldt. Christian II måtte forlade sine riger, og
hele hans lovgivning erklæredes for død og magtesløs.
Skal man tro borgerpartiets propagandaskrift, har regeringsskiftet be
tydet et mærkbart fremstød fra adelens side i handelen og navnlig i
øksenhandelen. Men, skriver Erik Arup, »borgerne sætter ikke sig selv
i det bedste lys, når de klager over, at herremanden byder bonden 30
mark for et par øksne, hvor købmanden mente kun at kunne byde 10
mark. Det er et træk, som forklarer os, at bonden, så hadsk han end
var på herremanden, og omend han længe holdt til borgeren, dog til slut
fandt sig ind under herremanden« 10. Det tør nok siges at være et per
spektiv af væsentlig rækkevidde, men mon betragtningen dog ikke er lidt
forhastet? Imidlertid må jo enhver fortolkning naturligt forudsætte et
vist kendskab til datidens studeopdræt.
Dyrene gik ude det meste af året. Sommergræsningen på enge og
overdrev strakte sig over 7—8 måneder. Allerede fra begyndelsen af
marts, i mindre kolde vintre i slutningen af februar, toges studene af
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stald, og i det lange, milde efterår gik de ofte ude til endog noget hen i
november11. Vinternæringen, der vist tit kunne være sparsom nok, be
stod især af halm, avner og hø, men er dog til tider suppleret med korn,
navnlig til fedning12. Man skelnede mellem græsøksne: stude, der kom
fra sommergræsning, fodernød: de yngre årgange på stald, der kun
fodredes nødtørftigt for at holde livet, og staldøksne, der staldfededes13.
Tillæg af studekalve er vel i mindre omfang sket på både kronens og
adelens gårde, men hovedparten besørgede dog nok småbønderne, medens
opdrættet af græsøksne og fodernød i 1—2-årsalderen mest var i hæn
derne på de større bønder. Staldfedning havde enhver lov til på sit eget
foder, hvilket i realiteten betød, at det efterhånden sikkert mest foregik
på kronens og adelens gårde, hvor kornfoderet til fedningen bedst kunne
skaffes til veje. Studene var da i 4-årsalderen eller måske endnu ældre,
i alt fald angives eksportstudenes alder til 5 à 6 år14.
Adelens opkøb hos bønderne har således navnlig været græsøksne,
eventuelt fodernød, som herefter er bragt i nogenlunde fedestand og
solgt som staldøksne. Studefedningen er altså et selvstændigt erhverv,
der knytter sig til handelen med øksne, åbenbart med rige indtjenings
muligheder, siden man har kaldt det Danmarks guldgrube15.
Var det adelige fremstød i øksenhandelen, som propagandaskriftet
så stærkt betoner, rettet mod studefedningen eller mod selve handelen
med staldøksne, eller gælder det begge dele? Giver skriftet udtryk for
de faktiske forhold i 1520’erne og 30’erne? Hvordan var regeringens
principielle stilling til adelens rettigheder i studehandelen, i hvor høj grad
har regeringsskiftet i 1523 i så henseende betydet et varigt skel?
Ifølge propagandaskriftet opkøbte adelen nu alt, hvad der var at få
af øksne i kongeriget, unge og gamle, og sendte dem i tusindvis ud af
landet (se p. 7). Med andre ord skulle adelens opkøb af græsøksne
altså netop i disse år have taget fart, men synes tillige at have været
ledsaget af en adelig eksporthandel med staldøksne til udlandet.
Hvorvidt holder nu disse påstande stik? Navnlig det sidste punkt
om eksporten til udlandet kan det blive lidt vanskeligt at bedømme,
eftersom alle toldregnskaber fra den pågældende periode 1523—35 er
gået tabt. Om de holstenske og sønderjydske adelsmænd vides det med
sikkerhed, at de i stor udstrækning har taget del i handel med stude,
såvel som alle andre arter af varer16. Netop i 1524 har de af Frederik I
fået privilegium om toldfrihed, hvilket de så sent som i slutningen af
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århundredet stadig henviste til, da amtmanden Dietrich Blome kun ville
tilstå toldfrihed for det kvæg, de selv havde opdrættet. Hvad, der var
købt med videresalg for øje, skulle betragtes som andet købmandsgods
og fortoldes. Da adelsmanden Carsten Rosenkranz under henvisning
til flere standsfæller stadig nægtede at betale tolden, måtte der 1599
åbnes retssag imod ham. Den var endnu ikke afsluttet i 1603, da akterne
ophører, så det kan ikke ses, hvordan sagen er endt17.
Kort og klart har amtmanden Dietrich Blome defineret forskellen på
egne produkter og købmandsvarer, der er købt med henblik på salg
med fortjeneste for øje. Definitionen er beslægtet med den, der kom til
udtryk i § 4 i forordningen af 30. sept. 1475, der gav adelen lov at
købe til bords og gårds behov af hvem som helst, men ikke til salg med
tilsigtet fortjeneste (se p. 9). Men medens den danske adelsmand i 1475
formenes ret til købmandserhvervet, ville ingen i 1599 drømme om at
forbyde den holstenske adelsmand at handle; han skulle blot give told
deraf på lige fod med købmanden. Retten, ikke blot til at eksportere
sine egne øksne, men til at drive erhvervshandel med stude var for
længst et grundfæstet adeligt privilegium i hertugdømmerne.
En lignende retssag hentet fra kongeriget — ligeledes angående en
øksenhandel — skal vise, hvilken stilling Christian Ills regering indtog
i det samme principielle spørgsmål.

Retssagen mod Sofie Lykke.
Den 10. juli 1556 udgik der kongeligt brevtil Erik Bille til Lindved
syd for Odense i anledning af, at »kongen har erfaret, at fru Sofie,
Jacob Hardenbergs efterleverske, skal drive stor handel imod recessen
(d. v. s. loven) og købstædernes privilegier, navnlig med øksne«. Erik
Bille skal undersøge, hvor mange øksne, hun dette år lod drive udover
dem, hun kunne stalde på eget foder og hos sine bønder. Hvad hun
har udført derudover skal være forbrudt til kronen. Erik Bille skal rejse
sag mod hende og forfølge den i alle instanser, herredsting, landsting
og for rigens kansler18.
Fru Sofie var datter af rigsråd Peder Lykke og havde været gift med
rigsråd Jacob Hardenberg til Hvedholm og Arreskov på Fyn. Hun til
hørte således den fineste adel og havde adskillige indflydelsesrige slægtsskabsforbindelser inden for rigsrådet. Uanset dette har Erik Bille åben-
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bart udført sit hverv med megen energi, og 2. jan. 1557 oprulledes en
stor retssag for rigets højeste domstol, det kongelige retterting19.
Fru Sofie hævdede først, at hun ikke var lovlig forfulgt ved de lavere
instanser, da der var fældet landstingsdom, uden at der forelå nogen her
redstingsdom. Heri får hun imidlertid ikke medhold, eftersom Erik Bille
har tingsvidne for at have tiltalt hende til fire på hinanden følgende
herredsting. Da hun imidlertid ikke ville rette for sig, gik han til lands
tinget. Her mødte fru Sofie og indvilgede i at gå i rette med ham og
lide dom og ret, hvorpå landstingsdommen faldt.
Man gik derpå over til den egentlige sag, og Erik Bille fremlagde
brev fra tolderen i Ribe, ifølge hvilken fruens tjener, Jens Olufsen, den
6. marts drev 325 øksne gennem Ribe. Odenseborgerne, Lorens Peder
sen og Pleckom Semsmacher, der begge kaldes hendes bud, drev hen
holdsvis den 8. marts 310 øksne og ca. otte dage senere 270 øksne gen
nem byen. Et lignende brev kunne han fremlægge fra tolderen i Assens.
Det lød på, at fru Sofies tjener, Frans Skriver, havde udført først 354
øksne på hendes vegne og siden 67 øksne, hvilket giver 905 øksne gen
nem Ribe og 421 gennem Assens, i alt 1326 20. Af toldregnskabet fra
Gottorp samme år ses under 26. marts at være udført 1052 øksne i
Sofie Hardenbergs navn, ligesom Pleckom Semsmacker dagen før står
opført for de ovennævnte 270 øksne. I alt giver det 1322 stkr., hvilket
stemmer udmærket med tallene fra Ribe- og Assenstoldernes breve21.
Fru Sofie påstod, at hun ikke tidligere havde vidst, at der i recessen
stod, at adelen ikke måtte købe flere øksne, end de kunne stalde selv,
og indrømmer, at hun, før hun vidste det, formodentlig havde købt 4000
øksne til sig selv. Desuden var hun ikke klar over, at den menige adel
havde samtykket (vedtaget) denne reces, hvilket var adelens ret. Dette
var en skarp og sikkert uklog bemærkning. løvrigt havde hun købt
øksnene i en westfalsk købmands navn, Chresten Pedersen fra Duisburg.
Hun fremviste et par breve fra denne, hvori han dels opfordrede hende
til at købe seks kobbel øksne til ham hos hendes slægt og venner, dels
senere anerkendte købet. Ligeledes havde hun et brev fra hans broder,
Peder Bunde fra Odense, der refererer til handelen og skriver, at han
har sendt Odenseborgerne Pleckom og Laurits Hvidkop til henholdsvis
Albert Skeel og Sofies svigersønner, Frans Bille og Erik Rud, for at købe
øksne på broderens vegne. Endelig var der brev fra Pleckom i Odense,
at fru Sofie havde købt de øksne, han fik hos Albert Skeel, på Chresten
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Pedersens vegne, og fra Laurits Hvidkop, at han havde fået øksne på
Silkeborg og Vestervig, som hun havde købt til samme Chresten Pe
dersen.
Laurits Hvidkop var selv til stede og berettede, at Peder Pedersen
(må være den samme som ovennævnte Peder Bunde) sendte ham til
Silkeborg efter øksne, her skrev fru Sofie til ham om at komme til Vester
vig efter flere. Hendes »dreng« (d. v. s. tjener) førte dem til toldstedet,
hvorfra Laurits Hvidkop drev dem til Elben og gav dem til Frans Skriver
og Chresten Pedersen i Duisburg. Han indrømmede at have drevet så
mange øksne gennem Ribe, som tolderens brev oplyste. (Laurits Hvid
kop må altså være identisk med den i Ribebrevet nævnte Laurits eller
Lorens Pedersen). Han havde fået tolden godskrevet, men vidste ikke,
hvem der siden betalte den.
Pleckom Semsmacher fortalte, at Peder Bunde havde sendt ham til
Albert Skeel efter øksne til sin broder. Disse drev han i eget navn til
Ribe, hvor han gav kvittering på tolden. Han var ikke Sofie Lykkes
tjener, sagde han, men indrømmede dog, at hun skrev og garanterede
for tolden. Hermed stemmer meget godt, at Pleckom selvstændigt er
opført i Gottorptoldregnskabet, medens Laurits Hvidkops øksne var af
leveret til tjeneren, Frans Skriver, der havde ført Assensstudene, så alle
på denne måde var samlet og fortoldedes i fruens eget navn.
Pleckom Semsmacher og Lorens Pedersen (= Laurits Hvidkop) om
tales udtrykkeligt i Ribebrevet som hendes bud i modsætning til Jens
Olufsen, der kaldes hendes tjener. Det er formodentlig ham, Laurits
Hvidkop omtaler som Sofies »dreng«, der drev Vestervigstudene til
Ribe, hvorfra Laurits Hvidkop selv førte dem videre. Altså er der gen
nem Ribe drevet 325 stude fra Erik Rud, lensmand på Vestervig, 310
fra Frans Bille, lensmand på Silkeborg, og 270 af Albert Skeels stude.
Ingen af disse kan være staldet på »eget foder«.
Fru Sofies sidste vidne i sagen var Herman Loskott fra Duisburg,
Chresten Pedersens svoger. Han meddelte, at han og hans broder i krigs
bytte havde erobret 8—9000 gylden samt en hest, som de sendte Chresten
Pedersen, der bad fru Sofie købe øksne i deres navn for pengene og selv
drog til Danmark med hesten. Hertug Adolf havde imidlertid tvunget
ham til at sælge ham den, hvorpå den kort efter fordærvedes (d. v. s.
blev syg), af hvilken grund hertugen ville lade ham og hans øksne
standse ved Gottorp toldsted. Derfor havde han bedt fru Sofie udføre
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Lukasokse fra o. 1550, Smidstrup kirke ved Vejle.
Bortset fra glorie og vinger (!) kan den sikkert tages som type på den danske okse i 16. årh. (Efter R. BrobyJohansen: Den danske billedbibel. 1947).

øksnene i eget navn, hvilket vel ikke skulle være ulovligt. Chresten
Pedersen havde på samme måde købt smykker og tøjer til hende. Det
har altså været en fast handelsforbindelse, hun har haft.
Hvor stor betydning, man vil tillægge historien om hesten, får stå
hen. I alt fald kunne den ikke klare frisag for Sofie Lykke. På det direkte
spørgsmål, »om hun selv havde købt samme øksne det første køb,«
måtte hun indrømme, at det havde hun, hvorpå hun dømtes til ifølge
recessens ordlyd at have »forbrudt til os og kronen så mange øksne,
som hun har købt eller solgt flere end de, som hun kunne stalde på sine
egne gårde og hos sine egne tjenere, som hende er pligtig at føde foder
nød for«. Dommen er dateret 14. jan. 1557.
Men nu følger et efterspil om erstatningen. Allerede 26. jan. får seks
adelsmænd brev om at møde personlig på Erik Billes tilsigelse for »at
fuldgøre det kongelige ridebrev, som er udgået i denne sag« (d. v. s. de
skulle udvurdere erstatningen i fruens godser). Blandt de tilsagte var
Jørgen Lykke, hendes broder og værge, der imidlertid var forhindret,
hvorfor Erik Bille den 4. marts fik bud om at tilsige en anden. Dette
fraråder Erik Bille imidlertid, da Jørgen Lykke er den eneste, der ken
der godset ordentligt, så han utvivlsomt vil rejse klage mod udlægsfor-
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handlingen, hvis der foreligger mindste uregelmæssighed, eftersom fru
Sofie offentlig har udtalt, at »hun agter ikke at give eders nåde en
penning for denne sag«22.
Sagen tilspidses, da hendes tre svigersønner træder til og får en over
enskomst i stand med de tilsagte vurderingsmænd, hvorefter de påtager
sig at betale nogle tusinde daler. I et brev af 13. april til rigskansleren
forkaster kongen imidlertid forliget, da sagen var rettet imod fru Sofie,
ikke mod hendes svigersønner23. På dronning Dorotheas og den ud
valgte kong Frederiks forbøn gik kongen dog alligevel en måneds tid
senere ind på forliget og lovede at »lade al den ugunst falde, som han
havde til fru Sofie, fordi hun havde uddrevet øksne mod recessen, havde
forulempet kongen for kongen af England og Hispaniens statholder i
Geldern og havde tilskyndet en udlændisk købmand til falsk forklaring
om øksnene«. Historien om hesten er altså ikke taget for gode varer,
og kongen forbeholder sig ret til tiltale mod samme købmand; men
hvad hentydes der til med »forulempet kongen for kongen af England
og Hispaniens statholder i Geldern«? Det har i sandhed været en sag
af dimensioner, siden dens dønninger kunne forplante sig til Nederlan
dene og England. De økonomiske følger var da også overvældende. Kon
gen overdrager de tre svigersønner kronens ret i fruens godser, mod at
de udbetaler ham 6260 daler i erstatning for 1045 øksne, hun havde ud
drevet mere, end hun kunne stalde på eget foder, og dertil 300 daler til
Erik Bille i sagsomkostninger. Foruden de 905 jydske stude må 140 af
de fynske være købt. På sine egne godser kunne Sofie Lykke altså fede
280 øksne24.
Her er utvivlsomt tale om andet og mere end en almindelig retssag
mellem kongen og en adelsdame. Her er statueret et eksempel. Regerin
gen har ønsket at benytte lejligheden til at knæsætte et princip, og det
er unægteligt gjort så eftertrykkeligt, at det vanskeligt lod sig misforstå.
Om der er grund til medlidenhed, er jo så en anden sag. At Sofie Lykke
har været rethaverisk og stridbar er vist hævet over enhver tvivl. Det er
langtfra den eneste retssag, omend vel nok den største, som eftertiden
har bevaret med hende som impliceret part, og de giver så at sige alle
et levende billede af hendes hensynsløse egoisme25.
Slaget mod fru Sofie var hårdt, men hun kunne dog betale sig fra
det og var altså ingenlunde kuet. Værre gik det andre. Den 6. sept. 1566
giver et kongeligt brev Elisabeth Pleckomsdatter og hendes nulevende
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broder al kronens ret i deres anden broders gods, »hvilken tjente Sofie
Hardenberg, men blev henrettet formedelst sine forseelser«26.
Den danske regering havde i 1557 demonstreret sit principielle stand
punkt til adelig studehandel. Sofie Lykke blev dømt på en paragraf i
Christian Ills reces af 1536, men denne paragraf havde også sin for
historie, som kan meddele lidt om adelig studehandel i perioden fra
1523 til 1535, de skæbnesvangre år set fra det borgerlige synspunkt.

Dommens retslige forudsætninger og eftervirkninger.
I Christian Ils bylov var det, som omtalt (se p. 10), forbudt alle andre
end indenlandske købmænd at opkøbe øksne til eksport. Hvem, der
havde dem til salg, skulle sælge dem i købstæderne. Ikke alene handel
med øksne, men udførsel af deres egen produktion var adelen forment.
I landloven forbydes det i § 93 enhver at udføre andet end staldøksne,
og i § 95 hedder det: »Ingen af kongens bønder eller tjenere skulle i
nogen måde efter denne dag være pligtige at holde nogen staldøksne
hos dem for kongens embedsmand, og om de nogen holde herover
(d. v. s. alligevel), og den hos dem dø, da skulle de ej være pligtige til
at lide der nogen skade for, undtagen de, som pligtige er at holde foder
nød. Hvem, som staldøksne holde ville, de skulle dem holde ved deres
egne gårde«27. Paragraffen er ikke til at misforstå. Ingen havde pligt til
at holde staldøksne for andre. Hverken kronen eller adelen havde krav
på staldfedning hos deres tjenere; hvad der skulle staldes, måtte foregå
på egne gårde, derimod var der åbenbart bønder, i alt fald under kronen,
der fra gammel tid havde pligt til at holde fodernød på stald om vinteren.
Christian Ils lovgivning bortfaldt dog snart, og 15. juli 1524 udstedte
Frederik I et brev om, at ingen provst, præst, foged eller bonde måtte
»købe øksne at stalde, flere end de kunne føde med deres eget foder,
og hvis (d. v. s. hvilke) øksne, de ville sælge skulle de sælge til borgere,
købmænd, rigens indbyggere og ingen anden«28. Adelen er ikke blandt
de befolkningsgrupper, der her får forbud mod at opkøbe til staldning
udover på eget foder, så lidt som forbud mod eksport. Frederik Is brev
af 1524 gav altså adelen den fornødne mulighed til at foretage det frem
stød inden for både studefedning og økseneksport, som borgernes pro
pagandaskrift af 1535 anklager dem for (se p. 11).
I Frederik Is ordinans af 1530 § 9 hedder det: »Ingen bisper, prælater,
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abbeder, priorer, provster, riddere og riddermændsmænd skal købe eller
holde flere staldøksne, end som de kunne føde og fodre for deres egne
slotte og gårde, uden hvilke af dem som have præster eller tjenere, som
dem af gammel tid ere pligtige at holde staldøksne for, da må og skulle
de holde og føde dem sådanne staldøksne for, som de pleje og vanligt
er, og ingen af dem skal leje, føde eller fodre af samme deres præster
og tjenere ydermere end som forskrevet stander«29. Medens der i Chri
stian Ils tid ingen forpligtelse havde været til at holde staldøksne for
andre, havde altså nogle adelsfæstere og præster nu fået pligt til det, og
ordinansens ordlyd viser tydeligt, at adelen ihærdigt forsøger at udvide
denne staldning hos sine tjenere, men åbenbart under protest fra bøn
dernes side. Regeringens kompromis er vagt. Man søger at fastholde
status quo, men godkender dog, hvad adelen har vundet under sit frem
stød for at tiltage sig studefedningen i større omfang.
I Christian Ills københavnske reces af 1536 fastslås: »Så mange stald
øksne, som mand (d. v. s. adelsmand) kan stalde på sit eget foder, eller
han kan lade fodre hos sine egne tjenere, som ham pligtige er at holde
fodernød for, dem må han uforbroden sælge, og ikke flere, dog her
med kongens og kronens ret og rettighed (nemlig tolden) i alle måder
uforkrænket«. Her er svaret på borgernes propagandaskrift. Som or
dinansen af 1530 var et kompromis om staldningen, har vi nu et kom
promis om selve handelen. Egen produktion måtte sælges, men der måtte
ikke drives erhvervshandel med stude, hvilket udtrykkeligt understreges,
så man fristes til at tro, at det må have fundet sted før recessen30. Det
ser således stærkt ud til, at propagandaskriftet har haft ret i, at adelen
i årene 1523—35 har foretaget et afgørende fremstød inden for såvel
studefedningen som eksporthandelen med øksne.
Medens Frederik Is regering havde søgt at dæmme op for fednin
gens omsiggribende forpligtelser for bønderne, synes den at have givet
carte blanche inden for handelen. Dertil var måske oven i købet knyttet
toldfrihed på linie med de slesvig-holstenske adelsmænds (se p. 11), i alt
fald fremhæver recessen i 1536 kraftigt toldforpligtelsen. Christian Ills
regering afskærer herremændene fra egentlig erhvervshandel med stude,
mens de må afsætte deres egen produktion; til gengæld defineres denne
som tillige omfattende, hvad de kan lade fodre hos den del af deres
tjenere, der er pligtige at holde fodernød for dem. Der står intet om
pligt til at holde staldøksne; men på den anden side er Frederik Is be-

19
grænsning til »som de pleje og vanligt er« faldet bort. Adelen havde
således mulighed for at udvide staldfedningen i den udstrækning, som
det var muligt for den enkelte at komme overens med sine tjenere. Der
lå i formuleringen desuden en chance for at få en forpligtelse til at holde
fodernød ændret til en forpligtelse til at holde staldøksne. Adelen kunne
atter på retslig basis forsøge at erobre studefedningen, og i den udstræk
ning, det lykkedes, kunne ligeledes afsætningen øges.
I den københavnske reces af 1547 hedder det, at »skal det og være
adelen uforbudt og frit for at købe og sælge så mange øksne at stalde,
som hver kan holde på sit eget foder, eller han kan lade fodre hos sine
egne tjenere, dog dermed kongens og kronens told udi alle måder uforkrænket«. Tonen er blevet en helt anden, dette er et privilegium til
adelsmanden, der ikke alene må sælge staldøksne, men også opkøbe
græsøksne i så stort tal, som han kan formå sine fæstebønder til at stalde
og fodre for sig. Denne gang gælder det oven i købet ikke blot de tje
nere, der havde fodrepligt for fodernød31.
Til dette stade var lovgivningen nået, hvad studehandelen angik, da
Sofie Lykke i 1557 stedtes for rettertinget. På denne juridiske baggrund
måtte dommen derfor fældes. Hun blev som sagt dømt på recessen af
1536, men hun forsøgte at skyde sig ind under, at den kun forbyder at
sælge flere stude, end hun kunne stalde. Der er intet forbud mod at købe
flere, og da de er opkøbt til Chresten Pedersen, har hun jo ikke solgt
dem. I recessen af 1547 omtales ganske vist både køb og salg, men den
er formuleret som en tilladelse til adelen og indeholder intet direkte for
bud mod overskridelse. Det er oplagt, at hun har haft til hensigt at finde
»et hul« i lovgivningen, og det er for såvidt også lykkedes hende. Der
må en fortolkning af recessen til for at få hende dømt, hvilket sker ved
rettertingsdommen af 14. jan. 1557. Dette øger unægtelig dommens be
tydning. Den er altså en udvidelse af retssystemet. Derfor har den også
sat sig spor i lovgivningen, som det var at vente: Allerede samme år
udkommer en ny reces i København, og heri hedder det bl. a.: »Befinde
vi og, at mange fordriste sig til at handle, købe, sælge og bruge adskil
lige købmandskab med øksne og anden del, som er imod vor oprettede
recesses lydelse, og derover gøres stor forprang, vore købstadmænd til
forhindring på deres næring: Da ville vi hermed hver mand, ædel og
uædel, ingen undtaget, alvorligen advaret have, at alle og hver særdeles
tiltænker at holde vor reces ved fuld magt, som den udi alle måder ud-
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viser og indeholder, både om købmandshandel, øksne og anden del. Fin
des der nogen imod samme vor reces at handle eller vandle og derover
bliver befunden, da skal den, det gør, have forbrudt til os 40 mark dan
ske pendinge og dertil med alt, hvis (d. v. s. hvad) han så imod vor
reces købt og medhandlet haver«32. Der kan ikke herske tvivl om, at
der sigtes til den store studehandelssag, det netop var gået dom i
samme år, og som sikkert stadig beskæftigede sindene i det mindste i
de højere kredse i riget. Det princip, der i denne sag var lagt til grund
for fortolkningen af recessen, var hermed lovfæstet.
Regeringens stilling til selve handelen var klar nok, noget mere valen
var dens holdning i fedningsspørgsmålet. Aret efter lyder det i koldingske reces § 32: »Skal det og være adelen uforbudt og frit for, at købe
og sælge så mange øksne at stalde, som hver kan stalde på sit eget foder,
eller han kan lade fodre hos sine egne tjenere, som er pligtige at holde
fodernød, dog dermed kongens og kronens told uforkrænket«. Er det nu
en udvidelse eller en indskrænkning af adelens rettigheder i forholdet
til bønderne sammenlignet med 1547-recessen?33 Er meningen, at der
kun må staldes hos de fæstebønder, der har pligt til at holde fodernød
ligesom i 1536-recessen eller, har alle fæstebønder fået pligt til at holde
fodernød?
Der stod intet i recesserne 1536, 1547 og 1558 om pligt for bønderne
til at holde staldøksne. På den anden side var det tilladt adelen i det
omfang, bønderne gik med til det, at lade staldfede i stedet for fodre;
var det ikke fristende for adelen at gøre dette privilegium til en pligt
for bønderne?34. Aftalerne er næppe altid gået af i fordragelighed. I
1557 fik Otte Krumpen på Hald brev i anledning af, at bønderne havde
klaget over staldøksnehold, og det samme gjorde bønderne i Vendsyssel.
Den 18. nov. fik Knud Gyldenstjerne på Ørum og Otte Brahe på Aalborghus derfor instruks om at meddele bønderne: »at de vide vel, at
de skulle holde fodernød; om de ville holde staldøksne for fodernød,
står dem frit for, men ville de ikke det, skulle de holde fodernød«35.
Således skal koldingrecessen altså læses: alle fæstebønder havde pligt
til at holde fodernød, mens det var frivilligt, om bønderne ville imøde
komme herremandens ønske om at få staldfedet; men så mange græsøksne, hans tjenere kunne holde som fodernød, og han selv med deres
frivillige assistance kunne stalde, dem måtte han også opkøbe og eks-
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portere efter fedningen. Domsafsigelsen i Sofie Lykke-sagen falder i
tråd hermed (se p. 15).
Staldningen skal imidlertid foregå hos ens egne tjenere. En lensmand
har ikke lov til at lade — nok så frivilligt — fede til sig selv hos kro
nens bønder. Det var et af anklagepunkterne mod Peder Okse36. At det
i alt fald på adelsgods til tider har været så som så med frivilligheden,
viser et kongeligt brev af 14. marts 1580 til Henrik Belov på Koldinghus. Det pålægger ham efter et mageskifte med adelsmanden Hans
Akselsen om noget fæstegods, at rette i jordebogen, så bøndernes pligt
til at holde staldøksne ændres til blot at holde fodernød37. Adel og
krone synes ikke at have fortolket recessen ens. Koldingrecessen har
om ikke de jure så sikkert de facto givet adel og krone mulighed for i
vidt omfang at drive studefedning hos deres fæstebønder, og den dan
nede i så henseende slutstenen på en udvikling, der længe havde været
i gang38.
Et magtpåliggende problem var imidlertid opstået for adel og krone.
Man måtte forsøge i praksis at skaffe sig opkøbsmuligheder for så mange
græsøksne, som recessen gav ret til at købe. Allerede Christian Ils land
lov forbød eksport af græsøksne, og i Frederik Is ordinans af 1530 § 2
dukkede forbudet atter op, ganske vist begrænset til et år, men i 1539
møder vi det påny, og i københavnske reces af 1540 fastsættes det for
3 år39. Imidlertid har det åbenbart været vanskeligt at få gennemført,
siden det indskærpes både 1541 og 1542. I 1546 gentages forbudet gæl
dende et år, 1549 gældende 3 år, for omsider i 1551 at blive permanent40.
Det er klart, at dette eksportforbud mod græsøksne nu væsentlig var i
adelens og kronens interesse, hvis staldningsindtægter det skulle sikre41.
Det havde en dobbeltsidig virkning, idet det dels trykkede opkøbsprisen
på græsøksnene, dels forhindrede priskonkurrence på afsætningen af
staldstudene og således bidrog til at holde afsætningsprisen på disse oppe.
Det samme formål tjente det stadig hyppigere forekommende eksport
forbud mod saltet kød, som udførselsforbudet mod græsøksnene havde
draget med sig. Siden bønderne ikke måtte eksportere deres græsstude,
var de nemlig begyndt at hjemmeslagte og eksportere kødet. I 1537 træf
fer vi udførselsforbud mod salt kød. Det har imidlertid allerede været i
kraft 1529, som det fremgår af et brev fra dette år. Det gentages sam
men med forbudet mod græsøksne i 1541 og 1542 og må også have været
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gældende 1546, siden en hollænder måtte have udførselstilladelse mod
at give told som af levende øksne42. Det er ligeledes opretholdt fra be
gyndelsen af året 1551 og indføres permanent samtidig med forbudet
mod eksport af græsøksne dette år43.
Mellem linierne i disse udførselsforbud læser man om adels og krones
ihærdige kamp for at sikre deres opkøb af græsøksne til staldning. Men
man får en ubehagelig anelse om, at der til tider er anvendt krassere
midler, når man i § 34 i Koldingrecessen læser, at enhver bonde frit
og uhindret må sælge sine varer, det være sig korn, smør, honning, øksne,
heste og fisk. Hverken kongen, lensmænd, råd eller adel må forbyde
dem det. Lige så lidt må prælater og ridderskab tvinge eller trænge nogen
bonde til at sælge mod sin vilje, og de må ikke blive ham ugunstig stemt
eller beskatte ham ekstra, hvis han ikke vil sælge godvilligt44.
Det var Christian Ills adelige regering, der fandt det påkrævet at
optage en sådan paragraf i recessen for at tæmme egne standsfæller. Det
giver os unægtelig et lidet flatterende indtryk af adelens opkøbsmetoder.
Borgernes påstand om, at bønderne kun måtte sælge til deres egne her
rer (se p. 7), har åbenbart haft noget på sig. En bondetrykker som Sofie
Lykke skal ikke pynte på helhedsbilledet. Mon virkelig disse adelsmænd
generøst har budt bønderne tre gange så høj en pris, som købmændene
ville give, for et par øksne, således som Arup mener (se p. 10)?
Der har været et sandt kapløb om opkøbet af græsøksne. Lensmænd,
adelsmænd, borgere, præster og bønder »udfor og omstrippede på lands
byerne« efter græsøksne. August 1573 blev det nødvendigt at udstede
forbud mod opkøb hos kronens bønder på Sjælland, hvilket gentog sig
juli året efter. I 1575 udgik endog 21. juni forbud for alle undtagen
konge og adel mod opkøb på landet; andre skulle gøre deres opkøb på
købstadmarkederne. Konge og adel havde tiltaget sig monopol på land
købet af græsøksne, og to dage senere fik provster, præster og kronbønder i Koldinghus len samt nabolenene Hønborg og Skodborg for
bud mod at sælge øksne, før de havde tilbudt kongens lensmand dem.
Hvor meget var det så bevendt med § 34 i Koldingrecessen? Aret efter
gentages dette forbud blot en måned tidligere endnu, og samtidig fik
lensmanden på Skanderborg den samme forkøbsret hos kronens og kir
kens bønder i Aarhus stift. Det fandtes fornødent at tilføje, at kongen
ville give lige så meget som andre, så de ikke skulle tvinges til at sælge
dem for ringere, end andre ville give45. Det synes man ikke at have
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været forvænt med. Når det kommer til stykket, har de adelige og konge
lige opkøbere måske snarere forsøgt at trykke prisen, så det har været
mere fristende at handle med købmændene. I 1562 fik en række lensmænd og råder besked på at købe et antal »gode og friske øksne til
lavest mulige pris og optegne hver sælgers navn og de af ham købte
øksnes antal og pris«46. Det var i alt fald ubehageligt for bonden at
risikere at pådrage sig opmærksomhed, fordi han havde forlangt mere
for sine øksne end andre. I det hele taget kunne en vurdering af pris
forholdene i datidens studehandel nok have interesse til belysning af
adels og borgerstands konkurrence om dette erhverv.
Lidt om økonomisk gevinst ved studehandel og staldfedning47.

»Hvor man før kunne købe et par okser for ca. 10 mark, bragte
adelen det på 30 mark eller mere«, står der i borgerpartiets propaganda
skrift (se p. 7). Hvor stor vægt tør man mon tillægge disse tal, kan de
bekræftes andetsteds?
Af et toldregnskab fra 1518 i Aalborg fremgår det, at studedriverne
skulle betale hver tyvende okse i afgift til kongen. I stedet tog tolderen
af en studedriver 6 mark for hver okse, han skulle have betalt. En anden
giver 5 mark i afgift for at drive 18 okser48. Det må have været prisen
på staldøksnene. I 1509 sælges øksne på Fyn til 4 Vi à 43£ mark stykket,
og året efter er prisen på Langeland ca. 5Vè mark49. I 1511 købte Claus
Ahlefeldt, amtmanden i Tønder, okser til hertug Frederik for 5 gylden
parret, hvilket efter dagældende kurs var 10 danske mark50. Disse priser
støtter borgernes påstand om, at man i Christian Ils tid skulle have kun
net købe et par staldøksne for ca. 10 mark, men hvordan skal så fort
sættelsen forstås?
Fra 1528 findes et interessant brev dateret 11. maj fra adelsmanden
Wulf Pogwisch i Flensborg til den skånske adelsmand Henrik Krumme
dige angående en øksenhandel, de var fælles om51. Krummedige opkøbte
øksne i Danmark og sendte dem til Pogwisch, der afsatte dem sammen
med sit eget opkøb ved Elben eller i Holland. Han anfører et par gange
den pris, han opnåede på disse fremmede markeder. De ser således ud
omregnet til danske mark:
110 øksne:
26 —
46 —

10 gylden 20 skilling lybsk parret = ca. 27*4 mark dansk
10 - 20
— —
— = - 27% —
—
13 —
- = - 32% -
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De sidste 46 øksne er ikke drevet til Elben, men er solgt kontant
af Pogwisch selv åbenbart til en udenlandsk opkøber, der er kommet
til ham. I 1530 solgte Henrik Krummedige ligeledes 80 par øksne til
en købmand for 9 gylden parret, efter gældende kurs: 27 danske mark
at betale i tre terminer52.

Rhinsk gylden 1527, slået i Malmö.
18 lod guld. Finvægt 2,4 g.

27—30 mark og måske lidt mere var den pris, som danske staldøksne
stod i på det udenlandske marked, og når udenlandske opkøbere ville
give de danske adelsmænd denne pris, har de næppe villet sælge billigere
til de danske købmænd. Medens disse altså i Christian Ils tid kunne
købe et par staldøksne hos bønderne for 10 mark, måtte de nu, da de
skulle handle med herremændene, som havde opkøbt alle bøndernes
øksne, betale 30 mark parret, hvilket de fattige danske borgere ikke
havde råd til, så gik deres mellemhandleravance nemlig tabt. I stedet
sendte ridderskabet staldøksnene ud af landet og fik 30 mark parret
eller mere, hvorved de tjente »store skatte og mange penge, så de kunne
bære deres gyldne kæder desto stateligere, drive hoffærdighed, pragtlyst
og overmod, og trænge det fattige, gemene borgerskab fra deres handel
og næring«.
Borgerne vidste nok, hvad de skrev; de skulle vel vare sig for at
sætte sig selv i et mindre heldigt lys i deres eget propagandaskrift. De 30
mark parret var den pris, adelsmanden krævede, men skam ikke den,
han bød bønderne. Det var jo for det meste græsøksne og fodernød,
herremændene opkøbte hos bønderne, og de lå rigtignok i et helt andet
prislag; men selv når herremanden købte staldøksne ind, gav han ikke
30 mark parret. Pogwisch har købt 26 stkr. for 5 gylden parret, altså
den samme pris, som Ahlefeldt gav i 1511. I mellemtiden er den danske
mark ganske vist forringet i værdi i forhold til gylden, så omregningen
giver 12% mark. Et andet parti på 72 øksne står ham i 6 gylden parret,
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altså 15 danske mark. Et lignende beløb, nemlig godt 16 mark parret,
har Krummedige angivet som indkøbsværdi af 190 øksne, han har sendt
Pogwisch.
Hertil kommer så beløbene for fragt og told, som brevet også giver
meddelelser om. Det kan altså lade sig gøre at foretage en beregning over,
hvor »store skatte og mange penge«, adelen tjente på sådan en eksport
handel, siden borgerne mente, de skulle »kunne bære deres gyldne kæder
stateligere og drive hoffærdighed og pragtlyst« af den grund. Pogwisch
afsatte 110 af Krummediges øksne ved Elben, og regnskabet ser således
ud beregnet parvis i dansk mønt53:
Krummediges indkøbspris: 16 mk. 4 sk. 8 d.
Fragt Danmark—Flensborg:
8 - 4Fragt Flensborg—Elben:
24 Told:
40 -

I alt:
Pogwisch’ salgspris:

20 mk. 13 sk.
27 4 - 7 d.

Gevinst:

6 mk. 7 sk. 4 d. = ca. 31 %

Samtidig havde Pogwisch solgt 26 okser, han selv havde indkøbt:
Indkøbspris:
Fragt Flensborg—Elben:
Told:

12 mk. 8 sk.
24 40 -

I alt:
Salgspris:

16 mk. 8 sk.
27 4 - 7 d.

Gevinst:

10 mk. 12 sk. 7 d. = ca. 65 %

Det var imidlertid ikke altid muligt at få øksnene solgt ved Elben.
De måtte så drives tilbage igen. Det var tilfældet med de resterende 79
af Krummediges 190 øksne (en var død). Pogwisch ville derfor prøve
at sende dem til Holland og få dem solgt der. Men i mellemtiden ville
der være løbet yderligere fragt på, så omkostningerne ville blive:
Omkostninger til Elben (se foran):
Fragt Elben—Flensborg:
Fragt Flensborg—Holland:

20 mk. 13 sk.
24 48 -

I alt:

25 mk. 5 sk.

Hvor høj pris, der kunne ventes i Holland, er det ikke let at sige
noget om, men en del højere end prisen ved Elben har man vel nok
kunnet regne med. For at gevinsten skulle blive lige så stor som på de
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110, der solgtes ved Elben, skal de i Holland kunne indbringe 33 danske
mark parret, og det skulle næppe være umuligt, når Pogwisch oven i
købet har kunnet få 32^ mark for øksne hos en opkøber på stedet Her
har han nu sikkert gjort en særlig god forretning. Det drejer sig om 46
af Krummediges sidste sending øksne. Hvor meget de skal vurderes til
i indkøbspris, vides derfor ikke, men sætter man samme beløb pr. par
som for de 190, der omtales i brevet, vil regnestykket komme til at se
sådan ud:
Krummediges indkøbspris: ca. 16 mk. 4 sk. 8 d.
Fragt Danmark—Flensborg: ca.
8 - 4 -

I alt:
Pogwisch’ salgspris:

ca. 16 mk. 13 sk.
32 8 -

Gevinst:

ca. 15 mk. 11 sk. = ca. 93 %

Brevet fra Pogwisch til Krummedige bringer os et af de få vidnesbyrd
om, at adelen i årene 1523—1535 virkelig har drevet eksporthandel med
stude og åbenbart ikke alene med deres egen produktion, hvilket frem
går af et brev fra Krummedige til Pogwisch dateret 20. dec. 1528. Det
er tydeligt nok svaret på Pogwisch’ ovennævnte brev, og heri røber den
danske adelsmand udtrykkeligt, at han af en sending på 240 skånske
øksne kun havde staldet 27 selv, »de andre købte jeg selv af stald, de
jeg sendte eder sidst og kostede ikke mere på dem end indkøb og tæring
og færgeløn fra Skåne og til Flensborg«54. Disse breve kan være en pas
sende illustration til propagandaskriftet fra 1535 og recessen fra 1536.
Gevinsten kunne være svingende, men har i det store og hele efter da
tidens betragtning sikkert været regnet for betydelig. Imidlertid viser
brevene også klart, hvilken fordel det var at bo i nærheden af verdens
markedet. Pogwisch kunne langt bedre end Krummedige holde sig å jour
med afsætningsforholdene og gøre en fin forretning ved et lokalt køb
eller salg.
Men den danske adelsmand havde jo desuden mulighed for at tjene
på opfodringen og fedningen af øksne. I 1534 står nogle priser til vor
rådighed i lybsk mønt:
1 fed okse: 5 mark 4 skilling lybsk.
1 ung okse: 3, 3% eller 4 mark lybsk55.
Det sidste er fodernød, hvis pris kunne variere noget efter foder
standen.
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I universitetets regnskaber fra 1539 forekommer endelig en post på
3% daler modtaget for 7 stude solgte »til ford«. Det er altså prisen på
de magre græsøksne. Daleren havde omtrent samme værdi som gylden,
den havde afløst, og svarede i 1534 til 29 skilling lybsk56. Ifølge disse
tal skulle bruttofortjenesten ved fodring og opfedning af græsøksne til
staldøksne altså i 1530’erne have ligget på henved 500 %. Det kan i sand
hed kaldes Danmarks guldgrube; man begynder at forstå adelens inter
esse i dette erhverv netop i disse år.

Klippinge fra Århus 1535.
7- og 8-lødige.
(Fra »Nordisk Kultur«, bd. 29, s. 178).

I universitetets regnskaber findes også priser i mark-beløb. Dem skal
man imidlertid benytte med varsomhed, da det drejer sig om de såkaldte
klippingmønter, inflationspenge, der var udmøntet med ringere lødighed
under Grevefejden. Af disse gik der 10 på daleren. Når plovstude i 1538
koster 21 mark pr. stk., svarer det således ganske nøje til priserne på
unge okser fra 1534 i lybsk mønt, altså foderstude. Fire ungnød og fire
kalve, der er købt for tilsammen 30 danske mark, giver en gennemsnits
pris, der, som det var at vente, er endnu lavere end den anførte pris på
græsøksne 57.
Da tidens store møntværdisvingninger kan virke noget forstyrrende,
skal det forsøges at gengive de nævnte priser omregnet efter deres
metalværdi til danske kroner i 1875 58.
9—10,00
ca. 12,00
ca. 10,50
11—13,00
10-12,00
ca. 12,00
ca. 12,50

kr.
-

1534

414—414 mk.
5 Vi mk.
2V1 gylden
5—6 mk.
214—3 gylden
ca. 8 mk.
514 mk. lybsk

1534
1538

3—4 mk. lybsk
=
21 mk. (klipping) =

7-9,50 ca. 9,00 -

Græsøksne :

1539
1538

14 daler
=
gennemsn. 3% mk. =

ca. 2,00 -

Ungnød, kalve:

Staldøksne :

Fodernød:

1509
1510
1511
1518
1528

=
=
—
=
=
=
=

ca. 1,80 -
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Som det ses, giver de anførte eksempler ikke grund til at formode,
at priserne målt efter metalindholdet har forandret sig nævneværdigt i
den forløbne årrække. Stigningen fra de omtalte 10 mark til 30 mark
parret er fremkommet ved adelens opkøb og eksport, hvorved den uden
landske markedspris er gjort til hjemlig afsætningspris. Fedning af græs
øksne var en overordentlig fin forretning, men selv en fodring til foder
nød, hvilket adelen jo erhvervede krav på hos deres tjenere, kunne
altså, som det fremgår, 3—4-doble græsstudenes og ungnødenes værdi.
I betragtning af et så betydelig værditilskud fra fæstebønderne kunne
herremanden nok selv levere den sidste fedning på sit eget foder, prik
ken over i’et, der gav den prima kvalitetsvare til eksporten.
Kort efter disse år må prisstigningen være sat ind som følge af store
ædelmetalfund i Amerika. I Hald lensregnskab for 1545 angives prisen
på en fed okse til 4 daler (= ca. 16,00 kr.). Sofie Lykkes erstatning i
1557 synes beregnet efter prisen 6 daler pr. stk. (= ca. 24—25,00 kr.),
og to år senere har kongen købt øksne af Frans Bille til 14 daler parret
eller 7 daler pr. stk. ( = ca. 28—29,00 kr.). I 1576 købte købmanden
Hans Mule øksne af kongen for 20 daler parret eller 10 daler pr. stk.
(= ca. 40,00 kr.)59.
Også priserne før fedningen var i opgang. I 1555 lader kongen op
købe 200 øksne til 5 daler parret og 200 til 6 daler parret eller 2x/<>—3
daler stykket (= ca. 10—12,00 kr.). Sammenligner man med priserne fra
1557 og 1559 på staldøksne, bliver bruttofortjenesten på en vinters fed
ning ca. 130—140 %. I 1551 skulle en Ribeborger have staldfodret en
vinter på Dronningborg for 1 daler pr. okse, så det har i det mindste
kunnet dække omkostningerne. Nettofortjenesten på fedningen synes
altså at have ligget på 70—75 %60.
Hvormeget en okse var værd før fedningen i de følgende par årtier,
er det knap så let at sige. Vi savner rigtig velegnede priser. Det er
muligt, at jagten på græsøksne og foderstude har sat prisen på disse op,
så fortjenesten er blevet lidt mindre. Fedningsomkostningerne er i alt
fald steget til 1 daler 4 skilling i 156561. I Tønder købte amtmanden i
1570 øksne til hertugen for 766 mark og solgte dem efter fedningen for
1782 mark, alså med en bruttofortjeneste på 130—140 % ligesom i Dan
mark i 1550’erne. Samtidig betalte de bønder, der havde staldningspligt,
26 schilling pr. okse til hertugen, hvis han ikke lod stalde hos dem. Det
svarer omtrent til omkostningen i Danmark i 1550’erne62; om gevinsten
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har været større i hertugdømmerne eller forholdene trods alt har holdt
sig ret uændrede også i Danmark, er det vel vanskeligt at afgøre på
nærværende grundlag, men eet er i alt fald sikkert: studefedningen var
trods en eventuel dalende tendens et såre indbringende erhverv i de
første % af 16. århundrede.
Da prisstigningen satte ind og bød den danske adelsmand så gode
priser for hans produkter, korn og stude, har han måttet koncentrere sig
om sin godsdrift og sin avl. Han har derfor sikkert fundet det fordelagtigst at give afkald på den mindre og først og fremmest mere usikre
handelsfortjeneste, der i så høj grad beroede på forbindelser ved afsæt
ningsmarkederne, som den fjerntboende danske herremand slet ikke
kunne udnytte i samme udstrækning som hans holstenske standsfælle,
for i stedet at hellige sig den langt større og langt sikrere fortjeneste,
der lå i fodring og fedning af de danske stude.
Lovgivningen, som med Christian Ills regering finder ind i faste
rammer, giver udtryk for de samme anskuelser: handelen var købmæn
denes sag, adelen måtte tage sine indtægter hjem ved fodring hos sine
fæstebønder og fedning på eget foder, om muligt hos tjenerne. Den pro
duktion, der deraf kunne rejses, måtte imidlertid afsættes til hvem som
helst, altså også eksporteres, men dog mod tolderlæggelse. Det var noget
ganske andet end Christian Ils forsøg på at tvinge al afsætning over den
indenlandske handelsstand og hans udtrykkelige begrænsning af stald
fedningen til egne gårde. Det var endog mere imødekommende over for
adelen end handelslovgivningen under Hans og Christian I, der tilstod
fri adelig handel for, hvad der angik den adelige gård, derimod ikke
fæstegårdene. Perioden efter Christian Ils fordrivelse, som borgerne så
bittert klager over i propagandaskriftet, hvor adelen under Frederik Is
regering går dem i brødet og driver erhvervshandel med øksne, bliver
imidlertid heller ikke normgivende i Danmark således som i hertug
dømmerne. Recessen i 1536 er på dette punkt skelsættende, og gennem
den store øksenhandelssag i 1557 havde regeringen på afgørende vis taget
afstand fra den foregående periode og pointeret, hvorledes dens lovgiv
ning skulle fortolkes.
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NOTER OG HENVISNINGER

1. Jeg bringer herved Den grevelige
Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
min ærbødigste tak for en understøt
telse, jeg modtog til mine handels
historiske studier i dec. 1952.
2. Oversættelsen i det danske citat er
holdt så snært som muligt til det
tyske forlæg, for at bevare tidens
egen sprogbrug. De to tekstudgaver
findes på Det kgl. Bibi, under kata
logbetegnelsen: Danske palæotyper
73 a og 73 b (4°). Se iøvrigt Ekskurs
p. 33.
3. Aarsberetn. fra det kgl. Geheimearchiv V 1871—75, p. 58.
4. Et fyldigt udvalg af disse købstad
privilegier kan ses i J. L. A. Kolderup-Rosenvinge: Gamle danske Love
V, 1827, og Erik Kroman: Danmarks
gamle Købstadlovgivning I—III (1951
-55).
5. Aarsberetn. fra det kgl. Geheimearchiv V, 1871—75, p. 66, 69 f.
6. Samme V, 1871-75, p. 72—74, 76 f.
Citaterne af de gamle tekster er ord
rette, men ikke bogstavrette.
7. Samme II, 1856—60, p. 62.
8. Nye Saml, til den danske Historie (v.
Suhrn) I, 1792, p. 95 f.
9. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge: Gamle
danske Love IV, 1824, p. 98 f., 105 f.
10. E. Arup: Danmarkshistorie II, 1932,
p. 418.
11. A. Appel: Kvægets Historie p. 257 ff.
(K. Hansen: Det danske Landbrugs
Historie III, 1924—32) og T. O.
Achelis i Zeitschr. d. Gesellsch. f.
Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesch. LX,
1931, p. 178.
12. Appel: Kvægets Hist. p. 253, C. Chri
stensen: Agrarhistoriske Studier I,
1886, p. 50, Nina Bang i Hist. Tidsskr. 7. R. I, 1897-99, p. 329.
13. L. Holst i Dansk Maanedsskrift 2. R.
1886, I, p. 456 note. Jfr. iøvrigt Nina
Bang i Hist. Tidsskr. 7. R. I, 1897—
99, p. 329.
14. Appel: Kvægets Hist. p. 256 og Nina
Bang i H. T. 7. R. I, 1897-99, p. 329,

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

Jesper Madsen: Studehandelens Hist.
1908, p. 11 f., og C. Christensen:
Agrarhist. Stud. I, 1886, p. 50.
J. Madsen: Studehandelens Hist. 1908,
p. 13.
A. Jürgens: Zur Schleswig-Holsteini
schen Handelsgeschichte im 16. u. 17.
Jahrh. 1914, p. 52—61.
Ludwig Andresen i Nordschleswig
1924, p. 213 f.
Kancelliets Brevbøger 1556 10. juli.
Sofie Lykke og hendes slægtsskabsforhold er omtalt af G. Bang i Mu
seum 1894, II, p.364—78, og A. Heise
i Hist. Tidsskr. 5. R. VI, p. 80-84.
Rettertingsdommen er fra J. L. A.
Kolderup-Rosenvinge: Udvalg af gam
le danske Domme II, 1844, p.163—71.
I Assenstolderens brev opføres først
354 stkr., derefter 67 ved Frans Skri
ver, i alt 400. Desuden sendte hun 20
øksne mere, hvorpå det samlede tal
med Ribestudene androg 1326. Her er
jo en oplagt skrivefejl.
Gottorp Toldregnskab 1556 findes i
Rigsarkivet. De manglende 4 stude
kan være døde undervejs, eller for
skellen kan bero på en fejltælling ved
et af toldstederne.
Kancelliets Brevbøger 1557 26. jan.,
4. marts. Se iøvrigt G. Bang i Mu
seum 1894 II, p. 374.
Kane. Brevb. 1557 13. april.
Kane. Brevb. 1557 29. maj.
Om Sofie Lykkes retssager se Kolde
rup-Rosenvinge: Gamle danske Dom
me I, 1842, p. 193-95, 208-10, 23234 og II, 1844, p. 286 f. — Kane.
Brevb. 1551 9. marts, 13. marts, 10.
okt., 1552 23. maj, 18. juni, 1556 ca.
22. jan., 1558 24. jan., 1560 8. marts,
27. maj, 1565 23. m^rts — Norske
Rigsreg. I, p. 282 ff., 354, 375 ff., 383
og 449.
Samme I, p. 524, og Kane. Brevb.
1566 6. sept. Det er vel en fejltagelse,
at der tales om hendes broder; der
må nok menes hendes fader.
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27. Kolderup-Rosenvinge : Gamle danske
Love IV, 1824, p. 48 f.
28. C. Christensen: Agrarhist. Stud. I,
1886, p. 46.
29. Kolderup-Rosenvinge: GI. da. Love
IV, 1824, p. 143.
30. Samme IV, p. 170. Det kan ikke være
rigtigt, når Arup hævder, at denne
bestemmelse betød, »at herremæn
dene fik tillagt en faktisk eneret på
eksporten af denne landbrugets vig
tigste og fordelagtigste eksportvare«,
da købmændene »hverken ejede eller
måtte eje herregårde eller fæstebøn
der« (Danmarkshist. II, 1932, p. 487).
Købmændene havde jo lov at ekspor
tere andet end egen produktion og
kunne sagtens opkøbe øksne til de
res udførsel uden at handle med ade
len. Ved kirkegodsets overgang til
kronen med reformationen steg kronefæsternes antal til ca. 50 % af den
danske bondestand, så de tilmed over
steg adelsfæsternes tal. Tværtimod
har bestemmelsen begrænsende ka
rakter, hvad adelens handel angår.
31. Kolderup-Rosenvinge: GI. da. Love
IV, 1824, p. 226 f. Jeg kan ikke se, at
recessen 1547 indeholder nogen for
pligtelse for adelens fæstere til at
holde fodernød, som R. WillersleV
mener (Jy. Saml. Ny R. II, 1952—54,
p. 154). At adelen i realiteten sikkert
har benyttet den til udvidelse af hol
det af fodernød er en anden sag. Jeg
er heller ikke enig med forfatteren i,
at adelens kamp for fedningen ind
ledtes med denne reces. Udvidelsen
af adelens ret til at stalde også hos
sine tjenere dukker ikke først op i
1547, men er som vist af ældre dato.
Den er omtalt både 1536 og 1530.
32. Kolderup-Rosenvinge: GI. da. Love
IV, 1824, p. 251.
33. Samme IV, p. 269 f. Det er i alt fald
ikke, som Nina Bang hævder, en ord
ret gentagelse af 1547-recessen (Hist.
Tidsskr. 7. R. I, 1897—99, p. 330).
34. Det er således ikke i overensstem
melse med ordlyden, når Nina Bang
(H. T. 7. I, p. 330) mener, at ved

35.

36.
37.
38.

39.

40.

41.

recesserne 1547 og 1558 »er det ble
vet de tjenere, som er pligtige at
holde fodernød, der nu skal holde
staldøksne«, hun konstaterer da også,
at fordringen ikke altid opretholdes.
Den står heller ingen steder i re
cesserne, men Willerslev ser sikkert
netop helt rigtigt i, at bestemmelsen
i praksis blev udvidet til, at kronens
og adelens fæstere skulle stalde stude
for herskabet (Jy. Saml. Ny R. II,
1952-54, p. 154).
Kane. Brevb. 1557 29. nov. og 18.
nov.
G. Wad: Breve til og fra Herluf
Trolle og Birgitte Gjøe I, 1893, p. 41.
Kane. Brevb. 1580 14. marts.
Recessen gav derimod ikke, som Fyhn
skriver (Om Købstaden Kolding, p.
200 f.), noget eksportmonopol for adel
og krone. Hvorvidt der med rette vil
kunne tales om et fedningsmonopol,
er det vel vanskeligt at sige noget om,
da borgernes og navnlig bøndernes
staldning næppe størrelsesmæssigt la
der sig anslå. Det er måske oven i
købet et spørgsmål, om Nina Bang
har ret i, at udviklingen »faktisk be
røvede fæstebønderne ret til staldfod
ring« (H. T. 7. I, 1897-99, p. 330).
Der synes ikke at stå noget i reces
serne, der kan underbygge en sådan
formodning. Fæstebønderne havde
pligt til at holde fodernød for deres
herre, og denne kunne lade øksne
staldfede hos sine tjenere efter af
tale, men der var vel ikke noget til
hinder for, at fæstebonden ved siden
af et vist antal dyr, han havde pligt
til at holde for sit herskab, kunne
stalde øksne til sig selv.
Kolderup-Rosenvinge: GI. da. Love
IV, p. 141 og 198 f., samt Danske Ma
gasin 3. R. VI, 1860, p. 280.
Danske Magasin 3. R. VI, 1860, p.
306 f., 326 og 4. R. I, 1864, p. 217, og
4. R. II, 1873, p. 318, samt Kane.
Brevb. 1551 27. juli.
Se A. Nielsen: Dänische Wirtschafts
geschichte, 1933, p. 136, om formålet
med eksportforbud mod græsøksne.
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42. Danske Magasin 3. R. VI, 1860, p.
153 £., 306 f., 326 og 4. R. I, 1864, p.
147, og Vedel Simonsen: De danske
Ruders Adelsslægt I, 1845, p. 90.
43. Ses af adskillige overtrædelser af for
budet (Kane. Brevb. 1551 ca. 7. febr.,
ca. 30. juni). Forbudet indskærpes
(Kane. Brevb. 1551 ca. 23. juli og 27.
juli).
44. Kolderup-Rosenvinge : GI. da. Love
IV, 1824, p. 270.
45. V. A. Secher: Forordninger, Recesser
og kgl. Breve 1558—1660 (1887—
1918): 1573 28. aug., 1574 23. juli,
1575 21. juni og 23. juni, 1576 11. maj
og 13. maj.
46. Kane. Brevb. 1562 13. april.
47. De spredte eksempler på priser, der
er samlet i dette kapitel, er naturlig
vis alt for fåtallige og uensartede til,
at man på grundlag af dem tør gene
ralisere om prisforhold i studehande
len i 16. årh., men i betragtning af
den totale mangel på oplysninger, der
hidtil har hersket på dette felt, kan
de forhåbentlig være en vejledende
støtte for læseren af nærværende ar
tikel.
48. Reg. 108 A. Toldregnskaber for Aalborg-Rødby 1518-1522 (R.A.).
49. Will. Scharling: Pengenes synkende
Værdi (1869), p. 270. Forf. mener, at
begge priserne må gælde staldøksne.
50. Ludwig Andresen i Nordschleswig,
1924, p. 164. Det danske møntsystem,
som i sin tid var skabt efter lybsk
forbillede, var: 1 mark (mk.) = 16
skilling (sk.) à 12 penninge (d.). Den
danske mønt havde skiftende kurs i
forhold til den lybske og til gylden.
I begyndelsen af 16. årh. var forhol
det mellem dansk og lybsk mønt nor
malt 3:4 og 1 gylden = 2 danske
mark, men kurstendensen var falden
de på de danske mønter.
51. H. C. P. Seidelin: Diplomatarium
Flensborgense II, 1873, p. 948—51. De
følgende prisomregninger mellem
dansk og lybsk mønt er foretaget af
brevskriveren selv.
52. Vedel Simonsen: De danske Ruders

Adelsslægt (1845) I, p. 176 f. 27 mark
er iøvrigt »en pris, som oftere fore
kommer, og som ikke var høj«, skri
ver C. F. Allen i De 3 nord. Rigers
Hist. IV, 1 (1870), p. 34.
53. Indkøbsprisen og fragten Danmark—
Flensborg er beregnet af brevets sam
lede beløb for disse poster ved divi
sion. Desuden opgives et samlet be
løb til told og fragt for 190 øksne fra
Flensborg til Elben og tilbage igen
med de 80 usolgte. Hvormeget tolden
har andraget, vides ikke med sikker
hed. I slutningen af Chr. Ils tid var
beløbet 3 mark (Kolderup-Rosen
vinge: GI. da. Love IV, p. 133. — At
de her nævnte toldtakster virkelig er
trådt i kraft, fremgår af toldregnskaber
fra Rødby 1522 i Pakken Reg. 108 A.
Toldregnskaber for Aalborg—Rødby
1518—1522 (R. A.)); det må dog for
modes, at beløbet er nedsat efter Chr.
Ils fordrivelse, og sandsynligheden
taler for, at Chr. III i 1542, 12. dec.,
kun flytter toldstedet fra Gottorp til
kongeriget uden at ændre på toldbe
løbet, der på det tidspunkt anføres
som 20 sk. dansk (Aktstykker udg. af
Fyens Stifts literære Selskab I, p. 155).
Efter at tolden er anslået til 20 sk.
dansk pr. stk. fradrages det samlede
toldbeløb, og resten er altså fragt
frem og tilbage til Elben med hen
holdsvis 190 og 80 stkr., heraf bereg
nes den angivne gennemsnitsfragt for
enkelt tur.
54. Adelig Brevsamling Fase. XXXVI,
153 (R.A.). Der kan ikke herske
tvivl om, at der her netop er tale om
svaret på det af Seidelin udgivne brev,
idet der henvises til Pogwisch’ beret
ning om sit salg ved Elben af de 110
og de 26 øksne, ligesom et beløb på
600 danske mark, som han i Odense
har tilstillet Krummedige, også om
tales i begge breve. Et løfte om at
sende bud med klæde eller penge at
opkøbe okser for, hvilket Pogwisch
afslutter sit brev med, har han imid
lertid ikke holdt, som det fremgår af
Krummediges svar.
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55. Will. Scharling: Pengenes synkende
Værdi, 1869, p. 270.
56. Danske Magasin, 3. R. I, 1843, p. 79.
Om forholdet mellem lybsk mønt og
daler kan bl. a. ses i J. Wilcke: Daler,
Mark og Kroner 1481—1914 (1931),
p. 154.
57. Danske Magasin 3. R. I, 1843, p. 71,
74. Om disse klippingmønter Schar
ling: Pengenes synkende Værdi, 1869,
p. 20.
58. Omregningen har kun til hensigt at
finde en fælles værdimåler, hvad an
går metalindholdet. Købekraften er
ladet ganske ude af betragtning. Om
regningen (afrundet) er foretaget på
grundlag af et skema hos J. Wilcke:

59.

60.

61.
62.

Daler, Mark og Kroner 1481 —1914,
1931, p. 153—56.
Reg. 108 A. Halds Lens Regnskab
1545-46 (R.A.). Kane. Brevb. 1557
29. maj, 1559 14. april og 1577 6. jan.
Omregningen til kr. i 1875 er fortsat
sket som anført i note 58.
Kane. Brevb. 1555 1. nov., 1551 30.
nov. Peder Okse gav ligeledes 1 daler
pr. okse for at få staldet på Gedser
og Sorup (Ryge: Peder Oxes Liv og
Levnets Beskrivelse 1765, p. 118 og
143).
Kane. Brevb. 1565 1. juni.
Ludwig Andresen i Nordschleswig
1924, p. 165. Fedningsomkostningen
er lidt lavere end i Danmark.

Ekskurs til note 2.

Af de to tekstudgaver på Det kgl. Bibi, er den højtyske udg. dateret 24. nov. 1535,
på den plattyske er skrevet med blyant 1534. Den højtyske tekst findes iøvrigt gen
udgivet i Danske Saml. I (1865—66), p. 369—383 af overbibliotekar Chr. Bruun tillige
med et svarbrev fra Mogens Gøje og Erik Banner (p. 383—386) stilet til borgerne i
Malmø, hvem de tilskriver skriftet (»som er prentet udi eders by og udgangen under
borgmesters, rådmænds og den ganske gemene borgeres navn og titel der sammesteds«).
Det er formodentlig årsagen til, at Erik Arup i sin Danmarkshistorie (II, 1932, p. 417—18)
omtaler skriftet som: »Malmøborgernes klagemål«, en noget misvisende titel. Samtiden
eller i alt fald Mogens Gøje og Erik Banner må have tilkendt Malmøborgerne skriftet,
men hvor meget grundlag har de haft for deres formodning? Huitfeld meddeler (Kvart
udgaven IX: Christian III (1595) blad T) under Københavns besættelse »lod de i køb
stæderne adskillige skandskrifter og viser udgå, hvormed de adelen her i riget for
ulempede«. Derfor lod den menige adel et offentligt tysk skrift udgå på tryk til at
imødegå disse (findes optrykt i Danske Magasin V, 1751, p. 304—16). Er det blandt
andet nærværende skrift, Huitfeld sigter til med skandskrifter? Hvem er »de i køb
stæderne«, der lod disse udgå? Chr. Bruun tolker sætningen således, at det er ind
byggerne i de to belejrede købstæder, der har udsendt skriftet, og kalder det derfor:
»Klageskrift fra stæderne København og Malmø til den tyske nation over rigsrådets
hårde regiment 1535« (Den danske Literatur fra Bogtrykkerkunstens Indførelse i Dan
mark til 1550, 1875, II, p. 133—35). I selve skriftet omtales København og Malmø da
også fuldstændig sideordnede. Der er intet, der specielt peger mod Malmø. Det er således
også forkert, når Mogens Gøje og Erik Banner skriver, at det er udsendt under borg
mesters, rådmænds og ganske gemene borgeres navn. Fejltagelsen må skyldes, at skriftet
afsluttes af »en kopi af et brev, således som det fra Malmø er givet hr. Tyge Krabbe
til svar på den ukristelige reces eller mandat, oprettet og besluttet af rigsrådet imod
guds ord«, dateret hellig tre kongers dag 1534, hvori Malmøborgerne nægter at afsætte
deres lutherske prædikanter. Dette brev var naturligvis underskrevet af borgmester, råd
og ganske gemene borgere i Malmø. Har denne underskrift forledt samtidens (og efter
tidens) læsere til at mene, at den gjaldt hele propagandaskriftet? Er dateringen af brevet
1534 til Tyge Krabbe årsag til det blyantskrevne årstal i den plattyske udgave, der
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mangler trykt datering? En undersøgelse af typerne i trykningen har i alt fald godt
gjort, at begge udgaver er trykt af bogtrykker Ludwig Dietz i Rostock og dateres begge
til 1535 vel sagtens samtidig, altså 24. nov. (L. Nielsen: Dansk Bibliografi 1482—1550
(1919), p. 7—8). Ludwig Dietz fra Rostock var borgerpartiets tyske bogtrykker, der
forfattede partiets skrifter under Grevefejden for Lybæk, grev Christoffer af Oldenburg
og hertug Albrecht af Mecklenburg (Chr. Bruun: Den danske Literatur fra Bogtrykker
kunstens Indførelse i Danmark til 1550, 1875, II, p. 127—29). Huitfelds udtryk: »de i
købstæderne« skal således næppe betyde Malmø og København, men de nordtyske
hansestæder, der ved denne propaganda måtte søge at skaffe undsætning til partiets
indesluttede styrker i de to nødstedte danske byer. Dette berettiger også Huitfelds til
føjelse: »her i riget« om adelen, hvilket vel var unødvendigt, hvis købstæderne også
havde været »her i riget«. Der er altså ingen grund til at kalde skriftet for »malmøborgernes klagemål«. Disse har blot forfattet og underskrevet det brev til Tyge Krabbe,
som skriftet til slut bringer en kopi af. Selve propagandaskriftet er trykt og udgivet i
Rostock af borgerpartiets tyske forbundsfæller i 1535 i plattysk og højtysk udgave. Der
for er adelens officielle svar ligeledes forfattet på tysk og ikke som Mogens Gøjes og
Erik Banners brev til Malmø på dansk. Med denne hypotese passer det meget godt, at
L. Helveg mener, at dateringen af Mogens Gøjes og Erik Banners brev: »Søndagen næst
efter Sancti Andreæ Apostoli dag 1536« må være en fejlskrift for 1535 (= 5. dec.), altså
umiddelbart efter skriftets trykning 1535 24. nov., mens adelens officielle svar først føl
ger »tirsdag efter Visitationis Mariæ 1536« (=4. juli), efter at man havde fået bedre
underretning (L. Helveg: Den danske Kirkes Historie indtil Reformationen II, 2, 1870,
p. 1009, note 2).

Økonomisk debat i Slesvig og Holsten
mellem 1773 og 1807
belyst ved befolkningens ønsker og krav til regeringen.
Af TROELS FINK

Indledning*).
1773 blev Slesvig og det hele Holsten efter århundreders strid og splid
igen samlet under een suveræn hersker, og dermed indledtes en ny
epoke i hertugdømmernes begivenhedsrige historie. For alle senere hi
storikere har perioden, der går fra 1773 til henimod århundredets slut
ning, stået som en lykkelig tid, ikke alene for hertugdømmerne, men
for hele det danske monarki. Udadtil herskede fred (skærmydslerne i
1788 kan man se bort fra); opadgående konjunkturer skabte øget vel
stand og gav mulighed for, at nye former for økonomisk virksomhed
kunne bane sig vej. —
I langt den største del af dette tidsrum var grev A. P. Bernstorff
leder af Slesvigs og Holstens øverste administration (1773—80,1784—97).
Under hans på en gang myndige og varsomme styrelse var der håb om,
at gamle modsætninger kunne overvindes, og det så ud til, at bestræ
belserne for at skabe harmoni mellem den dansk-norsk-holstenske stats
ulige bestanddele skulle lykkes1. Også på de økonomiske og finansielle
områder, hvor Bernstorff ikke havde nogen direkte indflydelse, præ
gedes styrelsen i reglen af samme forsigtighed.
For hertugdømmernes befolkning var centraladministrationen i Kø
benhavn en fjern overinstans, hvor stridigheder af principiel art fandt
deres afgørelse, til daglig mærkede man kun lidet til den2. Tradition og

1

*) Igennem mange år har det været forfatterens ønske at kunne arbejde videre med
de problemer, der er behandlet i denne afhandling. Kun på et enkelt punkt er det
lykkedes, idet bogen »Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770« (1941) giver en ind
gående behandling af et emne, som her er strejfet. Som årene er gået, er håbet om at
få tid til at arbejde videre med de øvrige emner glippet, og afhandlingen publiceres
da nu som den oprindelig blev udformet i ønsket om, at andre måske kunne få lyst
til at tage den tråd op, der her har måttet slippes.
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overlevering spillede en stor rolle, og ofte respekterede styrelsen de
former, der efterhånden havde udviklet sig, ved at give sædvanereglerne
lovlighedens stempel3.
I befolkningen gjorde der sig i de første år efter mageskiftet i 1775
ikke nogen trang til reformer gældende4, og selv om både regeringens
og befolkningens aktivitet voksede i de kommende år, er dog alle ind
greb fra øvrighedens side stadig præget af stor varsomhed. Selv om
landboreformerne gælder det, at de betyder et langt mindre radikalt ind
greb i Slesvig og Holsten end i Danmark, fordi den private reform
bevægelse her var langt videre fremskredet, inden staten trådte til. Trods
al den brogede mangfoldighed i det offentlige livs ydre udformning og
trods al konservatisme fandt den ny tids forandringer hurtigere vej til
hertugdømmerne end til Danmark.
Den noget passive styrelse førte vel ikke til nogen nær kontakt mel
lem regering og folk, men på den anden side kom befolkningens krav,
ønsker og klager til at spille en stor rolle ved de foranstaltninger, som blev
truffet. Særlig på de områder, hvor en samlet lovgivning manglede, blev
afgørelserne på givne foranledninger truffet fra tilfælde til tilfælde5. Der
fandtes kun få korporationer, der kunne give udtryk for deres medlem
mers kollektive opfattelse. Størst betydning i så henseende havde det
slesvig-holstenske ridderskab og dernæst håndværks- og kræmmer
lavene; begge disse grupper havde middelalderlige forudsætninger, og
begge tjente meget egoistiske interesser.
Til den foreliggende undersøgelse er fortrinsvis brugt trykte kilder
fra selve perioden. Det er på denne tid, at en offentlig mening begynder
at gøre sig gældende, især i den samtidige tidsskriftlitteratur; af tids
skrifterne har langt det vigtigste været »Schleswig-holsteinische Provinzial-Berichte«, 1787—1798. Det beskæftigede sig, takket være udgive
ren, August Niemanns store interesse for disse emner, især med økono
miske og finansielle spørgsmål. Niemann var professor i jura ved Kiels
universitet og udgav en Handbuch der schleswig-holsteinischen Landes
kunde, hvortil en stor del af materialet var hentet fra »Provinzialberichte«.
Han så det netop som en opgave for tidsskriftet at give plads for kritik
af offentlige forhold og fremhæver det forkerte i at opfatte en sådan
kritik som overflødig; tværtimod, selv om der er mangler og fejl, som
man i første omgang må finde sig i, er det altid af værdi at gøre det
klart for sig selv og andre, hvori manglerne ved det bestående ligger, så
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man ved enhver lejlighed kan være betænkt på en forbedring6. Bidrag
yderne var oftest akademikere af forskellige fag, præster, læger og læ
rere havde overvægten. Af andre tidsskrifter kan nævnes »Politisches
Journal«, der vel udkom i Hamborg, men var skrevet af forfattere fra
hertugdømmerne; den regnedes for et officiøst organ og har derfor i
denne forbindelse, hvor det gælder befolkningens synspunkt, mindre
interesse (Edv. Holm, VI1, s. 191 f.). »Deutsches gemeinnütziges Maga
zin« og »Deutsches Magazin«, som C. U. v. Eggers udgav, kommer
mere lejlighedsvis ind på de her omhandlede forhold. »Neues Kielisches
Magazin« er derimod ikke meget bevendt. Det har desværre ikke været
muligt at få fat i de pågældende årgange af »Altonaischer Mercur«, der
var af en vis betydning, mens de andre ugeblade, f. eks. »Lyna« i Ha
derslev, der begyndte 1797, var uden større vægt.
Foruden tidsskrifter findes der en del pjecer og bøger, der beskæf
tiger sig med forhold af interesse i denne forbindelse. Sådanne skrifter
knyttede sig særlig til bestemte begivenheder, som f. eks. møntforan
dringen i 1788 og livegenskabets ophævelse, men meget ofte blev skrif
terne rent polemiske eller også teoretiske.
Vanskeligheden ved at benytte dette materiale ligger i det ret tilfæl
dige præg. Det er som regel enkeltpersoners meget subjektive meninger,
der gøres gældende, og mange af forfatternes sagkundskab kan være
tvivlsom; man må derfor i hvert enkelt tilfælde afgøre, hvor stor en
værdi, man kan tillægge de enkelte skrifter, og hvor vidt man kan tage
fremstillingen som typisk, eller den kun er udtryk for en ganske indi
viduel opfattelse.
Endelig kan man også nævne den topografiske litteratur, hvor der
nu og da kan findes bemærkninger om befolkningens synspunkter, og
som også har haft betydning for dannelsen af den offentlige mening.
Den offentlige mening kan således ikke klart og bestemt afgrænses, og
dens indflydelse i det enkelte tilfælde kan vanskeligt bestemmes, men
dens realitet er utvivlsom. Trods alle de modstridende strømninger er
det muligt nogenlunde at afgøre, hvordan den offentlige mening stillede
sig til de forskellige problemer, og det er tydeligt at se, hvorledes den
i stigende grad gjorde sig gældende ved at lade moderne liberale syns
punkter komme til udtryk over for den økonomiske politiks problemer.
For den offentlige menings dannelse var det af betydning, at trykke
frihed principielt var fastslået. Indtil 1799 gjaldt i hertugdømmerne de
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samme bestemmelser som i Danmark. Grundlaget var reskriptet af 20.
okt. 1773, der 18. nov. s. å. havde fået gyldighed for hele riget. Politi
mesteren havde myndighed til at gribe ind mod aviser og ugeblade, når
de skrev om regeringens foranstaltninger eller bragte fornærmelige eller
uanstændige rygter, og hans kendelse kunne ikke appelleres; men cen
sur fandtes ikke7. 1790 ophævedes dette reskript, og alle pressesager
henvistes til domstolene8. Derimod havde forordningen af 1799, der
indskrænkede trykkefriheden, kun gyldighed i de 2 kongeriger. I nov.
samme år udstedtes imidlertid i hertugdømmerne en kundgørelse, hvori
det udtaltes, at der her ville blive givet forskrifter af lignende indhold,
såfremt forholdene måtte kræve det, men kongen håbede, at det ikke
skulle blive nødvendigt. Myndighederne fik dog ordre til indgriben,
hvis de fik nys om, at presseovertrædelse var ved at ske9. Der var så
ledes ret stor plads for vilkårlig optræden, men bestemmelserne prakti
seredes i regelen meget lempeligt.
Der var indrømmet skribenterne en ret stor frihed til at udtale sig
om offentlige forhold. I almindelighed iklædtes den kritik, man øvede
mod styrelsen, såre ærbødige former, meningen kunne dog komme meget
tydeligt frem, men presseaffærer var der kun få af.
Når i det følgende krav, ønsker og klager over regeringens styrelse
omtales, kan der være grund til at fremhæve, at datidens mennesker
klagede gerne og ofte, og fremfor alt sparede man ikke på udtrykkene,
der derfor ikke skal tages for mere, end de er. Udtryk for tilfredshed og
taknemmelighed mod de styrende findes selvfølgelig også, og man har
vist lov til at hævde, at som helhed har sjældent nogen periode i hertug
dømmernes historie været præget af større tilfredshed med regeringen
end denne. Loyalitet er det ord, der bedst karakteriserer forholdet mel
lem styrelse og folk, gensidig tillid, hvor krav og klager ikke går op i
gold protest.

1. Penge, bank- og kreditvæsenets styrelse.
Ved overtagelsen af den københavnske bank i 1773 havde staten på
taget sig den direkte ledelse af monarkiets pengevæsen og det dermed
forbundne ansvar10. Hvis nogen havde troet, at der dermed skulle ind
ledes en reorganisation af rigets finansvæsen, beredtes der dem en sør
gelig skuffelse. Mange forsøg blev i de følgende år gjort på at skabe
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orden i de uheldige forhold, men øjeblikkets krav var altid så mange
og så store, at de helt lagde beslag på finansledelsens kræfter.
Møntvæsenet var fælles for hele monarkiet, og de klager og ønsker,
der fremkom i hertugdømmerne, tog derfor som regel sigte på helheden.
En særstilling indtog disse dele af kongens lande kun for så vidt, som
forordningen af 1757, hvorved pengesedlernes indløselighed var blevet
suspenderet, ikke blev kundgjort i hertugdømmerne og derfor ikke havde
gyldighed her. Domstolene fastslog, at sedler skulle tages til dagens
kurs og ikke som i kongeriget være pari med kurantmønten11.
Den første af regeringens foranstaltninger på kreditvæsenets område
var oprettelsen af girobanken i Altona i 1776. Dens betydning blev kun
ringe. I 1787, da planerne om den nye møntordning var under diskussion,
benyttede den i alle økonomiske problemer meget interesserede købmand
Otto Jac. Fink i Altona lejligheden til i en pjece at rette en skarp kritik
imod den. Banken kunne have fået nogen betydning, mente han, hvis
der i Altona havde været en anselig kommissions- eller egenhandel
m. m.; som det var nu, kostede den kun staten en del penge årligt, ud
over hvad oprettelsen havde kostet, og den var ikke til nogen nytte for
undersåtterne, eftersom al handel med udlandet formidledes gennem den
hamburgske bank. Selv veksler på Altona gik over Hamburg, og når
endelig en veksel var udstedt på Altona-banken, var kursen mindre for
delagtig12. Hvad angik det kongelige bankkontor i Altona, der var ble
vet oprettet i 1778, tvivlede forfatteren på dets værdi for staten. Kursen
var i hvert tilfælde ikke forbedret, siden det begyndte sine vekselopera
tioner. Det havde været bedre, om staten som tidligere havde ladet den
slags forretninger fordele mellem handelshusene i Altona13.
Det var dog pengevæsenet i almindelighed, der særlig var genstand
for klager og krav. I hertugdømmerne var der lige så lidt som i Dan
mark og Norge tilfredshed med finansstyrelsen. Især led befolkningen
under den lave og svingende kurs på pengesedlerne. Værst måtte det
selvfølgelig være i hertugdømmerne, der var den del af riget, der havde
den livligste økonomiske forbindelse med udlandet. Et levende indtryk
af utilfredsheden får man gennem en klage, som de deputerede og kommercierende borgere i Husum indsendte til kongen i 1782 over de danske
pengesedlers lave værdi. Klagen blev kort efter trykt og kan nok til
lægges vægt som et typisk udtryk for købstadbefolkningens syns
punkter14.
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Klagen er holdt i de mest ærbødige vendinger, hvorpå følgende kan
tjene som eksempel: . . . »wir werden aber mit dieser allerdevotesten Vor
stellung die allerzubmisseste Devotion, die allertiefste Ehrfürcht, die
allerunterthänigste Submission pflichtschuldigst verbinden«15. Men reali
teterne i klagen er meget skarpe. Det fremhævedes, at man nu kun kunne
anbringe penge i Hamburg med tab, og at det blev værre og værre for
hver postdag. Paa grund af sedlernes svingende kurs var det derfor blevet
almindeligt, at man fastsatte som første betingelse i alle handelskon
trakter, at al betaling skulle ske i mønt, og at sælgeren ikke skulle være
pligtig at tage imod sedler, men klingende mønt var der alt for lidt af;
selv skillemønt var der mangel på16. Der måtte være udstedt alt for
mange sedler, siden kursen i Hamburg var så lav, og det måtte igen
skyldes den dårlige handelsbalance17. Husum-borgerne dristede sig
endog til at påstå, at suveræne herrer havde meget større vanskeligheder
med at skabe tillid til deres banker end købmænd i aristokratiske og
demokratiske stater. Kreditten glippede også meget oftere for suveræne
fyrsters banker end for banker i små frie stater18. Desuden klagedes
over, at møntstykkerne var dårlige og ikke indeholdt den værdi, som
deres pålydende angav19. For bønderne var det særlig slemt, at skatterne
skulle udredes i mønt; de var derfor nødt til at bære kurstabet ved for
skellen mellem mønters og sedlers værdi. Desuden gav seddelkursen
ondskabsfulde personer god lejlighed til at drive åger20. Mod Køben
havns overvægt gjorde en ret kraftig uvilje sig gældende i klagen. Det
udtryktes forsigtigt ved at sige, at seddelmængden muligvis blev øget
for meget for at forsyne Københavns handel med de nødvendige mid
ler til den nuværende usædvanlige store omsætning21. (Klagen blev af
fattet, mens konjunkturerne på grund af den amerikanske uafhængig
hedskrig var særlig gode.) Til sidst henstillede borgerne til regeringen,
at den optog et lån i udlandet og inddrog pengesedler for beløbet; ende
lig rettedes endnu en lyrisk udtalelse mod Københavns dominerende
stilling22.
Klagen var meget udførligt underbygget, og i en note sagde udgiveren,
at han havde ladet den aftrykke, fordi den måske havde bidraget til rege
ringens løsning af dette spørgsmål; men svaret på klagen indeholdt kun
en intetsigende bemærkning om, at kongen altid ville gøre, hvad han
kunne, for at fremme undersåtternes velstand23. Problemet blev imidlertid
draget frem igen på bred basis, da det i efteråret 1786 blev bekendt, at
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regeringen planlagde en isoleret reform af Slesvigs og Holstens penge
væsen som et led i den almindelige reform af hele monarkiets finans
væsen, der var udkastet i 1785. Man regnede ikke med at kunne over
komme det hele på een gang og begyndte derfor med hertugdømmerne.
Selve forordningen om en ny speciemønt i hertugdømmerne og om op
rettelse af en ny bank udkom først i februar 1788, således at der blev
god tid til at drøfte de planlagte ændringer24.
I alle skrifter, hvori dette emne behandledes25, kom utilfredsheden
med de bestående forhold klart til orde. Det var i den lave og særlig i
den svingende kurs, der vanskeliggjorde alle dispositioner, at ulykken lå.
Årsagen var, efter de flestes mening, den overdrevne seddeludstedelse.
Medens nogle nøjedes med at konstatere manglen og komme med over
vejelser over, hvordan skaden kunne afhjælpes, var der andre, der hæf
tede sig mere ved den politik, der havde ført til alle disse uheldige for
hold26.
Særlig den kielske professor i naturhistorie, økonomi og kameralvidenskab, J. Chr. Fabricius, og den tidligere nævnte købmand Fink var
hårde kritikere. Fabricius var særlig kendt som naturforsker; som økonom
ydede han ikke noget særligt. Hans »Policey-Schriften« 1786—90 be
handlede grundsætninger, efter hvilke »indbyggernes næringsstand til det
hele lands nytte kan blive indrettet og forbedret«. Han så statens sande
styrke i indbyggernes mængde og indså nødvendigheden af agrarrefor
mer. I en artikel i Neues Kielisches Magazin omtalte Fabricius først de
mere specielle forhold, rustningerne i 1761 og 62 og de urolige forhold
i regeringskredsene under den nuværende konge27, og derefter gik han
over til de mere almindelige indvendinger. Han fandt, at kollegieembedsmændenes antal var alt for stort, og at det var dårlig økonomi at holde så
mange gesandter i fremmede lande, særlig når der ikke blev gjort gen
gæld. Desuden var der alt for mange pensionister, og de mange projekt
magere havde været kostbare, den slesvigholstenske kanal havde været
alt for dyr, og staten havde i alt for høj grad blandet sig i næringslivet
(manufakturer og kompagnier). På alle disse områder burde man som
i Frederik den 4.s tid have vist sparsommelighed28. Kun to midler kunne
råde bod på manglerne, för det første en formindskelse af landets ud
gifter og for det andet en forøgelse af pengecirkulationen ved nærings
livets vækst; derved ville af sig selv landsherrens indtægter stige29.
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Omtrent de samme klager fremførte Otto J. Fink, om end med noget
andre ord30. Specielt kritiserede han den nye kreditkasses udlån, der
blot medførte en øget papirspengemasse, det man netop skulle undgå31.
En anonym forfatter foretog en undersøgelse over den danske pengekurs
fra 1756—87 og mente, at den dårlige kurs var et langt større onde for
landet end den store statsgæld32.
Det har ingen interesse at gå nærmere i enkeltheder her, da de fleste
forfattere gentog hinanden. Disse klager gjaldt statens forhold som hel
hed. Mere lokalt bestemt var derimod diskussionen om den nye plan
til en møntordning; men heller ikke den kræver en indgående omtale,
fordi det var en kritik af en plan, hvis mulige virkninger man ikke kendte
noget til. Desuden indskrænkede debatten sig alt for hyppigt til tek
niske enkeltheder. Først førtes forhandlingerne på grundlag af ufuld
stændige meddelelser, senere på grundlag af en bog af botanikeren og
nationaløkonomen Joh. Zoëga33. Zoëga var født i Ravsted i Nordslesvig,
uddannet som botaniker, men gik i 1771 ind i den danske finansadmini
stration. I 1787 udgav han et skrift med den lange titel: »Forsøg til at
udvikle fast Begreb om Arbejde, Handel som Midler til Velstands Be
fordring, samt om Penge og Formue, Mynt, Banker og den i Altona op
rettede Bank«. Selv om Zoëga kan betragtes som regeringens talerør,
svarede udviklingerne i hans bog ikke på alle punkter til den endelige
forordning34.
Når man ser bort fra den rent teoretiske polemik, er det mest karak
teristiske træk i de indlæg, der kom fra hertugdømmerne mod den nye
møntordning, tvivlen på den danske stats finansielle evne til at gennem
føre den ny forordning og frygten for, at resultatet af det hele blot vil
blive en endnu større forvirring i møntforholdene end tidligere. Købmand
Fink havde den frisindede opfattelse, at planen først burde være fore
lagt praktiske mænd til prøvelse, idet han gik ud fra, at det hele så ikke
var blevet til noget35. Købmand Fink var i det hele taget den, der tog
livligst del i debatten og klarest gjorde hertugdømmernes synspunkter
gældende. Han undrede sig over, at den nye ordning kun skulle gælde
Slesvig og Holsten og mente ikke, at en ny møntfod var nødvendig36.
Zoëgas skrift tog han op til nærmere undersøgelse, og resultatet af hans
overvejelser blev, at hverken kronen, Danmark, eller hertugdømmerne
ville få nogen fordel af den nye ordning, og at det ville blive Slesvig og
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Holsten, der kom til at bære udgifterne ved omvekslingen af den gamle
mønt. Desuden ville de komme til at svare større skatter37.
Den tidligere dansk-norske minister i St. Petersborg, nu bosat ved
Itzehoe, P. Chr. Schumacher, rettede en skarp kritik imod møntplanen,
men kritikken synes i første række at være dikteret af personlig uvilje
mod de ledende i København38. Andre troede, at nyordningen kun var
et middel til at berøve hertugdømmerne den sidste rest af det sølv, de
endnu havde tilbage39.
Når man tænker paa alle de forgæves forsøg, der var gået forud for
denne plan, kan det ikke forbavse, at der gjordes tvivl og frygt gældende
om, hvorvidt det nye nu også ville føre til nogen forbedring. Fra den
danske regerings side havde man håbet, at reformen ville medføre en
lettelse for hele finansvæsenet. Det blev ikke tilfældet, men på den anden
side blev den fremsatte tvivl om statens evne til at gennemføre reformen
i Slesvig og Holsten gjort til skamme40.
Diskussionen om dette emne døde hen, men det var selvfølgelig umu
ligt at gennemføre en lov af denne rækkevidde, uden at nogen fandt an
ledning til at klage. Efter en holstensk amtmands udtalelser synes util
fredsheden at have været ret stor41. Særlig gav omvekslingen, der måtte
ske med tab, anledning til klage. Kommissionærerne i de forskellige byer
kunne også have vist mere omhu; mest grund var der til at anke over,
at den nye mønt ikke hurtigt nok kunne skaffes til veje. Hele sagen van
skeliggjordes ved spekulationer, og der var stor utilfredshed over, at den
nye skillemønt ikke havde værdi efter sit pålydende42.
Mere konkret fremsatte Otto J. Fink sine klager. Han gjorde ind
vendinger imod, at de nye en sjettedels, en tolvtedels og en fireogtyvendedels specier ikke var ordentlig justerede. De såkaldte vippere kunne be
nytte sig deraf : de udskilte de gode mønter og lod de dårlige blive i om
sætningen. Når vipperne kunne finde en fordel ved denne fremgangs
måde, kunne det ikke skade staten at justere mønterne ordentligt. Man
kunne jo bare tænke på den skade, staten led ved den dårlige justering
af de gamle danske kurantmønter. Desuden var der følelig mangel på
skillemønt43. Bestemmelserne om omvekslingen af den gamle danske
mønt havde ikke været særlig heldigt affattede, og de senere ændringer
havde ikke formået at råde fuldstændig bod på manglerne, fremhævede
købmand Fink. Efter de første bestemmelser skulle omvekslingen ske
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efter vægt, således at der betaltes 9 mark og 4 sk. per mark vægt, men
der blev ikke taget hensyn til sølvets finhed, og den kunne være meget
forskellig. Derved havde der været mulighed for megen uretmæssig for
tjeneste, idet folk havde købt mønter op og ladet de dårlige omveksle.
Efter de nye bestemmelser skulle pengene indleveres til den kgl. mønt og
udmøntes efter deres sølvgehalt, men endnu kunne man hos kommis
sionærerne lade omveksle indtil 10 rdl. i skillingsmønt efter de gamle
bestemmelser, og denne mulighed var der mange, der benyttede sig af44.
Efter plakat af 5. nov. 1788 lod regeringen til at gå ud fra, at behovet
for ny mønt nu var dækket, men Altona-købmanden gjorde opmærksom
på, at det var en ganske forkert opfattelse, tværtimod var der i hver by
— selv i Altona — mangel på ny mønt, ligesom det også kneb at skaffe
nye penge nok til udrede skatterne45. I de følgende år ser det ud til,
at klagerne helt standser, ret enestående er det i hvert tilfælde at se en
fabrikant i Rendsborg beklage sig over, at den ulige møntordning har
vanskeliggjort hans afsætning i kongeriget46.
Den i det store og hele heldigt gennemførte møntordning fik stor
betydning for hertugdømmernes økonomiske liv, men den bidrog også i
tidens løb til at fremkalde en selvstændig slesvig-holstensk følelse, og
der kan i den anledning være grund til at betone, at nyordningen ikke
var en følge af et i hertugdømmerne almindeligt udbredt ønske om at
få et selvstændigt pengevæsen, men at det tværtimod vakte forundring,
at der gennemførtes en reform alene for disse dele af monarkiet47.

2. Skatteforholdene.
Fra gammel tid har skattevæsenet været det område, hvor styrelse og
folk er kommet nærmest i forbindelse med hinanden, og hvor der der
for har været mulighed for de voldsomste sammenstød. Man har altid
betragtet skatter som et i gunstigste fald nødvendigt onde, og intet er
derfor rimeligere, end at skatterne har affødt mange klager over deres
tynge og ønsker om deres lettelse. I de trykte kilder fra denne periode
findes ikke meget om skattetryk, skribenterne var optaget af andre vig
tige ting49.
Når tidens kritikere lejlighedsvis klagede over skatterne, var det sær
lig kopskatten, der vakte uvilje på grund af det uretfærdige i dens for
deling; oppebørselsmændene kunne fare meget hårdt frem ved inddriv-
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ningen; de skulle nemlig selv garantere for beløbet, og det var ikke til
ladt at give restance50. Det kan undre, at de ret hyppige ekstraordinære
skattepålæg kun i så ringe grad affødte offentlige klager fra den brede
befolknings side. Måske havde styrede og styrende i den grad vænnet
sig til skatteklager, at ingen fandt lejlighed til offentligt at gå ind på
disse spørgsmål.
Kun een befolkningsgruppe gjorde skattespørgsmålet til hovedgen
stand for sine klager, det var ejerne af de adelige godser, særlig med
lemmerne af det slesvig-holstenske ridderskab. Politiske grunde var med
i spillet, målet var at opretholde standens privilegier for at stå rustet over
for, hvad kommende tider kunne byde51.
Midtpunktet i modstanden mod regeringens skattepålæg var den så
kaldte »stedsevarende deputation«, et udvalg af ridderskabsmedlemmer,
der særlig skulle varetage de fælles økonomiske interesser52. En fordel
var det for regeringen, at kun en del af de adelige godsers ejere var
medlemmer af ridderskabet; udenfor stod de såkaldte »non-recepti«, og
mellem disse 2 grupper af godsejere var der af og til rivninger. Derved
mistede de forskellige protester let deres slagkraft. Protesterne var ikke
få, hver eneste af de skatter, som blev pålagt i denne periode, fulgtes
af en klage fra ridderskabet, enten det nu var over skatten selv, opkræv
ningsmåden eller fordelingsgrundlaget.
Ved forordning af 31. maj 1781 blev der pålagt en afgift på en kvart
procent af alle kapitaler, der var udlånt mod sikkerhed i fast ejendom53.
Ridderskabet indsendte en ansøgning om at blive fritaget for at yde
denne skat, men dette ønske blev ikke efterkommet, kancelliet svarede,
at skatten ikke traf godsejerne som sådanne, idet afgiften skulle trækkes
fra i renten, og derved i realiteten ramte kreditorerne.
Næste gang, der blev anledning til klage, var i 1789, da en over
ordentlig formue- og indkomstskat blev pålagt. Denne gang erklærede
ridderskabet sig villig til at betale skatten, men protesterede samtidig i
en direkte forestilling til kongen den 18. jan. 1790 mod fremgangsmåden
ved opkrævningen, der efter dets mening betød et brud på godsejerens
eneret til skatteopkrævning (jus collectandi) ved tilforordningen af konge
lige kommissærer. Klagen blev også denne gang besvaret med et afslag
fra kancelliet54. Den stedsevarende deputation gav sig ikke tilfreds med
denne afgørelse, men besluttede at klage igen. En kgl. resolution den
22. okt. 1790 stadfæstede imidlertid kancelliets tidligere afslag, dog blev
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det samtidig forsikret ridderskabet, at der ikke var tilsigtet nogen kræn
kelse af dets privilegier. Kongen havde talt, og i denne sag var afgørel
sen truffet, men ridderskabet følte sig dog foranlediget til på sin gene
ralforsamling 18. jan. 1791 at føre en skarp udtalelse til protokols, der
senere tilstilledes kongen og også blev trykt55.
Der udtales i erklæringen, at ridderskabet er sig og sine efterkom
mere skyldige at fastslå deres uforanderlige mening om den indskrænk
ning af dets privilegier, dets juris subcollectandis (skatteopkrævnings
ret), som er sket ved denne lejlighed. Ud over dette er det dets pligt at
fastsætte og gensidigt slutte sig sammen om, at det i ethvert fremtidigt
lignende tilfælde — som det forhåbentligvis ikke behøver at frygte —
ikke at ville lade noget lovligt middel, der kan forenes med den lydighed
og ærbødighed, som det skylder sin landsherre, uforsøgt til at opnå
imødekommelse af en billig og velunderbygget klage, som det ikke op
nåede ved denne lejlighed. Det håb havde de så meget mindre grund til
helt at opgive, idet der aldrig er anført nogen grund for, at deres ret til
alene at opkræve kongelige skatter på deres godsområde havde måttet
lide en undtagelse i dette tilfælde. Denne ret var aldrig draget i tvivl. Den
kongelige resolution var fulgt så kort efter deputationens henvendelse,
at man måtte antage, at ny undersøgelse ikke var foretaget, ligesom
heller ikke overdicasteriernes mening var hørt. Det var tydelige ord,
men der skulle ikke gå lang tid, inden ridderskabet igen fik anledning
til protest.
Den 12. sept. 1792 blev der pålagt en 4 % kollateral arveafgift, d.v. s.
en arveafgift, der skulle udredes af arvende sidebeslægtede, og den
skulle også gælde prælater, ridderskab og godsejere. Afgiften skulle ikke
beregnes efter plovtal, men efter hele godsets værdi; det var første gang,
at hovedgaardsjorderne ikke blev unddraget beskatning. I første omgang
blev loven kun påbudt for Slesvigs vedkommende. Ridderskabet reage
rede meget voldsomt på denne nye afgift. Den stedsevarende deputation
indsendte straks et promemoria til overretterne på Gottorp og i Glück
stadt og samtidig en kraftig protest til tyske kancelli i København med
anmodning om fuldstændig fritagelse for skatten; det var en betydeligt
voldsommere fremgangsmåde end forrige gang. Fra kancelliet kom der
intet svar, og i foråret 1794 indsendtes en ny klage, der heller ikke blev
besvaret, end ikke da ridderskabet udlagde kancelliets tavshed som
samtykke56.
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Efter denne meget kraftige politik skiftede ridderskabet taktik, da
det så ud til, at nye skatter var uundgåelige. På den stedsevarende de
putations møde den 12. marts 1794 blev det besluttet at foreslå general
forsamlingen i slutningen af måneden, at den skulle bevillige en don
gratuit, en frivillig gave, i anledning af Christiansborgs Slots brand og
Holstens deltagelse i rigskrigen mod Frankrig57.
Det var selvfølgelig ikke udelukkende ædelmodighed, der lå bag et
sådant forslag, thi samtidig fremsattes ønsket om at blive fritaget for
alle pålæg i anledning af rigskrigen og den væbnede neutralitet58. I rid
derskabsprotokollen udtrykkes også håbet om at slippe for kvart-procent
skatten af 1781. På generalforsamlingen blev det vedtaget at yde 75 rdl.
pr. plov fordelt på tre år som don gratuit. Der valgtes et udvalg til sam
men med den stedsevarende deputation at regulere betalingsmåden; ved
at nedsætte et særligt udvalg har man sikkert også villet benytte lejlig
heden til at vise regeringen, at kgl. kommissærer var ganske overflødige.
For lettere at kunne udrede skattebeløbet vedtog man at optage et lån,
som skulle afdrages over en længere frist. En del af lånet ønskede man
optaget på lempelige vilkår hos den dansk-norske speciebank. Den tid
ligere danske gesandt i Berlin, grev Baudissin, der nu sad på sine hol
stenske familiegodser, holdt finansministeren, grev E. Schimmelmann,
underrettet om begivenhedernes udvikling i Holsten. Efter Baudissins
mening havde det været bedst, om afgiften var blevet lignet efter formue,
men praktiske grunde havde talt for plovtallet59. I striden mod rege
ringen holdt ridderskabet stærkt på fordelingen efter plove som den
eneste mulige. Plovtallet var den gamle matrikulering, der i nogen grad
svarede til hartkornsmatrikuleringen i Danmark, men fordelingen af plov
tallet var ikke sat i forhold til jordens værdi efter en bonitering, men
var fordelt efter et skøn, således at plovtallet dækkede over store ulig
heder. I København fandt man ridderskabets modkrav lovlig store, men
fra Holsten erklæredes, at det ikke skulle være en afgørende betingelse60.
I forhold til, hvad man var vant til, viste ridderskabet i dette tilfælde
stor imødekommenhed.
Som forholdene lå, måtte imidlertid ridderskab og regering engang
tørne skarpt sammen; den absolutte enevælde og den adelige korpora
tion kunne ikke harmonere. Sålænge Bernstorff levede, kom det ikke til
noget brud; efter hans død blev modsætningerne skarpere, dog var der
mere tale om en gradsforskel, klager og svar var af samme art61. Kam-
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pen åbnedes påny, efter at regeringen ikke mere tillod lempelser med
hensyn til betalingen af skatterne; dette i forbindelse med den ny militær
ordning fik i jan. 1799 ridderskabet til at vedtage en skarp forestilling,
der indeholdt en direkte trusel om at bringe sagen for den tyske rigs
ret. Flere planer til virksom protest blev overvejet, men inden de kunne
komme til udførelse, blev der i marts 1799 udskrevet en overordentlig
skat til dækning af flåderustninger. Ifølge forordningen skulle de med
toldfrihed privilegerede betale højere skat end de toldpligtige, for at
byrderne kunne udlignes noget62.
For ridderskabet gjaldt det igen at undgå ethvert yderligere precedens
for regeringens egenmægtige skattepålæg. Det tilbød derfor en don gra
tuit, der svarede til det beløb, man ville faa ind ved den sidst udskrevne
skat. Samtidig protesteredes mod den fremgangsmåde, der var blevet
brugt, idet tyske kancelli ikke, som det var blevet bestemt i 1779, havde
givet ridderskabet meddelelse om skatten, inden rentekammeret havde
udstedt forordningen. Desuden fandt man, at skatten havde udseende af
at være ordinær og som sådan stridende mod privilegierne. Som don
gratuit blev tilbudt 8 rdl. pr. plov63. Forslaget blev ikke støttet af nonrecepti, men ved kongelig resolution af 4. febr. 1800 modtog regeringen
tilbudet. Retsspørgsmålet lod den stå uafgjort hen, men senere afgav re
geringen løfte om, at ridderskabet for fremtiden skulle få forhåndsmed
delelse om nye skatteforordninger gennem tyske kancelli64.
I 1801, da krigen med England truede, afgav ridderskabet igen et
tilbud om en don gratuit65. Det fik kun ringe indflydelse på regeringens
senere skattepolitik.
I oktober måned 1802 fik ridderskabet meddelelse om, at regeringen
ville udskrive en ny ordinær grund- og benyttelsesskat, der skulle hvile
på så vel privilegeret som uprivilegeret jord, og fordelingen skulle ikke
mere ske efter plovtal, men efter boniterede tønder land, hvortil al jord
straks skulle ansættes, indtil der kunne blive udarbejdet en ny matrikel.
Dette forslag ville ridderskabet imidlertid ikke gå med til. Den 3. no
vember indsendte det en forestilling til kongen, hvor det erklærede sig
villigt til at svare skat af hovedgårdsjorderne, men protesterede mod for
delingen efter boniterede tønder land for al den jord, der i forvejen var
ansat til plove. Samtidig krævede man ophævelse af kvart-procent skat
ten og kollateralarveafgiften. Forestillingen, der var affattet i ret ærbø-
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dige vendinger, indeholdt tillige en klage over brud paa privilegierne ved
regeringens egenmægtige beskatning af ridderskabet. De ikke-reciperede
gik også denne gang deres egen vej og svækkede derved ridderskabets
forestilling. De tilbød regeringen at betale 18 rdl. pr. plov i fast tillæg
foreløbig for 5 år, men de hævdede også principielt beskatning efter
plovtal66.
Kronprins Frederik blev opbragt over ridderskabets fremhæven af
skattebevillingsretten; Chr. Reventlow fandt forestillingen fuld af »rabu
listeri«, men anerkendte dog de indrømmelser, der fandtes67. Den dra
matiske afgørelse i statsrådet den 10. dec. 1802 er der her ikke grund
til at fordybe sig i. Forslaget om grund- og benyttelsesskatten blev an
taget næsten uden ændringer68, og den 15. dec. udstedtes forordningen.
Som svar på sin forestilling fik ridderskabet en kgl. resolution, hvor
kongens eneret til pålæggelse af skatter blev fastslået; på de øvrige an
søgninger blev der givet afslag69.
I ridderskabet fandtes endnu vilje til at sætte sagen på spidsen, og
truslen om at bringe sagen for den tyske rigskammerret kom frem igen.
På dette spørgsmål brast enigheden, slesvigerne erklærede sig villige
til at betale skatten og et holstensk mindretal ligeså. Det holstenske
flertal vedtog derimod en ansøgning om at få sagen forelagt overretten
i Glückstadt, der skulle bemyndiges som Austrägal-instans (forinstans
til rigskammerretten). På dette andragende svarede regeringen i april
1803 med et afslag70. Lederen af det holstenske flertal, grev Fritz Revent
low ville endnu ikke give op; han var stadig parat til at gå til rigs
kammerretten og lod indhente en betænkning fra en professor i Göttin
gen, der anerkendte ridderskabets ret til at bringe sagen videre. Ved en
indiskretion blev betænkningen offentliggjort; dette i forbindelse med
det tysk-romerske riges begyndende opløsning fik endelig også Fritz
Reventlow til at lade videre klage over den danske regering fare. Der
med afsluttedes den første store kamp mellem regering og ridderskab71.
Grund- og benyttelsesskatten af 1802 gav også andre befolknings
grupper anledning til klage. Skatteansættelsen efter boniterede tønder
land var sket hurtigt og unøjagtigt, og da løftet om en ny matrikel ikke
blev indfriet, blev utilfredsheden i årenes løb stadig større72; men disse
klager over hertugdømmernes »prægravation« hører en senere tid til.
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Marcus Rubin har især for en lidt senere periode undersøgt, hvorvidt
disse klager var berettigede, og kommer til det resultat, at det kun til
syneladende var tilfældet74.
I byerne gav husskatten, der indførtes ved samme lejlighed, anled
ning til særlig høje klager. Skatten fordeltes her på hver kvadrat-alen
grundflade i forhold til husenes brandforsikringssum, og dertil kom, at
den var progressiv. På grund af disse omstændigheder blev byernes
skattebyrde i tidens løb forholdsvis højere end landdistrikternes.
Af en noget anden karakter end de hidtil omtalte skatteklager var
de ønsker, der fremsattes om afløsning af de gamle naturalydelser eller
sammensmeltning af de mange afgifter til een samlet, såkaldt kanon75.
Fra gammel tid, da bønderne måtte forsyne de kongelige og hertugelige
slotte med levnedsmidler, fandtes et utal af stående afgifter. I Tønder
amt fremsattes omkring 1773 en del klager mod den slags afgifter, der
efter slottets nedbrydning havde mistet enhver hensigtsmæssighed og
nu blot gik til embedsmændene. Et enkelt eksempel viser, at der var
god grund til klage: Tønder og Højer herred skulle yde 133 høns og
3070 æg, deraf det lille sogn Udbjerg 780 æg. I marsken og på Vesterhavsøerne var der andre lige så irriterende afgifter, man gerne ville have
afløst76. Særlig indviklet var forholdene i Husum amt, hvor der efter
Niemanns opgivelser fandtes 130 afgiftsarter77.
Ved domænegårdenes nedlæggelse og ved udskiftningen foretoges
ofte en ny skatteansættelse til afløsning af den gamle forvirrede mang
foldighed. Alle afgifter i en landsby eller et sogn blev slået sammen og
fordelt efter boniterede tønder land uden hensyn til, hvor meget den
enkelte tidligere havde ydet. Det kunne give anledning til klage fra de
folk, der ved nyansættelsen var kommet til at svare mere i skat end de
tidligere havde gjort78. Undertiden kunne nyansættelsen medføre, at
realbyrderne blev forøget; særlig fra Nordborg og Hjortspring på Als
medførte det stærke klager fra bøndernes side. Det foranledigede rente
kammeret til at andrage kongen om ændrede bestemmelser ved nye
skatteansættelser. Der udstedtes i overensstemmelse hermed en forord
ning, der gik ud på, at den samlede afgift kun måtte forøges, når der
blev ydet den enkelte et virkeligt gode, såsom hoveriafløsning eller lig
nende. Ellers skulle den gamle kontribution stadig være satsen, indtil
en ny almindelig matrikel var blevet udarbejdet79.
Af lignende art er ønskerne om regulering af de offentlige kørsler,

51
som påhvilede bønderne; særlig klagede man over den uretfærdige for
deling af kørslerne på de forskellige egne80. Klagerne synes senere at
have ført til en noget mere retfærdig fordeling81. I samme retning går
klagerne over tienden. Det var de samme klager, som man kender fra
kongeriget. Værst var det, at tienden skulle ydes i kærven, og bonden
var forpligtet til at vente to fulde dage på de mænd, der skulle udtage
tienden, desuden påhvilede det ham at køre tiendekornet til præstegår
den. I fællesskabets dage var en sådan ordning ikke forbundet med så
store ulemper, fordi alle høstede på een gang på samme sted, men efter
udskiftningen, hvor landet var delt op i mange marker, blev tiende
ordningen en ulidelig byrde. I Schleswig-Holsteinische Blätter für Polizei
und Kultur foreslog i året 1800 en forfatter, der kaldte sig en ven både
af præster og bønder, derfor, at tienden skulle afløses med en betaling
eller erlægges i rede korn82. Blandt de konkrete forhold, han oplyste,
var også det, at da bønderne i Vilstrup sogn i 1780 havde klaget over,
at de skulle vente de to fulde dage på tiendeudtagerne, havde de fået
allerhøjeste resolution på, at de kun behøvede at vente en halv dag. Men
det gjaldt kun i Vilstrup. En generel ordning savnedes83.
I en længere afhandling i Schleswig-Holsteinische Blätter für Polizei
und Kultur år 1800 om tiendeproblemet i Haderslev provsti fremhævede
pastor Forchhammer i Skodborg, at tienden hørte til en af den danske
gejstligheds vigtigste indtægter, og at den havde gjort de danske præster
mere velhavende end præsterne i de fleste protestantiske egne, dog var
tienden aldrig i Haderslev amt blevet opkrævet med samme strenghed
som i de tilgrænsende jyske egne. Tienden udgjorde her i realiteten kun
l/i5 af høsten, og deraf blev halvdelen, kirketienden, betalt i penge, så
ledes at kun 1/3o af høsten skulle leveres direkte af bonden. Men foran
lediget af planer om at afløse tienden med faste beløb førte pastor Forch
hammer et kraftigt forsvar for at bevare den bestående tilstand. Mens
det var forståeligt, at man søgte den trykkende tiende afløst i konge
riget, fandtes der efter hans mening ingen tungtvejende grunde til at af
løse den i Slesvig85.

3. Toldpolitikken.
Hertugdømmernes toldordning eller toldordninger var selv for samtiden
en indviklet mosaik. Efter mageskiftet i 1773 var forholdene blevet gjort
noget simplere ved toldforordningen af 1778, men det var slemt endda.
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Stadigvæk fandtes de mange toldfrihedsprivilegier, dels for distrikter,
dels for personer. Det siger sig selv, at en effektiv kontrol med smugleriet
var umulig, når de adelige godser, Ditmarsken, Kiels universitetslærere,
præsterne og en del embedsmænd var fritaget for at betale told; dertil
kom yderligere, at byerne Altona og Glückstadt var frihavnsområder86.
Foruden disse almindelige privilegier havde en mængde industrielle virk
somheder særlige begunstigelser, dels med hensyn til import af råstoffer,
dels med hensyn til eksport til Danmark—Norge87. Sådanne forhold
måtte selvfølgelig give rig anledning til klage. Da toldbestemmelserne i
almindelighed blev betragtet som et middel i regeringens økonomiske
politik, vil der være lejlighed til senere at komme ind på disse spørgs
mål, i denne forbindelse er det den generelle kritik, der har interesse.
De mange privilegier, adelen sad inde med, deriblandt toldfriheden,
måtte naturligt harme de mennesker, der i overensstemmelse med tidens
tanker ønskede lighed for alle borgere i samfundet. Uviljen kom blandt
andet frem i en pjece af rektor Esmarch i Slesvig. Han ville vel ikke be
stride adelens toldfrihed, men mente rigtignok, at det var et onde, som
regeringen hidtil havde måttet tåle som så mange onder, f. eks. gilder
og lav. Desuden fremhævede han kongens ret til frit at ophæve privi
legierne, hvilket må opfattes som en ikke alt for stødende form for en
opfordring til at gøre det. Han begrundede udførligt toldfrihedens skade
lighed; sammenholdet mellem statsborgerne blev svækket ved en sådan
ulighed i byrdernes fordeling, og ordningen gav anledning til mange be
dragerier, desuden gik mange penge ud af landet, når beskyttelsen for
indlandets produktion blev illusorisk for de privilegeredes vedkommende
o. S. V. 88.
Forholdene ved toldskellet mellem Nørre- og Sønderjylland var også
meget uheldige. Præsten i Skodborg, den tidligere omtalte pastor Forch
hammer, klagede slemt derover. Bortset fra de mange smuglerier kom
det til håndgribeligheder mellem bønder og toldembedsmænd89, og det
til trods for de reformer, der gennemførtes i 1788 og 1792, hvorved for
maliteterne var blevet færre og tolden nedsat. Ubehagelighederne var
stadig mange90.
Svarende til klagen over adelens toldfrihed er det kun naturligt, at der
fra de privilegeredes side fremsattes ønsker om at bevare den91. I 1792
klagede Fritz Reventlow således over, at rettighederne i tidens løb var
blevet stærkt indskrænket. Myndighederne gjorde, hvad de kunne, for at
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holde privilegierne indenfor så snævre grænser som muligt. Ejeren af
Sandbjerg gods i Sundeved, grev Konrad Reventlov, klagede således i
1780 over, at hans gods, der en tid lang havde nydt toldfrihed, ikke mere
kunne opnå denne, men han fik det svar, at kun de adelige godser, der
nævntes i matriklen af 1652, havde ret til denne frihed. Hans indven
ding, at Sandbjerg på det tidspunkt hørte til hertugen af Sønderborg og
i egenskab af hertugeligt gods var toldfrit, hjalp ham ikke noget. Ud fra
den erfaring, man havde gjort med myndighederne, fremsatte den juri
diske professor L. A. G. Schrader i 1797 ønsket om, at regeringen inden
livegenskabets ophævelse ville afgive en udtrykkelig erklæring om, at
toldfriheden ikke på nogen måde skulle lide ved denne reform. Schrader
hævdede, at toldfriheden ikke var knyttet til ejerens person, men til jor
den, og derfor burde de udskiftede gårde nyde samme rettigheder som
hovedgårdene92. Schrader blev i 1802 sekretær for det slesvig-holstenske
ridderskabs stående udvalg og optrådte også, før han blev sekretær, i
alle forhold som godsejernes talsmand. Chr. Rantzau, der var deputeret
i tyske kancelli, gav udtryk for det samme håb; dog var han mere
skeptisk med hensyn til de udskiftede gårdes rettigheder, men ønskede,
at regeringen for at fremme den gode sag ville give de fremtidige arveeller tidsfæstere toldfrihed for byggematerialer 93. Et resultat opnåede de
privilegerede for så vidt, som bestemmelserne om toldfrihed overførtes
uændret til forordningen af 1803 94.
Man kunne have ventet i et af tidsskrifterne at finde en samlet kritik
af toldvæsenet; det ser imidlertid ikke ud til, at der findes en sådan.
Man behandlede enhelthederne, ikke helheden.

4. Landbrugsproblemerne.
Der hviler en egen glans over de danske landboreformer; de gennem
gribende love faldt slag i slag og bragtes hurtigt og grundigt til udførelse.
I hertugdømmerne er det den samme proces, der foregår, men det sker
ikke så koncentreret, og regeringens medvirken er forholdsvis mindre.
Bruddet med det forbigangne blev ikke skarpt, de tekniske reformer blev
for en stor del gennemført tidligere, men ikke så godt95.
Den første store reform var udskiftningen, der gennemførtes ved
love af 10. febr. 1766 og 26. jan. 1770. Arbejdet var i 1773 i fuld gang.
For den østlige del af hertugdømmerne betød reformen fuldendelsen af
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en forandring, som der havde været arbejdet paa i lange tider96. I disse
egne gik gennemførelsen ret let fra hånden, selvom der var klager over
dårlig opmåling, fordeling og lignende. I Genner i Øster Løgum sogn
måtte opmålingen således gøres om igen efter nogle års forløb97. I årene
1770 til 1790 ophævedes markfællesskabet de fleste steder, og kun i fjernt
liggende egne og på magre jorder holdt der sig endnu rester. Det gælder
særlig højderyggen, hvor der ikke havde været evne til at påbegynde ud
skiftningen tidligere, og hvor jordens kvalitet ofte var så ringe, at det store
og kostbare udskiftningsarbejde ikke stod i noget forhold til ejendom
menes værdi. Her var klagerne mange og principielle. Det var udskift
ningen som helhed, man var imod. I almindelighed viste de embedsmænd,
der havde med reformens udførelse at gøre, ret stort frisind og gennem
tvang kun en delvis udskiftning; enkelte steder kunne det ske, at forhol
dene fik lov at blive, som de var98. På øen Aarø protesterede indbyggerne
ret indirekte ved, trods opmåling og fordeling, at se fuldstændig bort fra
pligten til at udskifte. Helt til 1825 fik de lov til at leve i fred99. På
Femern var der også stærk uvilje mod udskiftningen, og landskabet ind
sendte en protest mod loven af 26. jan. 177010°. Som i Danmark indkom
selvfølgelig også fra hertugdømmerne andragender om økonomisk hjælp
til reformernes gennemførelse101.
Med hensyn til bestræbelserne for landbrugets tekniske udvikling
stilledes der kun sjældent direkte krav til regeringen om hjælp. Det kan
nævnes, at professor August Niemann i 1784 fremhævede, at staten burde
drage omsorg for planteskoler og lade planter uddele gratis til fattige,
medens velhavende skulle betale almindelig pris. Ligeledes ville det være
af betydning, om staten tog sig af dyreracernes forædling ved indførsel
af avlsdyr fra udlandet. Hvad der i den retning allerede var gjort for
hestenes vedkommende fandt hans største agtelse102.
Der er dog eet punkt, som mange henleder regeringens opmærksom
hed på, det er opdyrkningen af heder og moser. Selv om forsøget i
1760-erne var faldet ret dårligt ud103, havde det ikke virket særlig af
skrækkende. Niemann betegnede det som regeringens pligt at lade rydde
jord og til at sætte den i dyrkelig stand; så først kunne den enkelte
mand tage fat104. Professor Fabricius mente også, at man burde tage
denne sag op, og han søgte at drage læren af de fejl, der var begået i
1760-erne, men lagde noget mindre vægt på regeringens hjælp105. I Provinzial-Berichte tog en anonym forfatter, der kaldte sig »der gutmeinende
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Holsteiner«, i 1789 spørgsmålet op; han rådede til at begynde i det små;
det var ikke meningen, at landsherren skulle bygge kolonisternes ejen
domme, blot der droges omsorg for, at materialet blev kørt gratis for
nybyggerne, kunne de selv opføre deres huse. Desuden var det ganske
nødvendigt, at de i de første vanskelige år kunne have indtægter af
bierhverv106.
Fra et nyt synspunkt behandlede i 1792 en officer sagen; opdyrk
ning af heden ville efter hans mening være meget vanskelig, det eneste
rigtige var, at hederne tilplantedes. Dertil krævedes praktiske økonomer
som vejledere for bønderne, konsulenter, og så håbede forfatteren, at
man engang kunne bruge de midler, der gik til opretholdelsen af den
stående hær, til kultiveringsarbejde, men så længe en sådan hær var
nødvendig, ville det være godt, om man anvendte en del af den til
grundforbedringsarbejder107. Dette forslag vandt stærk tilslutning fra
en anden forfatter, som udførligere fremstillede, hvorfor tilplantning med
skov var det sande alment nyttige og det for den kongelige kasse mest
indbringende. Særlig tanken om at få afdelinger af den stående hær i
arbejde, var han glad for108.
I en noget anden forbindelse kom tanken om kultivering frem i et
forslag, der gik ud på, at staten gennem de lokale embedsmænd skulle
yde lån til unge folk, der ville bygge et husmandssted på udyrket jord.
Lånene skulle i de første år være rentefri. Hvorfor havde amtsøkonomi
kollegierne ikke taget denne sag op, blev der spurgt. Desuden ville det
være på sin plads, om husmandsfamilier med mange børn fik præmie af
staten, mange havde ansøgt, men ikke fået109.
Det var ikke store krav, der som helhed stilledes til staten; den tid
ligere omtalte »gutmeinende Holsteiner« var ikke tilhænger af stats
hjælp. Belæringer og befalinger førte kun til lidet på landbrugets om
råde, det var modige foregangsmænd, det kom an på, og gennem private
foreningssammenslutninger kunne der opnås meget110. Landbruget an
søgte især regeringen om at få ophævet de gamle skranker for den en
keltes frihed. I det tidligere afsnit om skattevæsenet har ønskerne om
afløsning af naturalafgifterne, de offentlige kørsler og tienden været om
talt. Man møder ikke mange krav om hoveriets ophævelse; ved domæne
gårdenes nedlæggelse var det sket for krongodsets vedkommende, men
iøvrigt synes man at have betragtet hoveriet som et privatforhold mellem
godsejer og bønder111.
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Møllepligten gav derimod anledning til en hel del utilfredshed.
Den tidligere omtalte pastor Forchhammer fremhævede det unaturlige
i, at bønderne ofte måtte køre langt forbi den nærmeste mølle til den
mølle, hvor de havde pligt til at lade deres korn male112. Også andre
fandt møllepligten urimelig113, og indirekte påvistes dens skadelighed
ved en beskrivelse af de heldige følger, ophævelsen havde haft i udlandet.
Den offentlige mening var almindeligvis modstander af alle gamle
bånd på den enkeltes frie rørelser; men selvfølgelig kom også krav og
klager fra modsat side til orde. Overfor den stemning, der herskede mod
møllepligten, var det kun naturligt, at adelen søgte at varetage sine in
teresser. Professor Schrader gjorde sig til talsmand for, at adelens mølle
privilegier udtrykkelig måtte blive fastslået, inden livegenskabets ophæ
velse, for at undgå en mulig strid om dette spørgsmål (1797)114.
Som en følge af de ny reformer betragtede man mangelen på dag
lejere. Mange af kådnerne, d. v. s. husmænd, der i fællesskabets tid
ofte havde græsningsret til en ko, havde fået udlagt en del jord ved
fællesskabets ophævelse og var optaget af at dyrke den og derfor util
bøjelige til at gå ud som daglejere115.
De kornudførselsforbud, der til forskellige tider var blevet udstedt,
følte landbrugerne sig stærkt hæmmet af, og den »gutmeinende Hol
steiner« fandt et udførselsforbud uretfærdigt, i hvert tilfælde for Hol
stens vedkommende. Kornmagasiner var her overflødige, og fastsættelse
af salgsprisen ville være det samme som en hård kontribution, hvorved
fremtidsudsigterne og friheden, drivfjederen for al flid, ville indskrænkes.
I Danmark-Norge kunne et forbud måske have sin berettigelse, når nøden
var stor. Han fremsatte derefter et forslag til sikring af det indenlandske
behov116. Også grev v. Dernath på godset Hasseburg mente, at et ud
førselsforbud kun måtte udstedes, når der ikke fandtes andre muligheder,
thi ved et forbud berøvedes grundejerne erstatningen for de ugunstige
år117. Den stemning, som her gjorde sig gældende, lader det til, at re
geringen delvis har respekteret; det udførselsforbud, der udstedtes den
12. febr. 1800, undtog nemlig landværtsudførsel fra hertugdømmerne og
hele udførslen fra marskegnene. Forbudet i det følgende efterår gjaldt
dog hele monarkiet.
Den vigtigste af alle regeringens foranstaltninger var dog den sidste
store reform, livegenskabets ophævelse; i begyndelsen af dette tidsrum
havde regeringen mest virket for en reform ved nedlæggelsen af domæne-
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gårdene og i forbindelse hermed livegenskabets ophævelse på disse god
ser, først sent greb lovgivningen ind, og forbavsende er det at se den
indirekte fremgangsmåde, regeringen valgte til at fremme sine planer, i
sammenligning med stavnsbåndsløsningen i Danmark. Forholdene lå gan
ske anderledes i hertugdømmerne, hvor livegenskabet måtte anses som et
privatretligt forhold, hvilende på sædvaneregler118, medens stavnsbåndet
i Danmark formelt var knyttet til en forordning om udskrivning af mand
skab til hæren. Dertil kom, at livegenskabet kun gjaldt en begrænset del
af landet, og mange steder var det ophævet på privat initiativ, inden lov
givningsmagten trådte til119. Som reform er livegenskabets ophævelse
måske større end nogen enkeltforanstaltning i Danmark120, men hele
komplekset af landbolove er mere vidtrækkende i kongeriget.
Den offentlige mening var ikke livegenskabet god, kravet om dets
ophævelse blev fremsat kraftigt og ofte; men de livegne selv synes at
være ganske uinteresseret121. I sin almindelige kritik af forholdene kom
Niemann også ind på ønskeligheden af livegenskabets ophævelse, men
han havde samtidig blik for, at de undergivne ofte var tilfredse med
deres kår122. Professor Fabricius rettede en skarpere kritik mod »slave
riet«123 (henholdsvis 1784 og 1786).
Justitsråd Christiani belyste sagen ud fra naturretten og kom til det
resultat, at der fra den side set intet var, der stred mod statens ret til
at ophæve livegenskabet124. Mere almindeligt fordømmende var pjecer
med titler som: »Gemälde der Sclaverey und Leibeigenschaft« (1797)
eller »Ueber den schädlichen Einfluss der Holsteinischen Leibeigenschaft
auf Wohlstand, Aufklärung und Moralität« (1796). Så at sige alle er
kendte, at en reform var nødvendig, også en forfatter, der ud fra et
godsejerstandpunkt så på de lyse sider ved den bestående tilstand
(J. Blatt)125.
Karakteristisk for størstedelen af diskussionen om denne sag er, at
der kun sjældent, og når det skete, oftest kun indirekte appelleredes til
statsmagtens indgriben. Et forhold, som til en vis grad skyldtes regerin
gens politik. Det var dens mål at få godsejerne til selv at tage initiativet
til reformens gennemførelse. I 1787 var der blevet udgivet en beskrivelse
af domænegodsernes nedlæggelse, udarbejdet af kammersekretær Hiero
nymus Kamphøvener; højst sandsynligt var det sket efter højere ønske;
der rettedes her ligefrem en opfordring til de private godsejere om at
følge regeringens eksempel126. Regeringens taktik vandt ikke absolut
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tilslutning hos de personer, den plejede råd med i Holsten. Man var der
af den opfattelse, at et forslag om så gennemgribende en reform ville
støde på stærk modstand i ridderskabet. Især burde man undgå en debat
i den brede offentlighed127.
Det gik efter regeringens ønske. Først vedtog de ikke-reciperede gods
ejere i jan. 1795, at livegenskabet burde ophæves, og samme sommer
sluttede ridderskabet sig til dette standpunkt128. Om regeringens stand
punkt på det daværende tidspunkt får man besked gennem en pjece, der
blev udgivet anonymt, men efter opfordring var skrevet af finansembedsmanden, den senere overprokurør for hertugdømmerne C. U. v. Eg
gers129. Regeringens taktik er den forklarende baggrund for det ejen
dommelige forhold, at ophævelsen af livegenskabet skete, efter at gods
ejerne over for kongen havde udtalt ønsket om, at reformen måtte ske,
og tilbudt at gennemføre den inden for en bestemt frist.
Denne beslutning vidner om en klar realpolitisk forståelse hos gods
ejerne. Når man så på udviklingen i Danmark, var det klart, at man
kunne regne med lignende skridt i hertugdømmerne. En ophævelse af
livegenskabet og det dermed forbundne forhold mellem godsejer og un
dergiven havde sine store fordele for godsejerne; de kunne selvfølgelig
indskrænkes betydeligt ved en alt for bondevenlig lovgivning, men ved
at tage initiativet i denne sag fik man mulighed for at øve indflydelse
på de bestemmelser, der blev truffet. Landboreformerne i Danmark havde
jo heller ikke helt ruineret de danske herremænd. I hvert tilfælde tør
man sikkert gå ud fra, at reformen vanskeligt kunne blive direkte skade
lig for godsejerne. Grev F. Reventlow mente, at der måtte begunstigelser
og understøttelser til fra oven for at få sagen på gled, og at man måtte
gå frem efter de forskellige godsers forhold130.
Efter at sagen i 1795 var bragt på bane, blev der nedsat et fællesudvalg
af ridderskabsmedlemmer og non-recepti. Sagen blev gennemdrøftet, og
fra de godsejere, der havde livegne bønder, blev der indhentet betænk
ninger. Langt de fleste erklærede sig for ophævelsen, men en del tog for
behold over for fremgangsmåden. Til slut vedtoges at sende en forestil
ling til kongen med godsejernes tilbud og ønsker. Det er dette aktstykke,
dateret den 11. marts 1797, der i denne forbindelse har den største inter
esse som et klart formuleret vidnesbyrd om en befolkningsgruppes øn
sker angående regeringens styrelse af et ganske bestemt forhold131. Det
er karakteristisk, at godsejerne heller ikke ved denne lejlighed kunne
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lade være med at hentyde til deres privilegier. De gjorde det ved at
udtale deres glæde over, at de i dette tilfælde ikke, som det undertiden
havde været nødvendigt, kom for at bønfalde om opretholdelse af deres
privilegier. Tværtimod, denne gang er der tale om en opofrelse fra deres
side; den er forårsaget mere ved følelsen for menneskevellet end frem
kaldt ved omstændighedernes nødvendighed. Kongen fik derefter med
delelse om resultatet af de indhentede betænkninger132. Alle undtagen
een var for ophævelsen af livegenskabet133, og de fleste ønskede refor
men gennemført inden for en frist af 8 år. Samtidig udtaltes ønsket om,
at kongen ville give de forskellige fideikommisbesiddere, testamente
eksekutorer og formyndere den nødvendige autorisation. Desuden øn
skede man lempelser med hensyn til militærpligten, foreslog, at en tyende
forordning måtte blive udstedt, og sidst men ikke mindst ønskede man,
at ophævelsen af det gensidige forhold mellem godsejere og undergivne
ikke på nogen måde måtte få skadelig eller formindskende indflydelse
på godsejernes forrettighedsbeføjelser.
Svaret fra kongen var meget imødekommende134, og dermed faldt
sagen foreløbig til ro.
Ad anden vej får man et noget nærmere indtryk af de håb, der nære
des i ridderskabskredse. De gik blandt andet ud på dels at få tilla
delse til at vælte en del af skattebyrden over på bønderne, dels at få bil
lige lån fra regeringen til reformernes gennemførelse135. De krav, der
gennem Schraders artikel var blevet gjort gældende med hensyn til be
varelsen af toldprivilegier og møllerettigheder, er tidligere blevet omtalt
(s. 53 og 56). Det vigtigste punkt i Schraders artikel er imidlertid, at
han fremhæver godsejernes ret til efter livegenskabets ophævelse at ordne
retsforholdet efter forgodtbefindende. Som muligheder nævnte han: selv
eje, arveforpagtning, forpagtning på tid, tildeling af den personlige fri
hed med bibeholdelse af hoveriet eller fuldstændig inddragning af bonde
jorden under hoved- eller mejerigårde. I hvert tilfælde var tildeling af
ejendomsret ikke nogen nødvendig betingelse for den almindelige bonde
frihed, som nogle troede136.
Med disse udtalelser greb Schrader ind i en stående strid om gods
ejernes ret til vilkårligt at inddrage bondejorden og gøre bønderne til
husmænd. Striden er af principiel interesse, og den offentlige menings
krav stilles skarpt over for godsejernes. Den må ses på den baggrund,
at livegenskabet ofte var blevet ophævet og hoveriet afskaffet på for-
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skellige godser uden regeringens vidende. Undertiden var godsejerne
humane mænd, der tog stort hensyn til bøndernes vel; men de hårde
godsejere havde lejlighed til at gå meget vilkårligt frem, da forholdet
mellem godsejer og livegen så at sige udelukkende hvilede på sædvane.
Foranledningen til striden var, at ejeren af Rethwisch ved Kiel havde
inddraget en del bondejord og gjort bønderne til husmænd, det samme var
sket nogle år før på godset Witmold ved Pløn, uden at det var kommet
offentligt frem. Nu fremsatte imidlertid landinspektør F. W. Otte, der
var bosat i Angel, i tidsskriftet Schleswig-Holsteinische Provinzialbe
richte i 1795 en skarp protest mod denne fremgangsmåde137, og bøn
derne, som det gik ud over, indgav en klage til overretten138. Det viste
sig, at der ikke, som Otte havde troet, fandtes et udtrykkeligt forbud
mod nedlæggelse af bøndergårde; han havde forvekslet med den danske
lov, men derfor fandt han ikke det skete mindre forkasteligt og udtalte
sin glæde over at have påvist et hul i den almindelige landslovgivning
og sluttede med kraftigt at opfordre regeringen til at sikre bøndernes
stilling139. En almindelig diskussion kom i gang i Provinzialberichte, og
i flere indlæg gentoges det utilstedelige i en sådan behandling af bøn
derne, ligesom regeringens pligt til indgriben skarpt fremhævedes140.
Det var som så ofte en af regeringens undladelsessynder, man ønskede
rådet bod på.
Her var det, Schrader greb ind, og hans artikel forårsagede meget
skarpe protester141. En særlig hård kritik rettede historikeren, professor
D. H. Hegewisch imod ham; han mente ikke, at godsejerne var beføjet
til vilkårligt at inddrage gårdene uden erstatning142, og han bebrejdede
Schrader, at han i alt for høj grad betonede godsejernes ret over for de
livegne uden i tilsvarende grad at omtale den livegnes ret over for herre
manden, særlig den undergivnes ret til at få sin forsørgelse på godset143.
I denne sammenhæng er særlig betonet de krav, der fremsattes om
regeringens indgriben i denne sag, og man må indrømme, at afgørelsen
var af største vigtighed for den videre udvikling af den sociale struktur.
Man kunne have troet, at der i årene efter 1797 ville blive taget fat på de
nødvendige forberedelser til den kommende reforms gennemførelse. Det
blev ikke tilfældet, en underlig passivitet rådede i denne tid144. Bøn
derne troede, at de allerede havde opnået en del af friheden; de viste
sig på mange måder opsætsige og gav snart godsejerne anledning til at
klage. Ridderskabet androg derfor om, at det måtte blive fastslået, at
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bønderne skulle rette sig efter de gældende regler, indtil den endelige
ophævelse af deres afhængighed fandt sted. Regeringen fandt ingen an
ledning til at efterkomme ønsket; de gamle bestemmelser bestod jo end
nu, og overtrædelser kunne straffes. En forordning som den ønskede
kunne let give anledning til misforståelse af situationen145.
Godsejerne regnede endnu ikke med, at sagen var fuldstændig af
gjort. Forskellige opfattelser gjorde sig gældende, nogle ville slet ikke
tage hensyn til flertallets beslutning, andre holdt på en 12-årig frist, og
atter andre ville ikke give deres mening klart tilkende146. I 1803 afgjor
des sagen derved, at regeringen kundgjorde, at livegenskabet skulle op
høre fra 1. jan. 1805. Dermed var sagens afgørelse fastsat, og loven ud
stedtes den 19. dec. 1804.
Efter regeringens kundgørelse fik godsejerne lejlighed til at komme
frem med deres ønsker om bestemmelsernes udformning. Det var dem
for det første magtpåliggende, at senere klager fra de tidligere livegne
over kontrakter, der var indgået før livegenskabets ophævelse, ikke
måtte føre til ændring af enkelte punkter i overenskomsten, men sådanne
klager skulle kun kunne medføre hele kontraktens ophævelse; desuden
skulle de indsendes senest et år efter lovens ikrafttræden. Denne ord
ning fik de dog ikke regeringen til at gå med til147, på den måde ville
en godsejer omtrent helt frit kunne bestemme indholdet af nye kontrak
ter. Dernæst kom, i overensstemmelse med den tankegang, der lå bag
Schraders fremstilling, en anmodning om, at staten udtrykkelig ville er
klære, at livegenskabets ophævelse ikke skulle gøre noget skår i gods
ejernes ejendomsret. Meningen var at få retten til inddragning af bøn
dergårde fastslået; men også her fik de afslag. Det bestemtes, at antallet
af gårde ikke måtte formindskes. Hvis en godsejer for fremtiden ønskede
at inddrage jord under sin hovedgård eller under mejerigårde, skulle i
hvert enkelt tilfælde den pågældende overrets samtykke indhentes148.
Inden forbudet mod nedlæggelse af bøndergårde trådte i kraft, var det
dog lykkedes godsejerne at få oprettet en hel del mejerigårde, og efter
ansøgning blev i 1806 50 af den slags gårde anerkendt som selvstændige
adelige godser149.
Omtrent på alle punkter kom den endelige afgørelse til at gå herremændenes specielle ønsker imod. Den store strid om skattesagen kan
vel have gjort sit til, at der fra regeringens side vistes mindre velvilje,
men alligevel blev mange af bestemmelserne i de love, der står i forbin-
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delse med livegenskabets ophævelse, ikke så udtømmende eller bonde
venlige som de tilsvarende i kongerigets landbolovgivning150.
Følgerne af livegenskabets ophævelse, og hvad der står i forbindelse
dermed, gav, så vidt man kan se, ikke anledning til mange klager. Ret
enestående er det i hvert tilfælde, når en anonym skribent efter en lang
udredning af landbrugets fremskridt i de sidste årtier af det 18. århun
drede erklærede, at fremskridtet kunne være blevet meget større, om
ikke en slem hindring i den allerseneste tid havde stillet sig i vejen.
Det var tyendets skødesløshed, modstandslyst og uordentlige levevis,
han sigtede til, der måtte ses som en følge dels af den franske revolution,
dels af livegenskabets ophævelse. Hvor nødvendig denne reform end
måtte anses for at være, så havde den haft skadelig indflydelse på de
arbejdende folk. Godsejernes offer havde på ingen måde fremkaldt tak
nemlighed, og forfatteren håbede, at der snart måtte blive udstedt en
ny tyendeforordning, så der kunne skaffes orden i forholdene151.
Som i kongeriget var man også i hertugdømmerne på denne tid op
mærksom på gårdes og godsers skovbrug. Gennem lange tider havde
befolkningen hensynsløst tæret på skovenes uhyre rigdomskilder, men
i det 18. århundrede førte rovdriften til en følelig mangel på træ. Ganske
naturligt fremsattes der derfor krav om, at regeringen i højere grad skulle
vise skovvæsenet sin opmærksomhed. I en artikel i Provinzial-Berichte
bebrejdedes i 1788 regeringen, at den ved udskiftningen af domænerne
i alt for ringe grad havde haft tankerne henledt på denne sag. Kun de
store samlede skovarealer var forblevet i statens eje, medens mindre
parceller var solgt ved auktion. Man burde have taget ligeligt hensyn
til skovbrug og landbrug, et ligevægtsforhold var her af stor betyd
ning152.
Grundigt og kraftigt blev senere hele skovproblemet taget op af en
forstmand C. P. Laurop, en meget flittig skribent, der senere gjorde
karriere i tysk forstvæsen. Udgangspunktet for hans betragtning var den
stadig stærkere følte mangel på træ, særlig brænde. Alvorlige foran
staltninger var af største vigtighed for staten153. Fejlene var mange,
skovarealet var alt for lille i forhold til træforbruget; de enkelte skove
var for små og for spredte til stor skade for de unge træer, der ikke
fik læ nok i opvæksten; plejen af skovene havde været dårlig154. For
kasteligt var det også, at store strækninger var blevet overladt til private;
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det var særlig sket ved afløsningen af de gamle græsningsrettigheder i
skovene155. I sidste afsnit af bogen kom forfatteren særlig ind på en del
forslag til afhjælpning af manglerne, men hans redegørelse var mest af
forstteknisk karakter156.

5. Industriens og håndværkets forhold.

Efter Struensee-tidens friere økonomiske politik blev de merkantilistiske
principper atter rådende i regeringskredse. Aktiv fremme af den indu
strielle produktion blev igen betragtet som en statsopgave, omend de
forskellige former for understøttelse blev noget mere beskedne end
før157. I hertugdømmerne var den finansielle evne og den private virk
somhedstrang gennemgående større end i kongeriget, og regeringens om
hyggelige beskyttelse var ikke en absolut betingelse for industriens triv
sel; det var derfor naturligt, at kun en forholdvis mindre del af monar
kiets samlede udgifter til erhvervslivets fremme gik til Slesvig og Hol
sten. Det udelukkede selvfølgelig ikke, at der også fra hertugdømmerne
kom mange krav om beskyttelse og klager af forskellig art. Som regel
viste regeringen sig imødekommende, hvor den formåede det158.
En del foretagender støttedes med penge i form af lån eller gaver,
mere almindeligt var det dog at bruge told- og afgiftsbegunstigelser som
midler til industriens opkomst. Så indviklet som toldordningen var,
kunne lempelserne varieres på mange måder; toldfri distrikter kunne få
tilladelse til afsætning i indlandet mod lavere told, hertugdømmerne som
helhed kunne få lempelser ved udførsel til Danmark-Norge, enkelte
industrigrene kunne beskyttes ved høj told eller forbud mod udenland
ske varer, og endelig kunne udførslen af indenlandske råstoffer hem
mes. De forskellige foranstaltningers virkninger blev imidlertid stærkt
reduceret derved, at en gennemført bekæmpelse af smugleriet var umulig,
og mange af de udmærkede bestemmelser blev derfor ganske illusoriske,
klager over ulovlig indførsel og ønsker om en effektiv kontrol møder
man meget hyppigt159.
Toldbeskyttelse var den vigtigste, men ikke den eneste af de tvangs
foranstaltninger, industriens mænd ønskede til deres foretagenders op
komst. En typisk oversigt over alle de former for krav, der gjorde sig
gældende, får man gennem en redegørelse for industriens tilstand i
Altona i 1786. Altona var den af alle byer i hertugdømmerne, der nød
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den største beskyttelse, og fra regeringens side var man villig til at gøre
alt for at styrke den i konkurrencen mod Hamburg. Da byen var fri
havnsområde, skulle der af alle varer, som førtes fra Altona til hertug
dømmerne, svares samme told som af udenlandske varer, men i 1777
havde byen opnået, at alle storbedrifter skulle have toldfri afsætning i
hertugdømmerne, lige meget om varerne var fremstillet af indenlandske
eller udenlandske råstoffer; udenlandske industrivarer, der indførtes over
Altona, skulle selvfølgelig svare almindelig told. I 1794 kom et nyt
reglement for alle varer, der nød toldfrihed fra Altona til Slesvig og
Holsten. Derimod mistede byen i årene 1777 til 1778 sine privilegier på
afsætning til D anmark-Norge160.
Oversigten over forholdene i 1786 er en offentliggørelse af den offi
cielle årlige indberetning, og de enkelte fabrikanter har gjort rede for
deres ønsker og krav om yderligere fremme af deres erhverv161. Først
er der fløjls- og silkevæverne samt uldtøjsfabrikanterne, der ønskede for
højelse af tolden på udenlandske varer. Dernæst strømpefabrikanterne,
der klagede over de mange bissekræmmere (huserere), der rejste rundt og
handlede med udenlandske varer. Hattefabrikanterne ønskede forbud
mod fremmede hatte; og sejldugsfabrikanten androg om, at det kgl.
kanalkompagni måtte blive forpligtet til at aftage det nødvendige sejl
dug fra hans fabrik. Rebslagerne foreslog, at danske skippere skulle købe
deres tovværk i Altona og ikke i Hamburg. Garverne var utilfredse
med den nye skovforordning af 1784, hvori det var foreskrevet, at alt
egetræ skulle være fældet inden udgangen af februar hvert år. Tidligere
fældedes i maj, og på det tidspunkt går barken meget lettere fra stam
men. Resultatet var blevet mangel på bark, og den måtte indføres meget
dyrere fra Holland. Nålemagerne klagede over de mange Leipzigernåle,
og nogle af dem led af pengemangel. Pibefabrikanterne ville have told
forhøjelse på udenlandske piber. Sæbesyderne var vrede over indførsel
til Østholsten af sæbe fra Lübeck, og stivelsesfabrikanterne ønskede fri
afsætning i de kongelige lande, sukkerraffinaderierne ville have fri udfør
sel til hertugdømmerne, og tobaksfabrikanterne mente at kunne nøjes
med toldnedsættelse for tobaksvarer, der gik sammesteds hen. Segllak
fabrikanten ønskede forbud mod uprivilegerede lakhandlere samt fri af
sætning i hertugdømmerne, og han fandt det i det mindste rimeligt, at
kollegierne i Slesvig og Holsten blev forpligtet til at dække deres lak
behov hos ham. Mere moderne er spejl- og møbelfabrikanternes krav om
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tilladelse til at antage enhver duelig arbejder uden at være bundet af
snedkernes lavstvang.
Mere varieret kan beskyttelsesønskerne vanskeligt blive, men man
må vel erindre, at det er en afkrævet udtalelse, og det var derfor kun
rimeligt, at fabrikanterne benyttede lejligheden til at fremsætte krav,
selvom deres virksomhed muligvis gik godt og egentlig ikke havde nogen
yderligere beskyttelse behov. Store resultater ser det ikke ud til, at
kravene har affødt, et par år efter er det nemlig omtrent de samme krav,
der går igen162.
Et supplement til de lige omtalte ønsker findes i en efterretning om
industriens tilstand i Husum. Efterretningen blev skrevet 1787 af en lærer
og byggede på samtaler med forskellige fabrikanter og byens borgmester.
Den har særlig interesse ved sine principielle udtalelser om regeringens
industripolitik 163. Det var ikke nok, sagde forfatteren, at der blev ydet
understøttelse til anlæg af en fabrik, men en stadig vedvarende interesse
fra regeringens side var nødvendig; den måtte tænke på alle de fordele,
der kunne ydes, og de hindringer, der kunne fjernes til fremme af under
såtternes foretagsomhed. Der måtte kræves tålmodighed og villighed til
at høre på enhver klage fra ejernes side. Hermed ville forfatteren ikke
have sagt, at myndighederne hidtil havde forsømt deres pligt i så hen
seende; fejlen var den, at man ikke havde haft så klart et blik for de
skjulte hindringer, der stod industrielle foretagender imod. For Husums
specielle vedkommende nævnte han, at linned- og kattuntrykkeriet vel
havde fået en understøttelse i form af et lån på 12000 rdl. til 4 % (deraf
var 1000 rdl. afdraget), men det var alt for lidt. Slemt var det også, at
fremmede kattunstoffer smugledes ind og solgtes rundt omkring af pro
benreutere til skade for den indenlandske industri164. For at fremme
oljemøllernes afsætning, burde der også gøres noget. Det kunne f. eks.
ske ved at påbyde alle grundejere i marsken at aftage mindst 5 stk. oljekager og hver gårdejer på geesten nogle stykker i forhold til hans ejen
doms størrelse. En udførselspræmie på 5 % ville betyde en udmærket
støtte165.
Endelig rummede Husumer-efterretningen en skarpt formuleret kritik
over, at så mange begunstigelser var blevet København til del frem for
alle andre byer i riget. Nogen nationalpolitisk brod var der ikke tale om,
forfatteren spurgte tværtimod, om ikke borgerne i Husum var ligeså tro
undersåtter som Københavnerne. Som et grelt eksempel på uretfærdig-
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heden fremhævede han, at kattuner, der fra København blev afsat til
Norge, fik 5 % i eksportpræmie, medens der af samme vare fra Husum
måtte ydes told og licenser som af et udenlandsk produkt166. Denne uvilje
mod Københavns dominerende stilling var ret almindelig; tidligere er
nævnt klagerne fra de deputerede og kommercierende borgere i Husum;
også Niemann var modstander af den stærke koncentrering af foretagen
der i hovedstaden167.
De mange enkeltansøgninger fra industridrivende til regeringen om
hjælp kan selvfølgelig ikke blive genstand for nærmere omtale, blot et
enkelt karakteristisk eksempel skal fremhæves. Saltværket i Oldesloe var
genstand for den største opmærksomhed, men det kneb med afsætnin
gen af det ikke særlig gode produkt. Allerede i 1774 blev der fremsat
krav om, at regeringen skulle sørge for tvangsafsætning af saltet. 1782
blev kravet gentaget, efter at grev v. Dernath havde overtaget værket,
og i 1786 blev det bestemt, at 10000 tønder salt årligt skulle fordeles
til tvangsafsætning i byer og flækker, og i 1788 blev også de toldfri
distrikter forpligtet til at aftage salt fra Oldesloe169. Sådanne bestem
melser var selvfølgelig ikke yndede, særlig ikke af købmændene, der
havde vanskeligt ved at få saltet afsat; helt glat har bestemmelsen ikke
kunnet gennemføres, thi i 1792 må den samme forordning gentages170.
For grev v. Dernath synes forholdene alligevel ikke at have udviklet sig
helt tilfredsstillende, han foreslog i 1789, at staten skulle overtage vær
ket; han mente ikke, at det burde drives for statens regning, men det
skulle have statsstøtte og forpagtes bort171. Senere solgte v. Dernath
værket, og i 1797 blev det overtaget af regeringen172. Ejendommeligt er
det at se disse bestemmelser blive truffet i en tid, som man ellers er
vant til at betragte som liberalismens begyndelse.
Endnu en produktionsgren fortjener nærmere omtale, nemlig kniplingeindustrien, der er ret nøje undersøgt, og som frembyder et karak
teristisk eksempel på forlagssystemet. Denne driftsform indtager til en
vis grad en mellemstilling mellem handel og industri, idet ledelsen af
både produktion og afsætning er samlet i een hånd. Forlæggeren forsyner
som regel et ret stort antal af hjemmearbejdere med garn og mønster
og får så den færdige vare mod at betale en bestemt løn. Der er her
tale om en karakteristisk kapitalistisk organisationsform, hvor arbejderen
i reglen sælger sin arbejdskraft til en bestemt mand. Det var dog ikke
altid tilfældet, at arbejderen var bundet ved kontrakt til en bestemt for-
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lægger, i så fald var arbejdernes stilling friere. Ret let havde man op
nået toldbeskyttelse af kniplinger, derimod gav forholdet mellem forlæg
ger og arbejdersker og forholdet til bissekræmmerne anledning til ønsker
om regeringens indgriben.
I 1775 indsendte kniplings- og blondefabrikant Boye Boyesen i Tøn
der et andragende om regulering af produktionsforholdene. Han ønskede,
at det skulle forbydes kniplingepigerne at sælge det mønster, der var
dem betroet, ligeledes at de ikke måtte forlade tjenesten, når de havde
fået forskud; det kunne synes meget rimelige krav, men nogen almindelig
afgørelse fandt regeringen sig ikke foranlediget til at tage. De enkelte
sager henvistes til behandling som politisager173. Samtidig blev der ret
tet et angreb på bissekræmmerbevillingerne; angrebet udgik fra Køben
havns kræmmerlav, i nær forståelse med grossisterne i Tønder. Stathol
deren foreslog et forbud mod husererne, men det gik kommercekollegiet
ikke med til; visse forholdsregler blev taget, i praksis fik de dog kun
ringe betydning174.
I 1786 tog regeringen selv sagen op og indhentede betænkninger fra
de lokale embedsmænd. Gennem indberetningen fra amtmanden over
Åbenrå og Løgumkloster amter får man nærmede rede på fabrikanternes
ønsker. De krævede i pagt med den gamle tids ånd, at der skulle sættes
skarpe grænser mellem de forskelliges rettigheder. For sig selv ønskede
de eneret til at holde kniplersker og til at drive en gros handel, medens
husererne kun måtte drive detailhandel og ikke, som det ofte var tilfældet,
selv opkøbe kniplinger175. De adspurgte i Tønder synes ikke at være
af samme mening; efter August v. Hennings udtalelser ønskede man her
ingen regulering fra statens side. Hele sagen døde snart hen, uden at
der kom noget resultat af bestræbelserne176. Fra Haderslev bys side
gjorde der sig en del uvilje gældende over, at amtets rigeste kniplings
kræmmere boede på landet. Handel er et borgerligt erhverv og hører ret
mæssigt hjemme i byerne, hævdede byens talsmænd, kræmmerne burde
derfor flytte til Haderslev; særlig var der to ved navn nævnte, som man
gerne ville have til medborgere i Haderslev177.
I lange tider havde det været almindelig anerkendt, at staten skulle
værne om den nationale industri, men fra midt i 1780’erne begyndte i
den offentlige mening andre opfattelser at gøre sig gældende. Det var
ikke enkeltheder i regeringens økonomiske politik, men hele systemets
berettigelse, man begyndte at drage i tvivl. I 1787 fremsatte en anonym
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forfatter en kritik af den almindelige understøttelsespolitik i forbindelse
med betragtninger over uld- og rapshandelen178. Han fortæller først,
hvorledes alle de midler, der uden held var blevet anvendt for at fremme
nye fabrikkers afsætning, havde forårsaget svære udgifter. Det dårlige
resultat skyldtes, dels at bestemmelserne ikke var blevet strengt nok gen
nemført, dels at de havde været til direkte skade for fabrikkerne. Vore
varer var før som efter dyrere end de engelske og preussiske, hævdede
han. Alle privilegier, monopoler, forskud og forbud hjalp intet og var
kun til skade for kongens kasse. Det eneste, der kunne hjælpe den in
denlandske industri, var billige råstoffer og billig arbejdskraft. Det viste
Englands og Preussens eksempel. Efter denne skarpe fordømmelse vir
ker det en smule underligt, når forfatteren slutter med at foreslå, at
staten, efter at de indenlandske fabrikker havde forsynet sig med den
uld, de har brug for, skulle opkøbe resten, lade den sortere og senere
afsætte den i udlandet. De store kgl. pakhuse i Tønning kunne efter
hans mening finde en udmærket anvendelse til dette brug179.
Mere klar over rækkevidden af sine indvendinger var den tidligere
omtalte Altona-købmand Otto Jacob Fink, der i sin almindelige kritik
også klagede over statens indgreb i erhvervslivet. De fleste foretagender,
staten havde stillet på benene, var mislykkedes. Store summer var gået
tabt ved forskud og lån til privatforetagender, og mere ville sikkert tabes.
Forbudene mod indførsel af fremmede varer havde kun gjort fabrikan
terne skødesløse, og resultatet var dårligere kvalitet og højere pris på
indenlandske varer180. Omtrent de samme synspunkter findes i professor
Fabricius’ »Policey-Schriften«, der udkom i to bind i årene 1786—90.
Understøttelsen til industrien burde efter hans mening ophøre; man
kunne beholde en lempelig told på 5—10 %. Hvis fabrikkerne ikke kunne
klare sig med denne beskyttelse, måtte de hellere opgives181. De gode
tider hjalp industrien bedre på gled end statens støtte. Strømpefabrikant
Paap i Altona skrev i 1792, at var der i rette tid blevet anvendt blot få
midler, kunne hans fabrik være bragt til stor blomstring; trods alle fore
stillinger opnåede han kun lidet, men nu behøvede han ikke mere at
bede om den slags182.
Den livlige interesse, som regeringen havde vist industrien, aftog med
årene; dels havde mange af anstrengelserne kun affødt skuffelser, og
dels måtte det give sig udslag i, at handelens betydning for monarkiet
voksede så stærkt i slutningen af det 18. århundrede. Ved toldforord-
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ningen af 1797 for kongeriget og 1803 for hertugdømmerne blev det mar
keret, at et omslag var indtrådt i regeringens økonomiske politik. Den
udpræget merkantilistiske periode var bragt til afslutning.
Selvom toldforordningen af 1803 for hertugdømmerne ikke var af så
gennemgribende betydning, som loven af 1797 havde været for Dan
mark, er det klart, at forandringen måtte afføde klager fra dem, der
mistede begunstigelserne. Det er dog kun lidt, der er kommet offentligt
frem. Kobbermøllen ved Krusaa klagede meget stærkt og opnåede også
en slags erstatning i form af et stort lån183. I hvor høj grad enkelte
klager har spillet en rolle ved fastsættelsen af toldlovens forskellige sat
ser er vanskeligt at afgøre på grundlag af det trykte materiale, men af
Axel Linvalds fremstilling kan man se, at det f. eks. var på garvernes
ansøgning og med statholderens understøttelse, at udførselstolden på
bark sattes til 12 % 184.

På håndværkets område er der mulighed for bedre end noget andet
sted at spore brydningen mellem det gamle og det nye. Thi mere end
nogen anden befolkningsgruppe bebyrdede håndværkerne regeringen
med klager; i vid udstrækning gjorde de brug af det fortrin, de havde
ved at være organiseret i lav. Kun ridderskabet kan måle sig med dem
i denne henseende. Nogen samlet håndværkerlovgivning fandtes ikke;
foruden de forskellige almindelige love havde de enkelte lav deres
varierende privilegier, og de kunne vanskeligt presses ind under en hel
hed. Men trods al den brogede mangfoldighed kan der spores en klar
linie i regeringens politik.
Efter gammel opfattelse havde håndværket alene hjemme i byerne,
og kun her måtte der drives »borgerlig næring«. På landet havde der
imidlertid i tidens løb bosat sig en mængde forskellige håndværkere, og
modsætningen mellem by- og landhåndværkere blev meget skarp. Sand
synligvis som følge af mange klager indskærpede regeringen ved lov af
20. okt. 1773, at al borgerlig næring på landet var forbudt. Læbæltet blev
fastsat til en omkreds af to mil for marskens vedkommende og tre mil i
geestegnen, og inden for disse områder måtte der i hvert sogn kun fin
des een smed, een hjulmager, een landskrædder og een landskomager.
Hvad der fandtes af håndværkere ud over disse fire, skulle kun tåles på
livstid; dog holdtes en lille mulighed åben for andre landhåndværkere
ved lovens bestemmelse om regeringens ret til at give koncessioner185.
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Denne skarpe lov mod landhåndværket var et udslag af den mer
kantilistiske tankegang, men det er karakteristisk at se, i hvor ringe
udstrækning loven blev overholdt. Myndighederne så snart i praksis helt
bort fra dens bestemmelser, og det i så høj grad, at man fristes til at sige,
at landhåndværket udfoldede sig frodigere i denne periode end nogen
sinde tidligere186. Særlig i de første år efter lovens udstedelse førtes fra
byhåndværkernes side klage over den vedvarende konkurrence fra hånd
værket på landet187. I princippet fastholdtes lovens bestemmelser endnu
et par år af regeringen, men en ansøgning fra byen Kiel på Itzehoes
opfordring om, at forordningen af 20. oktober 1773 måtte få gyldighed
i de tidligere storfyrstelige områder, der ved mageskiftet mellem den got
torpske del af Holsten og Oldenborg var kommet i administrativt fælles
skab med den øvrige del af Holsten, førte ikke til noget resultat188. Der
imod resolverede regeringen i 1779 på en klage fra forskellige håndværks
lav, at det skulle være landhåndværkerne forbudt at sælge på årsmar
kederne. Allerede tre år efter fik dog landskomagerne i de tidligere lyksborgske distrikter, der var indlemmet i 1779, tilladelse til at besøge alle
årsmarkeder i Flensborg, Sønderborg og Åbenrå189.
Et andragende fra snedkerlavet i Tønder om tilladelse til at se de
lister over landhåndværkere, der årligt skulle indsendes til kommercekollegiet, blev afslået; lavet skulle blot gøre myndighederne bekendt med
overtrædelse af lovene, så skulle der nok blive taget affære, lød svaret.
I praksis opgav myndighederne i 1783 fuldstændig at håndhæve læbæltebestemmelserne. Man kan derfor forstå, hvorfor lavene i Oldesloe havde
måttet resignere, efter at de havde klaget gentagne gange og ved navn
nævnt over 100 skomagere og 80 smede, der boede inden for en omkreds
af 2 mil. Man mente, at det på højere sted måtte have voldt vanskelig
hed at afhjælpe byhåndværkernes klager. Mange af byhåndværkerne
havde på grund af disse forhold været nødt til at drive lidt landbrug
for at kunne eksistere190.
Men det var kun en del af lavenes sorger, der stammede fra konkur
rencen med landhåndværkerne. I pagt med deres middelalderlige tradi
tioner ønskede de også at holde andre byers varer borte fra den by, de
boede i; opretholdelsen af de lokale markeder havde regeringen absolut
ingen særlig interesse i. Da for eksempel snedkerlavet i Kiel i 1798 kla
gede over, at møbler, der var blevet bestilt og lavet i Slesvig, blev ind
ført til Kiel, førte klagen til, at kancelliet fastslog, at alle borgere havde
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lov til at dække deres behov af varer hos en hvilken som helst lavsmester
i landet, når varerne blev lavet på bestilling. En samlet modforestilling
fra alle byens lav blev afslået191.
Øvrighedens indgreb i håndværkets indre forhold blev stadig færre,
og en anmodning om afgørelse i lønningsstridigheder i 1795 blev ikke
efterkommet192. De ikke lavsorganiserede erhvervsdrivende trængte da
langsomt frem. Slagterlavet i Altona følte sig således i 1792 brøstholden
over, at ikke-lavsmedlemmer og ukoncessionerede drev høkeri med kød
varer. Svaret blev ikke helt efter lavets ønsker; for fremtiden skulle det
nemlig stå enhver frit at slagte til eget forbrug og til at drive handel med
kødvarer, når blot selve slagtningen var blevet besørget af en lavs
slagter 193.
Tidligere er omtalt møbel- og spejlfabrikanternes ønske om op
hævelse af lavstvangen for deres vedkommende i Altona (s. 64 f.). Lavene
trængtes tilbage fra position til position, og man kan næsten sige, at
for hver klage, de indsendte, tabte de terræn. Da skomagerlavet i Kiel
i 1801 klagede over, at fremmede købmænd solgte skotøj på omslags
markedet, var følgen, at skotøjshandlen efter en 6-årig overgangstid blev
givet fri for alle indenlandske bykøbmænd, hvorimod udlændinge kun
skulle have lov at sælge på årsmarkederne194. Adskillige andre eks
empler kunne nævnes. Nogen samlet ny håndværkerlovgivning er der
ikke tale om; nedbrydningen af lavenes magt skete lejlighedsvis, men
systematisk195.
Medens muligheden for at give koncessioner til landhåndværkere
efter loven af 1773 kun havde været en ventil for regeringen i særlige
tilfælde, blev det i 1805 bestemt, at alle landhåndværkere skulle have
koncession; årsagen var ikke bestemt af hensyn til nogen erhvervsbe
skyttelse, men var rent skattepolitisk. Ved den afgift, der var forbundet
med koncessionen, kunne folk, der drev borgerlig næring på landet, dra
ges ind under den almindelige skattepligt; hidtil havde de næsten helt
undgået skatter196.
Fra landhåndværkernes side kunne man have ventet, at loven fra
1773 ville have fremkaldt klager; det skete ikke i nogen nævneværdig
grad. Juridisk havde de aldrig haft nogen ret, desuden var de ikke or
ganiserede, og da det viste sig, at bestemmelserne ikke fik nogen ind
flydelse i praksis, syntes de vel, at der ikke var nogen grund til ved
klager at minde byhåndværkerne alt for højlydt om deres eksistens. An-
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søgninger om koncessioner kom det selvfølgelig ikke til at mangle på.
Kun for marskegnenes vedkommende fandt de lokale folkevalgte embedsmænd anledning til at indsende modforestilling mod læbæltebestemmelserne. Fra Elbmarsken protesterede marskhøvedsmændene197 ; de ud
talte om læbæltebestemmelserne, at enhver, der havde noget begreb om
marskegnen, ville erkende dem for umulige198. Fra landskabet Sønder
Ditmarsken indsendtes i 1783, da det blev pålagt sognefogderne at føre
lister over håndværkerne på landet ifølge forordningen af 23. okt. 1773,
en forestilling med andragende om bibeholdelse af landskabets nærings
frihed. I kancelliet blev ansøgningen lagt ad acta, og landskabet regnede
sig derefter stiltiende til de områder, hvor loven ifølge dens § 2 ikke
havde gyldighed199. I flækken Meldorf havde kun skrædderlavet læ
bælteret, og alle skræddere i sognet skulle optages deri efter at have gjort
mesterstykke. En klage fra landskrædderne over denne ordning førte til,
at lavets rettigheder blev anerkendt, dog skulle kgl. dispensation eller
kgl. koncession give samme rettigheder som medlemskab af lavet. Noget
mindre var lavets magt altså blevet200.
Endnu kan der være anledning til at omtale striden mellem lavene i
Haderslev og håndværkerne i Christiansfeld. I 1773 blev magistraten i
Haderslev underrettet om den koncession, der var blevet givet herrnhutterne til grundlæggelse af Christiansfeld, og da den ny bys privilegier
blev bekendt, vakte udsigten til konkurrencen stor bestyrtelse i Haders
lev. For at klagerne ikke skulle blive alt for store, var det blevet fastsat,
at håndværkerne i Christiansfeld skulle slutte sig til lavene i Haderslev;
men der opstod strid om, hvorvidt flækkens håndværkere skulle have
lov til at tage arbejde uden for deres distrikt. Der førtes forhandlinger,
indsendtes bønskrifter og protester i stort tal; i 1790 afgjorde en konge
lig resolution sagen til fordel for Christiansfelds håndværkere, der fik
tilladelse til at levere varer til Haderslev på bestilling. For at imøde
komme lavene blev det bestemt, at der skulle betales en årlig afgift til
lavene, men det fremkaldte protest fra Christiansfelds side201.
Som man ser, var regeringens afgørelse i overensstemmelse med af
gørelsen i andre tilfælde, hvor lavene havde søgt at hævde det lokale
markeds ret.
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6. Handel og skibsfart.

Regeringens aktive interesse for handelens forhold gjaldt udelukkende
den store handel, som den søgte øget ved oprettelsen af de store kom
pagnier; trods mange mislykkede forsøg har kompagnihandelen haft stor
betydning for riget, særlig det asiatiske kompagni. Derimod bragte Guldbergs gründer-virksomhed kun skuffelser. For hertugdømmerne blev
kompagnierne aldrig af større betydning; det eneste, der havde nogen
direkte forbindelse med disse egne, var kanalkompagniet, oprettet i an
ledning af den slesvigholstenske kanals bygning fra Tønning til Holtenau
1777—84 202.
I hertugdømmerne selv fandtes kun det kgl. oktroierede kompagni
i Glückstadt, hvis historie er meget lidt glorrig203. Desuden kan nævnes
det kgl. fiskeriinstitut i Altona, der var blevet oprettet i 1767 og i 1774
overgik til staten. Sålænge kanalkompagniet bestod, var instituttet et
led af dette, men fortsattes senere under de gamle former til 1807 204.
De skuffede forhåbninger og den dårlige indflydelse, som likvidationen
af kompagnierne havde haft på pengevæsenet, fremkaldte selvfølgelig
kritik. I de fleste af de skrifter, der beskæftiger sig med årsagen til penge
væsenets dårlige forfatning, får kompagnierne og monopolhandelen dad
lende omtale, mest udførligt hos professor Fabricius, men hans kritik
gælder for en stor del riget som helhed205.
Klagerne over toldkontrollens ringe effektivitet kom naturligt også
frem i denne forbindelse. Professor Fabricius fandt det nok forkasteligt,
at afstraffelsen af smuglerne var så lempelig, men iøvrigt mente han, at
frihed båder handelen bedst206. Alligevel foreslog han, at der til fremme
af den indenlandske omsætning burde oprettes magasiner i hertugdøm
merne; priserne skulle her være så lave, at man kunne konkurrere med
Hamburg; desuden fremhævede han det besynderlige i, at Slesvig og
Holsten for en stor del blev forsynet med kaffe, the og sukker fra Ham
burg, varer som denne by delvis hentede i København207.
I det store og hele er handelens forhold ikke genstand for så stor en
diskussion som de andre erhvervsgrene, eftersom handelen ikke gjorde
krav på understøttelse fra regeringen. Derimod møder man ønsker om
ophævelse af skranker for erhvervslivets fri udfoldelse. Et interessant
eksempel har man fra Flensborg, idet 10 købmænd fra denne driftige by
i 1774 indsendte et andragende om tilladelse til at oprette et søforsik-

74
rings-selskab. Uden videre kunne de ikke gøre det, fordi det kgl. oktroierede Sø-Assurance-Kompagni i København havde monopol som sel
skab, private assurandører og udenlandske selskaber kunne dog også
tegne forsikringer. Oprettelsen af et selskab kunne ikke i nogen nævne
værdig grad skade det kgl. oktroierede selskab, da omtrent alle forsik
ringer for skibe fra Flensborg tegnedes i Hamburg, hvor præmien var
lavere. Købmændene mente, at et lokalt selskab ville være til gavn for
standens handel, og de anså byens skibsfart for at være stor nok til at
bære et selskab. En fordel ville det også være, at man kunne spare kom
missionsgebyrerne, og der var mulighed for en redeligere vurdering af
skibene. I København var der ingen begejstring for planen, og sagen blev
ikke fremmet208.
Helt uden resultat blev ansøgningen dog ikke, idet det kgl. oktroi
erede kompagni oprettede en filial i Altona, men den gik ikke videre godt
og bestod kun i årene 1777—83 209. 1786 fremsatte kanalkompagniet
ønske om en ny filial, men det blev ikke til noget210. At monopolet har
været følt hæmmende, ser man, da der i 1796 på Altona-købmanden Jan
Beils initiativ blev indsendt et andragende om koncession til et sø-forsikringsselskab, men det gamle kompagni var stadig ikke villig til at
opgive et gran af sine særrettigheder, selvom kommercekollegiet meget
energisk anbefalede sagen211.
Også det monopol, som København siden 1777 havde haft på ind
førsel af råsukker fra St. Croix, gav anledning til klage fra Flensborg
og andre byer i monarkiet. I 1786 opnåede de byer, der havde sukker
raffinaderier, tilladelse til at indføre indtil et vist kvantum sukker direkte
fra St. Croix212. Senere udvidedes denne ret213. Disse krav er nok til
at vise forskellen fra industriens ønsker. Målet var plads for det frie
initiativ.
Skarpt belyses modsætningsforholdet mellem de to parters interesser
i en polemik om Flensborgs brændevinshandel på Norge. Som talsmand
for brændevinsbrænderne optrådte den tidligere nævnte landinspektør F.
W. Otte. Han henstillede til regeringen, at den traf en ordning, hvorved
det kunne hindres, at flensborgske købmænd re-eksporterede russisk
brændevin under navn af flensborgsk til Norge, hvor indførsel af rus
sisk brændevin var forbudt214. I 1791 havde brændevinsbrænderne an
søgt om, hvis det ikke var muligt helt at ophæve oplagsfriheden, at skip-
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perne inden hver afrejse til Norge kunne afgive en erklæring om, at der
ikke var iblandet russisk brændevin i deres ladning. Toldvæsenet indførte
den ønskede bestemmelse, men virkningen udeblev. I 1793 indsendtes
et nyt andragende til regeringen, men der kom ikke svar på det215. Otte
foreslog nu, at tolden på russisk brændevin forøgedes fra 27 sk. til 1 rdl.
I tilfælde af, at brændevinen så genudførtes til et fremmed land, kunne
man betale differencen tilbage; således kunne oplagsfriheden reddes, og
den ulovlige eksport til Norge hindres216. På dette forslag svarede 50
flensborgske købmænd, at de fandt det ganske overflødigt; men de
fremsatte ikke nogen udtrykkelig benægtelse af, at der en gang imel
lem gik en smule russisk brændevin med til Norge. Typisk var deres
råd til brænderne, der for øvrigt aldrig havde haft så gode kår som nu,
idet de udtalte, at hvis det var disses mål at fortrænge den russiske
brændevin fra markedet, så skulle de blot nedsætte priserne217. Disse
stridsskrifter affødte en diskussion i »Provinzial-Berichte« og »Genius
der Zeit«, men den har mere præg af et personligt opgør218.
I almindelighed var det byernes borgere, der viste sig aktive og ind
sendte ønsker om forbedringer af handelens forhold. En undtagelse fra
regelen danner byen Kiel. Her var det regeringen, der tog initiativet til
alle foranstaltninger til fremme af byens transithandel, medens byen kun
halvt modstræbende gik med219. Først da det efter megen møje lykkedes
at lede en del transithandel over byen, kom der aktive folk; det var de
speditører, der havde nedsat sig, og de var straks parat til, når staten
prøvede på at gøre beskyttelsen en smule mindre, at komme med klager
og krav, og henvisningen til Lübecks konkurrence havde altid en stor
indflydelse på regeringens holdning220. Noget kunstigt blev der altid
over Kiels transithandel, og kun under Elb-blokaden, der etableredes
som et led i Napoleonskrigene, fik den en stor forbigående blomstring221.
Blokaden synes på den anden side at have foranlediget mange klager fra
byerne Altona og Glückstadt, hvor handelen og skibsfarten næsten helt
gik i stå222.

Det var kun storhandelens folk, der var tilhængere af friere forhold;
de små handlende var derimod af samme støbning som håndværkerne,
og deres klager minder om klynkeri. For kræmmerhandelen gjaldt de
samme læbæltebestemmelser som for håndværket, og fra småkøbmæn-
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denes side gjorde man, hvad man kunne for at hindre ikke-lavsmedlemmer og omrejsende handelsmænd i at konkurrere. For eksempel besvæ
rede kræmmerkompagniet i Sønderborg sig over, at en derboende sejl
mager havde begyndt en handel med kaffe- og farvemateriale, for efter
lavsartiklerne var ingen berettiget til at drive handel med kramvarer uden
at være indskrevet i lavet. Lige så lidt som for håndværkerne viste regerin
gen nogen særlig omsorg for kræmmerne. Afgørelsen blev truffet således,
at farvematerialer skulle regnes for kramvarer, men kaffe og the ikke, og
derfor skulle enhver have lov til at handle med disse varer, men kun
lavsmedlemmer skulle være berettiget til at holde åben butik223.
Ved afgørelsen af en lignende klage fra Glückstadt blev det fastslået,
at kun lavsmedlemmer eller personer med kongelig koncession skulle
have lov til at handle med sukker, kaffe og the; de folk, der havde be
gyndt handel med disse varer uden tilladelse, skulle have lov til på livs
tid at drive dette erhverv224. Om muligt endnu svagere blev lavenes stil
ling ved bestemmelsen om den kongelige koncession. Nogen almindelig
lovgivning for detailhandelen var der ikke tale om; man traf afgørelsen
fra tilfælde til tilfælde, men efter et vist princip, og man kan således
følge regeringens politik.
Den konkurrence, som købmændene var mest forbitret over, var
huserernes handel, og der tillagdes de personer, der drev en sådan han
del, alskens dårligdom. Borgerne i Oldesloe klagede f. eks. meget over
disse omrejsende handlende; særlig slemt var det i denne by midt mel
lem Hamburg og Lübeck. Jødiske og kristne bissekræmmere smuglede
efter Oldesloe-købmændenes påstand varer ind i landet, og landhøkerne
handlede også med smuglergods 225. Her havde bykøbmændene og de
industridrivende fælles interesser, og der har tidligere været lejlighed til
at vise den sidste parts uvilje mod husererne. Købmændenes ønske var
et fuldstændigt forbud mod alle omvandrende handlende, og de ønskede
tilladelse til for egen regning at ansætte kontrollører, der skulle påse, at
forbudet ikke blev overtrådt226. Det er måske myndighedernes ringe
respekt for loven af 20. okt. 1773, der har indgydt købmændene en sådan
mistillid til embedsmændene.
De skarpe angreb på den ulovlige landhandel affødte et varmhjertet
forsvar for dem, der drev dette erhverv. Forsvaret fremkom som en ar
tikel i »Provinzial-Berichte« i 1790 og har principiel interesse ved at
være det mest konsekvente frihandelsvenlige indlæg i diskussionen om
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regeringens økonomiske politik 227. Det afgørende nye var, at forfatteren
her udtrykkelig fremhævede forbrugernes interesser som statsøkonomiens
vigtigste formål; for en merkantilistisk tankegang var det produktionen,
som stod i centrum. Hans ønsker til regeringen gik ud på så få stats
indgreb som muligt. Købernes og sælgernes modstridende interesser
måtte holde hinanden i ligevægt. Ethvert kunstigt indgreb ville kun
bringe forstyrrelser228. Frihed skulle også efter hans mening gælde i
udenrigshandelen, billigst muligt indkøb var det vigtigste, og national
erhvervene måtte indskrænke sig til det, der var mest indbringende for
dem. Ud fra denne grundbetragtning måtte huseren være et retmæssigt,
naturligt og i mange henseender nyttigt erhverv. Et forbud mod den
ikke bosiddende handel ville være en uretfærdighed og resultere i va
rernes fordyrelse. Ved huserhandelen sættes omsætningsmidlerne i hur
tigere cirkulation, og det kunne ikke skade, om husererne optrådte som
købere af bøndernes produkter; man kunne heller ikke indvende noget
imod, at huserhandelen blev drevet af udlændinge. Kunne kræmmerne i
byerne ikke konkurrere, skadede det ikke forbrugerne; de fik kun va
rerne billigere229.
Også på handelens område stod den ny og den gamle tid skarpt imod
hinanden og ytrede sig i modsatte krav til regeringens handelspolitik.
Slutning.
I det foregående er krav, ønsker og klager undersøgt efter de områder
af den finansielle og økonomiske styrelse, som de tog sigte på. Man kan
imidlertid også vurdere materialet efter lokale, interessebestemte og ide
ologiske synspunkter.
Ser man først på landets forskellige egne, viser det sig, at befolk
ningen i højst ulige grad giver sine meninger til kende; for en del kan
det skyldes det materiale, som har stået til rådighed, men for største
delen skyldes det sikkert landets forskellige natur. Kun få steder er tre
så forskellige landskabsformer presset sammen på så snævert et område
som i hertugdømmerne. Skarpt skiller marsken sig ud fra geesten, noget
mindre udpræget er forskellen mellem østkystens moræneland og midt
landets store flader. I den periode, der her er tale om, har disse forskelle
i højere grad præget de herskende driftsformer og haft større indflydelse
på landets velstand.
Det har været påfaldende, at marskegnens beboere kun sjældent lod
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høre £ra sig. De levede i solid velstand og havde bortset fra den for
bindelse, studehandelen førte med sig, ikke meget samkvem med den
øvrige del af landet. Det lokale selvstyre havde formået at bevare sin
livskraft, og de kommunale repræsentationer afgjorde de sager, der var
specielle for marsken. Kun på håndværkets område har der været sær
lige klager fra marsken, men det er karakteristisk, at der klagedes over
et regeringsindgreb, og man ønskede kun at bevare den frihed, som man
havde været vant til (s. 72). Man får det indtryk, at marskboernes
højeste ønske var at få lov til at leve i fred og så vidt som muligt ordne
deres egne sager.
Heller ikke midtlandet påkaldte i nogen nævneværdig grad regerin
gens opmærksomhed; her trængte den ny tid senest frem. Det er karak
teristisk, at det særlig var i disse egne, man mødte modstand mod fælles
skabets ophævelse (s. 54).
Den østlige del af landet var den mest aktive. Her fandtes de fleste
byer, de fleste godser og her boede de fleste af de bønder, der havde for
ståelse for landboreformernes fordelagtighed, og som havde haft råd til
at udnytte de nye chancer; herfra var også forbindelsen til rigets cen
trale dele lettest.
Det viser sig også, at højst forskellige interesser gjorde sig gældende
med hensyn til den økonomiske styrelse i almindelighed. Spørgsmålet
har lejlighedsvis været berørt i det foregående, men det lader sig vel
gøre at give et samlet billede. For det første ser man, at der gjorde sig
ønsker gældende om at bevare, hvad der endnu fandtes af den ældgamle
organisation af det økonomiske liv, som havde sin blomstring i middel
alderen. Det gælder de bønder, der ønskede at bevare fællesskabet og
ikke ville gå med til en udskiftning (s. 54). Ligeledes de livegne, der
ønskede at bevare den sikkerhed, de havde i den gamle ordning af for
holdene (s. 57). Kraftigere gjorde en tilsvarende opfattelse sig gældende
i byerne; håndværkerne ønskede, at byen og dens nærmeste omegn skulle
have sin sikre kundekreds. Hvad der var strængt nødvendigt af frem
mede varer skulle kun de i byen fastboende kræmmere have lov til at
afsætte. Så at sige alle håndværkernes og kræmmernes klager var for
årsaget af brud på denne ordning (s. 64 ff. og s. 69 ff.). Der var en
grundforskel mellem håndværkeren og kræmmeren på den ene side, der
ville, at kunderne skulle komme til dem, når de havde brug for noget,
og den omvandrende handlende på den anden, der forøgede sin afsæt-
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ning ved at overtage den aktive rolle. Der var kun en ringe lydhørhed
på afgørende steder for håndværkeres og kræmmeres klager.
Af anden art var de ønsker, som industriens folk gav udtryk for;
deres produktion var for stor til det lokale marked og udsat for en hård
konkurrence fra udlandet. De ønskede en politik, der gik ud på at få
sikret det nationale marked, et ønske, der passede udmærket sammen med
kongens ønske om at øge landets produktivitet. Mellem disse to parter
var der et livligt samspil; snart var det de industridrivende, der fremsatte
ønsker om hjælp, snart var det regeringen, der tog initiativet til at frem
me den nationale produktion. I denne periode var det særlig fabrikan
terne, der ansøgte regeringen om beskyttelse (s. 64). Endnu kan som
typisk fremhæves denne gruppes ønske om lavstvangens ophævelse, et
ønske der også er stærkt interessebetonet. Storhandelens interesse var
ganske klart at få ophævet handelsmonopoler og opnå lempelser i told
satserne, og storhandelen havde den fordel, at krav herom var i pagt
med tidens udvikling. I den florissante tid havde handelsstanden en
gunstig baggrund for sine synspunkter, der tillige harmonerede med de
nye liberale strømninger, der gjorde sig gældende i den økonomiske teori.
Ridderskabets og godsejernes krav var betinget både af deres umid
delbare økonomiske interesse og af ridderskabets ønske om at kunne ud
folde politiske bestræbelser for at opretholde privilegierne. Mens den
danske enevælde i 1660 og årene derefter vandt en fuldstændig sejr over
den danske adel, nåede enevælden aldrig en tilsvarende sejr i hertug
dømmerne. Ridderskabet bestod stadig som et rudiment fra stænder
tiden. I 1802 kom det dog til at trække det korteste strå i den store
skattesag, således at den danske enevælde ved det 19. århundredes be
gyndelse politisk stod så stærkt som nogensinde.
De krav, der blev stillet til regeringen om ændringer i lovbestemmel
ser af økonomisk indhold, blev ganske naturligt fremsat af de personer,
der stod i de praktiske erhverv. Men de skribenter, der offentligt satte
disse spørgsmål under debat, så på problemerne udfra synspunkter med
noget videre horisont. De tilhørte mest, hvad man kan kalde de liberale
erhverv, hvor det akademiske element spillede en stor rolle. Deres op
fattelse var almindeligvis ikke bundet til et bestemt erhvervs snævre
interesser, men mere teoretisk og svævende. De havde udsyn og fulgte
med i den teoretiske diskussion, der fandt sted i udlandet, og orienterede
deres landsmænd. Det er dem, der bærer den offentlige mening.
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Merkantilismens økonomiske politik fandt ikke mange tilhængere,
det var fysiokratismens og den økonomiske liberalismes idékompleks,
som trængte frem, tilpasset efter det danske monarkis forhold, frem for
alt var det ikke nogen doktrinær opfattelse, der var tale om, dog blev
naturligt landbrugets og dernæst handelens forhold betragtet som de
vigtigste, men det var altid almenvellet man tog sigte på. Hvor fuld
stændig frihed for godsejerne truede mange selvstændige gårdes eksi
stens, tog man parti for bønderne (s. 59 ff.). Det var ikke personlige
hensyn, der var afgørende, når man tog hedeopdyrkning, pengeforhold,
fattigvæsen og skolespørgsmål op til drøftelse. Disse skribenter var gode
børn af deres rationalistiske, filantropiske og oplyste tid.
Anlægger man endelig en tidsmæssig betragtning på de her behand
lede forhold, fremgår den almindelige forskydning i de herskende syns
punkter ganske klart. I de første år efter 1773 fremsattes ønsker især un
der hensyn til den merkantilistiske økonomiske politik, som regeringen
endnu i den Guldbergske periode stort set fulgte. Ved midten af 1780’erne
kan man notere et omsving, de fysiokratiske og liberalistiske betragtnin
ger gør sig stærkere gældende, og overhovedet bliver den offentlige me
ning først for alvor til en realitet efter denne tid. Tidsskrifter og pjecer
hører fortrinsvis denne periode til. Sansen for almenvellet er i stærk
vækst; indbyggerne var besjælede af borgerdyd, interesserede sig for
filantropi og for »politi«, hvorved man forstod god offentlig orden. Den
gode borger og den landsfaderlige konge fandt let hinanden. Megen
hyldest blev landsfaderen til del, og de synspunkter, der blev repræsen
teret af den offentlige mening, havde let ved at finde genklang i regerings
kontorerne.
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s. 248. Chronl. Samml. 2. juni 1779
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første, Freymüthige Bemerkungen. De
samme udtalelser gentager han i de
senere, men i mere polemisk form.
27. Neues Kielisches Magazin, bd. 2, s. 6.
28. Ssts. s. 8 ff.
29. Ssts. s. 8.
30. Freymüthige Bemerkungen s. 26 f.
31. Prov. Berr. 1788, bd. I, s. 337 ff. En
imødegåelse af denne opfattelse, ssts.
s. 346 ff.
32. Prov. Berr. 1787, bd. I, s. 23. Artiklen
begynder s. 241. Det er en trykfejl,
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33.
34.

35.

36.
37.

38.
39.

40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.
47.

49.

50.

når der i overskriften står: Dänischer
Geldcours 1763—87 ; det er fra 1736.
v. Eggers: Deutsches gemeinnüziges
Mag., bd. II, 4. kvartal, s. 121.
Fink: Nähere Erläuterung der Be
rechnung über die neue schlesw.holst. Münze, s. 23.
Fink: Unvorgreifliche Prüfung ..., s.
14 f. Et forsvar for planen findes i
Prov. Berr. 1788 bd. I, s. 196 ff., af
prof. Tetens, der stod regeringen nær.
(Holm, VI1, s. 198.)
Fink: Freymüthige Bemerkungen,
s. 30 og 35.
Fink: Unvorgreifliche Prüfung . ..,
s. 35 f.
Holm, VI1, s. 192 f.
v. Eggers: Deutsches gemeinnüziges
Mag., s. 121. (Enkelte var tilhængere
af planen, siger v. Eggers; bortset fra
udtalelser af mere eller mindre offi
ciøst præg kan næsten kun nævnes
pjecen: Briefe eines alten Holsteiners
. .. über die neue Münze, men den
er af temmelig refererende karakter
og indeholder ikke meget selvstæn
digt.)
Allgem. Literatur Zeit. 1791, 4. kvar
tal, nr. 321, sp. 449.
Holm, VI1, s. 197. Amtmand v. Schildens udtalelser til Joh. Bülow.
(Lawätz) : Bemerkungen über die
neue Einrichtung des Geldes, 1789,
s. 8 ff., s. 14 f., s. 25, s. 34.
Fink: Etwas über das richtige Ad
justieren, s. 5.
Fink: Etwas über das richtige Adju
stieren, s. 8 ff.
Fink, ssts. s. 12.
Prov. Berr. 1789, bd. II, s. 320 f.
Schimmelmann skal allerede i 1783
have fattet planen til møntforandrin
gen alene i hertugd. Holm, VI1,
s. 186.
Landsarkivet i Åbenrå, v. Schmettaus
Arkiv, Kommercekollegiesager, 28.
dec. 1776, punkt 3 og 4.
Niemann: Von der Industrie, s. 32 f.
(se oppebørselsforordning af 17. dec.
1781, § 3, Chron. Samml. 1781, s.
95 ff.).

51. Den seneste undersøgelse skyldes
Otto Brandt: Geistesleben und Poli
tik in Schleswig-Holstein.
52. Det danske Folks Historie, VI, s. 212.
53. Brandt, s. 46, også for det følgende.
(Skatten udskrevet af hensyn til for
svaret.)
54. Brandt, s. 275 (også for det følgende).
55. Auszug aus dem Protokoll der Gene
ralversammlung des Corps der Prä
laten und Ritterschaft.. . (Findes kun
på Univ. Biblioteket, også trykt i
Schlözers Staats-Anzeigen, 16. bd.,
1791, s. 77 f.).
56. Brandt, s. 276 f.
57. Rev. Pap., bd. VIII, s. 269 f., Brandt,
s. 47.
58. Brandt, s. 47 og s. 277. S. 47 nævnes
kun skatter af 1781, s. 277 både den
ne og arveafgiften.
59. Rev. Pap., bd. VIII, s. 272 ff.
60. Rev. Pap., bd. VIII, s. 274.
61. Hist. Tidsskr.: Anm. af Geistesleben
und Politik af Axel Linvald, IX. r.,
4. bd., s. 87 f.
62. Brandt, s. 277 ff. (Brandt bruger ikke
her den kronologiske rækkefølge,
men omtaler skatten af 20. marts 1799
før protesten af jan. samme år. Når
skatten på s. 280 dateres til 29. marts,
må det være en trykfejl. Schous re
gister, 12, s. 463.)
63. Brandt, s. 280 ff.
64. Ssts. s. 285 f.
65. Rev. Pap., bd. VIII. s. 281.
66. Brandt, s. 289 ff.
67. Rev. Pap., bd. I, s. 232.
68. Rev. Pap., bd. I, s. 233.
69. Brandt, s. 306.
70. Brandt, s. 307 ff.
71. Ssts. s. 313 ff.
72. Thomsen-Oldenswort, s. 31.
74. Rubin: Frederik den 6.s Tid, s. 46.
75. Thomsen-Oldenswort, s. 30 f.
76. Ludw. Andresen i Festgabe für A.
Schifferer, s. 168 f.
77. Niemann: Handbuch für die Landes
kunde, s. 142.
78. Prov. Berr. 1792, bd. II, s. 237 f.
79. Ssts. og Feldmann i Staatsb. Magazin,
bd. VI, 544 ff.
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80. Prov. Berr. 1796, bd. I, s. 350, note.
81. Linvald, s. 263 f.
82. Schl.-Holst. Bl. f. Polizei und Kul
tur, 1800, bd. I, s. 120. Fortsat bd. II,
s. 26.
83. Schl.-Holst. BI. f. Pol. u. Kult., 1800,
bd. I, s. 130.
85. Ssts. bd. II, s. 86. (Artiklen er skre
vet før ovenciterede var trykt.)
86. Toldforordningen af 1778, § 145.
87. Haase: Das Aufkommen .... s. 51 ff.
88. An Herrn Jürgen Blatt, s. 13 ff.
89. Schl.-Holst. Bl. f. Pol. u. Kult., 1800,
bd. II, s. 124.
90. Saml, til jydsk Hist, og Top., III r.,
4. bd, 1904, s. 97. (S. Alkærsig: Told
grænsen mellem Nørre- og Sønder
jylland.)
91. Brandt, s. 47, note.
92. Staatsarchiv, Kiel, A, XXV, nr. 14, og
Prov. Berr. 1797, I, s. 281 ff.
93. Rantzau: Actenstücke zur Geschich
te ..., s. 46 f.
94. Toldforordningen 1803, tillæg.
95. P. Lauridsen i Sønderjydske Aarboger, 1889, s. 113.
96. Indberetninger over udskiftningernes
forløb fra Flensborg, Åbenrå og Ha
derslev amter 1771—80. Staatsarchiv
25, 1, pag. 1050, 2. (I Varnæs sogn
var reformen gennemført så tidligt
som 1710—11. Staatsarchiv, C II, 3,
437. En forfatter, der i Økonom. Mag.
skriver om forholdene på Fyn, hen
viser til Løjt sogn som forbillede m.
h. t. udskiftning.)
97. Vor Hjemstavn, hefte 2, 1928, s. 134 f.
98. Staatsarchiv 25, 1, pag. 1050, 2, 1776.
(Uddrag af de protokoller, som embedsmændene førte ved udskiftnings
forretningerne. I Nørre Løgum f. eks.
måtte reformen gennemtvinges, og be
boerne var meget uvillige til at flytte
ud. Eksemplernes antal kan vilkårligt
forøges. Edv. Holm omtaler vanske
lighederne på Ærø. V, s. 421 f.
99. Jahrb. f. die Landeskunde, bd. I, 1858,
s. 238 ff.
100. G. Hanssen: Agrarh. Abh., bd. II,
s. 324 f.
101. Holm, V, s. 422. (Desuden mange

102.
103.

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

112.

113.
114.

115.

116.
117.
118.
119.
120.
121.

122.

123.

124.
125.

eksempler fra udskiftningsprotokol
lerne.)
Von der Industrie, s. 52 f.
Chr. Voigt i Zeitschrift der Gesell, f.
schl.-holst. Gesch., bd. 26, 1896, s. 209.
Niemann: Von der Industrie, s. 15.
Fabricius: Policey-Schriften, bd. 1, s.
46, s. 63 ff. og s. 71.
Prov. Berr. 1789, bd. I, s. 214 ff.
Ssts. 1792, bd. II, s. 5 ff. og s. 10.
Ssts. 1793, bd. I, s. 171 ff.
Ssts. 1792, bd. I, s. 167 ff.
Ssts. 1789, bd. I, s. 206.
Ssts. 1796, bd.II, s. 312 ff. (Konkret
forslag til hoveriets afløsning i et en
kelt tilfælde.)
Schl.-Holst. Bl. f. Pol. u. Kult., 1800,
bd. II, s. 125.
BL f. Pol. u. Kult., 1801, bd. II, s. 313.
Prov. Berr. 1797, bd. I, s. 284 f. (Når
her og i det følgende Schrader beteg
nes som repræsentant for et godsejer
standpunkt, er det efter vurdering af
hans artikel; han var endnu ikke på
dette tidspunkt blevet sekretær for
ridderskabet.)
Otte: Über Angeln, s. 10. (Forfatte
ren finder ikke ræsonnementet ind
lysende, idet husmændene umuligt
kan leve alene af den jord, de har
fået tillagt ved udskiftningerne.)
Prov. Berr. 1789, bd. I, s. 183 f.
Ssts. 1796, bd. II, s. 16.
Linvald, s. 293.
G. Hanssen, s. 14 og ssts. s. 31 ff.
Linvald, s. 264 f. n.
Prov. Berr. 1787, bd. I, s. 32 f. (Be
skrivelse af livegenskabets ophævelse
på godset Eckhof; forf. lægger ikke
skjul på sin ærgrelse over de livegnes
flegma.)
Von der Industrie, s. 17 ff. (Niemann
nævner s. 19 et eksempel på en sles
vigsk godsejer, som bøndernes mod
forestilling afholdt fra at ophæve liv
egenskabet.)
Policey-Schriften, bd. I, s. 37ff. (Skel
ner ikke mellem det danske stavns
bånd og livegenskabet.)
Prov. Berr. 1787, bd. I, s. 160.
Blatt: Ueber die Niederlegung der

86

126.
127.
128.
129.

130.
131.

132.

133.

134.
135.
136.

137.
138.
139.
140.

141.
142.
143.
144.
145.

Domänen ..s. 6 ff. (Det er særlig de
skadelige følger for daglejerne, forf.
fremhæver.)
Kamphøvener: Beschreybung der be
reits vollführten Niederlegung, s. 207.
Brandt, s. 49 f.
G. Hanssen: Die Aufhebung, s. 43.
Schreiben eines Holsteinischen Edel
mannes an seinen Bruder, 1795. Se
Skand. Literatur Selskabs Skrifter,
1805, bd. 2, s. 504, note.
Rev. Pap., bd. VIII, s. 293.
Rantzau: Actenstücke. Beretning om
godsejernes erklæring, s. 66 ff. Fore
stillingen til Kongen, s. 87 ff.
Flertallet for ophævelsen var meget
stort, fordi de godsejere, der ikke af
gav deres betænkning inden en be
stemt frist, regnedes til den part, der
stemte ja. (Actenstücke, s. 87.)
Denne udtalelse gav anledning til en
protest fra den pågældende, der ikke
var modstander af livegenskabets op
hævelse, men tværtimod havde givet
sine egne undergivne friheden. Hans
opfattelse gik ud på, at kun den en
kelte godsejer var berettiget til at
foretage en forandring. (Prov. Berr.
1798, bd. II, s. 145 ff.)
Actenstücke, s. 93 ff.
Brandt, s. 50.
Prov. Berr. 1797, bd. I, s. 232 ff. Ma
terialien zur Uebersicht und Beurtheilung der Umstände welche bei
der vorgeschlagenen Aufhebung der
Leibeigenschaft auf den adlichen Gü
tern in den Herzogthümern Schles
wig und Holstein in Auge kommen.
Ssts. s. 299 ff.
Prov. Berr. 1795, bd. I. s. 190 ff.
Ssts. s. 200.
Ssts. s. 265 ff.
Ssts. 1795, bd. I, s. 273 ff., bd. II,
s. 233 ff., 1796 bd. II, s. 297 ff. Om
statens pligt særlig s. 306.
Ssts. 1797, bd. I, s. 362 ff. og bd. II,
s. 97 ff.
Ssts, 1797, bd. 1, s. 377.
Ssts. s. 373 ff. og 383.
Linvald, s. 265.
v. Eggers: Skand. Lit. Selsk.s Skrifter,

146.
147.
148.
149.
150.
151.

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

177.

178.
179.
180.
181.

1806, bd. II, s. 148 ff. G. Hanssen:
Die Aufhebung, s. 50.
Linvald, anf. st.
Skand. Lit. Selsk.s Skrifter, 1806, bd.
II, s. 156 f.
Linvald, s. 266.
Ssts.
Ssts. s. 268.
Gedanken über den Ackerbau ...
auf dem Gütern ..., 1805.
Prov. Berr. 1788, bd. I, s. 330 ff.
Laurop. Freymüthige Gedanken über
den Holzmangel, 1798, s. 1 ff.
Ssts. s. 19 ff.
Ssts. s. 31 ff. og 35 ff.
Ssts. s. 106 ff.
Haase, s. 66. Monopoler blev ikke gi
vet efter 1773, ssts. s. 22.
Holm, V, s. 451 f.
Niemann: Von der Industrie, s. 55.
(Papirmøllen i Flensborg har ikke rå
stof nok til at dække efterspørgslen,
fordi klude udføres trods forbud.)
Haase, s. 56 f.
Prov. Berr. 1787, bd. I, s. 73 ff.
Ssts. 1793, bd. II, s. 68 ff.
Ssts. 1787, bd. I, s. 226 ff.
Ssts s. 229 ff.
Ssts. s. 235 ff.
Ssts. s. 233 f.
Von der Industrie, s. 83.
Haase, s. 47.
Syst. Samml., bd. VI, s. 314 f.
Prov. Berr. 1789, bd. I, s. 154 ff.
Haase, s. 97.
Sønderjydske Aarb. 1901, s. 131 ff.
Ssts. s. 134 f.
Landsarkivet Åbenrå, v. Schmettaus
Arkiv, Komm. Koll. Sager.
Sønderj. Aarb. 1901, s. 138 f. Aug.
v. Hennings var på dette tidspunkt
kommerceintendant i hertugdømmer
ne. Han var på grund af en tilside
sættelse meget bitter mod kommercekollegiet.
Achelis: Haderslev Bys Hist., II, s.
261.
Prov. Berr. 1787. bd. II, s. 555.
Ssts. s. 557.
Freymüthige Bemerkungen, s. 10 ff.
Policey-Schriften, bd. I, s. 240 f.
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182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

189.
190.
191.

192.
193.
194.
195.
196.

197.

198.
199.
200.

201.
202.
203.

Prov. Berr. 1792, bd. I, s. 255 f.
Haase, s. 41.
Linvald, s. 352.
Chronl. Samml. 20. okt. 1773, s. 78 ff.
L. A. Åbenrå: v. Schmettaus Ark.
Årl. håndværkerlister.
Hähnsen: Quellen und Forsch., IX,
s. 88.
Ssts. s. 88, note. (Først 1792 opfyld
tes ønsket, men mere af formelle
grunde, s. 89.)
Ssts. s. 88.
Prov. Berr. 1790, bd. II, s. 389.
Hähnsen: Kieler Handwerksämter,
s. 370.
Ssts. s. 381.
Chronl. Samml. 1792, 15. sept. . . .,
s. 137 f.
Hähnsen: Handwerksämter, s. 397.
Linvald, s. 378.
Hähnsen: Quellen u. Forsch., IX,
s. 89.
Marschhauptleute. Navn på de folke
valgte embedsmænd i Krempe og
Wilstermarsken. G. Hanssen: Agrarh.
Abh., bd. II, s. 545 ff.
Hähnsen: Quellen u. Forsch., s. 35.
Ssts. s. 44.
Ssts. s. 43 f. Chronolog. Samml. 1792,
3. sept., s. 127.
Achelis, s. 369 f. og 372 ff.
Dänische Wirtschaftsgeschichte,
s. 309.
Prov. Berr. 1787, bd. I, s. 166.

204.
205.
206.
207.
208.

209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219:
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

227.
228.
229.

Falck: Privatrecht, bd. II, s. 495.
Policey-Schriften, bd. I, s. 246.
Ssts. s. 238 ff.
Ssts. s. 219.
Thorsen: Sø-Assurance Kompagni,
s. 195 ff.
Ssts. s. 202 ff.
Ssts. s. 268 ff.
Ssts. s. 281 ff.
Holm, VI1, s. 177.
Holm, VI2, s. 253.
Ueber die Brantweinbrennereyen in
Flensburg, s. 41 ff.
Ssts. s. 56 ff.
Ssts. s. 63. (Et forbud ville selvfølge
lig være det bedste, mener han.)
Abgedrungene öff. Erläuterung und
Gegennothdurft, s. 47.
Prov. Berr. 1795, bd. I, s. 245 ff.
Haase: Bestrebungen zur Förderung
des Kieler Handels ..., s. 87 f.
Haase, s. 97.
Ssts. s. 131 ff.
Linvald, s. 183 f.
Chronl. Samml. 2. juni 1779.
Ssts. 1792, 15. sept., s. 137.
Prov. Berr. 1790, bd. II, s. 388.
Ssts. 1795, bd. II, s. 29 ff. (S. 31 sær
lig omtale af huserernes skadelighed
og s. 33 kravene.)
Ssts. s. 14 ff.
Ssts. s. 18 f.
Ssts. s. 21 ff.

En sjællandsk kornkøbmand
Af agent H. H. Schous levned og optegnelser
Ved FINN H. LAURIDSEN

ra A/S Knabstrup teglværk, der ledes af direktør, frøken Frida Schou,
modtog Erhvervsarkivet i 1954 familien Schous handelsarkiv. Arkivet
spænder over årene 1812—1919 og rummer stof vedrørende købmands
gårde i Slagelse, teglværker ved Antvorskov og endelig Knabstrup tegl
værk. Det er desværre ret sporadisk bevaret, især for de almindelige regn
skabsbøgers vedkommende; der er kun et enkelt indkomment brev og
ingen andre papirer. Hovedstammen i de 69 afleverede bind er 51 kopi
bøger fra 1829—1919.
Ved opstillingen af bøgerne viste det sig, at der var en enkelt, der
skilte sig ud fra de ellers i den slags tilfælde sædvanligt forekommende.
Det var en tynd, sort bog, halvt udskrevet med en sammenhængende
tekst — den kendte kornkøbmand, agent H. H. Schous egenhændige
notater om sin handel for årene 1831—42, 1844, 1849 og 1851. Person
lige optegnelser af denne art er meget sjældne i de arkiver, Erhvervs
arkivet mellem år og dag får ind, og der er ikke tidligere truffet nogen
af et så betydeligt omfang. De oplysninger, notaterne giver, om korn
handlen i almindelighed og Schous i særdeleshed, om vanskeligheder
med vejr og vind, om indkøb og afsætning og om held og skuffelser,
gør dem til et kildeskrift af ikke ringe værdi, helt inde på livet af da
tidens købmand.

F

Rids af H. H. Schous liv.
At begyndelsen af 1800-tallet i snart sagt alle henseender var en vanske
lig tid er vel gentaget indtil trivialitet. Det lille Danmark var kommet
i den europæiske møllekværn, og stenene, sammensat af krig og kriser,
havde været så hårde, at landet kom, om end ikke knust, så dog stærkt
lemlæstet ud igen. Tabet af flåden, tabet af Norge og statsbankerotten
var hver for sig dødelige slag; men samlet kunne de have ødelagt riget
totalt, og havde måske også gjort det, hvis der kunne have været skabt
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enighed derom mellem stormagterne. Sverige var — ganske vist for sidste
gang — ikke uvillig til at medvirke. Det skete imidlertid ikke, og da
man faldt til ro efter de voldsomme begivenheder, stod genopbygnin
gen for.
Opgaven blev ikke let; der skulle tages kraftigt fat fra alle sider, og
regeringen måtte føre an i den sparsommelighed, der var nødvendig for
påny at bringe økonomien på fode. Borgerne fik pålagt tunge skatte
byrder, og mange erhvervsdrivende kunne ikke bære besværlighederne.
Lange rækker af fallitter blev følgen, ikke mindst i hovedstaden. Pro
vinsen regnede man faktisk ikke med, og dog blev det i nogen måde
derfra, fornyelsen kom — ganske vist på bekostning af København, som
havde mistet sin store oversøiske handel, transithandelen til udlandet og
i øvrigt sin ledende stilling i kongeriget. Magten var gået lige uden for
døren, til Hamborg. Med større vareforråd og større pengemidler lyk
kedes det hansestaden at tilrive sig en stor del af den danske provins
handel, således at praktisk talt al indførsel gik over denne by. Udførsels
varer, hovedsagelig korn og andre landbrugsprodukter, udskibede man
selv i købstæderne direkte til aftagerlandene1. Provinshandelen var vok
sende, og rundt i landet opstod betydelige handelshuse som eksponenter
for denne nye udvikling. En af de fornemste af disse blev H. H. Schou
i Slagelse.
Hans Henrik Schou var født den 17. marts 1797 i Præstø mølle, hvor
faderen, Hans Abelin Schou, den gang var møllersvend. Allerede samme
efterår flyttede familien imidlertid til Slagelse, og H. A. Schou købte
den såkaldte Pissebæks mølle ved Bjergbygades port2. At det var en
driftig borger, man havde fået inden for murene, fik byen snart at mærke.
Han nøjedes ikke længe med at være møller alene, men oprettede om
kring 1800 tillige et brændevinsbrænderi, som han efter tidens sædvane
drev sammen med et landbrug og et værtshus 3. Brænderiet flyttede han
i 1808 til Slotsgade i den af ham selv opførte gård, der nu er fredet4.
Det var ikke noget tilfælde, at Schou således stod som sin egen byg
mester. Han var meget interesseret i byggeri og havde i begyndelsen af
århundredet flere store arbejder i entreprise som f. eks. spiret på St.
Mikkels kirke i 1804 og fattiggården i 18075. Naturligt kom han i for
bindelse med sin mølle og sit brænderi ind på almindelig købmands
handel, og i 1811 installerede han sig på Nytorv i Den grå gård, hvis
opførelse han også selv forestod. Borgerskab fik han 6. maj 18126.
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Det var et vidtspændende virke, H. A. Schou havde, og helt ligetil
må det heller ikke altid have været for ham. Han havde aldrig gået i
skole, men nok modtaget nogen undervisning hjemme i læsning og skriv
ning. Sine øvrige kundskaber erhvervede han sig ved selvstudium, og
han drev det her så vidt, at han fik Det kongelige danske landhus
holdningsselskabs store sølvmedalje for en afhandling »Om de mindre
købstæders opkomst, og hvad der kan bidrage til deres fremme«7. I
disse første, flittige år tegnede alt sig lyst for købmand Schou; men på
en gang gik det galt, og helt galt; statsbankerotten i 1813 ruinerede ham,
og han stod faktisk på bar bund. Det var et hårdt slag, og Schou for
vandt det aldrig. Han drev ganske vist sin forretning videre, nu i for
bindelse med en mindre mølle, Hestemøllen; men det gik trægt, og det
var faktisk sønnen Hans Henrik, der i de sidste år holdt det hele i
gang. Han var ung, ivrig og dygtig, og han sparede sig ikke for at
hjælpe faderen både i mølleriet og ved den almindelige handel; ofte tog
han turen til København for at afsætte firmaets produkter, og han
knyttede herved forbindelser, som siden skulle komme ham til nytte.
I 1826 sagde faderen, der da var 62 år gammel, stop for købmandshan
delens vedkommende og overdrog denne til sine to sønner, hvoraf den
yngste Frederik Ludvig også i de sidste år havde hjulpet med. H. A.
Schou døde i 1833fe.
Det var et hus uden varer og uden penge, de to brødre overtog; men
Hans Henrik Schou tog resolut til København og skaffede der hos fade
rens gamle forbindelser et kreditgrundlag at arbejde på. I oktober 1826
vendte han hjem med et vognlæs varer, hvorpå han i alt havde betalt
400 rigsdaler — og læsset var 2—3.000 værd. Det var kolonial, manu
faktur og isenkram; grove varer havde han også fået; men de skulle
ankomme søværts til Korsør. Den unge købmand kørte som så ofte før
ene med sit læs, og hjemturen var som en triumfrejse for ham; uden for
Slagelse dansede han af glæde og det på trods af ikke særlig lyse frem
tidsudsigter. »Men mit faste håb til forsynet og min ungdomskraft samt
den trøst, at jeg nu havde håb om at kunne skaffe mine gamle forældre
en nogenlunde sorgfri alderdom — det var nok. Ikkun den, som har
levet i næringssorg med kære, redelige og stræbsomme forældre, som
ikke havde andre at støtte sig til, end som således her var tilfældet med
mig, kan ret føle, hvad det er at være kommet dertil, at man har det
faste håb, at nu er deres gamle dage sikrede for næringssorg, og dertil
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troede jeg mig nu at være kommet, og Gud havde bønhørt mig, at jeg
var det«9.
Hans Henrik Schous håb og fortrøstning svigtede ham ikke. Han
sikrede sine forældre mod næringssorg, og han blev en af Sjællands
store kornkøbmænd. Korn interesserede han sig nu ikke for lige straks;

Hans Henrik Schou.

den handel skulle der kapital og gode forbindelser til, og han havde ikke
nogen af delene. Alligevel specialiserede firmaet sig i de første år; men
det var i mindre »farlige« varer som huder og skind, der ved hjælp af
opkøbere erhvervedes hos bønderne og igen blev afsat dels til udlandet
som Redelin & co. i Lybæk (mod kaffe og lyneborger salt), dels til
indenlandske storkøbmænd som Philip Hartvig Rée i Arhus10. En hem
sko var det for de to brødre, at deres forretning ikke lå i en havneby;
alt måtte tages ind over Korsør og der aflosses hos forskellige kolleger,
indtil det var muligt at få vogne frem til afhentning11.
Kompagniskabet varede ikke længe. Brødrene havde allerede tidligt
delt forretningerne mellem sig, således at Frederik Ludvig bestyrede
butikken, til hvilken de lejede lokaler på hjørnet af Torvet og Smede
gade. Denne afdeling overtog han alene i 1830 og videreførte den for
egen regning, medens H. H. Schou langsomt udviklede sig i det store
format. Han ægtede samme år Martine Hedevig Hansen, datter af søn-
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derjyden, proprietær Valentin Hansen til hovedgården Ødemark i Bromme en halv snes kilometer nordøst for Slagelse. Svigerfaderen havde
nogle år i forvejen solgt gården og var flyttet til Slagelse12. Schou havde
kendt jomfru Hansen i mange år, »men turde ikke begjære hendes hånd,
da jeg ikke var i den stilling, jeg kunne ernære en kone«13.
Efter 1830 vendte forholdene sig afgørende for den unge købmand.
Han slog sig på kornhandel, og det blev hans lykke. Det var ellers ikke,
fordi dansk korn hidtil havde været nogen stærkt efterspurgt vare på
det europæiske marked. Kendt er det, at det på de ugentlige kurslister
på Londons kornbørs helt indtil slutningen af det 18. århundrede stod
placeret nederst under betegnelsen »skiden sæd«, og hvad det var, lagde
økonomen Christian Olufsen ikke skjul på: I en købstad blev han præ
senteret for noget af det »tøjeri, man fra de danske provinsstæder for
giver nordmændene med. I året 1802 så jeg hos en af disse stæders køb
mænd en prøve af en art kornvare, som var avlet i Danmark og bestemt
til handel på Norge. Dens snurrige udseende gjorde mig tvivlrådig om,
hvad for en sort det egentlig var. Man underrettede mig om, at det var
rug. Jeg analyserede den og fandt den sammensat af følgende bestand
dele: 38 dele hejre, 2 havre, 1 byg, 4 klinte, 2 hvede, 2V2 grå og hvide
ærter, 1 vikke, 32 rug samt foruden fejeskarn fra loftet: Sand, avner og
adskillige arter græsfrø«14. Olufsens grove eksempel var naturligvis ikke
almengyldigt, selv om det nok var hans egen mening; men at det som
helhed stod slet til var ganske rigtigt — og hvordan kunne det være
anderledes? Landbrugets almindelige udviklingstrin var endnu lavt.
Hvert år stod markerne fulde af ukrudt, og høstmetoderne var så primi
tive, at kornet ofte blev taget ind i dårligst mulige tilstand, fugtigt og
urent, hvortil kom, at det heller ikke blev ordentligt tærsket, renset og
tørret. På trods heraf var der ingen vanskeligheder med afsætningen.
Bryggere, brændevinsbrændere og møllere tog det uden at skele noget
videre til kvaliteten, og det samme gjorde hovedaftagerlandet Norge,
hvor det ligefrem i lange tider i kraft af indførselsforbud havde fortrins
stilling.
Efter Napoleonskrigenes afslutning opstod en ny situation. Indu
strialismens vækst, navnlig i England, og den deraf følgende stigning i
byernes befolkningsmængde havde en prisstigning for korn til følge,
som slog igennem i slutningen af 1820’erne, og som også blev af stor
betydning for dansk produktion og afsætning. Den mere teoretiske in-
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teresse, der allerede i adskillige år havde været for varernes forædling,
begyndte nu at give praktiske resultater, og det var købmændene, der
førte an, støttet af præster, godsejere og oplyste bønder gennem Land
husholdningsselskabet og de lokale landøkonomiske selskaber15. H. H.
Schou var med i disse bestræbelser, og han høstede det smukkeste ud
bytte af sin deltagelse. Kornhandelen kom han ind på allerede tidligt
på året 1831, da han sluttede sin første større forretning i denne vare
med købmand Tandrup, Næstved16; men rigtig fart i begivenhederne
kom der først, da han samme år kom i forbindelse med lederen af fir
maet Ph. H. Rée i Arhus, Hartvig Philip Rée, og blev dennes hoved
kommissionær for opkøb på Sjælland17. En endelig aftale blev truffet
året efter, da Schou forpligtede sig til ikke at tage korn i kommission
for andre huse. Han skulle så til gengæld selv eksportere til Hamborg,
hvor aftageren for størsteparten blev Rée’s broder, Isac Philip Rée, der
med årene blev Schous nære ven; en af hans sønner, Philip Julius, den
senere direktør for Den kongelige porcelænsfabrik, var endog opkaldt
efter ham18. Fra Hamborg blev varerne reeksporterede til forskellige
europæiske lande med England i spidsen. Schous salg for egen regning
gik hovedsagelig til Norge. En stor del af den handel, datidens køb
mandsgårde drev, var væsentligst baseret på bytte. Aret igennem leve
rede man bønderne, hvad de havde brug for at fornødenheder i bedrift
og husholdning, og bønderne på deres side leverede til gengæld deres
overskud af korn og andre frembringelser. I langt de fleste tilfælde stod
kundernes saldo i debet, og købmanden blev derved en slags financier
for dem19. Dette var hovedregelen; men det ser ud, som om Schou i
nogen grad har fulgt et andet princip; han ønskede at handle kontant,
så ofte som det overhovedet var muligt. De midler, han modtog, næsten
altid gennem H. Ph. Rées fætter, Herman Ludvig, der var grosserer i
København, var i hovedsagen kontanter20. Da Schou mere og mere be
gyndte at handle på egen hånd blev sidstnævnte hans kommissionær i
hovedstaden. Det var kolossale summer, der blev omsat; en enkelt kam
pagne løb let op i tusinder af rigsdaler, således fra januar til maj 1845
til alene over 100.000, som gik til I. Ph. Rée i Hamborg21. Denne store
tillid viste Rée-familien deres Slagelsekommissionær så at sige på hans
glatte ansigt. Schou var næsten helt ked af, at de ikke viste mere inter
esse for hans økonomiske forhold, og den 2. oktober 1832 skrev han til
Århus: »Da De aldrig har forhørt Dem om min soliditet, skylder jeg
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Dem som en følge af det forhold, jeg kommer til at stå i til Dem, at jeg,
når De eller Deres hr. søn kommer hertil, med fornøjelse skal dokumen
tere for Dem meget tydeligt min formuetilstand, som jeg håber vil over
bevise Dem om min soliditet«22.
Men H. H. Schou vidste nok, hvad han skrev i sin blanding af be
skedenhed og selvfølelse. Hans formueforhold var allerede nu gode nok,
og de blev ikke ringere med årene. Han var startet uden penge, uden
varer og i delvis lejede lokaler; inden mange år havde han imidlertid
flere ejendomme i Slagelse, og han lod dem ikke ligge som død kapital,
men handlede med dem på livet løs, foruden at han naturligvis lejede
en hel del ud både af butikker og lejligheder23. Da han kom oven på,
sagde han sig også fri af den generende afhængighed af de forskellige
købstadshavne. Han fik oprettet en filial i Frederikssund, H. H. Schou
& co., som det dog ser ud til, at han omkring midten af fyrrerne afstod
til broderen; i alt fald nævnes den siden hen i regnskabsbøgerne som
F. L. Schou, Frederikssund24. Af større vigtighed var det, at han fik
anlagt magasiner og små havne til sit private brug ikke mindre end tre
steder, hvoraf to ved Store bælt: Bisserup og Mullerup og det tredie i
Isefjorden ved Vellerup. Denne spredning viser omfanget af hans han
delsområde, og anlæggene i sig selv hans forretnings størrelse. At han
var velkommen ude på de nye steder, har familien et eksempel på i
manuskriptet til en tale, sandsynligvis holdt af en mand fra Holsteinsborgegnen, hvor Bisserup er beliggende, da magasinet der blev indviet i
1835. Talen priste i høje toner »hr. købmand Schou« for de fordele, han
nu tilfører egnen — såvel som sig selv, og slutter med megen patos: »Og
om vi ville gå videre med vore tanker på fremtiden, som vi jo allerede
er så tilbøjelige til, så ville vi [næppe] kalde det overdrevent talt og ufor
nuftigt tænkt, om vi var af den formening, at denne magasinbygning af
hr. Schou muligt i fremtiden kunne blive grundvolden for en hel stad
som fordum Axelsund af en Absalon blev grundvolden til det nuværende
København. Da vil navnet Schou med varm følelse lyde for efterslægten
som nu, og i årbøgerne bevares i et helligt minde«25. Også ved oprettel
sen af magasinet i Mullerup 1844 bevidnede beboerne Schou deres glæde
derover. Denne gang ved at skænke ham en smuk sølvpokal26.
Den besiddelse, som fik størst betydning for såvel H. H. Schou selv
som for hans slægt blev imidlertid Antvorskov. I nogle optegnelser fra
1860 angiver han at have købt slotsbanken med en mindre bygning i
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1856, og disse oplysninger er siden gået igen i forskellige skildringer af
johanitterklosterets og slottets historie. Han må dog utvivlsomt allerede
tidligere have ejet grunde på stedet, idet det fremgår af forretningens
hovedbøger, at han to gange i 1845 har betalt skat af Antvorskov hoved
parcel27; nok er det, at købmanden, da han var blevet gammel og træt
af at handle, lod arkitekt J. D. Herholdt opføre sig en bygning derude,
»Slottet« eller Gammel Antvorskov, og her levede han sine sidste år.
Det er endnu i vore dage som en slags stiftelse i familiens eje.
Med den erhvervsmæssige stilling, Hans Henrik Schou hurtigt kom
til at indtage i sin by, er det ikke så underligt, at man også ønskede at
gøre brug af hans arbejdsevne og dygtighed i offentlige anliggender. Da
der i 1838 for første gang efter købstadskommunalloven af 1837 skulle
vælges borgerrepræsentanter i Slagelse, kom Schou ind som nr. 1 med
124 stemmer (nr. 2 mønstrede 98) 28. »Den vestsjællandske avis« havde
allerede før valget gjort det klart, at han var en af dem, der havde sin
naturlige plads i det nye lokale styrelsesorgan; hans kolleger gjorde ham
med det samme den ære at vælge ham til formand, en plads han derefter
beholdt i 20 år, og han fik desuden sæde i skolekommissionen. Sidst,
men ikke mindst vigtigt, skulle han være den, der »havde nøglen til
kæmnerkassen«29. Tolv år efter sin start på bar bund var Schou nu sin
bys absolutte førstemand. En sådan karriere kunne selvfølgelig ikke und
gå at skaffe ham misundere, og af og til lykkedes det dem virkelig også at
komme til orde og genere ham efter bedste evne. Han fik det at føle
samme år, som borgerrepræsentationen havde begyndt sit arbejde, og det
var både på handelens og embeds vegne. I sin forretnings detailhandel
lod han sig ofte irritere af de mange krammarkeder, der blev afholdt på
Nytorv lige uden for hans dør, og i 1838 gjorde han et forsøg på at få
dem afskaffede. En liste herom gik rundt i byen og fik mange under
skrifter. Imidlertid gik det sådan, at en del af underskriverne fik den
opfattelse, at de faktisk var med til at torpedere deres egne små virksom
heder, som tjente godt på markederne, og da de fik en leder i den netop
fallerede sadelmager J. M. Heide, blev der sat en energisk modoffensiv
i gang på trods af de givne tilsagn om støtte. Schou blev fornærmet, og
på en rådstueforsamling forløb han sig, som det synes, over for Heide,
der var i gæld til ham, et forhold som købmanden ikke holdt sig for god
til at bruge i debatten30. J. M. Heide på sin side blev også fornærmet og
for ud i avisen mod sin avindsmand, idet han ivrigt forsvarede sine syns-
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punkter. Schou selv fik følgende salut: »Tungt er det for den fattigere
for en hel forsamling af sine medborgere at høre sådanne udtryk fra en
mand, der såvelsom han selv er kommen af lidet og opfødt i lidet, og
ved Gud og lykken er blevet til noget i sine tanker mere end alminde
ligt. Jeg har alletider glædet mig ved at se en mand som hr. Schou, der
ved flid og virksomhed har arbejdet sig frem af forfaldne ruiner; men at
hæve sig over sine medborgere, det er at misbruge den jordiske lykke,
der her er forundt ham, og det hverken kan eller vil tåles«31. Købmand
Schou var tydeligvis ked af det skarpe angreb og havde helst ønsket at
lade det ubesvaret, hvad han dog på grund af dets personlige karakter
ikke mente at kunne. Han fremsatte derfor nogle dage efter en erklæring
i sagen, hvor han fastholdt sine principielle synspunkter. Erklæringen
var mat, og afskaffelsen af markederne blev det ikke til noget med32.
Hans Henrik Schous politiske interesse nøjedes ikke længe med at
holde sig inden for Slagelse by. Han kom snart til at dyrke den i det
større format, nemlig i østifternes stænderforsamling i Roskilde. Allerede
til det valg, der fandt sted i slutningen af 1840 og begyndelsen af 1841,
lod han sig opstille som kandidat for købstæderne, men blev kun pla
ceret som suppleant i to valgdistrikter, 2. og 4. I 1842 kom han ind i
2. distrikt i stedet for overlærer F. P. J. Dahl, Hillerød, der på grund
af ejendomssalg ikke mere besad kvalifikationerne for medlemsskab33.
Fra Schous arbejde i stænderforsamlingen skal her kun fremdrages et
enkelt træk, nemlig hans deltagelse i debatten om den almindelige værne
pligt i 1846, ikke mindst fordi den så klart belyser hans klassebevidsthed
og dertil den praktiske, arbejdsivrige mands irritation over visse sider
af militærlivet. Schou var en af værnepligtsforslagets ivrigste modstan
dere; han anså det for en urimelighed, at de klasser, der hidtil havde
været fritagne, nu skulle pålægges utålelige byrder, og selv om han næppe
ventede i længden at kunne undgå en lov, ville han dog bestræbe sig for
at få væsentlige lempelser ind i den. Han tænkte her særlig på garnisons
tjenesten, som han fandt unyttig og tidsspildende. Det måtte være nok
at lade de nye folk deltage i øvelser og overlade den faste tjeneste til
et lejet personale. Med en tilstrækkelig høj løn ville det sagtens være
muligt at skaffe folk »fra den simplere klasse«. Meget af det daglige
arbejde var tankeløst og åndsfortærende. »Såsom at stå skildvagt, gå på
munderingskammeret, pudse sin armatur og lædertøj og andet deslige
burde ligefrem betales ekstra. Forresten kan jeg ikke indse, hvortil skild-
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vagter skulle nytte; de bliver stillede hen på steder, hvor man lige så
godt kan lukke og låse for, hvad der er, som man kan på andre steder,
og er skildvagterne udsat for at kunne være ved hånden i opløbstilfælde,
så må jeg bemærke, at i de byer, hvor der ligger militær, vil det i sådanne
tilfælde være meget let at få fat på disse, uden at der behøver at stå skildvagter«34. I modstanden havde Schou haft en forbundsfælle i den køben
havnske grosserer A. Hansen; men stænderne vedtog alligevel at anbe
fale det fremsatte forslag til lov35. Af regeringen blev det dog ikke gen
nemført i denne omgang; det skete først ved Treårskrigens udbrud.
Også i Rigsdagen fandt H. H. Schou en plads. Han valgtes ved et
suppleringsvalg 28. september 1854 til Landstinget som medlem for 3.
kreds (Sorø og Præstø amter) med 127 valgmandsstemmer af 244. Ved
det ordinære valg året efter kom han ind påny, denne gang med 233
stemmer af 251. I 1859 faldt han, da samtlige kredsens mandater gik til
venstrepartiet36. Schous egen partifarve er vanskelig at fastlægge helt
bestemt; men han hørte i alt fald til de konservative grupper37. Som så
mange andre af tidens erhvervsmænd blev heller ikke købmand Schou
nogen fremtrædende rigsdagsmand; men han gjorde alligevel i årenes løb
et stort arbejde, og man kan i Rigsdagstidendes spalter møde ham som
debatdeltager i de forskelligste emner. Ved behandlingen af et forslag
om nedlæggelse af Kolding lærde skole i 1854 slog han til lyd for op
rettelsen af flere realskoler; undervisningen i den lærde skole var »langt
fra ikke den, som realundervisningen er for den praktiske mand«38. Af
andre emner kan nævnes: Midler til fri fattigunderstøttelse, hvor han
ønskede større diskretion ved indsamlingerne; høkerhandel på landet,
som han ikke var absolut modstander af; bygnings- og kommunallov for
København — i den sidste ønskede han, at justervæsenet skulle overgå
til staten39. Han søgte i det hele til stadighed at varetage købstædernes
interesser, og den dygtige kommunalpolitiker træder klart frem i hans
taler. Under diskussionen om næringsloven i 1857 kunne man måske i
konsekvens heraf have ventet, at Schou for byernes skyld ville have taget
visse reservationer; men det gjorde han ikke. Han var overbevist til
hænger af loven, der skulle gavne ungdommen mere end hans eget
slægtled40.
Allerede før Hans Henrik Schou i 1859 gik ud af Rigsdagen, havde
han lettet sig lidt for sine forretningsbyrder ved at optage sin ældste søn,
Hans Jacob i virksomheden41. Nævnte år gik han et skridt videre og
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flyttede ud på GI. Antvorskov, idet han overlod Slagelsegården til søn
nen; først i 1863 overtog denne dog handelen for egen regning, og det
varede kun fire år, indtil den derefter helt gik ud af slægtens besid
delse42. Men at gå på aftægt kunne den virksomme, gamle købmand
ikke finde sig i. Han anlagde hurtigt et teglværk ved Antvorskov, og
da han forudså, at leret der næppe ville vare længe, købte han nabo
ejendommen Herthalund og hentede også derfra sit råmateriale43. I travl
virksomhed levede han her ude sine sidste år; han døde på sin 73 års
fødselsdag den 17. marts 187044.
Som provinsbyfører var H. H. Schou på linie med så mange andre af
sin samtids betydelige personligheder. Også han var en af formidlerne
af det gamle stændersamfunds overgang til det frie folkestyrede borger
samfund; men han var samtidig en handelsmand af store dimensioner,
og han lod ingensinde interessen for sin forretning svækkes af sine mange
offentlige gøremål. I de efterfølgende optegnelser vil han fremstille sig
selv som den dygtige, erfarne og kloge kornkøbmand.

H. H. Schous optegnelser om kornhandelen.
Man har ved offentliggørelsen af dette materiale valgt at beholde H. H. Schous op
rindelige, af og til noget ubehjælpsomme ortografi; af hensyn til forståelsen af sammen
hængen har det dog været nødvendigt at gennemføre en moderne tegnsætning. De i
handelen forekommende kornsorter er de stadig gængse: Byg (2/r og 6/r = to-radet og
seks-radet), havre, hvede og rug; hertil kommer i mindre omfang den olieholdige raps.
En vanskelighed udgør tekstens møntangivelser. Der regnes skiftevis i danske rigsdaler,
1 rd. = 6 mark (mk.) à 16 skilling (sk.), og hamborgske bancomark, og det synes til
fældigt, hvornår det ene, og hvornår det andet. Banco’en var ikke nogen rigtig mønt,
men en valuta, som anvendtes i handelen med de hamborgske huse. Dens grundlag var
depoter af solvbarrer, som købmændene anbragte i hansestadens bank; den var — 4 mk.
0,29 sk. dansk. Kornet måles i tønder (1 td. = 1,3912 hl.), og dets bonitet angives i hol
landsk vægt. Den sidste, hvis pund-enhed (pd.) er det hollandske troypund (492,1677 g),
giver også anledning til nogen usikkerhed blandt andet, fordi man ikke på de forskel
lige handelspladser anvendte samme vægttype. Vedrørende mønt-, mål og vægtforhol
dene henvises til: Haldur R. Grüner: Håndbog for handlende og søfarende i Danmark,
Norge og Sverige. 1850. C. Hage: Håndbog i handelsvidenskab. 1894.

1851. Foraar.

I Januar 1831 begynte jeg at gjøre Kornforretninger. Den første Korn
forretning var en Ordre for P. H. Ree & Co.45, Aarhuus, paa 2/r Byg.
Jeg begynte at kjøbe d. 18. Januar i Nestved fr [it] omb[ord] til 4 Rbdr.
og ophørte igjen d. 18. Feb. og gav for det sidste 5 Rbdr. 3 Mk. Dette
Byg var af 1830 Aars Afgrøde, hvilket Aar var meget vaadt. Flere Egne
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i Danmark især Holsteen kunne ikke alene intet Byg udføre, men fik
temmelig betydelig Partier fra Sjelland. Priserne vare om Efteraaret 1830
20 Mk., og man have først Mening for Byg Nytaar 1831, som en Følge
af, at der for Engelland kom betydelige Ordre, hvorved Byg gik over
5 Rbdr., skjøndt disse Ordre varede kun fra Nytaar til under Febr.;
efter den Tid kom ingen Ordre mere for Engeland, men Priserne holt
sig i 5 Rbdr., og om Sommeren var Byg næsten ikke at erholde. Havde
der ingen Engelske Ordrer kommen, var Byg nemlig gaaet ned til 3
Rbdr., da Landet ikke selv kunne forbrugt alt det, som var høstet; thi
paa de høie Jorder var Høsten meget rigere, og saavidt jeg erindre, kunne
dette Aar kaldes 1 frugtbart Aar. Da jeg først dette Aar havde begyndt
Kornhandelen og kun befatte mig med Byg, kan jeg om de øvrige Korn
sorter intet bestemt sige, men efter hvad jeg erindre, blev Hveden i Febr.
betalt med 10 à 11 Rbd., men faldt senere. Top-Havre var der paa sam
me Tid som for Byg betydelige Ordre, som i Jylland bleve udførte; jeg
tror, Havren gjalt indtil 22 Mk. Td. Om de andre Kornsorter kan jeg
intet tydeligt erindre mig.
Vægten for 2/r Byg 106/107 høist 108 Pd.

1831. Efteraar.

Strax da der var Høstet, kom der nogle Ordre for 2/r Byg til 21 à 22 Mk.,
som tildeeles bleve udførte, tildeles som en Følge af, at Colera46 var ud
brudt, bleve tilbagekalte. Disse Ordre vare saavel for Engelland som
Holland. Høsten var middel god i Korn. [I] Handelen var intet Liv hele
Vinteren; men Priserne holdt sig dog, og om Foraaret 1832 var Byg
Priserne 22—23 Mk., og da blev, saavidt jeg erindrer, kjøbt adskillige
Partier 2/r Byg for Holland. Qualiteten var bedre en forrige Aar; 109
Pd. troer jeg var Gjennemsnits Vægt. Dette Aar havde jeg ingen Korn
handel.
1832. Efteraar.

Dette Aars Høst var meget rigelig især for Byg. Høsten var noget fug
tig, men Bygget af ret god Vægt nemlig 110 Pd. for 2/r, men noget mørk
af Farve og noget vanskelig at comercere i det paafølgende Foraar og
Sommer.
Saasnart Høsten var forbi, kom der betydelige Ordre for Byg for
Holland; jeg kjøbte da til 21 Mk. 2/r Byg, men det falt meget snart.
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Alt, hvad der blev kjøbt i Sept., var med Forpligtelse, at det skulle leveres
ombord inden ult[i]m[o] Octbr. Senere blev kjøbt Byg og afskibet saa
hurtig som mulig til lavere Priser. Dog holdt Priserne til ult[i]mo Novbr.
i 3 Rbdr. Alt, hvad der til den Tid var kjøbt og Afskibet, var for Bel
gien, da de vilde forsyne sig med Kornvare, før Krigen udbrød imellem
Holland og Belgien47, men da intet mere dertil kunne afskibes, faldt
Priserne, og 2/r Byg blev betalt for Decbr. paa leverantse til Foraaret
med 16 Mk. og Febr. med 14 Mk. 8 Sk., 6/r Byg med 13 Mk., alt for
Holland og Belgien. Om Foraaret var Byg meget flout; i Sommerens
Løb blev der nogen Speculation for Engelland, og Byg blev kjøbt til 13
à 14 Mk. og til Deels afskibet; men da den forestaaende Høst tegnede
godt, blev det meget flout.
Havre var kjøbt til 11 Mk. og blev ikke afskibet før 1835. Rug var
om Foraaret ca. 22.
1833. Sommeren.

Rapsæden var god saavel af Qvali- som Qvantitet og blev kjøbt for
Engelland til ca. 9 høist 10 Rbd. Tønden.

1833. Efteraaret.
Dette Aars Høst var endnu rigeligere and f. A. og altsaa et ualmindelig
frugtbar Aar. Alle var af Den Mening, der ville blive meget lave Priser.
Imidlertid var dette Aar beviis for, at Engelland har en afgjørende Ind
flydelse paa Kornhandelen. Her var mange gamle Bygpartier; men der
til vare ingen Liebhavere; thi for Norge var intet Spørgsmaal om Byg;
derimod kom der, saasnart Høsten var forbi, Ordre for Byg, og man
begyndte med Banco 3 Mk. 8 Sk. og endte med 4 Mk. à 4 Mk. 4. Det
hele Byg opkjøbt var paa at levere ult[imo] Octbr. og varede ikke i 4
Uger; men da her var en saadan Overflødighed, kunne alle Ordre ud
føres; imidlertid havde det varet endnu 14 Dage, havde Byg været i 5
Mk. Bco., og da det var høstet, antog man, 2 Mk. 8 Sk. à 3 Mk. Bco.
vilde blive den høieste Priis; men da der ingen flere Ordre Korn kom,
blev det paa engang meget flout, saa meget mere som næsten alt det
Byg, som blev kjøbt, blev liggende over her, som en Følge af, at det viste
sig i Engelland, at De havde mere Byg, en de havde gjort Regning paa,
og det maltede de godt. Dog vilde Landmændene ikke sælge til lavere
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Priser, thi da de havde solgt saa godt strax paa Efteraaret, trængte de
ikke til Penge.

1854. Foraar.

I Februar 1834 kom atter noge Ordre for Byg for Engelland, og man
gav 12—13 Mk. for Tønden eller 3 Mk.—3 Mk. 4 Sk. Bc.; men det blev
atter stille, og ingen vilde kjøbe Byg før hen i Sommeren. Da fik jeg
Ordre lige Ledes for Engeli [and] til 2 Mk. 12 og 3 Mk. Banco og kjøbte
8.000 Td. for 10 Mk. 8 Skilling indtil 2 Rbdr. Tønden, hvoraf ubetydelig
blev afskibet. For 6/r Byg havde jeg ingen Ordre det hele Aar.
Rugen var meget rigelig; men strax om Efteraaret 1833, Dog egent
lig først i Dcbr. Maaned, viste det sig, at Rusland behøvede Rug, og der
blev for den Russiske Regerings Regning igjennem General Consulatet
i København kjøbt meget betydelige Partier fra medio Dcbr. til 1.
Marts48. Prisen begyndte med 21 Mk. og endte med 25 Mk. Jeg solgte
ca. 5.000 Td., men skulle have antaget, at Priserne havde gaaet meget
høiere; men her var Rug nok, og ingen andre kjøbte en den russiske
Regering, og Da den ingen Concurrence havde, benyttede de dem af
Lejligheden. Jeg fik ca. 600 Td. til overs, som jeg solgte om Efteraaret
1834 til 21 Mk. Bco. for Findland.

1855 Efteraar & 1854 Foraar.

I Januar 1834 viste sig Spørgsmaal for Hvede, og den var dengang meget
flou. Rug blev betalt med 22 Mk., og for Hvede ville man ikke give
mere; men da den blev højst, gik den til 4 Rbd. Jeg kjøbte ca. 800 Td.
til den Priis, som en Følge af, at min Comisionair H. L. Ree i Kjøbh.49
havde opgivet mig, at han kunne sælge til 15—17 Mk. Bc. Strax opgav
jeg ham dette Partii; men da var det blevet flout, og der blev ingen Conjuntur mere i Hvede det Aar. Jeg lod den Aaret efter afskibe til Kjøbenhavn, hvor den blev oplagt og laae % Aar og da solgt til 26 Mk. Paa
samme tabtes der i Renter, Loftleie, Fragt til Kjøbenh. og Svind og Pro
vision ca. 1000 Rbd. Med Hvede maae man være meget forsigtig, thi
vor Hvede er maadelig, og denne Kornsort er i det hele ucourant.
Rapsæden var god saavel i Qualitet som i Quantitet. Jeg kjøbte ca.
2600 Td. til 8 Rbdr. 3 Mk. à 10 Rbdr. r[ent] S[ølv].
2/r Byg veied 110 Pd. — Rug 120—121. — Hvede 126—130.
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For 2/r Byg blev i Sommeren 1834 Spørgsmaal for Svensk Regning
og kjøbt nogle 1000 Td. til 3 Mk. 12 Sk., men som en Følge af, at
Høsten blev god i Sverriig, atter solgt om Efteraaret til lavere Priser. Alt
det skeete paa Kjøbenhavns Boers.

Efteraar 1854.

Sommeren 1834 var meget Tør. Dog som en Følge af, at Mai og en
Deel af Juni var frugtbar, blev det et midel godt Aar. Byg mindst frugt
bar, og Rugen som en Følge af en overordentlig Hede, da den skulle
modnes, tørrede betydelig ind i Kjernen og fald derfor meget af. For
Fremmed Regning isærdeleshed var der ved Efteraarets begyndelse be
tydelige Jorder Byg, og tillige var der en Deel Rug og Hvede, da gam
melt Byg og Rug blev afskibet deels dette Efter Aar deels i Foraaret
og Sommeren, Bygget for Norge, Rugen især for Findland.
Da Høsten var tilendebragt, begyndte man at give 13 Mk. à 14 Mk.
for 2/r Byg. Den Priis blev omtrent staaende, uden at der var minste
Spørgsmaal for Udlandet. Det Haab, man i Sept, havde for, at der skulle
blive Udførsel for Engelland forsvandt ganske ult[i]m[o] Octbr.; thi
da var jeg i Hamborg, og et Partie nyt 2/r Byg, som J. P. Ree50 havde
tidligere kjøbt af mig, solgte han for 3 Mk. 8 Sk. Bc. her at modtage
til en Altona Brygger. Men i Novbr. kom Ordre for Byg til per Leverance
til Foraaret, Deels til strax at afskibe, og Da gik Bygget langsom i
Veiret og blev i Febr. betalt paa Hamborg Bøers for Engelland med Bc.
4 Mk. 12 Sk.; men da standsede de Engelske Ordre, og man var af den
Mening, Byg ville gaae lavt; men nu viiste det sig, at Høsten havde
været maadelig, og næsten alt var solgt. Priserne til Landmanden holdt
sig, endskjønt De i Hamborg udbød nyt 2/r byg til 4 Mk. 4 Sk. Bc. og
gi. til 4 Mk., hvortil blev solgt betydelige Portioner, som De Hambor
ger Huse havde liggende, hvoraf af Provinsial Kjøbmænd blev kjøbt og
afskibet til Norge. Derved gik Byg i Veiret og blev betalt sidst i Høst
for Norge med 3 Mk. 8 Sk. Bc.; thi alle gamle Byglagre vare ryddede.
Af 6/r Byg blev ubetydelig afskibet, og saavidt jeg veed kun for
Holland. Det var omtrent lige Pris med 2/r, og om Foraaret meget begjert for Bryggerierne her i Landet og næppe at erholde.
Rug, som ovenfor bemærket, gav maadelig, og nogen blev kjøbt for
Findland til omtrent 22 Mk. Alt blev deels forbrugt deels udført.
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I Hvede var ingen reel conjunctour. En kort Tid i Februar kunne
den sælges til 4 Rb. 1 Mk. fr [it] omb [ord].
Havre var den Sæd, som gav meest. Alle mente de, ville blive høi
Priser; men tværtimod gik den om Sommeren betydelig ned og var
næppe at sælge til 3 Mk. 8 Sk. Bc.; men blev dog alt udført.
Denne Sommer endte med, at alle gamle Lagre med Undtagelse af
Hvede vare ryddede.
Rapsæden var til Deel forrige Efteraar afædt af Orm, og derfor blev
den forhaanden værende Høst begjert allerede i Januar, og flere Partier
blev solgt at levere Sept, til 18 Mk. Bc., siden blev den flouere, og da
Høsten skulle begynde blev den betalt med fra 10—11 Rb. Først da der
var Høst, og det viste sig, at der var Langt mindre, end man havde ventet,
samt at Alt Den Raps, som var saaet, paa uge var afædt og maatte ompløies, blev den betalt med 18 à 19 Mk. 8 Sk. Bc.
1834 Aar Afgrøde var meget tør og smuk af Kerne af alle Kornsor
ter med Undtagelse af Raps, som var temmelig rød.
Vægt: 2/r Byg 110 à 112, 6/r 105. — Rug 120 à 122. — Hvede 128
à 130. — Havre 78 à 84.
Sidst i Mai regnede det næsten uafbrudt i flere Dage, saa Sæden
flere Steder stod under Vand især Vaarsæden og Kartoflerne, som bidrog
til, at Byggen blev guul, og Kartoflerne flere steder rodnede i Jorden.
Pludselig fik vi der ovenpaa megen Varme, som bandt Jordskorpen,
hvorved det byg, som endnu ikke var kommet op, vanskelig kunne
bryde igjennem. Forøvrigt var Sommeren en af de tørreste, uden at være
saa varm som 1834, jeg har oplevet.
Høsten af Hør, Rug, Hvede, Havre blev god i Straae, da den megen
Regn havde været disse velkommen. Bygget blev de fleste Steder kort
i Straaet, og Kartoflerne var meget maadelige. Imidlertid kunne man
antage en udmærket Høst for Vintersæd, god for Havre under middelmaadig for Byg, slet for Kartofler. Men d[en] [?] August indtraf fe en
orkanagtig Storm, som gjorde en betydelig Skade overalt i Danmark
især i de vestlige Egne paa alle Øerne. Rugen var i Sjælland og paa
Øerne tildeels visnet; men i Jylland ikke. Det 6/r Byg leed mest; i Sjæl
land flere mistede Alt. Hveden leed ogsaa betydelig, og Bønder, For
pagtere og i det hele alle Landmænd lod Deres Skade taxere. Dette
bidrog til, at Priserne strax gik i Veiret til Forbrug, og det var heller
ikke uden Grund, da efter min Mening Høsten er den sletteste, vi have
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havt siden 1826, og dertil kommer, at alle gamle Lagre ere ryddede. Man
antog derfor strax efter Høst, enorme Priser, især for Byg, ville blive
en Følge deraf, og strax der var Høstet, blev byg i Kjøbh. betalt med
4 Rb. og 5 Rb., Hvede 5 Rb. 2 Mk., hvilke Priser paa en 2 Mk. nær hold
sig, da jeg skrev dette d. 11. Octb. — Her i Provindserne ere Priserne
20 Mk. for 2/r og 6/r og 22 Mk. for Rug. — Fra Udlandet, naar und
tages Norge, er aldeles intet Spørgsmaal, og man har ikke Det mindste
Haab om, der vil komme Ordre fra Engelland eller Holland. Sidste Sted
er udkommen en Kongelig forord [ning], ifølge hvilken skal forelægges
General Staterne51 en nye Bestemmelse for Tolden af fremmede Korn
vare til Fordeel for Agerdyrkerne. Jylland behøver derimod Tilførsel, og
Norge antager man betydelig. Det vil nu vise sig, om dette i Forening
med, at Høsten har været under middelmaadig, og alle gamle Lagre ere
ryddede, vil kunne bidrage til at holde Priserne paa deres nærværende
Standpunct. Meningerne ere herom forskellige, hvilket viste sig ved Lici
tationen over Rug og Byg paa Kjøbenhavns Børs for Søe og Landetaten
d. 9. Sept.52, hvor Provinsial Kjøbmænd paatog sig at levere Rug til 25
Mk. 4 Sk. r[ent] S [ølv] og Byg til 21 Mk. 12 paa samme Tid, som
de gave hjemme den Priis. Grunden, hvorfor Rug gik Lav, angaves at
være, fordi den i Østersøen stod meget Lavt. Jeg har været af den
Mening, Byg, om ogsaa der aldeles ingen Engelske eller Hollandske
Ordre kom, maatte holde sig i 20 Mk. til Bonden, da der ikke er meget
heraf, og det er den Kornsort, som er mest courant. Imidlertid er jeg
nu i Tvivl og har standset med at kjøbe, da jeg ikke med Lethed kan
sælge Byg til 21 Mk. 8 Sk. frit ombord.
Indtil Dato (Novbr. d. 17.) har jeg solgt alt det Byg, jeg har kjøbt,
ca. 5000 Td., til Jylland der at levere til 4 Rbdr., og fra flere Steder er
der kommet Byg dertil. Nu er Priserne Dalede paa Alle Kornsorter i
Kjøben. især 2/r Byg, som har været betalt med 24 à 25 Mk., koster
kun 20 Mk. 6/r er fastere i Priis; men deraf kan man næsten intet kjøbe,
thi Brænderierne kan bruge Alt. Da man nu kun kjøber for Foraaret,
og fra Udlandet ingen Ordre er, antager man, at alle Kornsorter vil gaa
lavere og igjen stige til Foraaret. Min Mening er for Tiden den, at man
bør kjøbe 2/r Byg til 19 Mk. De andre Kornsorter har jeg ingen be
stemt Mening for. Rug antager man nu, Jylland vil behøve, og da bør
man kjøbe den til 21 Mk. Mine Grunde, hvorfor man bør kjøbe Byg,
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hvad man kan faae, ere veed at sammenligne dette Aar med det foregaaende Ditto.
1. forrige Aar var Alt nyt Byg udført, før Vinteren Lagde til; det
samme er i Aar Tilfældet. Forrige Aar havde vi rigtignok i Vinterens
Løb Ordre for Engelland til Afskibning om Foraaret; men betydelige
Partier bleve ikke solgte, da Landmænd og Kjøbmænd ville have høiere
Priser, og største Delen af det Byg, der var tærsket og samlet fra den
Tid, Efteraars afskibningerne ophørte, til Der blev aftærsket, blev kjøbt,
efter at Ordrene for Engelland vare ophørte, for Norge, og det til høiere
Priser, end Engelland betalte. Dertil kom, at her var af gammelt Byg
meget betydelig, som ligeledes Alt blev kjøbt for Norge, og Priserne
blev dog ved at holde sig, og da vi kom hen i Juni Maaned, var hver
ken nyt eller gammel Byg at faa for Penge. I Aar er der mindre Byg i
Sjælland og Øerne, og Jylland behøve Indførsel i stedet for det i fjor
udførte, og af gammelt Byg er her aldeles intet. Jeg antager, at der til
Udførsel i Foraaret vil kun blive det halve Byg som forrige Aar, naar
man regner nyt og gammelt sammen, og jeg antager, at af Byg bliver
% Deel sidste Kornsort til Engelland og % Deel til Norge i Aar. Med
Undtagelse af nogle 1000 Td. for Jylland vil alt blive udført til Norge;
men dette Alt vil dog blive en Deel mindre, end herfra-dertil blev ud
ført f. A., og man antager, at Norge vil komme til at bruge en Deel mere
i Aar end i fjor. Engelland har rigtignok en Deel gi. Byg at udføre; men
naar Byg gaaer lavere, end det nu er, fører de næppe noget til Norge,
og vor nye Byg maa dog altid blive betalt med 3 à 4 Mk. mere Tønden
en deres gi., som vel for en Deel er beskadiget. Min Mening er derfor
for Øjeblikket, at man skal kjøbe, hvad man kan faae til 19 Mk. Td. at
modtage paa Loft. Det vil da koste frit ombord ult[i]m[o] Marts, naar
man regner:
Decort 3/m53 ........................................................................
Svind ......................................................................................
Loftleie og concervation ......................................................
Reedning ved Afskibning og Ombordbring [ning] .........

W2. %
2
2
2% %
8 % er for 19

Mk., vi ville regne 20 Mk., 25% for Td., altsaa koster en Tønde Byg
til 1. April 20 Mk. 10 Sk., som jeg antager ikke er for meget —. Rug
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til 21 Mk. nu koster ligeledes til den Tid 8 pc. — er altsaa 22 Mk. 12
Sk. Jeg regner da 23 Mk.

1836.

Juni 1. Da jeg skrev ovenstaaende d. 17. Nov. f. A.» havde jeg en bedre
Mening om, at Priserne vilde holde sig, end jeg senere fik, og standsede
derfor i Decbr. alldeles med at kjøbe i Kornvare som Følge af, at man
intet kunne sælge paa Leverance til Foraaret. Priserne kan man Antage,
Da de var paa Det Laveste, var for 2/r Byg 3 Rb. for Rug 20 Mk. f [rit]
omb[ord] og steg Lidet ved Foraarets Begyndelse, skjønt der ikke var
stor Søgning efter Kornvare; men det viste sig, at der var meget mindre
til Salg, end man havde ventet. Den Rug, jeg har kjøbt til Dato, som
koste 20 à 22 Mk. f [rit] omb[ord], er afskibet til Jylland, hvor den kan
sælges. Byg behøver Jylland ikke, og fra Norge lader det heller ikke
til, der vil komme Ordre. Skipperne kjøber derfor 2/r Byg til høist 20
Mk. Tønden, og til Bc. 5 Mk. 2 Sk. har jeg solgt mit Byg frit omb[ord]
ult[i]m[o] Juni. Det viste sig altsaa til Dato, at man uden Risico kunne
kjøbt Byg i Vinterens Løb til 19 Mk. og Rug til 20 Mk., men at man
heller ikke havde Avanceret Derpaa, og Dersom Den nye Rug og det
nye Byg havde tegnet meget godt, havde man mulig kunnet tabe; men
Sæden tegner maadelig, og man er nu af den Mening, at Det vil stige,
som er sansynlig, Da der er meget Lidet tilbage. Faar vi derimod et
frugtbar Aar, kan Priserne paa Byg, næppe paa Rug, gjerne blive Lavere
før Høst.

1836 Ocbr. d. 18. Efter at jeg skrev ovenmelte, steg Rug for Jylland
til 22 à 23 Mk., hvori den holdt sig, til det nye Rug begyndte at ud
bydes. For en Ladning Byg fik jeg i Juni Maaned af en Normand 22
Mk., og før den nye Høst kom ind, vare alle Lagre røddede. Norge fik
Deres rigelig Tilførsel, men dog næppe overflødig. Den nye Høst var
for Byg en middel Høst, men kan ikke regnes dertil, da betydelig blev
saa slet høstet, at det ikke Duer til Handels Vare, Hvede maadelig, Rug
ligesaa, Havre god, Erter gode, men slette Handelsvare som en Følge
af, at de ere bløde.
Høsten endtes først paa de store Gaarde først i Octbr., thi hvor den
var saaet sildig, kunne Sæden ikke blive moden, da Sommeren var ual
mindelig kold, og Regnen udeblev til St. Hans Dag, og da kom Sæden
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Fyringsanlægget i et korntørrehus af russisk model.
Efter landbrugskrisen i 1820’erne skete store fremskridt i komets behandling (jfr. ovenfor s. 92—93). Mange af
provinsens købmænd førte an i oplysningsarbejdet; allerede tidligt havde Landhusholdningsselskabet taget
sagen op, og tegningen er hentet fra G. Engelmann: Beskrivelse af et korntørringshus. Det kgl. danske land
husholdningsselskabs skrifter. Nye saml. 3. bd. 1815. Signaturerne angiver: H: Fyrehuller. L: Ovnens funda
ment. M: Askehuller. R: Ovnens øverste hvælvinger. V: Hvælvinger til støtte for røggangene. W: Ovnrum
mets loftshvælvinger. X: Ovnhusets tag.

først op. I Sept, var det meget ustadig Veier, som forsinkede, at det ikke
kunne modnes og bedervede en stor Deel paa Marken over hele Dan
mark, det nordlige Tyskland og England, som ligeledes har høstet Deres
Sæd vaad, og det lader derfor til, at De faae Brug for godt tørt Byg og
Havre. — Norge skal have Misvækst som følge af, Frost og Snee ind
traf, før Sæden blev Høstet. I Østersøen skal være en Frugtbar Høst,
men ingen gammelt Lager af Byg og vel ikke meget af andre Kornsorter.
Saavel paa Hamb. som Kjøbhvn. Børser har være Spørgsmaal for Byg
til Bc. Mk. 5 Mk. 8 Sk. Nu er det flouere; ingen af Stederne er der frem
mede Ordre — og man kan ikke sælge i Kjøbn. høiere til Afskibning i
Efteraaret 2/r Byg end til 20 Mk. Andre Kornsorter spørges Der ikke
om. Ved Licitationen blev Rug betalt med 22 Mk. 12 Sk., Byg med 19
Mk., efter al Sansynlighed slette Priser. Jeg har til Dato kjøbt en Deel
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Byg til 17 Mk. i Sept, og 18 Mk. i Denne Maaned, som har været de
gangbare Priser i hele Sjælland med Undtagelse af Kjøbenh., hvor det
har kostet Lidet mere. Ligeledes har jeg kjøbt til Capitelstaxt; hvad den
vil blive, Lader sig endnu ikke Bestemme; men dersom der ikke bliver
stærk Spørgsmaal til Afskibning i Novbr., er det sansynlig, Priserne ikke
gaae høiere, og da vil Capittelstaxt blive omt. 18 Mk. for Byg54. Jeg har
en svag Mening om, at i Novbr. vil blive Afskibninger til Norge, og for
Norge kjøbt en Deel at levere tidlig i Foraaret, thi det Lager, de har fra
Sommeren, kan ikke blive tilstrækkelig for Vinteren, og fra England faaer
De intet Byg i Aar saaledes som forrige Aar, og i Østersøen staaer Byg
vist høiere [end] her, og deres egen Høst skal være aldeles mislykkedes.
Derfor er der næppe Tvivl om, at der bliver Afskibninger til Norge i
Efteraaret, og herfra bliver ikke meget at afskibe i Forhold til de for
rige Aar. — Ligeledes antager jeg, at England kjøber noget at modtage
til Foraaret, skjønt der er endnu uvist. Imidlertid, naar Norge kan fordre
noget i Efteraaret, maae Priserne ikke allene holde sig, men stige, og
bliver alt, hvad der i Efteraaret bliver tærsket, afskibet i Efteraaret, faaer
vi høie Vinter- og endnu høiere Sommerpriser. I Øjeblikket vil jeg sælge
2/r Byg frit omb[ord] i Novb. til 20 Mk. eller ringere, og det skeer kun,
fordi jeg ikke er Spekulant og antager, at man faae Capittelstaxt høist
19 Mk.55, og tillige af Mangel paa Lofte i Vinter samt af Mangel paa
Contanter, og dernæst antager jeg 20 Mk. nu for det samme som 22 Mk.
til Foraaret.
D. IL April 1837. Ikke ganske som ovenanførte har Gangen i Korn
handelen været siden 18. Ocb. forrige Aar, dog omtrent saaledes. Byg
var den væsentligste Artikel til Udførsel og var stærk spurgt i Efteraaret
og blev betalt med Bc. Mk. 5 Mk. 8 Sk. à 5 Mk. 12 Sk. især for England;
men ikke meget blev afskibet, Da det viste sig, England intet behøvede.
Det blev atter flout med Byg i Dcbr. og vedblev at være flout indtil Dato.
Ikkun Norge behøve Byg, og i Danmark er mere, end man gjorde Reg
ning paa. Det holder sig til Udførsel i 20 Mk. 8 Sk. 109/110 Pd., men
søges ikke meget. Hvede har været begjert i Efteraaret og i Vinter Deels
til Forbrug Deels for Nordamerica og er betalt med 6 Rb. 2 Mk. à 6 Rb.
5 Mk. frit omb[ord] beste Vare; nu er det flout. Derimod Rug har været
flout bestandig, skjønt der fra Østersøen er udskibet betydelig til Ame
rica; her har høieste Pris været frit omb[ord] 4 Rbdr. Det kan næppe
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nu erholdes. Havre og Erter var spurgt i Efteraaret for Englan[d] til
4 Mk. 4 Sk. og 7 Mk., nu flout, Raps flou.
Vi har endnu en stræng Vinter og Frost og Snee, dog tegner det nu
til Foraar. Man frygter for, at Raps, Rug og Hvede har lidt. Dog lader
det ikke til at have Indflydelse paa Priserne, saasom man er uvis, om
Frygten er grundet eller ikke.
De nærværende Priser til Landmanden ere for 2/r Byg 19 à 20 Mk.,
6/r 19 Mk., Rug 22 à 24 Mk., Hvede 5 Rb. 2 Mk. à 6 Rb., Havre 14
à 15 Mk., Erter 20 à 24 Mk., Raps: nominel Vinter Raps kan mulig sæl
ges til 9 Rbdr. Til ovenanførte Priser finder jeg, man ikke bør kjøbe, og
med Undtagelse af 2/r Byg, som jeg antager vil holde sig som følge af,
Norge behøver betydelig Tilførsel, antager jeg, at de andre Kornsorter
snarere vil dale end stige, dog antager jeg Rug ogsaa vil holde sig frit
ombford] i 4 Rb. og stige, dersom den nye Rug har taget Skade. Jeg
har udsolgt min 2/r Byg; men her er 600 Td. Rug, noget 6/r Byg, Erter
og Havre, som jeg gjerne solgte; men der mangler Kjøbere. I Aar maa
man lægge mærke til, om alt Byg bliver solgt, uden at Priserne falder;
thi med Undtagelse af en Ubetydelighed som blev afskibet til England,
bleve Alt Byg fra Danmark og Mecklenborg og Østersøen afskibet til
Norge, og man antager i Reglen ikke, at Norges Forbrug kan holde Pri
serne; men i Aar antager jeg det, som følge af, det havde forrige Aar en
slet Høst, som grændsede til Misvækst. Alle gamle Lagre vare Ryddede
saavel her som der.
D. 1. Nov. 1837. Siden 11. April er der i Kornhandelen, indtil der blev
indhøstet, ikke foregaaet nogen væsenlige Forandring. Byg gik noget
lavere, men blev kjøbt alt det, [d] er kunne anskaffes for Norge til 18
à 19 Mk., og Rugen blev ryddet til Landets eget Forbrug til 24 à 26 Mk.
Den nye Høst er kommet meget sildig, men meget god, i Huus, og man
antager den i Quali[te]ten ikke overgaar, men er omtrent som forrige
Aar. Vægten for 2/r Byg er 110 à 111, og der er enkelte Partier meget
sverere 6/r Byg 105 à 106, Rug 118 à 120, Hvede 126 à 128, Havre 78 à
80 Pd. holl. Rapsen var af god tør Qualitet uden at være stor eller sort
af Farve. Den gav et meget ringere Udbytte, da den var tærsket og
rendset, end man havde ventet før Høst, hvilket var en Følge af, at der
var Orm i den. Den var aldeles ikke spurgt i Juli, og de fleste Land
mænd ville dengang gjerne Sælge til 6 Rbd. Tønden, men i August og
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Sept, blev den mere søgt og blev betalt til Landmændene fra bVz—7 Rb.
4 Mk. à 5 Mk. Td. og blev paa Kjøbhvn. og Hamb. Boers betalt med
12 Mk.—12 Mk. 8 Sk. Bc. Den blev atter flou sidst i Sept.; men Da
var alt solgt. Den nye saaede Raps tegner godt.
Saasnart der var indhøstet, blev der af Skippe [re], som farer paa
Norge, spurgt efter nyt Byg saavel 2/r som 6/r til høist 17 Mk. Tønden.
Dog har jeg Hørt, i Callunborg er betalt 18 Mk. pr. Tønde, og da der
ikke, som Følge af, der blev heldig indhøstet, kom meget til Torv, var
det fremdeles søgt af Sk [i] p [pere]. Men nu lader det til at være flouere,
og i Norge, som er det eneste Sted, hvortil er afskibet, skal det ikke
kunne sælges høiere en[d] 11 Mk. à 11 Mk. 12 Sk. Norsk sedel Spec [i] er
pr. Td.56. Jeg har solgt 2000 Td. 2/r Byg at levere, medens det veiede
B(?) 110 Pd. (?) til 17 Mk. 8 Sk. frit ombford] paa Kjøbenh. børs, der
fra gaa Salgs Omkost [ninger], altsaa 17 Mk. i Behold. Dette er godt
solgt, thi den Priis kan nu ikke faaes, og det er tildels indkjøbt til Capitelstaxt og 16 Mk. frit omb[ord]. Capitelstaxten maae efter Septb. og
Ocbr. at Regne blive 16 à 16 Mk. 8 Sk.; men dersom, som jeg antager,
vi faaer Byg for 15 Mk. i denne Dcbr. og Januar til Gjennemsnits Pris,
antager jeg 13 Mk. 8 Sk. vil blive Capitelstaxt57. For Foraaret tør jeg
ikke kjøbe høiere end til 14 Mk. à 14 Mk. 8 Sk., da jeg antager, Priserne
vil gaa ned i Vinter, og Norge vil just ikke komme til at bruge betydelig,
da det skal have betydelige Oplag fra forrige Aar. Af Rug skal der ikke
være nogen Steder til overs til Udførsel. Den vil sandsynligvis holde sig
i den nærværende Priis til Bonden, nemlig 20 Mk. mulig gaa ned til
3 Rb. i Vinter, men op igjen til Foraaret. Hvede vil til Forbrug holde sig
imellem 4 Rb. og 4 Rb. 4 Mk. til Landmanden. Havre vil blive fra 10
Mk. til 12 Mk. pr. Tønde.
Efteraaret har været det bedste, jeg kan erindre, for at saae Vinter
sæden, og den tegner overalt godt med Undtagelse af, der klages over,
at Rugen skal enkelte Steder være afædt af Snegle.
Jeg har i Dag tilbudt 2/r Byg frit ombord ved Børsen ult[i]m[o]
Marts til 18 Mk. Netto uden at have det kjøbt. Nu faaer jeg at see, om
der er Libhavere, da jeg antager, det er godt solgt.

1838 d. 8. August. Siden jeg skrev ovenanførte nemlig d. 1. Novbr.
f. A. er der skeet betydelige Forandringer i Kornhandelen, og den fik
langt fra ikke det Udfald, jeg havde antaget. — Der viste sig medio
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Novbr. begjer for Byg at levere til Foraaret især for Sverrig, hvor Tolden
for Denne Kornsort blev nedsat til det Halve, og der blev for svensk
Regning kjøbt Byg til 17 Mk. 8 Sk. paa Foraarsleverance, og Rug til
22 Mk. 8 Sk., Havre til 12 Mk. 8 Sk., hvortil Der blev solgt betydelig,
da der ikke for Norge var nogen Begjer, og man antog, der var mere
Sæd i Landet, end der virkelig var. — Priserne holt sig omtrent saaledes
intil i Marts, og derved fik alle, som havde solgt paa Foraars Leverance
Ledighed til at dække sig uden Tab; men nu begynte alle Kornsorter at
stige, da der vedblev at komme Ordre fra Sverrig og Norge, og Byg
steg indtil 27 Mk., Rug indtil 5 Rbdr. 4 Mk., Havre til 14 à 15 Mk. til
nyt Forbrug, Hvede indtil 8 Rbdr. 3 Mk. som Følge af, at den var begjert for England.
Vinteren var meget stræng. Afskibningen begynte først sidst i April.
Mai Maaned var god, og Jorden beqvem for at saae. Sommeren har hid
til været temmelig kold og fugtig, og det tegner til et meget frugtbar Aar,
det frugtbareste siden 1820. Der vil blive det dobbelte eller mere til Ud
førsel af Byg end forrige Aar og betydelig mere Rug, men da der ikke
af nogen af Delene er gammelt Lager, vil Landet selv fra først af be
høve betydelig, og Norge vist ogsaa, saa meget mere som der klages der
fra over, især fra Bergen, at De frygter for, De ikke kan faa det Byg, de
behøver for Nordlands Farerne, som nu kommer ned, hvikke da maae
behøve ca. 30.000 Td. Byg betales der med 4 norsk Sp[ecier] pr. Tønde;
jeg mener derfor, nyt Byg vil, naar der er bleven Høstet, blive begjert
til 20 Mk., Rug til 4 Rd., Hvede til 6 Rd. pr. Tønde, og Byg vil holde
sig til i Novbr. Men Da er det sansynlig, det vil dale, for saavidt der
ikke bliver Udførsel til England, hvorom man endnu intet har erfaret.
Men bliver der Udførsel dertil, vil det vist holde sig. Min Mening er,
man bør i Aar kjøbe til Capitelstaxt det, man kan faae leveret i Efter
aaret, thi Priserne vil blive høiere strax end senere, som giver en lavere
Capitelstaxt. Dog kan jeg ingen bestemt Mening have, før der bliver
indhøstet, og man seer, hvorledes Qualiteten bliver, og om alt kommer
vel i Huus, thi Det tegner maadelig, da endnu intet er modent, og det
regner hver Dag58.
I 1838 var Indførselen af forskellige Kornvare til Sverrig 600.000 Td.
og 1837, see i Berlingske Avis 31. Januar eller 1. eller 2. Febr. 1839.
I Handelstidenden Febr. 12-13-14-, 1839 er en meget belærende Be
retning om Kornhandelen fra Köni(n)gsberg samt Nr. 14 et Resonement
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over det skadelige for landmanden [?] ved at ophæve den Engelske
Kornbill. —
I Kjøbenhavns Posten for 1839 den 12.—13. Febr. Nr. 43—44 Over
sigt over Kjøbenhavns Handel —
I Statstidende d. 28. Febr. Nr. 51 er Forhandlingerne samt Lord
Broughams og Robert Peels Taler for og imod Kornbillen, den blev, som
den er, og en stor Majoritet var for Kornbillen i Dens nærværende
Form 59.
Hvor mange Korn vare, Provinsen har udført i 1838, staar anført i
Berlingske Avis d. 11. eller 12. Marts 1839.
1859 Marts 15. Siden jeg skrev ovenanførte d. 8. August f. A., have
vi havt en mærkelig Epoke i Kornhandelen. Høsten kom i det hele godt
i Huus, skjønt den blev meget sildig indhøstet, nemlig først under Octbr.
— Hveden er midel Qualitet, temmelig krumpet og mat af Farve, Væg
ten fra 120—128 Pd. Rug enkelte Steder spiret, men i det hele godt høstet,
Vægten 118—122 Pd. 2/r Byg velhøsten, noget tykskallet og noget mørk
af Farve, Vægten 108/109 Pd. Herregaards Byg 111. 6/r smukkere af
Farve, Vægt 103/105 Pd. Havre 78 Pd. Høsten af alle Kornsorter meget
rigelig og vel den rigeligste vi have siden 1820. Jeg antager, Danmark og
Hertugdømmerne udfører mellem 7 til 800.000 Td. Byg, skjønt ikke en
Tønde er til Udførsel af forrige Aars Afgrøde.
Da der var indhøstet, blev 2/r Byg betalt med 19 Mk., 6/r 18 Mk.,
Rug 23 Mk., Hvede 6 Rbdr. til Bonden. Alt, hvad der blev kjøbt af Rug
og Byg, var for Norge og største Deelen blev afskibet dertil, og — især
Byg — solgt med Tab, da Det kun staar der i ca. 13 Mk. 12 Sk. 2/m [åneders veksel] for 2/r Byg og en Cours à vista 170. Længer hen paa Efteraaret afskibede vi nogle 1000 Td. 2/r og 6/r Byg til Hamb. og solgte til
5 Mk. à 5 Mk. 4 Sk. Bc. 3/m[åneders veksel] frit omb. til Cours 198 %
kort Sigt — Rug var ikke søgt, og ved Licitationen i Ocbr. i Kjøbenhavn
blev den [ulæseligt ord] der leveert til 28-29-30 Mk., hvilken Priis antoges for høi den Gang —, da man antager som Følge af den frugtbare
Høst, at Priserne ville blive lavere i Vinterens Løb, thi Meningen var,
at England med Undtagelse af Hvede ikke behøvede Tilførsel, Sverrig
heller ikke og Norge meget mindre end de foregaaende Aar. — Imidler
tid blev der dog kjøbt først i Debr. en Deel paa Foraars Leverantse til
21 Mk. 8 Sk. à 22 Mk. Td. 2/r Byg. — Men medio Dcbr. kom der Ordre
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til Hamborg for Byg til England, og 2/r Byg steg fra 6 Mk. til 7 Mk. Bc.
Hvede have allere [de] fra sidst i Ocbr. været meget begjert for England
og blev betalt med indtil Bc. Mk. 17 130 Pd. frit omb[ord] i Holsteen.
10 Postdage, efter Byg var betalt i Hamb. med Bc. Mk. 7, til hvilken
Priis adskillige Partier blev kjøbt, blev Det atter flout og kunne ikke
sælges til 6 Mk. 8 Sk. Man antog nu, at England ikke ville have noget,
og det havde været den sædvanlige Overilelse af Englænderne med at
give Ordre; men inden Dcbr. Maaneds Udgang solgte man paa ny til
6 Mk. 8 Sk. Bc. og inden Januar Maaneds Udgang til 7 Mk. 12 Sk. Bc.
2/r 108/110 Pd. Byg fra ult[i]m[o] Marts. — Men da begyndte det at
blive flout og dale i Prisen i England saavel med Byg som Hvede. —
I den spændte Conjuctour blev der kjøbt Rug for Engelsk Regning til
Bc. Mk. 8 à 8 Mk. 4 Sk.; men denne blev atter flou. — Den Flouehed,
som indtraff først i Februar, har siden med Undtagelse af i Hveden ved
varet. Denne har et Par Postdage paa nye være begjert. Med sidste Post
bragte det atter med denne Kornsort meget flout, og Priserne ere [ulæse
ligt ord] paa Alle Kornsorter i Hamb. og omtrent saaledes: Hvede Bc.
Mk. 15, 2/r Byg Bc. Mk. 6 Mk. 8 Sk., Rug Bc. Mk. 7. — Saaledes staaer
det sig fortiden; der er hverken i Hamb. eller Kjøbenhavn Ordre for
Kornvare til disse Priser til nogen somhelst Plads i Udlandet, og her
betales endnu omtrent de samme Priser, som da det var begjert, nemlig
til Bonden 4 Rbdr. for 2/r Byg og 28 Mk. for Rug; men da man antager,
Norge behøver i Sommerens Løb betydelig Tilførsel, antager man, at
Priserne vil atter hæve sig mod Sommeren eller i det mindste, naar alt
Det, Der er kjøbt for Engelsk Regning af Hvede og Byg, er afskibet,
thi det er meget betydelig, vi afskibe alene af 2/r Byg til England ca.
25—30.000 Tdr. Hvad der skal drive Prisen ned, er, at vi endnu have
en streng Vinter. Landmanden har endnu en Deel at tærske, Norge kan
af Mangel paa Penge ingen Ordre give, før De trænge hort, og det bliver
mulig først i Juni Maaned, da de have endnu en Deel Korn fra Efter
aaret. — Imidlertid maa man beholde, hvad man har og ikke sælge, thi
Alt det Korn, her er tilbage, vil blive udført eller forbrugt før den nye
Høst. Det er høist sansynlig, og det er rimelig, at fra England vil nu
ingen Ordre komme, før alt det, der er ventende fra Udlandet, ankom
mer dertil, og det er aldeles umulig at have nogen Mening om, hvorvidt
dette er meget mere eller meget mindre, end England behøver. Man maa
derfor for ikke at resiquere noget antage, England ikke behøve mere fra

114
Udlandet end det, der er kjøbt, og alt det, der er tilbage af Byg og Rug,
skal Norge forbruge. Dette antage vi ogsaa, de kunne, da en betydelig
Deel af Rugen henligge usolgt til Holland, og det allerede før Nytaar
e[re] til Afskibning i Foraaret. — Hvad der vil have en væsenlig Ind
flydelse paa Priserne, er, hvorledes Vintersæden vil vise sig, naar Vin
teren er forbi. I Efteraaret tegnede Den kun maadelig, fordi den var
saaet for sildig, Jorden var ubeqvem, Saasæden blev ikke fuldkommen
moden eller tør, som man gav Skylden for at den ikke kom godt og ... .
Af de fra Pommerske Havne Stralsund, Grifswalde, Wholgast og Barth
er i 1838, — 309.000 Scheffel Hvede, 73.000 Sch. Rug, 130.000 Sch. Byg,
75.000 Sch. Malt, 50.000 Sch. Raps. — En Scheffel er 3 Danske Skjepper.
I Handelst: N. 25 1839 er en Beretning om Hvede Handelen i 1838
i Livorno. Dertil kommer betydelig Hvede fra Det sorte Hav, og derfra
udføres meget til England, nemlig fra Livorno.
I Hand. N. 24 staaer anført, at Riga vente med Struserne 400 Læster.
En Last er saa vidt jeg veed 22 danske Tønder60.

1840 Mai d. 24. Siden jeg skrev omstaaende d. 15. Marts 1839, er
skee[t] betydelig Handel i Korn. At jeg ikke oftere i Aarets Løb har
bemærket noget derom, hidrører væsendlig derfra, at jeg ikke havde
nogen bestemt Mening om denne Handel for den Tid, vi gik i Møde,
og jeg vil derfor kun optegne, hvorledes Handelen har været i den bemelte Tid. Den var hele forrige Sommer stille, og skjønt alle de gamle
beholdninger alle var ryddede, skete det dog med Tab; thi Priserne gik
ned indtil 8 Mk. 8 à 12 Sk. Bc. for 2/ Byg paa Hamb. Børs, og dem, der
consignerede til Norge, tabte alle uden Undtagelse. Der er endnu be
tydelige Oplæg i Bergen fra den Tid, og Prisen staar der for 2/r Byg i
14 Mk. Den nye Høst kom meget sildig i Huus og kun maadelig ind
mange Steder. Vægten og Qvaliteten var omtrent som Aaret for ud, og
Høsten for Byg lige saa frugtbar. Derimod var Rughøsten yderst simpel
og vel næppe mere end til Landets eget Forbrug. Saasnart der var høstet,
kom der Ordre for Byg fra England og blev fra først betalt med 5 Mk.
8 Sk. Bc. 2/r Byg 119 [?] Pd. og Rug til 7 Mk. 8 Sk. i Hamb., men gik
atter tilbage, saaledes at Priserne fra Debr. til Dato har været for 109/110
Pd. Byg, som var den almindelige Vægt, fra 5 Mk. 12 Sk. indtil Bc. Mk.
4 Mk. 6 Sk. Bc. i Hamb., og saaledes staar Priserne omtrent for Øje
blikket, uden at der er noget Spørgsmaal om samme. Hvede har ogsaa
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holdt sig temmelig fast mellem 12 og Mk. Bc. for 126 Pd. sjællandske
Vare. Rug har aldeles ikke kunnet sælges for Udlandet. Efter de her
gjeldende Priser, som kun er 22 Mk. Td., har vi ikke syndelig af nogen
som helst Kornsort, og man antager, at de ovenanførte Priser vil holde
sig indtil den nye Høst. Vi have vel havt lige saa meget Byg som forrige
Aar, hvilket vi alt har omsat med en anden Avance. Da vi har gjort os
det til Prindcip ikke at speculere af Hvede, haver vi faaet ca. 1500 Td.
Deraf solgte vi 1000 Td. 126 Pd. til 12 Mk. 8 Sk.
Foraaret kom meget tidlig, og der var omtrent tilsaaet 1. Mai. Ud
sigterne saavel for Vaar- som Vintersæd er meget Lovende, da vi have
Regn hver Dag i denne Tid, men dog temmelig Kulde, som jo ikke er
det beste. Vi have i Aar begyndt et Sildesalteri ved Mullerup. Det nær
mere herom vil jeg først anføre, naar de ca. 300 Td. Sild ere solgte, vi
have samlet.
Sidste Efteraar udvidede vi vor Magasin ved Bisserup. 1840 i Som
mer. I Denne Tid lader vi vor iboende Gaard oliemale udenpaa, den
har ei før været malet.
England har faaet næsten alt det, der er udført fra Danmark i Aar.
Norge har faaet ubetydelig til Sammenligning med de tidligere Aar.
Holland har kun faaet en Deel 6/r Byg og Frankrig nogen Hvede.

1840 Decbr. d. 8. Siden jeg skrev ovenanførte d. 8. Mai, har Gangen
i Kornhandelen været følgende: Alle gamle Lagre af Kornvare blev ryd
dede, saaledes at saavel som i det sydlige Norge var aldeles ingen Korn
vare, da den var indhøste. I Bergen og Trondhjem var derimod en Deel.
Høsten var i alle Kornsorter meget rigelig og kom godt i Huus til rette
Tid, nemlig først i Sept. Dog var der en næsten ukjendt Sygdom i
Hveden, nemlig et guult Støv som lå paa Kjernen og gjorde at en Deel
af Den blev krumpen og svaeg.
Saasnart der var indhøstet, kom der Ordre paa 2/r Byg til England
til Bc. Mk. 5 Mk. 12 Sk. til Afskibning i Ocbr. Der blev kjøbt en Deel;
men pludselig blev det flout, og det viste sig, at Høsten i England var
god. Det, der blev kjøbt, blev ogsaa afskibet dertil, men solgt med be
tydelig Tab, thi Tolden gik ikke under 7 shillings] 64 [pence], og det
var kun ca. 14 Dage, hvorefter den atter gik til 9 sh. og 44, og Dansk
Byg blev solgt fortoldet til 26 sh61. For Øjeblikket hersker der en enorm
flouhed. 2/r Byg kan ei sælges paa Foraaret til høiere end 4 Mk. à 4 Mk.
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4 Sk. Bc., tørret Rug til 6 Mk. 12 Sk. høist 7 Mk. Bc. Mk. medio Mai.
Landmændene ville ikke sælge i Forhold til disse Priser, altsaa ligger
hele Handelen stille. Vi kjøber næppe nok, hvad vi kunne faa af 2/r
Byg til 14 Mk., 6/r 13 Mk., Rug 22 à 23 Mk., og ville for det første
vedblive at kjøbe dertil af den Grund, man antager, Rusland vil behøve
betydelig Rug til [ulæseligt ord], Holland mulig noget Byg og Rug,
Norge en Deel Byg og Rug, skjønt det har havt en frugtbar Høst. —
England, antager man, eller tør man ikke antage, behøver noget; thi
havde man Haab herom, burde man kjøbe til høire Priser.------- Rug
have vi den bedste Mening for, da der ingen gamle Lagre var, og Landet
bruger betydelig, samt Norge ingen Rug kan forvente fra Østersøen,
eftersom Rusland vil efter al Sansynlighed tage den, der er. — Høsten
har rigtignok været meget rigelig baade af Rug og Byg, saa det kan
gjerne gaa meget lavere; men da Landmanden ikke trænger til Penge,
holder han tilbage, som gjør, at der ikke udbydes synderlig til Foraaret.
Foraar 1842. I over et Aar har jeg ikke anført noget heri angaaende
Kornhandelen.
Siden mit sidst anførte d. 8. Decbr. 184262 blev Byg og alle Korn
sorter flout indtil Juni og steeg først i Juli Maaned; da begyndte der
at kjøbes for England, og Hveede blev drevet op her indtil 10 Rbr. pr.
Td. 126 Pd. Vare, og i Sept, blev alt, hvad der var kjøbt af Hvede, ind
ført til England og fortoldet til laveste Told ld. Denne stod kun otte
Dage, og saavidt jeg veed blev fortoldet omkring 2 Millioner Qvarter63.
Byg steeg ogsaa ved den Tid indtil 6 Mk.; men der var næsten ingen
gamle Lagre, og altsaa var der kun meget faa, som havde Fordel deraf,
thi største Deelen var solgt til for 2/r 17 à 18 Mk. Med Rug gik det ligesaa; thi ca. 22 Mk. var næsten alle Lagre solgte, endskjønt man allerede
i Mai havde en meget daarlig Mening for den nye Rughøst, da den havde
lidt meget om Foraaret i Sneen, som laae forlænge, og Nattefrost. Det
viste sig ogsaa, da der var høstet, at det var den slette [ste] Rughøst,
man længe havde havt. GI. Rug steeg derfor i Sept, til 6 Rdl., og i
Novb. blev den nye solgt til samme Pris, skjønt den er [ulæseligt ord] ;
den veier kun i Gjennemsnit 110 Pd. Da der var høstet, blev der noget
Spørgsaal for 2/r Byg at levere 14 Ocbr. — ei senere og helst 1. Octbr.,
thi man antog, at Tolden i Octbr. ville gaae lav i England, men atter
stige i Novbr.; men det skete ikke. Tolden gik ei lavt nok, for at det
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kunne svare Regning at sende Byg til England. En Deel Partier vare
kjøbte her til 5 Mk. 8 Sk. à 12 Sk. og gik til England; disse blev oplagte,
da de kunne give en Netto Proveny af 4 Mk. 4 Sk., og desværre i Øje
blikket vil der næsten intet blive tilovers — naar de nu skulle indfor
toldes. —
I November bleve der atter i Hamborg en god Mening for Hvede
og Byg for England, og betydelige Partier blev kjøbte på Speculation.
Holsteensk Hvede Alene, saavidt vi vide, betalt med 15 à 16 Mk. Bc.
126 Pd. Herfra kunne ingen sælges, thi vi kunne ei levere over 122 Pd.
2/r Byg blev betalt med 6 Mk. Bc., alt paa Foraaret; men 1. Decebr.
blev det atter meget flout, og høiere end 5 Mk. 8 Sk. Bc. kunne ikke
[ulæseligt ord], og det blev kjøbt Deels paa Speculation Deels for
Norge. Disse Priser kan vel endnu for Byg opnaaes, skjønt det er uvist,
thi som sagt, hvad der kjøbes, er kun for Norge. — Med Rug er det
meget flout i Udlandet, og her til Landets eget Forbrug er endnu ei skeet
nogen Handel, skjønt den nu snart maa begynde, thi saavel Møen som
Laaland og Falster skal have Tilførsel, og enkelte Steder i Jylland ogsaa. — Til 6 Rbdr. vil alle gjerne sælge Rug, skjønt Udsigterne for den
næste Høst er yderst maadelig, og af denne Høst er der ikke, hvad
Landet behøver, ligesom der ei heller skal være Overflødighed af Rug i
Østersøen — men i Øjeblikket er det dog meget flout med Korn alle
Sorter.
Robert Peel har i denne Tid forelagt Parlamentet sit Forslag til en
ny Skala for Kornfortoldningen. Derefter mener man, at der i Fremtiden
skulle blive en stadigere Handel med samme. Nu faaer man at see. —

1841 Aars Høstveir.
Sommeren 1841 var en af de vaadeste Somre, som har existeret i min
Levetid. Høet blev derfor slet høstet — derimod fik vi et udmærket
smukt Veir den største Tid i Kornhøsten, og Bønderne fik næsten alle
godt indhøstet; men hvem, der ikke var fuldkommen færdig til den 22.
Sept., fik næsten ikke mere høstet; det raadnede aldeles paa Markerne.

2. Febr. 1842. Kartoflerne bleve ei heller optagne overalt — og da
Regnen vedblev, antager man, at kun høist % Deel af Vintersæden, som
var bestemt at saa, blev saaet — og samme blev maadelige saaet — og
staar derfor meget tyndt og svagt; imidlertid er Vinteren til Deels mild,
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saa naar den saaledes vil vedblive, vil Vintersæden, som er saaet, nok
komme sig i Foraaret.
Byghøsten var 1841 meget rigelig, men meget ofte er Bygget kun
106 à 107 Pd. 2/r, 100 Pd. 6/r, Havre Høsten god — Erter næsten aldeles
mislykket, Rug slet, Hvede slet. Der var atter i Aar meget Rust i denr
og Vægten var derfor yderst maadelig; i Gjennemsnit kan man ei regne
den over 117 Pd. I Efteraaret blev kun udført meget lidet Korn — og
det gik til Deels til Norge, nogle faa Ladninger 6/r Byg til Belgien og
nogle faa Ladninger 2/r Byg til England. — Der var altsaa for betydelige
Lagre, da Vinteren begyndte, af Byg, hvorimod der af gammelt Byg
aldeles Intet var. Rug var der ikke noget Lager fra Efteraaret. —
Man antager, at for den halve Deel af det Korn, som ligger paa Kjøbmændenes Lofter, er der endnu ingen Bestemmelse, da det ligger der
Deels for deres egen Regning, Deels er kjøbt af Spekulanter allerede i
Novbr. og Decbr. Det vil nu vise sig, dersom England intet vil have
deraf, om Priserne vil holde sig den næste Høst, jeg antager det. Jeg
antager nemlig, naar vi naae Juni Maaned, vil Byg kunne sælges til 22
Mk., Rug 6 Rbdr., Hvede 8 Rbdr., og i Juli-August vil Byg og Rug, især
Byg, gaa høiere, thi Norge tager betydelig, og efter vor Mening er der
ei saa rig en Byghøst som forrige Aar, hvortil kommer, at betydelig mere
Byg blive brugt til Foder for Kreaturer end forrige.
15. Novbr. 1842. I Februar, da jeg skrev omstaaende Notise, antog
jeg, at Sommerpriserne, af de Grunde jeg anførte, ville blive høie. Det
blev ogsaa Tilfældet, thi Byg steg i Mai og Juni Maaned til 4 Rbdr. og
derover. Men det hidrørte ikke alene af, at der var Behov derfor, men
tillige fra, at det var meget tørt Veir, og man frygtede for en slet Høst,
thi fra 1ste April til St. Hansdag havde vi saa godt som ingen Regn,
naar undtages en liden Regn midt i Mai, som hjalp, hvad der var saaet,
af Jorden; men hvad der blev saaet efter den Tid, kom ei op førend til
St. Hansdag og blev dog godt og modent i rette Tid, thi vi havde en
ualmindelig varm Sommer uden Regn. Høsten var god for Foraarssæd,
og man kan vist antage Den for meget god. — Rug og Hvede derimod
er ydest slet Deels som Følge af, at der i forrige vaade Efteraar blev
saaet meget mindre end sædvanlig, og det, der blev saaet, blev daarlig
saaet, og Deels fordi den bedste Rug leed i Blomstertiden af den stærke
Blæst. —
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Med Hensyn til Qvaliteten var det den bedste for alle Kornsorter,
som jeg kan erindre. Den almindelige Vægt er
Hvede
Rug
2/r Byg
6/r -

130
122
114
109

til
-

136 Pd. holl.
128 120 112 -

hvortil kommer en meget smuk Farve.
Som Følge af den tørre Sommer er der meget knapt paa Foder.
Afskibningerne begyndte medio Octbr. af 6/r Byg for Belgien og
2/r Byg for Holland; men de varede kun til først i Novbr. Dog antager
jeg, at i den Tid er betydelig afskibet, thi Tærskningen begyndte tidlig,
og da der ikke er meget Straa, gik den let fra Haanden, og skjønt der
er Mangel paa Foder, tærskede dog Landmanden rask, da han fandt
Priserne gode, nemlig 18 Mk. 6/r Byg, 19 Mk. 2/r Byg. Af Rug og Hvede
er intet udført, og vil ei heller blive det, især af Rug, thi deraf vil man
behøve Tilførsel til Foraaret fra Østersøen, hvorfra er det sidste Aar kom
met betydelig Rug som Følge af, at den staar lav i Priis og var god og
vægtig, hvorimod det danske Rug af 1841 Høst var læt af Vægt og lod
sig daarlig bage. Derved er tabt betydelig, thi efter Indhøstning 1841
antog man, Rug maaske blive i høj Priis, da man nok kunne indsee, at
der var nok til Landbrug; men der tænkes ei paa, at i Østersøen var
betydelig, og da den som sagt her var af slet Qvalitet, blev den foretruk
ket. — Derfor skal det stedse være en Regel for mig, naar jeg vil
spekulere i Kornvare, det være i gode og vægtige Vare, thi nu viser det
sig, at her ligger overalt i Landet betydelig gammel Rug, som ikke kan
sælges, medens den nye høstede er meget begjert, og vi faae til 6 Rbdr.
Td. I Partier kan den gamle ei sælges til 5 Rbdr. Hveeden var ligeledes
slet forrige Aar, men blev dog udført til England og derpaa tabt meget
betydelig. Flere Millioner er tabt i Hamborg, Østersøen, England og over
alt paa Hveede, thi man antog England ville komme til at behøve Hvede,
og det viste sig, den ikke kom dertil. Der er i mange Aar ei tabt saa
betydelig som i Aar. —
Afskibningerne er forbi, og for Foraars Afskibningerne kan endnu
intet sælges, og Udsigterne til den Tid er kun for nogen Afskibning til
Holland og Belgien; til England behøves vist Intet og Norge ikke meget.
— Af gammel Byg er her intet Lager. — Vi antage imidlertid, man uden
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Risico kan kjøbe for Foraarsafskibningerne 2/r og 6/r Byg til 17 Mk.
strax at modtage, som vi regne 18 Mk. 8 Sk. til Foraaret, thi Svind bliver
der næppe i Aar, da det er saa særdeles tørt. Grunden, hvorfor vi ei
vente lavere Priser, er, at en Deel er bleven udført, og en Deel vil blive
brugt i Stedet for Rug til Brød, og da der er knapt paa Foder, vil vist
en Deel blive brugt det Sted — og hvad der især vil holde Prisen, er
den udmærkede Qvalitet, thi hvor de behøve Korn, vil det blive solgt.
Men da Belgien kan bruge 6/r Byg, antage vi, det vil holde sig lige med
det 2/r. —
Decemb. 5. Min Mening med hensyn til Byghandelen i Tiden fra nu
til næste Aars Høst tillader jeg mig her at fremsætte, og den er, at man
uden Ricico kan kjøbe 2/rade Byg nu, naar man har det med alle Om
kostninger frit omb[ord] ult[i]m[o] Apriil til cir. 4 Mk. 12 Sk. Bc. Mk.
og 6/rade Byg 2 à 4 Mk. Bc. billigere. Denne min Mening retter jeg paa
følgende Grund:
1. At næsten alle gamle Byg lagere var røddede, da der var indhøstet.
2. At Rughøsten er aldeles mislykkedes, og som følge deraf bruger
Brænderierne aldels ingen Rug men allene Byg, hvortil endnu kommer,
at betydelig Byg vil blive brugt til Brød istedet for Rug.
3. At der er meget knap med Foder, og som Følge deraf vil det sansynlig, at ei ubetydelig Byg vil blive opfodret.
4. At deri de senere Aar som Følge af de høie Smørpriser er især paa
Herregaardene bleven opfodret en Deel Byg, hvilket hvert Aar tiltager,
og skal i Holsteen være tiltaget i den Grad, at næsten alt Byg der bliver
opfodret.
5. At der i Aar blev indhøstet tidlig. Veiret var stadig, saa Land
manden blev tidlig færdig med sit Efteraarsarbeide, og begyndte derfor
Tærskningen tidlig, som indskrænkede sig saa godt som ene til Byg,
og da der ei er meget Straae ved det, kan der i ligge lang Tid tærskes
mere end sædvanlige Aar, og derved er indtil November maaneds Ud
gang vistnok i Aar tærsket mere Byg, end der i mange Aar indtil den
Tid er tærsket, og, da Afsætningen har været god, er alt, hvad der er
tærsket, solgt og afskibet, saa jeg antager, at der er mindre Byg tilbage
af denne Høst, end i mange Aar tilbage har været Tilfældet paa denne
Aartid.
6. At Qvaliteten i Aar er Udmærket god og kan altsaa lettere betale
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Omkostningerne end Forsendelsen, end naar den er slet, ligesom hvor de
behøver Byg, vil de være mere tilbøjelig til at foretrække det for Byg
fra andre Lande.
7. At Landmanden, naar Kiøbmanden trækker sig tilbage, og ikke vil
kiøbe, ogsaa holder tilbage og ikke vil sielge, og det er stedse Tilfæl
det, naar Landmændene især Bønderne lægge deres Korn, og benytte
de meget deraf til Foder og Fedning, end naar de sælge, efterhaanden
som de tærsker.
8. At der er Sansynlighed for, at Holland og Belgien vil behøve Byg
til Foraaret, ligesom Norge ogsaa skal have en Deel, thi det har i Efter
aaret faaet en meget ringe Tilførsel. Imod hvad her er anført for, at Byg
priserne ville holde sig paa deres nærværende Standpunkt er:
1. At Byghøsten i det hele taget skal være meget god. Hvorvidt den
imidlertid er det overalt, er meget tvivlsomt, thi at Bygget giver godt
efter Nægen ved Tærskningen, er, fordi der er lidet Straa, og altsaa er
det hurtig at tærske, og en bedre Høste, end den vi have havt det foregaaende Aar med Hensyn til Qvantitet, er det aldeles ikke.
2. Anfører der, at da der forrige Aar blev saaet meget mindre af
Hvede og Rug, er der i den Jord saaet Byg, og en Deel deraf var Leret
jord, og derved er Byghøsten langt større end sædvanlig. At dette for
holder sig saaledes, er ganske rigtig; men naar vi da antager, at heri
Landet bruges langt mere Byg som Følge af, Rugen er mislykkedes, vil
det vist derved være opveiet.
3. Kan der ogsaa anføres, da Qvaliteten er saa god, bruges der
mindre.
4. At der fortiden aldeles intet kan sælges paa Foraarsleverance; men
dette, formener jeg, har intet at betyde, thi dem, der nu skulle kiøbe,
maatte være Speculantere, og Kornspeculantere træffer man desværre ei
mange af i Aar, thi de have tabt Lysten ved de uheldige Speculationer
forrige Aar, og jeg antager derfor, at der ei vil skee Handeler i Aar uden
efter Ordre, og disse vil næppe komme før imod den Tid, Foraarsafskibningerne kunne begynde.
Naar ovenanførte Resonementer ere rigtige, formener jeg, Resultatet
vil blive, at der er Udsigter for, at største Delen af, hvad der er tilbage
af sidste Aars Byghøst, vil blive forbrugt heri Landet, og for Resten vil
der nok i Foraaret og i Sommerens Løb blive Afskibning til Holland,
Belgien, Norge og nemlig ogsaa til Holsteen, som i de senere Aar har
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taget en Deel Byg herfra, og naar dertil kommer, at Landmanden kan
holde tilbage med at sælge til Foraaret, dersom Kiøbmændene i Vin
terens Løb ikke vil kiøbe til de nærværende Priser, saa er der aldeles
ingen Udsigt til at faa lave Byg Priser, og man altsaa uden Ricico kan
kiøbe Byg strax at modtage paa Loft 2/rade Byg til 3 Rbdr. og 6/rade
Byg til 17 Mk., som omtrent blive frit omb[ord] til Foraaret solgt i
Banco til pari Kours 200 paa Hamb. Børs.
Indkiøb.

Bc. Mk. 4 Mk.
2 % Svind som i Aar maae være tilstrækkelig
1 % for Pengenes Omsætning, Porto, Stempel ex.
2 % Bropenge S. Afskibningsomkst.
2 % Renter
1 % Conservation
1 % Assurance og andre Omkostninger
Koursligne ved Salg i Hamb.

8 Sk.

7
P/2 Bc. Mk. 5 Mk.

¥2 Sk.

Da avancen imidlertid til disse priser vil blive liden eller ringe, agter
jeg for det første Intet at kiøbe.

1844.

Febr. 24. Med hensyn til ovenanførte Resonement, maa jeg let gjennemgaae, hvorledes det slog ind.
I Foraaret 1843 blev betydelig Byg solgt til 19 Mk. Td. som Følge
af, der ikkun blev solgt for Holland, Belgien, Norge og lidet for Holsteen, og skjønt det viste sig, at Byghøsten var ringere, end man havde
antaget, og der i stedet for Rug maatte bruges meget betydelig deraf,
saa antager jeg dog, at Priserne i Sommerens Løb ikke være gaaede i
Veiret, naar der ikke havde bestaaet Speculation for England. MEN
dette bleve Tilfældet, og Priserne gaar uafbrudt op, saaledes at Byg i
Julemaaned blev betalt for England med 2/r 10—12 Mk. Bc., thi Udsig
terne for den nye Høst var ikke gode. — Herved viste det sig, at havde
England ikke blevet Kjøber, havde Prisen ikke steget allerede. Norges
Høst var ret god, og hvad Holland og Belgien angaaer, saa, endskjønt
de brugte en Deel, og mere end i mange Aar er udført dertil, saa var dette
Forbrug dog ikke til at drive Priserne i Veiret.
Da Alle gamle Beholdninger saaledes var ryddede baade af Rug og
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Byg, °S Bygget blev kjøbt for England som Følge af, at den nye Høst
tegnede slet, skulde man dog antage, at Priserne strax, naar der var
høstet, vilde blive høie, og der for nyt Byg, vel ogsaa før Høst, vilde
blive Kjøbere i Hamb. for England, og med Hensyn hertil blev i August
Maaned kjøbt af Lanmænd adskillige Partier til 4 Rbdr. Tønden; men
det viste sig, at til Afskibning i Efteraaret var det en mislykket Specu
lation, og Grunden især dertil var, at Tolden ikke kom under 6^, og alt
saa alt det gamle Byg, der var kjøbt, blev solgt med Tab. Vi begyndte
altsaa, da der var Høstet, at give Landmænd 21 Mk. 2/r, 19 Mk. 6/r,
21 Mk. Rug og solgte til Afskibning strax 2/r til 22 Mk. 4 Sk., 6/r 21 Mk.,
Rug ca. 23 Mk., hvilke Priser omtrent holdt sig, saalænge Efteraars Af
skibningerne varede, endskjønt meget betydelig blev afskibet og var vel
den betydeligste Efteraars Afskibning, som endnu har været fra Dan
mark; men det er ogsaa den bedste Høst, Danmark nogensinde har faaet,
især af Rug, hvorfor der, dersom ikke Hamborg havde taget betydelig i
Efteraaret og vil ogsaa tage til Foraaret, der havde været meget daarlige
Udsigter.
Da Afskibningerne var færdige, begyndte der at kjøbes for Foraaret,
dog først noget forceret i Januar, da Byg 112 Pd., som var den sædvan
lige Vægt, gik i 7 Mk. à 7 Mk. 2 Sk. — 115 Pd. i 7 Mk. 6 à 8 Sk. Senere
er det atter faldet og staar nu i 6 Mk. 12 Sk. Rug er meget flou og kan
kjøbes til 6 Mk. Bc., og [ulæseligt ord] Masse af Rug er der, som ikke
er solgt. Min mening med Hensyn til Denne Kornsort er, at den vil ikke
gaa lavere; men Udsigter for en Stigning er der ikke; hvorfor man skulde
spekulere i den, er, at mulig Foraaret kan blive skadelig for Rugen, som
for øvrig fra Efteraaret staar godt. — Hvorledes Sommerpriserne vil stille
sig paa alle Kornsorter, derfor har jeg i Øjeblikket ingen Mening, thi
her er endnu meget usolgt af alle Sorter; men vil England, efter at alt,
hvad der er kjøbt, er ovenført til Dem, have endnu mere, da vil Priserne
mulig gaa endnu høiere til Foraaret. Med Hvede er der ei noget særdeles.
Meningen er nu for høiere Priser; disse ere fortiden for 128/29 Pd. Hvede
10 Mk. 10—12 Sk. Bc.

Decbr. 1849.
Saavidt vides er Høsten iaar overalt i Danmark meget god, navnlig
Foraarssæd Byg, derimod af Vintersæd Rug og Hvede mindre betydelig,
da en stærk Storm blæste Kjernen bort ved Modningen. Bygget er af
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en af en særdeles god Qvalitet, da det ved den kjølige Sommer ikke
blev for tidlig modent, og altsaa fik Tid til at udvikle sig i Kjernen. Det
blev ogsaa tørt høstet. Vægten er derfor god, og paa de høie, kraftigste
Jorder ganske udmærket. Den kan vel anslaas til 112/113 Pd. i Gjennemsnit for 2/r Byg — 6/r Byg = 105 Pd. — Farven er ogsaa temmelig god,
dog paa( enkelte Partier falder den noget gul, som vist maa hidrøre fra,
at det er blevet for sildig Høstet, og altsaa faaet nogen Regn. Hveden
er iaar næsten overalt endeel smaae og krympen i Kjernen, som gjør, at
Vægten er lav. Den er ogsaa mange Steder brændet. Rugen er ogsaa
smaae, og temmelig ureen de fleste Steder; paa andre er den igjen ganske
udmærket, som maae være, hvor den har staaet noget i Læe for den
haarde vesten Vind. —
Handelen begyndte strax i Efteraaret med dog noget Liv; vi solgte
derfor rask væk, saasnart noget var samlet, ja endog solgte mere, end
vi havde, fordi vi ventede, Priserne vilde gaae lavere. Vi solgte saaledes
i Octbr. Maaned 2/r Byg 111/112 Pd. til 5 Mk. 6 Sk. à 5 Mk. 7 Sk. Bc.
— 6/r Byg 4 Mk. 8 Sk. Bc. pr. Td., Hvede 9 Mk. 8 Sk. Bc. I Novbr.
Maaned var Priserne gaaede 4 Mk. Bc. lavere ned, og nu i Decb. Maaned
er alting aldeles usælgelig; samme hidrører ogsaa endeel fra, at Fartøier
ere ikke at erholde, da de frygte for, at en pludselig Frost skulle be
gynde, og ville da hellere ligge i Vinterhavn hjemme. Endskjønt afskibet
i Efteraaret er 12.000 Td. Sæd af alle Sorterne, ere Lofterne endnu fulde,
da Tilførselen har været saa betydelig, og vilde have vedblivet, hvis vi
ikke pludselig havde trykket Priserne. Landmændene sælger da deres
Sæd andre Steder, hvor Priserne ere høiere. Man mener, at Priserne til
Foraaret skulle blive meget lave, da England er det eneste Land, som
har Brug for Sæd, (Norge bruger kun lidet), og hvor længe det vil vare,
veed man ikke, da det selv har Høstet meget godt. Hvor skal saa Sæden
hen? Noget Sæd bruges vel i Landet selv til at fede Kreaturer med, da
der er kun faae Kartofler avlet iaar, endskjønt den, der er høstet, var
gode. Det betaler sig nok imidlertid bedre til disse Sædpriser at bruge
Sæden til at fede med; men da Kjødpriserne ere meget lave, indskrænker
Folk sig meget med Kreatur Fedningerne. Ifjor ved denne Tid var det
ogsaa meget flout med Sædpriserne; men de blev dog bedre hen mod
Foraaret, som man heller ikke dengang havde ventet. Ligesaa maa vi
haabe, det vil blive iaar til Foraaret, da Fragterne vist maa blive lave,
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da alle Nationers Fartøier er tilladt at komme i engelske Havne64. Tol
den er jo ogsaa kun lav.

Septbr. 1851.
Foraaret 1851 i den Tid, Sæden skulle nedlægges i Jorden, var Veiret
meget regnfuld, og omendskjønt Folk af den Grund ventede til den
yderste Tid med Saaningen, blev Størstedelen af Sæden dog pidsket ned
i Jorden, og kom derfor ei strax altsammen op. Nu begyndte Speculationen med de Kornvare, der vare paa Lageret. Hamborgerne gave saa
ledes nogen Tid mere end Englænderne for Sæden, og her gave vi mere,
end Hamborgerne gave; thi alle troede paa en meget slet Høst, hvortil
ei heller anden var Grunden. Saaledes solgte vi 2/r Byg 110/112 [ulæse
lige ord] Bc. i den gode Conjunctur, medens samme Sort nu er 1 Mk.
Bc. pr. Td. lavere. Vi er nu først i Sept., og efter alle Folks dømme bli
ver det mere end Middelhøst af alle Sædsorter med Undtagelse af Ru
gen, som nok intet giver. Dette kommer af en stærk Blæst, som stod i
lang Tid, da den skulle dræie.
Af Hvede bliver der nok høstet en Mængde iaar, kun skade, at
mange klager over Brand i den. Veiret er meget ustadigt, som skader
Høsten endeel, og vil det ikke blive nogen Varme, er det vist endeel
2/r Byg, der næppe bliver modent.

NOTER

1. Marcus Rubin: Frederik VI’s tid. 1895.
S. 155.
2. »Hans Henrik Schou, født 17. marts
1797. Livserindringer og stamtavle«.
1897. S. 3—4. (Forkortes: Livserindrin
ger). »Fra slægten Schous bolig GI.
Antvorskov ved Slagelse«. I. 1933. S. 8.
(Forkortes: Schous bolig). Slagelsemøllens navn efter P. Arnskov: Bogen
om Slagelse. 1931. S. 132. (Forkortes:
Arnskov).
3. Livserindringer: S. 4. Schous bolig:
S. 8.
4. Arnskov: S. 98.
5. Arnskov: S. 104 og 182. Livserindrin
ger: S. 4. Schous bolig: S. 8.

6. Jfr. Schous bolig: S. 18—19.
7. Livserindringer: S. 5. Schous bolig:
S. 11. Sidstnævnte bog anfører, at
medaljen 1933 var i overlæge H. J.
Schous eje. Der kan således ikke være
nogen tvivl om, at H. A. Schou har
fået denne præmie; det anføres også
i Det kgl. danske landhusholdnings
selskabs skrifter. Nye samling. 1. bd.
1808. S. 176. Men der er dog ved sagen
det ejendommelige, at skrifterne ikke
nævner Schous navn, kun hans af
handlings devise, og i Landhushold
ningsselskabets præmieprotokol for
1803—11 (selskabets arkiv i Erhvervs
arkivet) , som heller ikke opgiver noget
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8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

navn, er indført efter meddelelsen om
præmieringen: »Da afhandlingen ikke
vandt præmie, blev seddelen (d.v. s.
navneseddelen) ikke åbnet« (protokol
len fol. 23).
Schous bolig: S. 11.
Livserindringer: S. 9.
H. A. senere H. H. Schous købmands
arkiv, Erhvervsarkivet: Kopibog 1829
—35: Brev af 9. juli 1830 til Redelin
&. co., Lybæk, og brev af 30. nov. 1830
til Ph. H. Rée, Århus.
Kopibog 1829—35. Passim.
Schou anfører i sine Livserindringer
s. 11 giftermålet som grunden til kom
pagniskabets ophør; men det var i alt
fald standset før ægteskabets indgåelse
5. maj 1830. Allerede 15. jan. s. å. med
delte han ophævelsen til købmand
Raun, Svendborg, — og tegnede allige
vel firmaet som Brødrene Schou helt
til 16. april, da han gav Jacob Holm,
København, samme meddelelse.
Livserindringer: S. 11.
»Skiden sæd«, se A. F. Bergsøe: Den
danske stats statistik. 2. bd. 1847. S.
153. Analysen i de af Olufsen ud
givne »Oeconomiske annaler«. 1805.
S. 75. Den bringes for at bekræfte for
delene ved stordrift i en afhandling
»Noget om jordudstykningen i små
parceller«, kap. 4 »Produkterne af små
lodder er slette og ville altid forblive
slette«.
Om landbrugskrisen og dens afvikling,
se V. Falbe Hansen: Stavnsbånds-løs
ningen og landboreformerne, II. del.
1889. 2. kap.
Kopibog 1829—35: Brev af 4. feb. 1831
til Tandrup.
Kopibog 1829—35: Brev af 4. okt. 1831
til Ph. H. Rée.
Livserindringer: S. 12—13.
Se herom nærmere i Sigurd Jensen:
Fra patriarkalisme til pengeøkonomi.
1950. Kap. 9. Materialet i Erhvervs
arkivet er nu betydeligt mere righoldigt
end ved bogens fremkomst.
Om de forskellige medlemmer af slæg
ten Rée, se Josef Fischer: Hartvig
Philip Rée og hans slægt. 1912. Ind

21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.

ledningen: Passim. Stamtavlen: S. 49,
57 og 65.
Se f. eks. kopibog 1829—35: Brev af
16. dec. 1832 til H. L. Rée, København,
og hovedbog 1844—47, fol. 7: Konto
med I. Ph. Rée, Hamborg.
Kopibog 1829—35.
Se således hovedbog 1844—47: Fol. 62,
63 og 78.
Hovedbog 1844-47: Fol. 15 og 123.
Schous bolig: S. 20—21. Ordet næppe
i [ ] er indsat af nærværende forf.,
idet slutningen ellers ikke får nogen
mening.
Livserindringer: S. 17. Bemærkninger
af sønnen Theodor Schou. Jfr. P. Bernholm: Antvorskov. 1942. S. 129.
Schous bolig: S. 23—25: Antvorskov.
Optegnelser af H. H. Schou i januar
1860. Herefter Arnskov: S. 391 og
Bernholm: A. a. S. 122. De to skatte
indbetalinger: Hovedbog 1844—47:
Fol. 19 (udlagt af købmand H. Ras
mussen, Korsør) og fol. 61 (selvstæn
dig konto for Antvorskov hovedpar
cel).
Arnskov: S. 308.
Den vestsjællandske avis 22. jan. og
16. feb. 1838.
Rådstuemøderne var en slags folkefor
samlinger, som kunne indkaldes af
borgerrepræsentationen til drøftelse af
større sager, men i øvrigt også af en
hver borger, der havde forslag, han
ønskede til offentlig debat. Jfr. Finn
H. Lauridsen: Fra borgerskabets gen
nembrud. 1952. S. 14-15.
Den vestsjællandske avis 1. okt. 1838.
Den vestsjællandske avis 12. okt. 1838.
Arnskov: S. 424.
Hans Jensen: De danske stænderfor
samlingers historie 1830—48. 2. del.
1934. S. 29 og 34. Ny Collegial-tidende
for Danmark. 2. årg. 1842. S. 382—83.
Hans Jensen sætter som suppleant i
2. distr. købmand J. C. H. Schou, Sla
gelse, og derefter i 4. og 5. H. H.
Schou. Der må her foreligge en mis
forståelse, for Kollegialtidende anfører
klart H. H. S. som valgt i 2. og 4.
distr., og Jensen har heller ikke J. C.
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34.

35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

47.

48.

H. S. i sit personregister. Den rigtige
suppleant for 5. distr. kommer dog
herved til at mangle.
Roskilde stændertidende. 1846. Sp. 2898
-2900 og 3447—3448. Om Schou i
samme debat, se endvidere Rudi Thom
sen: Den almindelige værnepligts gen
nembrud i Danmark. 1949. S. 204.
Hans Jensen: A. a. S. 598.
J. P. Nordengaard: Valgene til Rigs
dagen; gennem 100 år. 1949. S. 256.
Victor Elberling: Rigsdagens medlem
mer gennem 100 år. 1949. 2. bd. S. 185.
Rigsdagstidende: Forhandlinger på
Landstinget 1854 (Landstinget) : Sp.
887—90.
Landstinget: 1855. Sp. 276, sp. 644, sp.
899-900. 1856: Sp. 358-59, sp. 361
-62.
Landstinget: 1857. Sp. 1168—73.
Livserindringer: S. 12.
Forretningen eksisterer endnu i Sla
gelse som A/S B. Bennetzen. Om dens
videre historie efter Hans Jacob Schous
salg i 1867, se: Krak Danmarks ældste
forretninger 1915 og 1950.
Livserindringer: S. 16.
Bernholm: A. a. S. 130.
Se biografien s. 93.
Koleraens såkaldte »2. tog«, der be
gyndte i Indien omkr. 1826 og hær
gede Europa først i 30’erne.
Ved et oprør i 1830, en udløber af den
franske julirevolution, lykkedes det
Belgien at vinde uafhængighed af det
kongerige Nederlandene, der var op
rettet på Wienerkongressen i 1815. Der
var vekslende kampe indtil slutningen
af 1832, da en fransk hær fik hollæn
derne endeligt fordrevet fra deres sid
ste stilling, byen Antwerpen.
Denne store handel med Rusland, der
formentlig har sin forklaring i en fejl
slagen høst, går igen hos andre dan
ske købmænd. Om en senere fase her
af, se Finn H. Lauridsen: Købmand i
Århus Abraham Lewis. Seksten År
husrids tilegnede Svend Unmack Lar
sen. 1952. S. 192—93.

49.
50.
51.
52.

53.
54.

55.

56.

57.
58.

59.

60.

61.
62.
63.
64.

Se biografien s. 93.
Se biografien s. 93.
Den hollandske folkerepræsentation.
Licitationen over leverancer til mili
tæret (Søe- og Landetaten).
D.v. s. på tre måneders veksel.
Kapitelstaksten blev 19 mk., 1 skilling.
Jfr. Statistiske meddelelser 4. r. 15. bd.
1. hft. Kapitelstakster i ældre og nyere
tid. S. 5.
Det er samme kornsort som i note 12,
Schou her udtaler sin formening om.
Den norske regningsmønt var specie
daleren (1 spd. à 5 ort (Mark) à 24
skilling). 1 spd. = 2 rbd. dansk. Grü
ner: A. a. s. 224.
Kapitelstaksten blev 16 mk., 15 skil
ling. Jfr. note 54.
Kapitclstaksterne blev for rug: 4 rbd.,
2 mk., 4 skilling og for byg 3 rbd., 1
mk., 15 skilling. Hvede noteres ikke.
Rugen beregner Schou 2 mk., 4 skil
ling galt, byggen kun 1 skilling.
Om de engelske kornlove og kampen
om dem, se Elie Halévy: A History
of the English People in the Nineteenth
Century. III. 1950. The Triumph of
Reform 1830-1841. II del, 2. kap.:
Chartists and Free-Traders. Passim.
Struse: Russisk transportlægter. Schou
skriver forkert af fra Handelstidende;
den rigtige angivelse er 40.000 læster
(1 Rigalast — 45 loof ; 2 loof = 1 Rigatønde; 1 Rigatønde = 0" dansk tønde.
Grüner: A. a. s. 536.
1 shilling = 2 mk., 77 skilling.
Skal være 1840.
1 Imperial Quarter = 20901 danske tøn
der. Grüner: A. a. s. 422.
Schou hentyder her til den engelske
navigationsakt af 1651, i følge hvilken
fremmede skibe kun måtte importere
til England deres eget hjemlands frem
bringelser og overhovedet intet fra
oversøiske pladser. Den ophævedes
1849.

Om jubilæumsskrifter
Af VAGN DYBDAHL

rhvervsarkivet har til støtte for publikum og personale efterhånden
oparbejdet et håndbibliotek på 11.—12.000 bind. Store og væsentlige
mangler er der imidlertid stadig, og de gør sig også stærkt gældende i
en af bibliotekets største grupper: jubilæumsskrifter fra erhvervsvirk
somheder og organisationer. Hullerne her skyldes to forhold: mange af
jubilæumsskrifterne fra før Erhvervsarkivet er nu »forsvundne«, og man
ge af dagens jubilæumsskrifter bliver ikke sendt til arkivet, enten fordi
»jubilaren« ikke kender dets eksistens, eller fordi man i arkivet ikke
bliver opmærksom på deres udsendelse og derfor ikke får bedt om dem;
når vi beder om et jubilæumsskrift, kommer det næsten altid.
Den løbende tilgang af jubilæumsskrifter er imidlertid betydelig.
Hovedparten kommer vel fra Danmark, men mange kommer også fra
de andre nordiske lande, ligesom en del sendes fra U. S. A. Et ikke helt
ringe antal ældre jubilæumsskrifter hører dog også med i tilvæksten,
desværre tillader de økonomiske omstændigheder kun få køb, men til
gengæld følger adskillige med ved arkivafleveringerne. Ofte findes bø
gerne henlagt på lofterne, i ikke få tilfælde prægede af aldrig at være
blevet læst. Denne daglige, rent ydre omgang med jubilæumsskrifter er
i arkivet forenet med en lige så udstrakt arbejden med deres indhold.
Til jubilæumsskrifterne søges der, når det gælder enkelte konkrete op
lysninger, når det ønskes klarlagt, om »jubilaren« ligger inde med arki
valier, eller når man søger at skabe sig et overblik over, hvad der i det
hele taget foreligger til belysning af et erhvervs udvikling i et bestemt
tidsrum.
Den stadige benyttelse af jubilæumsskrifter har naturligt nok også
jævnligt fremkaldt overvejelser af deres form, indhold og nytte. Til dette
kommer, at det gang på gang viser sig uhyre vanskeligt at fastslå, hvad
der er kommet af jubilæumsskrifter. Vanskelighederne er her af vidt for
skellig karakter. Den store, femårlige fortegnelse over alle udkomne bø
ger, »Dansk bogfortegnelse«, bygger på pligtafleveringen til Det konge-
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lige Bibliotek, en pligtaflevering, der også gælder til Statsbiblioteket i
Arhus; det viser sig imidlertid, at denne pligtaflevering ikke sjældent
svigter, når det gælder jubilæumsskrifter. Langt det største tal af jubi
læumsskrifterne er dog med i »Bogfortegnelsen«, og den må benyttes
som katalog, fordi ikke få jubilæumsskrifter er af så ringe et omfang,
at de går ukatalogiserede ind i bibliotekernes småtryksamlinger. Som
katalog betragtet er »Bogfortegnelsen« imidlertid besværlig at anvende
til undersøgelser af den art, der her er tale om. Gælder det for eksempel
at finde oplysninger om cykelindustrien, da er det eneste nogenlunde
sikre at gennemgå samtlige femårsbind fra århundredskiftet og op, og
man kan vel at mærke ikke nøjes med at slå op i en bestemt saglig
gruppe: cykelindustrien kan man finde både under handel og industri,
tillige i flere andre grupper som for eksempel i personalhistorie, hvis en
virksomhed har valgt at lade sit jubilæumsskrift skildre grundlæggerens
liv. Til dette kommer, at det ikke sjældent er umuligt at skønne, hvad
der skjuler sig bag en titel, hvadenten den er af den lidt fantasiløse type
som »I. Andersen & Co. 1912—42«, eller den mere stemningspræget
lyder »10 år på landevejen« (om et ingeniørfirma). Ikke mindre vanske
ligt er det, hvis man søger jubilæumsskrifter fra en bestemt by; opgaven
er næsten uløselig. »Dansk bogfortegnelse« kan næppe bebrejdes noget,
et sådant værk kan ikke anlægges ud fra alle de synspunkter, som be
nytterne kan møde med. En noget bedre hjælp kan man få ved at bruge
Erichsen og Krarup: Dansk historisk bibliografi. I—III (1917—27).
Bibliografien omfatter skrifter udsendt før 1912, efter dette år blev den
til 1940 suppleret med årlige bibliografier i »Historisk Tidsskrift«; disse
bibliografier er ikke så lidt lettere at benytte, men også for dem gælder
det, at manglen i pligtafleveringen ikke kan udfyldes, og at systemati
seringen ikke altid dækker de erhvervshistoriske interesser. De vanske
ligheder, som her er nævnt, har historikere og økonomer ofte konsta
teret om ikke på anden måde så gennem bibliotekernes beklagelser, når
man søgte deres bistand i emner af den lige beskrevne art. Det var klart,
at den eneste farbare udvej var skabelsen af en bibliografi. Bibliografiske
arbejder ligger i yderkanten af et arkivs arbejde. Trods dette har ud
arbejdelsen af en ræsonnerende jubilæumsskriftbibliografi ofte været
drøftet i Erhvervsarkivet, men betænkeligheder af økonomisk karakter
og personalemangel samt klarhed over opgavens store krav bevirkede,
at man stadig holdt sig tilbage. Det var derfor med glæde, at man er-
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farede, at den københavnske handelshøjskoles »Institut for salgsorganition og reklame« påtænkte udgivelsen af en bibliografi, der tilmed skulle
omfatte jubilæumsskrifter i det hele taget, altså for eksempel også fra
kulturelle institutioner, sportsforeninger, politiske organisationer. I no
vember i år er denne bibliografi udsendt med mag. art. Ulf Kjær Hansen
som forfatter og under titlen »Danske jubilæumsskrifter. En bibliografi
og et forsøg på en vurderings.
Det nye værk — 198 sider stort — falder, som undertitlen angiver, i
to dele. Det begynder med godt et halvt hundrede sider, der navnlig
bringer en statistisk behandling af udviklingen i jubilæumsskrifternes
udsendelse (antal skrifter inden for forskellige faggrupper) og nogle sider
om jubilæumsskrifternes indhold og udformning. Efter dette i mange
henseender interessante afsnit følger dernæst på de resterende halvandet
hundrede sider selve bibliografien, der i undertitlen sættes først, men i
det indledende afsnit undertiden nævnes som blot en materialesamling.
Her skal først bibliografien omtales.
Det første flygtige gennemsyn af bibliografien kalder straks på over
raskelsen, idet man hurtigt opdager, dels at den slet ikke er en biblio
grafi, dels at den ikke medtager en lang række væsentlige og velkendte
værker. Enhver, der jævnligt arbejder med systematiske kataloger, biblio
grafier eller selv udfører klassifikationsarbejder, ved, at det er meget van
skeligt at udarbejde systematiske grupperinger, som der ikke kan rejses
berettigede indvendinger mod, men det er lige så kendt, at man ret snart
kan arbejde sig ind i det system, der er anvendt, når det blot er nogen
lunde fornuftigt anlagt. Den, der arbejder med større fortegnelser eller
med statistisk grundmateriale, ved også, at mangelfejl ikke kan undgås.
,Når det gælder bibliografier, er man derfor altid rede til at se stort på
brist i systematikken eller på mangler; taknemmeligheden mod den, der
har udført et brydsomt arbejde til andres nytte, vil afdæmpe kritikken.
Stillet overfor denne nye bibliografi må man imidlertid undre sig over
den vistnok hidtil ikke anvendte gardering mod kritik af systematikken,
nemlig helt at undlade al systematik. Til gengæld har man så ganske
undladt at sikre sig mod manglerne, at forundringen her ikke er mindre.
I bibliografiens opstilling er der ikke anden systematik end krono
logien. Den bringer år for år fortegnelser over udkomne jubilæumsskrif
ter, inden for de enkelte år ordnes bøgerne alfabetisk. Det har gennem
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århundreder været et krav til bibliografier, at de skulle opbygges syste
matisk efter bøgernes indhold, for at de i det hele taget kunne regnes
for bibliografier. Det har man altså ment at kunne undlade her, hvad
måske kunne have været forsvaret, hvis man i stedet havde givet hver
titel et nummer, og så ladet bogen slutte med et fyldigt emneregister,
men det har man heller ikke gjort. Som det er nu, er det så godt som
umuligt at benytte bibliografien for at skaffe sig viden om, hvad der er
skrevet om et bestemt emne. End ikke krydshenvisninger forekommer
der i bogen; i hvert fald havde det været naturligt med gensidige hen
visninger mellem 25-års, 40-års, 50-års eller 100-års jubilæumsskrifter fra
samme virksomhed eller organisation. Det næsten paradoksale i denne
mangel træder frem, når H. Hertel: Det kgl. danske Landhusholdnings
selskabs historie, Bd. 2, meget rigtigt står opført under 1919, medens
samme værks bd. 1, der udkom i 1920, ikke er medtaget. Ved benyttelse
af bibliografien kan man naturligvis gå ud fra »jubilarens« grundlæg
gelsesår og så slå efter på runde år for at se, om der er kommet noget
jubilæumsskrift; men heller ikke den metode er sikker. Ukendt er det
ikke, at et jubilæumsskrift er forsinket, det medfører, at Schovelins bog
om D. F. D. S. 1866—91 står under trykkeåret 1892, medens på den an
den side Thorsøes bog om Herlovianersamfundet 1850—1900 står under
1900, selv om den først kom i 1901. Endelig kan det år, der vælges som
jubilæumsår, være mere eller mindre søgt.
Bibliografiens nytte som orienteringsmiddel svækkes også af mang
lende oplysninger om de enkelte bøger. Det er et uomgængeligt krav, at
bøger, hvis indhold ikke fremgår af titlen, kort skal beskrives (det er jo
i øvrigt også den etymologiske betydning af ordet bibliografi). Benyt
teren er kun lidt hjulpen med en angivelse som denne: »J. P. Frantzen:
Foreningen af 2. april 1876. 25 års virksomhed. 1901«, med »Klubben
Royal 1906—1931« eller med »Otto Smith: Firmaet M. H. Krause. 1862—
1937. 1937«. Havde opstillingen endda været systematisk, så man af pla
ceringen havde kunnet gætte sig til indholdet. De manglende indholds
angivelser har sikkert deres forklaring i, at udgiveren tydeligvis også
har overtrådt den regel for bibliografiers udarbejdelse, der kræver, at
bibliografen selv skal have haft hver enkelt bog for sig, så vidt dette i
i det hele taget er muligt. Dette princips anvendelse ville også have med
ført, at de, ganske vist ikke så mange, titler, der ikke dækker over jubi
læumsskrifter, ville kunne have været undgået. Blandt sådanne kan eks-
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empelvis nævnes formodede jubilæumsskrifter fra købstæder, som stort
set kun rummer reklametekster for en række virksomheder og er ud
givet af private forretningsfolk. Nævnes kan også baptist- eller adventist
missionæren H. L. Henriksens erindringer »1862—1942. Et tilbageblik«
(1949) eller dr. Lis Jacobsens »Kvindelige akademikere 1875—1925«, der
er udgivet i anledning af 50-året for den første kvindes immatrikulation,
den hører således til de mindeskrifter for en enkelt begivenhed, som ellers
udelukkes af bibliografien.
Allerede det nu fremførte turde i tilstrækkelig grad vise, at bibliogra
fien kun i mindre grad er et virkeligt hjælpemiddel. Til dette kommer
ydermere, at den er behæftet med et så stort antal mangler, at det lige
frem må frarådes at forlade sig alene på bibliografien, selv om man skulle
være villig til at se bort fra de oven for omtalte svagheder.
Udarbejderens hovedkilde — den eneste? — har været »Dansk bog
fortegnelse«; dens, sikkert ikke store, mangler blev omtalt ovenfor. Det
kan næppe betvivles, at bogfortegnelsen er det bedst mulige udgangs
punkt, men den burde lige så upåtvivlelig have været suppleret med
Erichsen & Krarups bibliografi og med Henry Bruuns uvurderlige bib
liografier i »Historisk tidsskrift«. Andre allerede eksisterende bibliogra
fier (f. eks. Allerslev Jensen og Torben Nielsen: Dansk bibliotekslittera
tur (1950), der, trods mønsterværdig, beskedent kalder sig »Bidrag til en
bibliografi«!) burde også have været draget med ind i forarbejderne, om
ikke for andet, så for at sikre sig mod fejl ved udskrivningen fra bog
fortegnelsen. Det er allerede sagt, at enkelte mangler ikke bør lastes en
bibliografi, men her er tallene af en hidtil ukendt størrelsesorden, ikke
mindst i betragtning af, at det er en bibliografi over selvstændige skrifter,
som man langt lettere kan nærme fuldstændigheden, end hvor der også
er tale om tidsskriftartikler.
Kontrollen af et så stort materiale, som det, der her er tale om, må
naturligvis blive ret tilfældig, hvis man da ikke ligefrem ville gøre ar
bejdet om. Den kontrol, tid og omstændigheder har tilladt, er da et par
afteners jævnførelse mellem bibliografien og de hjælpemidler, indholdet
af en historikers jævne privatbibliotek giver adgang til. Resultatet — om
kring 117 titler — er vist i bilaget til denne artikel.
Det må om manglerne først bemærkes, at enkelte af bøgerne måske
alligevel kan være med i bibliografien. Forfatter- og titelangivelser kan
være vanskelige netop med jubilæumsskrifter, men det er næppe ret
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Camillus Nyrop i sit arbejdsværelse.
Camillus Nyrop (1843—1918) var den første, der i større antal skrev jubilæumsskrifter for erhvervs
virksomheder og organisationer. Alle hans arbejder er præget af solid viden og omhyggelige studier,
som forenes med praktisk kendskab til erhvervslivet; i en lang årrække var han sekretær i Københavns
industriforening. Levnedsskildring og bibliografi i Eiler Nystrom: Camillus Nyrop. 1922.

mange, som er smuttet igennem, og der er jo nok at tage af. At forklare
manglerne er ikke lige til, de dækker jo snart sagt alle grene af menne
skelivet: erhvervsvirksomheder, fagorganisationer, sociale institutioner,
religiøse sammenslutninger, læge- og tandlægekunst, skolevæsen m. m. m.
Det væsentlige synes dog at være et svigtende, almindeligt bogkendskab,
hvis besiddelse vel er et rimeligt krav til den, der vil udarbejde biblio
grafier, dernæst er der ikke anvendt den fornødne omhu, og endelig har
den tilstrækkelige indsigt i dansk historie heller ikke været til stede. Men
uanset, hvad der nu er fejlkilden, så er det en kendsgerning, at selv en
ret tilfældig og kortvarig kontrol viser en mangel på over 100 titler, hvor
for man uvilkårligt spørger, hvad ville en gennemført og systematisk
kontrol ikke have afsløret? Konklusionen må blive, at man fortsat, når
det gælder jubilæumsskrifter, må søge til »Dansk bogfortegnelse« samt
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de særlige historiske bibliografier og dernæst håbe på, at det inden længe
må lykkes »Dansk historisk Forening« og dens dygtige bibliograf,
arkivar Henry Bruun at få udsendt fortsættelsen af Erichsen & Krarups
bibliografi.
Indledningen til bibliografien er en analyse af en række problemer
omkring denne særlige litteraturform. Det er en indsats, der må påskønnes; det er vist første gang, en sådan undersøgelse er foretaget i nor
diske lande. Generelt må det om hovedresultaterne siges, at de stort set
bekræfter forhåndsindtrykket — og det er meget værd —, og om detail
lerne gælder, at det indtryk, gennemgangen af bibliografien gav af arbej
dets karat, her bekræftes.
Efter nogle indledende bemærkninger går forfatteren over til at be
tragte linien i jubilæumsskrifternes antal over årene 1870—1949. Forud
sat at bibliografiens mangler fordeler sig nogenlunde jævnt, er der næppe
grund til at betvivle resultatet: en jævn stigen indtil århundredskiftet,
derefter en noget stærkere stigning, der yderligere forstærkes under den
1. verdenskrig; bortset fra udsving fortsættes i 20-erne og 30-erne krigs
årenes stigning, indtil en yderligere stærk stigning indtræder under 2.
verdenskrig, hvorefter følger nogen tilbagegang. Til kurvens udsving
knyttes en kommentar, der sikkert meget rigtigt påpeger sammenfaldet
i mængden af udsendte jubilæumsskrifter med de almindelige konjunk
turer. Pengerigeligheden under de to store krige bevirker store stignin
ger i udsendelsen af jubilæumsskrifter, medens deflationspolitikken i slut
ningen af 20-erne giver tilbagegang og stagnation. Derefter er der nogen
fremgang indtil kriseåret 1933, der møder med et fald, som i de føl
gende år afløses af fremgang til og med 1937, da der indtræder en ret
stærk tilbagegang med lavpunktet i 1939. Forfatteren fremhæver det ejen
dommelige i, at jubilæumsskriftproduktionen her er aftagende trods en
almindelig bedring i konjunkturerne, og ser sig ikke i stand til at give
nogen forklaring. Nu må det bemærkes, at forfatteren ret ensidigt lader
konjunkturerne forklare rytmebevægelsen. Dette er for så vidt også be
snærende, ikke mindst hvis man, hvad bogen ikke gør opmærksom på,
har i erindring, at trykkeriproduktionen i udpræget grad følger erhvervs
livet som helhed (jfr. »Industriberetningen« i 1930’erne). Tilbagegangen
i 1937—39 forekommer så meget mærkeligere, som trykkeriproduktionen
ellers var i fremgang i disse år. To andre forhold skulle sikkert have
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været draget med ind i forklaringen, nemlig: hvor mange virksomheder
og institutioner holder jubilæum det pågældende år, og hvor stor er den
øjeblikkelige historiske interesse i jubilæumsåret?
Det er vanskeligt at se, hvor stort et antal jubilerende virksomheder,
der er et enkelt år. Et udgangspunkt er der i Krak: Danmarks ældste
forretninger (seneste udg. 1950), som har lister over, hvilke virksomheder,
der er grundlagt de enkelte år. Disse lister omfatter imidlertid virksom
heder af alle størrelsesarter, og da det i reglen kun er de større, der ud
sender jubilæumsskrifter, er listerne ret uanvendelige i denne forbindelse.
Som et bedre materiale er derfor valgt opgørelserne i »Statistisk årbog«
1917—20 over aktieselskaber med mindst 25.000 kr. kapital. Arbogen
bringer her bl. a. oplysninger om selskabernes grundlæggelsesår, dog
kun i 5-års grupper med undtagelse af verdenskrigens år. De tal, der
på den måde kan stilles op, er naturligvis større end selskabsjubilæerne
fra 1920’erne og op, idet der siden 1917—20 har været afgang i bestanden.
Tallene turde imidlertid give et billede af tilbøjeligheden til i de betrag
tede år at danne nye virksomheder også af anden karakter end aktie
selskaber, og vel at mærke nye, større virksomheder, som viste bestan
dighed. I tabel 1 er de fremdragne tal opstillede i forhold til det antal
jubilæumsskrifter, der blev udsendt 25 og 50 år efter grundlæggelsen.
Tallene for antal aktieselskaber viser den stærke stigning fra næsten
ingen selskaber først i 70’erne. Alene deri og i det, at disse selskaber,
jo længere man kommer op, har mulighed for at fejre flere jubilæer, for
klarer det stigende antal jubilæumsskrifter; før industrialismens gennem
brud var der i det hele taget kun få virksomheder af en størrelsesorden,
der gjorde det rimeligt at udsende et jubilæumsskrift, det boglæsende
publikum var også for beskedent i størrelse. I almindelighed må det siges,
at den stigende linie, som forfatteren kan konstatere for jubilæumsskrif
ter, har sin naturlige forklaring i, at flere og flere virksomheder får
mulighed for at fejre jubilæum. At kurvens hovedretning (»trend«) efter
stigningen fra århundredskiftet viser en vigende karakter fra 2. verdens
krigs slutning på grund af faldende udsendelsesmængder, behøver ikke
at skyldes, at jubilæumsskrifter — som det siges — opfører sig som
radioapparater og visse andre nye varer, men kan også hænge sammen
med den beskedne tilvækst i store virksomheder over årene 1921—27.
I 1921 var antallet af aktieselskaber med en kapital på mindst 200.000 kr.
i alt 1467, i 1927 var det samme tal 1515 (»Stat, med.«, 4, 79, 1).
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Tabel 1.

1895—99

Jubilæumsår

1870—74 49

Mulige 25- og 50-års
jubilarer ....................

1905--09

1875-79

18

1880—84 33

1915--19

158

100
1885—89

26

1890—94

26

33

18

49

1910—14

79

44

28

Jubilæumsskr. i alt .....
Selsk. grdl. 25 år før
Selsk. grdl. 50 år før

1900—04

De to øverste kolonner angiver, hvormange jubilæumsskrifter fra virksomheder (of
fentlige og private), der er udsendt i de pågældende femår. Kolonnerne med antal grund
lagte selskaber angiver (jfr. teksten), hvormange af aktieselskaberne ved 1. verdenskrigs
slutning (med kapital o. 25.000 kr.), der var grundlagt i de anførte femår; tallene dækker
da ikke det virkelige antal jubilarer, men vejleder om tilbøjeligheden til at grundlægge,
henholdsvis 25 og 50 år før det tidsrum, der betragtes. De to tal fra tredie kolonne er
sammenlagt i den fjerde. Årene 1921—27 i sidste lodrette kolonne angiver tilvæksten
1921—27 i samlet antal selskaber med 25.000 kr. i kapital.

Faldet i årene 1937—39 forklares også bedre, hvis man tager hensyn
til grundlæggelsesårene. Allerede tabel 1 viser, at man var tilbagehol
dende over årene 1885—89, og langt mere iøjnefaldende bliver det, hvis
man betragter årene enkeltvis. Det eneste materiale, der er til rådighed,
er Greens »Fonds og aktier« for de nærmestliggende år, de tal, der kan
opstilles, er vist i tabel 2.
Tabel 2.
År

Antal eksisterende
selskaber ..........

1870

1877

1883

1887

1891

1896

1899

52

109

180

229

247

449

596

Tabellen viser tydelig den ringe grundlæggelsestilbøjelighed netop
i årene efter 1887, de år, der fejres 1937 og følgende år (»Stat, med.«
4, 71, 1, s. 50 opgiver ved en fejl 274 selsk. i 1891). Når det gælder de
andre grupper af jubilæumsskrifter (fra statsmyndigheder, forsk, for
eninger m. m.), kan der også være grund til at erindre om, at netop
sidste halvdel af 1880’erne var præget af et lovgivningsmæssigt død
vande, og at modsætningerne ude i befolkningen heller ikke opfordrede
til samvirken. Faldet i 1939 blev sikkert også yderligere påvirket af den
tilbageholdende og afventende holdning, som på forskellige områder præ
gede også erhvervslivet efter krigsudbruddet.
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1920—24
216
1895-99 229
1870-74 49

278

1925—29
246
1900-04 230
1875—79 18

248

1930—34

256
1905—09 339
1880—84 33

372

1935—39

300
1910-14 449
1885—89 26

475

1940—44

1945—49

435
1915-19 1260
1890-94 48

480
1921—27 557
1895-99 229

1308

Stigningen i udsendelsen under 2. verdenskrig forklarer forfatteren
med de forringede investeringsmuligheder, som indbyder til udsendelse
af jubilæumsskrifter. Forklaringen er uden tvivl en stor del af sand
heden, men heller ikke her må man se bort fra, at der sikkert (jfr. tabel 1)
har været et meget stort antal jubilerende virksomheder, uanset det
svind, der havde været i de under 1. verdenskrig grundlagte firmaer.
Til dette kan man nok også føje, at netop de år så en meget stærk op
blomstring af den historiske interesse, hvilket måske også kan have vir
ket stimulerende på udsendelsen af jubilæumsskrifter.
Gennemgangen af den almindelige linie i udsendelser slutter med
nogle betragtninger over de samlede omkostninger. Spørgsmålet stilles
i den form, at det kunne være »interessant at skabe et skønsmæssigt
overblik over den sum, som det danske erhvervsliv årligt anvender på
udsendelsen af festskrifter«.
Resultatet nås ved en række overslag, der naturligvis må være ret
usikre. Bibliografien viser, at hovedparten af jubilæumsskrifter er ret små.
I 1949 udsendtes 63 skrifter fra erhvervsvirksomheder og -organisationer,
heraf var de 40 under 50 sider, nemlig

1 skrift på 1—10 sider
8 skrifter - 11—20 —
9
—
- 21—30 —
10
—
- 31—40 —
12
—
- 41—50 —

Oplaget sættes til 1000 eksemplarer. Efter det beregnes udgifter til
papir og teknisk fremstilling til 3000 kr., hvilket nok er i overkanten.
Forfatterhonoraret fastsættes til 2000 kr. i gennemsnit; det er meget
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Rasmus Berg.
Næst Camillus Nyrop er Rasmus Berg (1865—1954) vel den for
fatter, der har skrevet de fleste jubilæumsskrifter. Han var
virksom livet igennem, og endnu i hans sidste år leverede han
flere jubilæumsskrifter til fagforbund, håndværkets historie var
hans særlige felt. Erindringer i Rasmus Berg: Minder fra hånd
værk og industri. 1954.

vanskeligt at vurdere. En stor provinsbank betalte for nogle år siden
12—15.000 kr. i honorar for en bog på godt 500 sider, en stor køben
havnsk virksomhed har i år betalt ca. 400 kr. for en bog på et halvhun
drede sider, en brancheforening bød for et par år siden 1000 kr. for 20
sider. Camillus Nyrop fik for jubilæumsskriftet om Ny Carlsberg (1896,
159 sider) hele 2000 kr. Det vil ses, at det er meget vanskeligt at fast
sætte et gennemsnitsbeløb. Udgifterne til emballage og frankering sæt
tes til 1 kr. pr. eksemplar, som sikkert også er vel højt. En kassette koster
i dag 15—17 øre, og da hovedparten af jubilæumsskrifterne ligger under
50 sider, bliver frankeringsudgifterne 20 øre pr. eksemplar. Sammenlagt
når forfatteren op på 6000 kr. pr. jubilæumsskrift og konkluderer derefter
i, at »det danske erhvervsliv for øjeblikket årligt anvender til udsendel
sen af de ca. 200 jubilæumsskrifter« et beløb på mellem 1 og 2 millioner
kroner. Ved denne beregning er der imidlertid set bort fra, at flertallet
af de 200 jubilæumsskrifter kommer fra vuggestuer, afholdsforeninger,
sportsorganisationer, offentlige institutioner, nationale foreninger, poli-
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tiske foreninger m. m., og at der fra erhvervsvirksomheder og erhvervs
organisationer kun kommer et mindre tal, i 1949 som nævnt 63. Selv med
godtagen af det måske vel høje tal 6000 kr., bliver det kun en samlet
udgift på omkring 400.000 kr., der skal »posteres på det danske sam
funds reklamekonto«, som det udtrykkes.
Gennemgangen af jubilæumsskrifternes almindelige udvikling efter
følges af en behandling af de forskellige grupper, som udsenderne kan
opdeles i. Om disse specialafsnit skal her blot gøres nogle få bemærk
ninger om enkelte punkter, der muligvis kan tages som et vidnesbyrd
om, at det har knebet lidt med det almene kendskab til dansk erhvervs
livs udvikling.
Det findes for eksempel uforklarligt, at der kun er udsendt så få
skrifter fra dampskibsselskaber. Det samlede tal 1892—1949 er 12, hvoraf
de fem er gengangere. I betragtning af disse selskabers korte levetid er
det mindre uforklarligt. I 1940 var der i København kun 15 selskaber
stiftet før 1914, hvoraf flere var ganske små, medens der i provinsen kun
var 4—5 rederier af tilsvarende alder, når der ses bort fra de ganske små
lokale færgeruter. En lignende nød på jubilarer gør sig sikkert også gæl
dende, når det om sammenslutninger inden for skovbrug, havebrug og
fiskeri konstateres, at de ikke har været »flittige«. Det synes også min
dre heldigt at placere handelsstandsforeningerne som selskabelige sam
menslutninger, det er ikke det selskabelige, der karakteriserer disse orga
nisationer, men det erhvervspolitiske. Med nogen større ret er håndvær
kerforeningerne gjort »selskabelige«, selv om de også har et erhvervs
politisk sigte. Det virker måske nok som et kuriosum med »Dannebrogsmændenes forening«, og den er da også blevet placeret mellem »forskel
ligt blandingsgods«, selv om den har et udpræget socialt formål (støtte
til dannebrogsmænd, enker m. v.). En lille fejl som denne er netop, lige
som for handelsstandsforeningernes vedkommende, et udtryk for de usik
kerheder, der opstår, når det ikke er bekendtskab med selve bøgerne,
som ligger til grund for arbejdet.

Efter dette mere specielle afsnit følger påny en mere almen betragt
ning over jubilæumsskrifterne. Der opstilles efter skrifternes indhold fire
perioder i udviklingen:
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1880—1914: ren intern beskrivelse af virksomhedens eller organi
sationens udvikling.
1914—1920’erne: historisk skildring af et større hele (økon. hist.,
fags hist.) i tilknytning til virksomhedens eller or
ganisationens udvikling.
1920’erne—1930’ernes slutng.: øjebliksbillede af virksomheden el
ler organisationen, ofte reklamepræget.
1930’ernes slutng.: kulturhist. afhandling uden direkte tilknytning
til jubilaren.
Forfatteren er naturligvis klar over svaghederne ved en sådan periode
inddeling, men han har givetvis set rigtigt ved udskillelsen af perioderne.
Det er derimod et spørgsmål, om det egentlig er perioder, snarere er det
trin i udviklingen, sådan at det, der stilles op, er de perioder, hvor de
nævnte typer trænger frem og bliver bemærkede. I dag eksisterer alle
fire typer jævnsides: den korte skildring ordnet år for år, den sammen
hængende behandling af virksomheden med hensyntagen til den almin
delige baggrund, det knaldende fotografialbum med aktuelt billedstof og
endelig afhandlingen uden nærmere tilknytning (f. eks. »Sparebøssens
historie« fra en sparekasse). Bortset fra små foreningers skrifter (type 1)
må den anden type dog vist stadig anses for den mest almindelige, men
ofte med hovedvægten lagt på de tidligere lederes levnedsløb.
Omtalen af typerne på jubilæumsskrifter fører naturligt til overvejel
ser af deres egentlige formål. Grundsynspunktet hos forfatteren er, at de
er reklamemidler. Set ud fra dette synspunkt afvises den første type som
lidet egnet til at få nye kredse i tale, heller ikke den anden påregnes at
have synderlige muligheder i den retning, hvorimod der ofres al aner
kendelse på den fjerde type, hvad enten det er videnskabsmandens vel
lykkede populærarbejde eller det er journalistens (Mogens Lorentzen,
Jesper Ewald, Henry Helissen) lette causerende skildring af et emne med
tilknytning til virksomheden. Den tredie type, billedhæftet, anerkendes
nok som reklamemiddel, men dog kun som et mindre lødigt.
Reklamevirkningen ligger i prestigestøtten. Når det bebrejdes de
første jubilæumsskrifter, at de henvendte sig til kredse, der kendte virk
somheden i forvejen, og at skrifterne ikke var egnet til at knytte nye for
bindelser, ja, da har mange af de senere bedre muligheder. Det turde
imidlertid være højst tvivlsomt, om de udnyttes. Jubilæumsskrifterne
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sendes fortsat til de gode forbindelser, og her har de alt efter bonitet og
udstyr vel nok en vis prestigeskabende virkning. Det er også nærlig
gende at betragte dette hensyn som det udslaggivende ved udsendelsen
af mange jubilæumsskrifter, tilføjes må dog sikkert også en ren historisk
interesse for virksomhedens udvikling. Jubilæumsskrifter fra offentlige
myndigheder er i mange tilfælde af ren praktisk betydning, idet de skal
tjene som en forklaring af udviklingslinierne dels til støtte for det videre
arbejde, dels til at orientere de bevilgende myndigheder om det arbejde,
der udføres (oplysning kunne man kalde dette, andre vil sige institutions
reklame).
Forfatteren har kun haft til opgave at konstatere jubilæumsskrifternes
indhold og form, men disse konstateringer rejser uvilkårligt spørgsmålet,
om der gøres den rette brug af jubilæumsskriftet. Meget tyder på, at det
ikke er tilfældet, ikke mindst når man ser hen til resultaterne inden for
amerikansk jubilæumsskriftspublikation. I septemberhæftet af »The Bus
iness History Review«, der udgives af Harvard University, offentlig
gøres svarene på et rundspørge til en række udgivere af jubilæumsskrif
ter og »firmahistorier«. Der må her for en del være tale om selskaber af
en størrelsesorden, der ikke kendes i Danmark. Skrifternes oplag varierer
fra 2.000 til 150.000, og udgifterne ved udsendelsen fra $ 10.000 til $
175.000. Hovedmotivet for udsendelsen angives i de fleste tilfælde at
være ønsket om at styrke selskabets publicity, nogle svarer åbenhjertigt,
at man med skriftet ønsker at dementere forlydender om mindre pæne
episoder i selskabets udvikling. To andre forhold frembyder imidlertid
særlig interesse. Det ene er den vægt, der tillægges jubilæumsskrifter
som et led i personalepolitikken. Det andet er den betydning, man ven
ter af det, for erhvervets og selskabets omdømme i kredse uden for
gruppen af kunder og leverandører. Et enkelt firma kræver lidt hård
hændet, at nyansatte skal læse firmaets historie og derefter give en skrift
lig »report« om dets udvikling. Den videre virkning opnår man ved, at
jubilæumsskrifternes indhold, eller rettere essensen af dem, vandrer over
i lærebøgerne for den lidt højere undervisning og ved universiteterne.
For at dette kan ske, må skrifterne dog være af en vis lødighed, men det
viser sig i øvrigt også, at sådanne skrifter i reglen falder adskilligt bil
ligere ud end de mere causerende eller »romantiske«, forfattede af ma
gasinskribenter.
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For Danmarks vedkommende var der sikkert al mulig grund til at
overveje de to synspunkter. I dag sendes jubilæumsskrifterne fortrins
vis til en kreds af forretningsforbindelser (vel også en del til embedsmænd), der i forvejen kender virksomheden og tillige er fuldt fortrolige
med erhvervets placering og problemer. Måske bliver det — for en del
af den nævnte grund — kun læst overfladisk af mange, og af en del slet
ikke. Større virkning ville det sikkert have, om alle i virksomheden mod
tog skriftet, almindeligvis forbeholdes det en kreds af overordnede funk
tionærer. Interessen og forståelsen for virksomheden ville derigennem
stimuleres hos arbejdere og funktionærer. Med erfaringen for den be
tydelige interesse, der altid er til stede for slægtens, byens, kvarterets og
gårdens historie, er der al mulig grund til at tro, at den også er til stede,
når det gælder virksomhedens udvikling.
Ikke mindre interesse knytter der sig til jubilæumsskrifternes pæda
gogiske værdi. Industrirådets direktør, Axel Odel, har i november i år
holdt et foredrag i Arhus Industriforening (trykt som selvstændigt skrift
»Industriens indsats og omdømme«), hvor han stærkt beklagede, at in
dustriens værdsættelse og omdømme i befolkningen ikke står mål med
dens betydning. Direktør Odel uddybede i sit foredrag nærmere, hvor
fremmed det store flertal er over for industriproblemerne; tilsvarende ser
man ikke sjældent gjort gældende fra andre erhvervs ledere. Både virk
somhedernes ejere og ansatte har en betydelig interesse i, at andre kredse
af befolkningen forstår deres værdi og indsats; videre frem har det for
samfundet som helhed en særlig betydning, at der ude i befolkningen
er interesse for de økonomiske problemer. Jubilæumsskrifterne vil her
kunne yde en god hjælp.
Jubilæumsskrifternes pædagogiske indsats skal indledes med, at de
for fremtiden også sendes til gymnasiernes og mellemskolernes historie
lærere. De store landsomfattende virksomheder bør sende til en meget
vid kreds af lærere, medens de lokalt begrænsede virksomheder kan
nøjes med en lokal udsendelse. En del vil nok gå til spilde, men for
hovedpartens vedkommende vil dele af jubilæumsskrifternes indhold gå
ind i undervisningen, efterhånden også som lærebogsstof, dels i historie,
dels i samfundslære. Undervisning af unge i økonomi stiller netop store
krav til lærerens evner til at belyse teorierne med praktiske eksempler.
Anvendelsen af jubilæumsskriftet i personalepolitikken og i en bre
dere pædagogisk retning vil fordre en særlig hensyntagen til indhold og
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form. Den let causerende fremstilling har her ikke nogen værdi; det, der
kræves, er velunderbygget fremstilling ud fra solide historisk-økonomiske kundskaber. Men det kræves også, at forfatteren formår at give
fremstillingen en form, som både er forholdsvis let tilgængelig og er
fængslende. På den måde har andre sider af samfundslivet kunnet be
handles, og der er ingen grund til at mene, at det ikke kan gøres, når
det gælder erhvervslivet. Flere danske jubilæumsskriftsforfattere har bi
draget til litteraturen med værker, som tilfredsstiller disse krav, og i
andre lande gøres det jævnligt. To forudsætninger må imidlertid være til
stede hos virksomhederne: man må vie opbevaringen af arkivalier større
interesse, og man må tænke på jubilæet i god tid, alt for ofte gives der
en frist på kun måneder eller halve år, og det slår ikke til, når forfatteren
også har andet arbejde at varetage.

Magister Ulf Kjær Hansens arbejde vil sikkert, som det har gjort
det her, bevirke en drøftelse af en række problemer omkring jubilæums
skrifterne. En sådan drøftelse er også i meget høj grad påkrævet, og
alene af den grund er der al mulig anledning til at påskønne det udførte
arbejde. Man kunne nok ønske, at det på flere punkter var blevet udført
efter andre retningslinier, men på den anden side må det erkendes, at
der er tale om et pionerarbejde, og heller ikke pionererne i U. S. A. be
gyndte med skyskrabere og badeværelser.

BILAG
Konstaterede mangler i biografien.

P. C. Stenersen Gad: Oversigt over det sø
sterlige velgjørenheds-selskabs historie.
1840. [50 år.]
C. Molbech: Det kgl. danske videnskaber
nes selskabs historie 1742—1842. 1843.
E. C. Werlauff: Det kgl. danske selskab
for fædrelandets historie og sprog i
dets første århundrede. 1847.
Den polytechniske læreanstalt fra 1829—
54. 1854.
(J. M. Thiele :) Den danske kunstner-stat.
Udg. i anl. af Akademiets hundredårs
fest . .. 1854. 1854.

(A. Rosenhoff :) Fruekirke, som den er, 25
år efter indvielsen. 1854. [?].
(O. L. Bang:) Det kgl. Frederiks hospital
i Kjøbenhavn 1757-1857. 1857.
E. Langhoff: Hist, beretng. om det kgl.
skolelærerseminarium i Lyngby, ved
det halvhundredårige jubilæum den 30.
april 1863. 1863.
P. R. Volf: Om Pigeasylskolens virksom
hed ... i anl. af dens 25årige jubilæum.
1863.
(C. T. Engelstoft:) Fyens stifts literaire
selskabs 50. årsdag. 1865.
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Indbydelsesskrift til trehundredårsfesten
på Herlufsholm 23. maj 1865. Indehol
dende en udsigt over skolens historie
fra dens stiftelse indtil vore dage. Af
Chr. Listov. 1865.
Beretning om artilleri-underofficers-elevskolen .. . ved dens 50årige jubilæum.
1866.
J. C. Andersen: Optegnelser om selskabet
»Holbergs minde« 1827—1867. 1868.
C. E. F. Reinhardt: Det kjøbenhavnske
kommunitets historie ... i anl. af kom
munitetets oprettelse ... 1569. 1869.
C. G. Hummel: Den polytechniske lære
anstalt 1829—1869. 1869.
Camillus Nyrop: Bidrag til den danske
boghandels historie. I—II. 1870. [Gyl
dendalske boghandels 100 år.]
(O. Vaupel:) Slesvigske nationale rytter
regiment 1760 — 3. dragonregiment
1870. [1870.]
C. Nyrop: Den 20. oktober 1846 — den
20. oktober 1871. Vilhelm Christensen.
1871.
Holger Fr. Rørdam: Selskabet for Dan
marks kirkehistorie i dets første 25 år.
1873.
Chr. Bruun: Det store kongelige biblio
teks stiftelse ... I anledning af biblio
tekets tohundredårige jubilæum. 1875.
M. Matzen: Kjøbenhavns universitets rets
historie. I-II. 1879. [Ved 400 års jubi
læet.]
A. Bauer: C. B. Hansens etablissement
1830-80. [1880.]
(F. W. Wolfhagen:) Beretning om virk
somheden i Selskabet til havedyrknin
gens fremme 1840—80. 1880.
Carl Grove: Grundtvigs højskole på Marielyst 1856—1881. 1881.
Conrad Holm: Peltzner- og handskema
gernes laugsartikler 1460—1684 ... Et
festskrift. 1884.
R. C. Andersen : Medd. om Randers bager
liglaug af 1735. 1885.
Kjøbenhavns seminarium af 1861. I anl.
af seminariets 25-årige beståen. 1886.
Julius Larsen: De private assurandører.
1886. [100 år.]
(Ose. Lehmann:) Akademisk skyttefor
ening 1861 — 1886. 1886.

Holger Lund: Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1787-1887. 1887.
H. P. G. Jensen: Beretning om Abed fol
kehøjskole på Lolland i anl. af dens
20årige beståen 1867—87. 1887.
Johannes Helms: Borgerdydskolen på Kristianshavn ... 1787—1837. 1887.
O. H. Delbanco: Festskr. i anl. af bog
handlerforeningens halvhundredårsdag.
1887.
G. L. Wad: Mindeskr. i anl. af halvandethundredårs-dagen for ... Det adelige
stift Vallø ... 1888. 1888.
J. P. M. Jensen-Lyngby: Gjedved højskole
og seminarium i anl. af 25 års jubi
læum. 1888.
Fremstilling af Nakskov gasværks virk
somhed 1861—87. 1888.
Johs. Steenstrup: Historieskrivningens hi
storie i Danmark i det 19. årh. 1889.
[Dansk hist, forenings 50-år.]
N. Davidsen: Borger- og håndværkerfor
eningen i Roskilde ... 50 års jubilæum.
1890.
O. V. Tidemand: Det kgl. Blågård-Jonstrupske skolelærerseminarium i 100
år. 1890.
Hans R. Egebjerg: Svendborg amtsskytte
forening 1866—1891. 1891.
Jelling seminarium 1841 —1891. 1891.
KL Berntsen: Odense amtsskytteforening
gennem 25 år. 1891.
R. R. Vestergård: Bidrag til Elers colle
giums hist, ved dets 200 års jubilæum
... 1891. 1891.
S. Thomsen: Frimureriet på Fyn. Festskr.
i anl. St.’. Joh.’. Logen »Maria til de
tre hjærter»s 100 års jubilæum. 1891.
Angul Hammerich: Kjøbenhavns musik
konservatorium ... 1867—1892. 1892.
C. Nyrup: De kjøbenhavnske farversven
des syge-, begravelses- og pensions
kasse ved dens hundredårs jubilæum
29.1. 1892. [1892.]
Angul Hammerich: Kammermusikforenin
gen 1863—93. 1893.
Chr. Kofoed: Mindebl. i anl. af murer
sangforeningen »Constantia«s 25-årige
bestående og virksomhed. 1893.
C. Nyrop: Bidrag til dansk håndværker
undervisnings historie, ved det tekni-
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ske selskabs halvhundredårige jubi
læum. 1893.
Kort oversigt over skydeskolens virksom
hed i 1869—1894. 1894.
(Victor Petersen:) Danske typografers or
ganisations historie ... Den typogra
fiske forenings femogtyveårige jubi
læum. 1894.
Ludvig Schrøder: Danmarks hjælpekilder
og næringsveje. I. 1894. [Festskrift ved
højskolens 50 års jubl., men udg. af
Udvalget for folkeoplysnings fremme;
bd. 2 udsendt 1897.]
C. J. Tagmose: Træ-og kunstdrejernes fag
forening af 1879. 1894.
J. Lauritsen: Odense smedelav. 1895.
Centralforeningen af beværtere i Dan
mark. 1884-96.
Dannebrogsmændenes forening 1871 —
1896. 1896.
Korporationen af beværtere i Kjøbenhavn
og omegn 1818—1896. 1896.
E. A. Tscherning: Det kgl. medicinske sel
skab Philiatrien 1847—1897. 1897.
C. W. Christensen: Kjøge borger- og hånd
værkerforening 1847—1897. 1897.
C. M. C. Kvolsgaard: Seminariet i Snedsted 1812—48 og Ranum 1848—98.
1898.
Festskrift i anledning af Bogbindersvende
foreningen af 1873’s 25-årige jubilæum
1873-1898. 1898.
Festskr. i anl. af Dansk tandlægeforenings
25 års jubilæum. Helsingfors 1898.
Harald Holm: Københavns højskolefor
ening 1878—1898. 1898.
Jac. Hansen: Kort oversigt over den mili
tære klædefabriks historie. 1898.
F. Rüdinger: Kjøbenhavns understøttelses
forening. 1874—99. 1899.
Statistisk bureaus historie. Et omrids, ud
arbejdet i anledning af bureauets 50årige beståen. 1899.
Festskr. ved Uhrmagerforeningen af 7.4.
1875’s jubilæum 1900.
H. C. Bering Liisberg: Chr. Augustinus
1750—1900.
H. H.Lefolii: Selskabet for historiske kil
deskrifters oversættelse. Et tilbageblik
(1875-1900). 1900.

P. Knudsen: Handskemagerforeningen af
1875. Et mindeblad. 1900.
L. Jensen & A. Dahlquist: Den typografi
ske trykkerforening. 1901. [25 års jubl.]
Joh. Kiilerich: Efterretninger om Herning
private realskole for årene 1877—1902.
1902.
Portrætsamling udg. i anl. af Hjørring post
kontors hundredårsjubilæum 1. maj 1902.
[1902.]
(Aksel Larsen:) S. Børgesen & Co. 1854—
1904.
(Andr. Bruun:) Aktieselskabet Burmeister
&. Wain ... i anl. af 60-års dagen. 1906.
Heinrich Hansen : Bygningskommissionens
historie. 1906. [50 år.]
1882—1907. Hundredemandsforeningen nr.
1 i København. [1907.]
C. Nyrop: Kjøbenhavns murer- og sten
huggerlav. 1907.
Vilhelm E. Bræmer: Festskr. i anl. af sel
skabet »Wessels minde«s 50 års jubi
læum 16. dec. 1907. 1907.
Foreningen af amts- og retsbetjentfuld
mægtige i Danmark. 1898—1908. 1908.
J. Jensen: Ejere og brugere af Jyderup bys
gamle købmandsforretning med tilhø
rende bryggeri. I anl. af Carl Hooges
25 års jubilæum 1. april 1908. [1908.]
Vilhelm Boëtius: Nogle blade af Nykø
bing F. læseforenings historie. 1908.
[50 års jubilæum.]
Wolff & Co .s annonce-bureau 1858—1908.
1908.
K. Kristensen : Et mindeskrift om Uldum
højskole (1849-1909). 1909.
Anthon Larsen og P. Hansen: Optegnel
ser om Ny typografisk forening 1885—
1910. Udg. i anledning af 25-årsdagen
for stiftelsen af Ny typografisk for
ening. Et bidrag til københavnske ty
pografers organisationshistorie. 1910.
Carolineskolen 1801—1910. 1910.
Johan H. Lemche: Lyngby-Tårbæk kom
munes sundhedskommission 1861—
1911. 1911.
Th. Schultz: Amtssygehuset i Ringe 1886
-1911. [1911.]
A. Krogsøe: 25 år ... N. Nissum højsko
les jubilæum 1912. 1912.
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Forplejningskorpsets underofficersforening
gennem 25 år. 1912.
Fr. Poulsen: Dansk bryggeri-, brænderiog mineralvandsarbejderforbund 1898
-1913.
A. Nyberg: D. S.&M. F. Esbjerg afdeling.
Oversigt over afdelingens historie.
1915.
Andreas Dolleris : Den danske provins
boghandels historie fra omtrent 1800
til 1915. Udgivet i femogtyveåret for
Den danske provinsboghandlerfore
nings stiftelse. 1916.
Fr. Pietsch og N. P. Andersen: Festskrift
for pottemagernes forbund i Danmark
ved dets 25 års jubilæum. 1891—15.
november—1916. 1916.
Jul. Schovelin: Fra kongegunst til selv
styre. 1917. [Gross, soc. 100 år.]
R. Berg: Rudolph Rasmussen 1869—1919.
Et mindeskrift. 1919.
M. Johansen: Den Warburgske forretning
gennem 175 år. 1921.
J.J. Møller: Tekstilindustriens udvikling i
Danmark samt Dansk tekstilarbejder
forbunds historie ... 1924. [40-års ju
bilæum 1925?]
D. Lorentzen & J. Kjærbøl: Typer og tids
billeder fra kbh.ske skibsværfter. 1925.
[Skibssmedeforeng.’s 30-års dag.]
Arbejdernes byggeforening 1877—1927.
[Fredericia.]
P. Nordsten: Hillerød jernstøberi og ma
skinfabrik. 1877-1927. [1927.]
C. P. Eisenreich: Det nørrejydske red
ningsvæsen. 1927 [75 år.]
C. A. Clemmensen: Lauritz Rasmussen,
kgl. hof-bronzestøber. 1854—1929. 1929.
Salicath: Sparekassen for Vordingborg og
omegn. 1855—1930. 1929.

Schovelin: Fra det gamle handelshus. 1929.
[Elias B. Muus’ 100 års jubilæum.]
Chr. Thorsen : Den private forsikringsvirk
somheds udvikling i Danmark 1914—
1930. 1931. [Københavns brandforsik
rings 200 års jubl.]
C. A. Clemmensen: Faxe kalkbrud. 1934.
[50 år.]
J. Aarsbo: Bibliotekerne og samfundet. Kø
benhavns kommunebiblioteker gennem
50 år 1885—1935. 1935.
Forgyldernes fagforening af 1887. 50 år.
1937.
A. D. Jørgensens breve. Ved Harald Jør
gensen. 1939. [Dansk hist, foreng.’s
100 års jubl.]
Revisionskontoret i Aarhus. Beretning om
tiden 2. jan. 1899 til 2. jan. 1939. 1939.
C. J. T. Thomsen: Århus hospital i det tid
ligere sortebrødrekloster. 1942. [400
år.]
Frederik Lausen: 1871, 1892—1918, AO,
Lt. 1943. [25 året for Aarhus oliefabriks
overgang til A/S.]
Jacob Petersen: Skamlingsbanken 1843—
1943. [1943. Skamlingsbankeselskabet.]
Julius Clausen: C. A. Reitzel. 1944. [For
lagets 125 års jubl.]
Johs. Lehmann: Jacob Holm. En dansk
storkøbmand. 1944. [Firmaet Jacob
Holm & sønners 150 år.]
Georg Hansen og H. C. Leisner: Forenin
gen af danske lædervarefabrikanter
1899-1949.
Roar Skovmand: Lys over landet. Træk af
arbejderoplysningens historie i Dan
mark. 1949. [A.O.F.’s 25-års jubl.]

Beretning om virksomheden
1. april 1954—31. marts 1955

Indsamling af arkiver.
elv om Erhvervsarkivets pladsforhold ikke på nogen måde har bedret
sig i det forløbne år, har det dog været muligt at indtage ca. 2.000
bind og pakker, hvoraf en stor del går i fortsættelse af tidligere afleve
ringer. Det gælder A/S Titan, hvis brevarkiv nu dækker årene 1936—48
og omfatter 1.829 pakker, det gælder Provinshandelskammeret, der har
afleveret sit brevarkiv for 1953 og resten af det i forrige årsberetning
anførte Ny-importørarkiv, samt endelig mindre ting fra Industrirådet og
I. P. Suhr
søn, det sidste fra Københavns stadsarkiv. Herfra er end
videre modtaget arkiverne fra garverfirmaet Emil Messerschmidts sønner,
der i 1908 gik op i Ballin-koncernen, og fra det betydelige grosserer- og
bankierfirma Smidt & le Maire (en kopibogsrække over årene 1842—83).
Fra større handelshuse er indgået to samlinger, nemlig H. H. Schou,
Slagelse, og C. A. Broberg, København. Det førstnævnte er afleveret fra
Knabstrup teglværk, der er i slægten Schous besiddelse, og det er et
eksempel på, at det stadig vil være muligt at finde adskillige ældre han
delsarkiver ude i landet på steder, der ikke lige netop er beliggende, hvor
virksomheden har været drevet. Hovedstammen er 51 kopibøger spæn
dende over 1829—1919; men desuden findes et bind med agent Schous
optegnelser om sin kornhandel 1831—42, 1844, 1849 og 1851 (disse op
tegnelser er med oplysninger trykt i denne årbog). Af et noget lignende
indhold er breve i det nævnte handelshus C. A. Brobergs arkiv. Der
er heraf gennem Videnskabernes selskabs arkivkommission afleveret
en enkelt pakke breve fra C. A. Broberg (1811—86) til sønnen Carl
August (1846—1917) under dennes uddannelsesophold i udlandet; bre
vene belyser på udmærket måde forholdene i 1860’erne og 70’erne. I
denne gruppe kan endelig medtages et enkelt industriarkiv: A/S Anilin
kompagniet, et dansk datterselskab af den tyske I. G. Farben koncern
og derfor tvangslikvideret efter krigen.
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En naturlig tilknytning til handels- og industriarkiverne har sagfører
arkiverne, ikke mindst på grund af de dokumenter vedrørende bo
behandlinger, de ofte rummer. Sagførerarkiverne indeholder ofte også
papirer vedrørende sagførernes rådgivende virksomhed for handels- og
industriforetagender. I årets løb er afleveret tre sagførerarkiver, nemlig
K. L. Knudsen, Struer (1900—50), Alfred Bjarup med forgængere, Arhus
(1910—51), og A. M. J. Colding Steenstrup, Ærøskøbing (1907—41).
Sidstnævnte hører til den kendte Steenstrupslægt, og arkivalierne rum
mer sager fra såvel hans egen virksomhed som faderens, overretssagfører,
folketingsmand Birger Nicolaj Eeg Steenstrup.
De sidste års bankafleveringer er i år suppleret dels med arkivet fra
Fyens folkebank, ved hvis likvidation i slutningen af 1870’erne Klaus
Berntsen spillede en betydelig rolle (se K. B.’s erindringer 2. bd. s. 115—
28), dels med Hoven andelskasse fra Vestjylland 1919—34.
I Hamborg eftersøgte Videnskabernes selskabs arkivkommission for
et par år siden mulige arkivalier fra generalkonsul Hendrik Pontoppidans (1814—1901) store forretning. Desværre var praktisk talt alt gået
tabt under de store allierede bombardementer i 1944, men det er nu lyk
kedes familien at fremdrage ganske enkelte dokumenter fra 1856 og 1859,
som er modtaget gennem landsretssagfører C. Holst-Knudsen.
Antallet af organisationsarkiver er øget med Sammenslutningen af
den frie mælkehandel af 1940, der er overført fra Rigsarkivet.
I rækken af indgåede arkiver må også nævnes manuskriptet til den
afdøde håndværkshistoriker Rasmus Bergs erindringer (jfr. nedenfor
s. 152), som er modtaget fra Industrirådet, hvor Berg i mange år var kon
torchef. Til erindringerne slutter sig en gruppe breve og papirer, som gen
nem Videnskabernes selskabs arkivkommission af familien er afleveret
til Erhvervsarkivet.
Som tillæg til allerede modtagne arkiver er indgået enkelte mindre
ting: Fra det mosaiske trossamfund i København er til Moses & søn,
G. Melchiors arkiv modtaget en samling breve hidrørende fra pakhus
forvalter J. Jørgensen hos Melchior & Co. i Melbourne (jfr. Erhvervs
historisk årbog 1952), og nogle billeder fra fru M. Ægidius, København,
til arkivet fra handelsgartner R. M. Ægidius, Randers.
Lidt uden for de sædvanlige grupper står Falcks redningskorps, hvor
fra er modtaget et udvalg af hovedkontorets arkivalier fra de seneste år.
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Ordningsarbejdet.
De i foregående afsnit nævnte arkivalier er alle foreløbigt ordnede. Des
uden er følgende færdigordnede:
Af afleveringer fra forskellige dommerembeder:
Købmand Clemen Aboe, Viborg (1810—18), sadelmager P. D. Ågesen, Silkeborg
(1895—97), købmand A. Andersen, Silkeborg (1895—1904), melhandler Hans Andersen,
Silkeborg (1879—95), kroholder Søren Balle, Silkeborg (1851—57), købmand Joseph
Barscht, Viborg (1824—39), købmandsfirmaet O. Bendix og M. Aboe, Viborg (1811
—22), købmand B. J. Berendsen, Århus (1836—38), købmand Bloch, Them (—1863—),
slagter Arnd A. J. Brettschneider, Ringkøbing (—1846—), købmand N. N. Brinck, Silke
borg (1886—90), manufakturhandler C. A. Brockmeyer, Esbjerg (1880—92), skomager
I. C. Brostrup, Silkeborg (1857—92), handlende C. G. Christensen, Silkeborg (1885—87),
købmand M. A. Christensen, Bjerlev (1896—1912), købmand Samuel Cohn, Ringkøbing
(1814—33), købmand Secher Cohn, Ringkøbing (1839—42), købmandsfirmaet Jens og B.
Damgård, Holstebro (1814—49), boghandler R. Dons, Viborg (1834—38), købmand
Mandrup Due, Silkeborg (1866—76), hattemager F. Dørge, Skælskør (1868—82), maler
Eriksen, Silkeborg (1886—88), købmand I. O. Fauerschou, Silkeborg (1876—77), køb
mand M. Filtenborg, Låsby (1861—69), urmager Fogh, Silkeborg (1865—96), boghandler
Fulstrup, Silkeborg (—1895—), købmand Niels Nielsen Færch, Nibe (1791—1831),
købmand C. E. Godskesen, Silkeborg (1883—86), købmand Jens Gram, Horn (1871—85),
købmand A. Groning, Viborg (1855—62), manufakturhandler og farver A. C. Guldberg,
Viborg (1848—59), klædefabrikant og købmand P. Guldberg, Viborg (1854—61), reb
slager L. J. Guldmann, Århus (1835—42), læge Emil Gøtzsche, Bjerringbro (1873—85),
farver Christen Hammergård, Thisted (1814—31), købmand C. Handberg, Viborg
(1831—56), købmand, kammerråd Hansen, Viborg (1815—19), købmand Carl Otto
Hansen, Skælskør (—1877—), boghandler K. Hansen, Viborg (1877—78), købmand
L. Hansen, Silkeborg (1895—1901), købmand Simon Hansen, Silkeborg (1886—87),
købmand Jens Harpøth, Ringkøbing (1785—1839), købmand Jens Lauritzen Hasselbalch, Arhus (1833—42), købmand Niels Severin Hasselbalch, Randers, senere Viborg
(1761—1800), købmand Jørgen Hatting, Skælskør (1832—40), købmand H. E. Heilmann, Skælskør (—1828—), købmand Carl August Hemmingsen, Skælskør (1862—65),
købmand Hertz, Silkeborg (1854—57), købmand Jens Hinnerup, Nibe (1805—19), bog
handler Frederik Hintz, Viborg (1856—67), købmand J. N. Hofgård, Århus (1786—
1810), købmandsfirmaet Holtzermann & Dahl, Silkeborg (1855—62), murermester Johan
Gotfried Hödoch, Viborg (1733—45), købmand Chr. Th. Høgsted, Hjørring (1811—48),
købmand H. J. Højer, Hjørring (1777—1811), manufakturfirmaet Brødrene lade, Silke
borg (1884—89), købmand William Ibsen, Thisted (1839—40), købmand Benjamin
Jacob, Viborg (—1792—), købmand C. D. Jappe, Skælskør (1864—65), snedker F. Jen
sen, Silkeborg (1893—1907), mægler L A. Jensen, Horsens (1822—35), købmand I. C.
Jensen, Silkeborg (1887—90), kroejer L P. Jensen, Linå (1840—57), købmand Jens
Jensen, Silkeborg (1893—95), købmand Lars Jensen, Thisted (1814—33), købmand Niels
Christian Jensen, Viborg (1757—58), drejer Rasmus Jensen, Silkeborg (1857—60), køb
mand P. H. Jordan, Arhus (1818—23), boghandler Anton Frantz Just, Viborg (1800
—17), købmand S. P. Justesen, Silkeborg (1894—98), købmand Hans Julius Jørgensen,
Skælskør (1881—82), købmand Ditlev Kardel, Skælskør (1870—86), købmandsfirmaet
Jens og Niels Winde Kjellerup, Ålborg (1811 —16), købmand N. B. Kjellerup, Arhus
(1813—27), købmand Karl J. Kjærgård, Silkeborg (1886—95), købmand Søren Klitgård,
Nibe (1849—54), købmand Christen Knackergård, Thisted (1815—23), købmand Berthel Christensen Knudstrup, Viborg (1881—86), købmand Peter Koldkjær, Tved
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(Thisted amt) (1794—1817), købmand Valdemar Kragerup, Skælskør (1880—82), gart
ner Johan Kruth, Fredericia (?) (1741—53), købmand Kølbye, Viborg (1784—89), køb
mand A. Larsen, Thisted (1834—35), isenkræmmer I. Larsens eftfl., Silkeborg (1884
—93), købmand W. Lassen, Skælskør (1843—56), manufakturhandler K. M. Lauritzen,
Silkeborg (1883—97), sadelmager Lemme, Århus (1813—15), købmand Abraham Lewis,
Århus (1821—37), købmand Lewring, Århus (1831—38), købmand Chr. Lüsberg,
Århus (1844—47), købmand Jacob Liisberg, Århus (1844—46), købmand Valdemar
Lund, Viborg (1879—85), prokurator Lynge, Nibe (1823—32), købmand Chr. Ferdinand
Meisner, Skælskør (—1862—), manufakturforretningen »Mesenborg« v/ C. A. Jensen,
Silkeborg (1879—1905), købmand Chr. Mortensen, Silkeborg (1860—61), købmand M.
L. Mortensen, Silkeborg (1889—92), isenkræmmer Th. E. Mortensen, Silkeborg (1890
—1902), købmandsfirmaet Mussmann & Schwedler, Århus (1811—18), købmand Møl
ler, Hjørring (1804—12), købmand Glerup Møller, Silkeborg (1853—61), købmand H.
C. Nagel, Skælskør (1880—93), murermester C. Nicolaysen, Viborg (1839—50), køb
mand B. Niels Nielsen, Ry (—1882—), købmand John P. Nielsen, Them (1899—1902),
købmand N. Nielsen, Ansø Mølle (1867—72), købmand N. Chr. Nielsen, Silkeborg
(1888—94), købmand N. Chr. Nielsen, Skælskør (1871—72), boghandler N. Olsen,
Viborg (1858—66), købmand Niels Overgård, Kallerup (1866—88), manufakturhandler
Årbye Petersen, Silkeborg (1881—86), købmand John M. Petersen, Silkeborg (—1895—),
købmand Kathrine Petersen, Silkeborg (1898—99), isenkræmmer M. Petersen, Silke
borg (1885—86), manufakturhandler Philip Philipsen, Viborg (1855—60), købmand
Julius Ponsaing, Århus (1847—48), købmand I. A. Prior, Århus (1841—50), købmand
Lars Præst, Nibe (1791—98), købmandsfirmaet Hans Raae &. Andreas Michelsen, Århus
(—1812—), købmand N. Ramlau, Sæby (—1853—), manufakturhandler P. Tønder Ram
sing, Silkeborg (1895—96), købmand A. Rasmussen, Silkeborg (1881—88), købmand
A. K. Rasmussen, Silkeborg (1875—76), købmand F. Y. Riis, Silkeborg (1877—82),
købmand Rips, Thisted (1796—1803), købmand, repræsentant H. Rix, Silkeborg (1869
—84), købmand C. A. Rodtwitt, Århus (1842—51), købmand A. Samson, Viborg (1851
—54), købmand Jacob Ibsen Samson, Viborg og Skive (1836—54), manufakturhandler
M. N. Samson, Viborg (1868—74), købmand Scheuerlin, Ringkøbing (1832—38), køb
mand Poul Schibsbye, Hjørring (1833—38), købmand og restauratør Rasmus J. H.
Schierup, Århus (1836—53), prokurator B. Schmidt, Silkeborg (1855—61), murermester
og brandmajor Hans Christian Schmidt, København (1814—17), skomager A. Seibeck,
Silkeborg (1893—94), Sejs brugsforening (u.a.), klædehandler H. P. Siølling, Viborg
(1754—76), købmand N. Petersen Stenholt, Silkeborg (1884—85), købmand Rasmus
Stephansen, Viborg (1778—82), købmand Johannes Strunck, Århus (1814—16), køb
mand Peter Støttrup, Viborg (1839—44), købmand B. C. Svendsen, Skælskør (1842—67),
købmand Lauritz Tang, Ringkøbing (1803—13), købmand Peder Teglbrænder, Vester
vig (1799—1819), snedkermester Chr. Theil, Viborg (1852—55), købmand F. N. Therchildsen, Århus (1831—36), købmand Jens Thomesen, Thisted (1819—22), købmand
Søren Worde Thomsen, Vestervig (1856—61), købmand Thordsen, Thalias minde, Boddum-Ydby kommune (1845—47), købmand C. Tramm, Toustrup (1872—76), købmand
Uhrenholdt, Silkeborg (1858), ukendt købmand, Salten (1870—73), ukendt købmand,
Skælskør (1855—64), ukendt købmand, Skælskør (1857—58), ukendt købmand,
Skælskør (1862), ukendt købmand, Skælskør (1863—66), ukendt købmand, Skælskør
(1880—85), ukendt pantelåner, Silkeborg (1882—87), købmand Johan Georg Vallentin,
Skælskør (1839—59), købmand Otto Vallentin, Skælskør (1806—37), købmand L. Westergård, Ringkøbing (1793—1808), gartner Willesen, Silkeborg (1896—98), købmand
C. M. Winther, Silkeborg (1895—1901), købmand Peder Øllgård, Skive (1833—35).
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Desuden er udført ordningsarbejder i arkiverne fra handelshuset
Hage, Stege, Dansk Dampskibsrederiforening, Det danske hedeselskab,
Foreningen af jyske landboforeninger, Industriforeningen i København,
Trælastbranchens sekretariat, Dansk arbejdsgiverforening, Det konge
lige danske landhusholdningsselskab og el-selskabet ARKE. Af rets
behandlede arkiver er også ordnet et antal fonds fra det 20. århundrede,
disse er dog indtil videre utilgængelige.
Arbejdet med person- og stedregister til Landhusholdningsselskabets
brevjournaler er fortsat, og udarbejdelsen af et personregister til Gros
serer-Societetets journaler og kopibøger er påbegyndt.

Håndbiblioteket.

Tilvæksten udgør for 1954—55 475 bd., hvoriblandt en større gave fra
Landsarkivet for Fyns dubletsamling. Gaver er desuden modtaget fra
Statsbiblioteket og fra firmaer, myndigheder og organisationer i Dan
mark, Norge, Sverige og U. S. A.

Økonomi og personale.

Til driften er modtaget tilskud fra Undervisningsministeriet, Arhus kom
mune, Arhus havn og L. A. B.’s Århus-afdeling. Desuden har Viden
skabernes selskabs arkivkommission betalt ordningsarbejder i arkiver,
hvis aflevering er formidlet gennem kommissionen. Af Undervisnings
ministeriet er bevilget et beløb til hjælp ved udgivelse af årbogen, der
yderligere — i form af annoncer — har fået støtte fra Fyens Disconto
Kasse, A/S Titan, København, og en anonym. Erhvervsarkivet bringer
herved sin hjerteligste tak for de modtagne tilskud og gaver.
Cand. mag. Gunner Rasmussen, der som midlertidig medhjælper var
lønnet af en bevilling fra Statens almindelige videnskabsfond, fratrådte
pr. 1. januar på grund af ansættelse ved købstadmuseet Den gamle by.

Anden virksomhed.
I oktober 1954 besøgte professor ved London School of Economics T. S.
Ashton Erhvervsarkivet for med henblik på et tilsvarende arbejde i Eng
land at gøre sig bekendt med dets arbejde og indretning.
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Af publikationer er foruden årbogen udsendt Vagn Dybdahl, Andreas
Jørgensen og Finn H. Lauridsen: Oversigt over industrihistorisk littera
tur 1945—54 (særtryk af Fortid og nutid 1954) og Rasmus Berg: Minder
fra håndværk og industri. Den betydelige håndværkshistorikers erin
dringer var som nævnt modtaget fra Industrirådet, og de blev af Er
hvervsarkivet udgivet bl. a. på grund af det værdifulde indtryk, de giver
af livet i provinsens jævne borgerskab i 1870’erne og 80’erne.
Fra Statens almindelige videnskabsfond modtog arkivet en bevilling
til udgivelse af en af arkivar Aage Rasch udarbejdet skildring af »Dansk
toldpolitik 1760—1797« (bogen er udsendt i november 1955). Efter af
tale med historikeren og statistikeren Marcus Rubins arvinger, direktør
Inger Diemer og dr. phil. Lis Jacobsen, har arkivet ved arkivar Vagn
Dybdahl påtaget sig en udgivelse i fem bind af Rubins breve, artikler og
afhandlinger. Der er til udgaven modtaget støtte fra Carlsbergfondet,
Undervisningsministeriet (tipsmidlerne) og Danmarks Nationalbank. En
delig må det nævnes, at der for direktør Knud Strøyberg, Ålborg, ved
Vagn Dybdahl, Andreas Jørgensen og Finn H. Lauridsen er udarbejdet
en samling biografier af Alborg handelsstandsforenings legatstiftere.
Af personalets øvrige arbejde kan følgende anføres: Arkivar Vagn
Dybdahl har fortsat deltaget i redaktionen af »Jyske samlinger. Tids
skrift for Danmarks historie« og af »Nyt fra historien« og bidraget der
til med anmeldelser og litteraturoversigter.
Arkivar Finn H. Lauridsen har deltaget i redaktionen af Arhus stifts
historiske årbøger og bidraget med anmeldelser til »Jyske samlinger« og
»Nyt fra historien« samt med artikler og kronikker til forskellige aviser.

PUBLIKATIONER FRA ERHVERVSARKIVET
Erhvervshistorisk årbog 1949. 96 sider, kr. 7,50.
Indhold: Af Erhvervsarkivets historie.
Erhvervsarkiver i udlandet.
Arkivordningsprincipper i erhvervsvirksomheder.
Handelsstanden og butikslukningen 1840—1908.
Aktstykker fra arkivet.

Erhvervshistorisk årbog 1950. 88 sider, kr. 7,50.
Indhold: Fra kaperkrigens begyndelse.
Et gullaschfirma fra Napoleonskrigenes tid.
På trampfart 1848—50.
Bogkøb i provinsen 1800—1850.
Postgang i det 19. århundrede.
Om opbevaring af mikrofilmarkiver.
Teknikerens og historikerens krav til industriarkiver.

Erhvervshistorisk årbog 1951. 110 sider, kr. 10,00.
Indhold: Fra 19. århundredes handelsliv I. Af Luis Bramsens erindringer.
Af konsulatsvæsenets historie i det 18. århundrede.
En Vesterhavsstranding 1850.
Fra halvfemsernes konsulentvirksomhed. Et par episoder fra Harald
Fabers virke.
Holmens centralarkiv.

Erhvervshistorisk årbog 1952. 120 sider, kr. 9,75.
Indhold: Et dansk handelshus i Australien. Melchior & Co., 1853—62.
Fra 19. århundredes handelsliv II. Af Luis Bramsens erindringer.
Af Limfjordshandelens historie. Aggerkanal og Doverodde.
Den illoyale konkurrence. Begrebets opståen.
Några reflexioner rörande industrirationalisering och arkiv.

Erhvervshistorisk årbog 1953. 116 sider, kr. 9,75.
Indhold: Dansk handel på Isle de France.
Et dansk imperialistisk eksperiment. Plantageselskabet »Dansk-Vestindien«.
De økonomiske problemer ved Nordslesvigs genforening med Dan
mark.

Erhvervshistorisk årbog 1954. 153 sider, kr. 11,75.
Indhold: Jens Bang og det ålborgske saltkompagni.
De nordsjællandske landboreformer og statsfinanserne.
Revisorloven af 1909: Forudsætninger og debat.
Fra købstadhandelen i det 18. århundrede. En lollandsk klage fra
1762.

Erhvervshistorisk årbog 1955. 154 sider, kr. 16,25.
Indhold: Adelig studehandel i 16. århundrede.
Økonomisk debat i Slesvig og Holsten 1773—1807.
En sjællandsk kornkøbmand. Af agent H. H. Schous levned og
optegnelser.
Om jubilæumsskrifter.

Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:
Personregister over Arbejdsgiveren 1900—1952. 1954. 120 sider,
kr. 6,00.
Rasmus Berg:
Minder fra håndværk og industri. 1954. 115 sider, kr. 11,75.

Vagn Dybdahl, Andreas Jørgensen og Finn H. Lauridsen:
Oversigt over industrihistorisk litteratur 1945—54. 1955. 23 sider,
kr. 2,00.

Aage Rasch:
Dansk toldpolitik 1760—1797. 1955. 362 sider, kr. 19,00.
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