
FYNSKE KØBMÆNDS INDSATS 

I DANSK HANDELSLIV FRA SLUTNINGEN 

AF r6. TIL MIDTEN AF r7. ARHUNDREDE 

Af Jens Kolmos . 

Den første danske købstadsfolketælling stammer fra 1672, og 
ifølge denne boede der på daværende tidspunkt 10.316 mennesker 

i byerne i den fynske øgruppe. Odense havde 3.808 indbyggere, 
Nyborg I.I6o, Assens 1.084, Svendborg 1.009, Middelfart 856, 
Fåborg 841, Kerterninde 642, Rudkøbing 478 og Bogense som den 
niende og sidste i rækken 438 indvånere. 1 ) Selve folketællingen er 
uden tvivl behæftet med en del mangler, men som et udtryk 
for det relative størrelsesforhold imellem byerne giver den sikkert 
et sandt billede. - Målt med nutidens målestok ser det hele uan
seligt ud, men målt med datidens indtog de fynske købstæder en 

pæn position. Odense var således den fjerdestørste købstad i det 
nuværende danske område, og Nyborg, Svendborg og Assens hørte 
med til den størrelsesorden, som dannedes af de byer, der trods alt 
var hævet over landsbystadiet 

Imidlertid må de her givne tal tages med forbehold, når man 
specielt skal undersøge forholdene i første halvdel af 17. årh., thi 
netop denne periode var en forandringens tid, hvor krige og skif
tende økonomiske vilkår satte sit præg på landets befolkningsmæs
sige struktur. Man behøver blot at erindre om, hvad f . eks. Kerte
rninde led under Karl-Gustav-krigene. 

Et nogenlunde skøn over de fynske byers størrelse på forskellige 
tidspunkter i perioden I6oo-165o kan fås ved at betragte de 
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købstadsskatter, som regeringen fra tid til anden pålagde byerne.2 ) 

Men disse skatteligninger bør dog snarere betragtes ud fra en an

den synsvinkel, nemlig som konkrete udtryk for de enkelte byers 
rigdom - eller rettere deres borgeres indtægter; thi ganske vist 
vides det ikke, efter hvilke principper skatteudskrivningen foregik, 
men det er dog en given sag, at den enkeltes indkomst har spillet 
en afgørende rolle. Havde en mindre by et par driftige borgere, 
måtte dette derfor give sig udslag i højere skattevne. 

Desværre har vi kun de tørre tal, der angiver, hvad byerne skulle 
betale, derimod ingen oplysninger om, hvem der måtte punge ud, 
og naturligvis heller ikke om, hvor meget den enkelte kunne 
komme af med. Et vist indtryk af disse forhold kan man dog få 
ved at se på den af regeringen 23. januar 1645 udstedte forord
ning; ifølge denne skulle alle huse, gårde og ejendomme i byerne 
- gejstlighedens undtagne - vurderes af 12 uvildige mænd. Af 
vurderingssummen skulle betales en 2 pct. skat 3 ) - altså en slags 
ejendomsskyldvurdering. Ejendomsværdien i Kerteminde ansattes 

til 1r.oo8 rdl., 7 Odensekøbmænd ejede huse til en værdi af 1213 
rdl. Middelfarts ejendomme takseredes til 23.043 sletdlr. eller 

15.362 rdl., og Odenses til 84.33614 rdl. 16 sk. Den højest vur
derede gård der tilhørte købmandsenken Karen Johan Borchertsen: 
24.000 rdl. - Købmandsgårdene er i det hele taget de højest vur
derede; vi er med andre ord gennem disse taksationer blevet op

mærksomme på den sociale lagdeling i byerne. 

På baggrund heraf kan vi nu opstille problemerne i forbindelse 
med en undersøgelse af de fynske købmænds indsats i dansk han
delsliv i denne periode. Var der storkøbmænd i de fynske køb
stæder? Var købmandens handelskapacitet afmålt efter hans bys 
størrelse (det lokale afsætningsmarked)? Hvad handlede køb
mændene med? Hvor solgte de deres varer, og hvor købte de 

dem o. s. v.? 
Mere generelt kunne vi formulere det derhen, at vi gerne ville 

have opklaret, hvor stort de fynske købmænds bidrag var til den 
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danske eksporthandel, den danske importhandel og til indenrigs
handelen fra slutningen af det r6. til midten af det I7. århundrede. 

Den følgende fremstilling bør først og fremmest ses som et for

søg på at besvare disse tre bredt stillede spørgsmål. 

l KAPITEL 

EKSPORTHANDELEN 

Øksenhandelen. 

Øksne var i begyndelsen af r7. århundrede - som de har været 

det i et par århundreder - en af landets vigtigste eksportartikler. 
Handelen hermed var af så stor betydning, at regeringen gennem 
lovgivningen søgte at beskytte den. Al udførsel af græsøksne var 
forbudt, kun staldøksne - stude, der havde fået en vinters god 
staldfodring - måtte eksporteres. Der lå i disse bestemmelser den 
tanke, at udlændinge ikke skulle kunne købe de magre græsøksne 

til en billig penge, men at først og fremmest den danske adel og 
kronen selv skulle have den fortjeneste, det kunne give at fodre en 
okse en vinter over. Ganske vist har det nok været anselige kvanta 
foder, studene kunne sætte til livs - en af grundene til at rege

ringen forbød bønders studeopdræt var, at man ville forhindre 
opfodring med såsæden, så bønder kom i gæld eller jorden ud af 
drift - men den nidkærhed, hvormed de særligt privilegerede 
værnede om deres staldingsret, tyder på, at det trods alt må have 
været en ganske god forretning. Adelen var i så henseende begun
stiget, og kronen skulle nok vide at hævde sine interesser samtidig. 

r6o4 blev det indskærpet, at de opkøb af græsøksne, som "årligen" 
var foretaget hos landsbybønderne, var ulovlige. Hverken kronen 
eller adelen havde fået udnyttet deres fodermængder, fordi borgere, 
præster, fogeder, skrivere og formuende bønder var draget om i 
landsbyerne, hvor de havde opkøbt græsøksne til opstaldning både 
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på egne og andres gårde. Fra nu af skulle det kun være de nævnte 
øksenhandlere tilladt at foretage opkøb på de almindelige marke

der.4) Den følgende tid udstedtes en række åbne breve, hvis ind
hold lå på linie med forordningen af 1604. Kronen- og adelen 5) 

- søgte gennem disse at få sit behov for græsøksne: Lensbønder 
skulle først tilbyde lensmanden dem, "og der han da til vores behov 
ikke behøver dennem at købe, skal det siden være dennem (bøn
derne i Skanderborg og Aakær len) frit for samme deres øksne at 
måtte sælge og afhænde til hvem dennem lyster ... " 6 ) Købmænd 
og hvem, der ellers handlede med stude, var imidlertid snedige 
nok til at benytte sig af netop disse bestemmelser. De foregav at 
være kgl. opkøbere og fik på den konto afkøbt bønderne en hel 
del øksne, hvorfor regeringen (kongen) 1623, 28. november, så sig 
nødsaget til at udsende den berømte forordning om, at når øksne 

var blevet solgt til kronen, skulle "et kronet C på hornene af 
samme øksne brændes udi bondens egen nærværelse".7 ) Man må 
håbe, at det kronede C har umuliggjort alt videre falskneri! I6IO 

havde den kendte studehandler Niels Bang fra Bogense måttet 
bøde tre øksne, fordi han havde købt øksne af bønder i en landsby 

mod kongens forbud. 8 ) Måske har han da været en af de mange, 
som gav sig ud for at være kgl. opkøbere. 

Den købmand, som ville slå sig på studeeksport, var således 
henvist til i det store og hele at købe staldstudene hos adelen eller 

kronen. Der skal ikke her gås nærmere ind på spørgsmålet om bøn
dernes ret til at stalde og sælge stude, det kan være tilstrækkeligt 
at fastslå, at adelen og kronen i hvert fald var øksnekøbmændenes 

hovedleverandører. 9 ) 

En del øksne kunne købmændene ofte selv opstalde. Indtil 1615 
måtte borgere på eget foder stalde øksne købt på årsmarkederne, 
fra og med dette år tillige sådanne som de købte på byernes aksel
torve.10) Hvormange stude, den enkelte kunne opstalde, afhang 

naturligvis af hans jordlods størrelse. De fleste steder på Sjælland 
havde man kun 1-4 par opstaldet, mens forholdene for borgerne 
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på Fyn og i Jylland skal have været noget bedre .H) Vi ved så 
meget, at blandt de fynske øksnekøbmænd var der flere, som ejede 
ret omfattende jorder, ligesom en del havde tiende i fæste. Således 
havde ved hartkornsvurderingen af den danske adel 1625 Claus 

Mule, Odense, 39 tdr. htk., Peder Nielsen, Nyborg, 19:t;2 tdr. htk.12) 
1638-39 sattes den store odenseanske øksneeksportør Otto Knud
sens enke til n:t;2 tdr. htk., Claus Mule denne garig til 351!2 tdr. 
I skp., 2:t;2 fj. 1;2 alb. Karen Borchertsens jordegods var på 40:t;2 
tdr. htk. Hun ejede bl. a. en gård i Beldringe, hvoraf hun i årlig 
afgift til kronen betalte 12:t;2 rdl.13 ) Erik Jørgensen, ligeledes oden
seansk øksnehandler, ejede 19:t;2 tdr. htk., og Knud Ottesen (Otto 
Knudsens søn) nl;2 tdr. htk.14) Jens Mand fra Assens ejede flere 
jorder i og omkring Assens.15) 

U den tvivl er en hel del øksne takket være den fodermængde, 
som man således sad inde med, blevet færdige til eksport. -

1622-23 fik købmændene tilladelse til at opkøbe flere stude, end 
de selv kunne stalde, på den betingelse at de lod dem opstalde på 
kronens eller adeliges gårde.16) Hermed var lovhjemlet det "foder
værtsystem", som udvikledes den følgende tid, og som vistnok 

ikke var ukærkommet for mange adelige, der sad ret hårdt i det.17) 
Regeringen ville imidlertid have hånd i hanke med, hvor køb

mændene lod græsøksnene opstalde. 1623-forordningen påbød, at 
lensmanden skulle underrettes om, hvor mange græsøksne, man 
ville købe, og hvor man havde til hensigt at opstalde dem, "dog 
hermed ingen forment til sin nødtørft, husholdnings behov eller 
sin avl dermed at bruge øksen uden sådan seddel (fra lensmanden) 

sig at tilforhandle". 
Der var imidlertid et hul i loven. Intetsteds stod der noget om, 

at købmanden ikke måtte købe foder til sine køer o. s. v., hvad han 
naturligvis gjorde for at få så meget desto mere tilovers til stald
studene. r639 mente regeringen endelig, at der burde sættes en 
stopper for denne politik. Lensmændene fik ordre til at passe bedre 

på og "med flid lade forfare, hvorvidt enhver købmand udi hans 
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len, som sig hos hannem angivet' at ville stalde øksne, kan stalde 

på sit eget indavlede foder, anseende mod recessen er, at bonden 

sit hø eller foder fra sin gåt"d sælge1'". 18 ) Den følgende tid skær

pedes bestemmelserne yderligere, indtil det 1647 blev påbudt, at 
"den, som øksne til sit eget foder i købstad indkøbe vil (skal) 
pligtig være sin lensmand at give tilkende, hvad han sår og udi 
foder avler ... " 19) Hermed mente regeringen, at al svindel måtte 
ophøre. Vi skal ikke her følge lovgivningen videre frem, men blot 
pege på, at regeringspolitiken var ikke så lidt standspræget, derved 
at først og fremmest landbrugets interesser skulle værnes.20) For 
købmændene derimod var hele opstaldingskontrollen og den der
med nøje forbundne kontrol ved udførselsstederne 21) kun en hero

sko. Moderne udtryk som "kontoriusseri" eller "papirvælde" ville 
ikke være for stærke til at karakterisere dette system. 

Fra Assens toldsted har vi fra perioden 164o-----55 bevaret et ma
teriale, som giver en et udmærket indtryk heraf.22) Uden de op
staldingsbeviser og fortegnelser over fortoldede stude, som ma
terialet omfatter, ville vi i dag have været mange oplysninger af 
såvel personalhistorisk som handelshistorisk interesse fattigere. Her 

er en lille tilfældigt udvalgt seddel: "Anno 1641 den 24. juli angav 
Claus Frederiksen, borgmester i Odense, at han ville indkøbe udi 
Sjælland og Fyn 16 øksne, som han berette at ville opstalde på eget 
indavlede foder. - Den 13. januar lod jeg visitere og efterse på 
hans stald, da befandt ligeså at være opstaldet, hvilke øksne han 
igen skal have afhændet til Otto Heii på Herhott, som er slagen af 
stalden den 16. marts" (underskrevet af Henning Valkendorf på 
Odensegård nævnte dato) . - Den odenseanske borgmester har 
altså været en af de ikke få borgerlige, som hjalp med til at få 
stude gjort færdige til eksport. Men han var ikke øksenhandler i 
egentlig forstand, snarere en mindre købmand, som dels levede af 
den handel, som kunne forekomme indenlands, dels af sit land
brug - eller en kombination af begge dele. Han hørte til en køb
mandskategori, hvis forhold det er umuligt at få fuld klarhed over, 

15 
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men hvis betydning i datidens handelsliv samtidig ikke må under

vurderes. Mange småhandlende har uden tvivl gjort et stille og 
jævnt arbejde i deres by, blot er det ikke dem, vi almindeligvis 
hører om. De besad ikke den kapitalkraft, der var nødvendig for 
at kunne gøre sig gældende i handelen udadtil. Eksporten og 

salget af studene i udlandet måtte de overlade til andre. -

STUDEEKSPORTEN 

De fynske øksnetoldsteders betydning. 

I lang tid havde studeeksporten af kontrolhensyn været "bundet" 
til bestemte toldsteder.23) Endnu I6I5 hed det, at ingen måtte 
uddrive eller udskibe øksne undtagen over Ribe, Kolding, Assens, 

Middelfart, Rødby og for Falsters vedkommende over Gedser.24) 

Dog ingen lov uden undtagelse. I 590 havde Rudkøbings borgere 
klaget over det besvær, det var for dem, at studene skulle over så 
mange ( !) færgesteder, førend de kom til et fortoldingssted; ikke 
alene tog studene skade af den omstændelige transport, men der 
medgik også en hel del ekstra foder. Rudkøbing-købmændene bad 
nu om lov til at udskibe øksne fra deres egen by, hvad der ville 
være meget bekvemmere og billigere for dem, og de fik også til
ladelsen hertil - gældende for et år - men naturligvis mod er

læggelse af den obligate told, I dlr. pr. okse.25 ) I594 fik de igen 
tilladelse til at udskibe fra Rudkøbing, denne gang på ubestemt 
tid.26 ) I6o6 udskibedes i løbet af to dage ( 1. og 3· april) ikke 
mindre end 423 stude fra den langelandske hovedstad; en Liibeck
købmand tegnede sig for 238 af dette antal.27 ) - Regeringen 
havde knap været så large over for andre byer i den fynske 

øgruppe: Den 3· april I59I fik tolderen i Nyborg ordre til "for 
denne ene gangs skyld" at lade Biørn Marquartzen udføre 30 stald
øksne til skibs der fra byen mod erlæggelse af sædvanlig told 28), 

og I8. marts I593 gav kongen "for denne ene gang" nogle borgere 
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og købmænd lov til straks på foråret fra Nyborg at udføre stald

øksne, "som de kunne have tilhandlet sig der i landet", d. v. s. 
Fyn.29) 

Nu var fynboerne jo heller ikke dem, der var dårligst stillet; 
værre var det for de købmænd, som havde købt eksportstude på 
Sjælland og i Skåne. I årene opimod 1620 lod regeringen derfor 
båndene løsne mere og mere 30) for i 1623 helt at "frigive" øksne
eksporten, der netop på denne tid hæmmedes en hel del på land 
af krigsforhold og garnisoner. Regeringen håbede samtidig, at "fri
givelsen" ville afføde en øget eksport ad søvejen og dermed virke 

fremmende på arbejdet med opbygningen af en dansk handels
flåde. 31) I sidstnævnte henseende blev man dog betydeligt 
skuffet.32) -

I begyndelsen af I7. årh. kunne tolderen i Assens årligt ind
betale ganske anselige beløb til rentekammeret For langt den 
største dels vedkommende bestod de indkomne beløb af provenuet 
af øksnetolden. Med I rdl. i told pr. okse l;<:unne toldindtægten 
enkelte år nå op omkring Io.ooo rdl. I617-18 endda n .n6 rdl. 
for øksne alene. Arsagen hertil må søges i, at det ikke alene var 
de fynske købmænds stude, der gik gennem Assens; også øksen
haQdlere fra landet øst for Storebælt eller udlændinge og andre, 

som havde foretaget opkøb i det østdanske område, førte studene 
herigennem. De fleste benyttede sig endnu af den mere primitive, 
men samtidig billigere transportmåde, at lade studene gå selv over 
land til de nordtyske markeder. En oksevej gik over Roskilde, 
Ringsted, Sorø, Antvorskov til Korsør. Herfra blev studene færget 
over til Nyborg mod en betaling af 6 sk. pr. okse (således fast
sattes taksten 1643).33 ) Videre gik det over Fyn til enten Middel
fart eller Assens. 34) 

I forårsmånederne marts-april, når de store "træk" fandt sted, 
kunne samlingen af de fynsk-sjællandsk-skånske stude i de to små 
vestfynske byer nok give anledning til trængsel ved færgelejerne. 
1603 klagede skånske, sjællandske og andre studeeksportører over 
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den behandling, de fik i Assens. Ofte måtte de vente i byen et 
stykke tid, fordi Assens-borgernes øksne først blev færget over, 
og det betød naturligvis en ekstra udgift til foder, løn til stude
driverne m. m. Regeringen påbød derfor borgmestre og råd i 
Assens at sørge for, at færgerne blev stillet til øksnehandlernes 

disposition i den orden, disse ankom til byen. Assens-borgerne 
skulle ikke tro, at de havde særlige privilegier.3 5 ) 

Med "frigivelsen" af studeudførslen r623 skulle man have ventet 
en aflastning af Assens toldsted. Til en vis grad har dette måske 
også været tilfældet. Da udførselen over Assens igen kan følges 

efter Kejserkrigen, er eksporttallet dalet ganske betydeligt, men 
snarere er dette dog en følge af en almindelig, reel nedgang i 
studehandelen end en følge af ændrede udførselsveje. Thi det er 
en kendsgerning, at øksne-eksporttallene fra skånske og sjællandsk
lollandske havne 36) ikke udviser stigninger, der kan opveje ned
gangen i Assens. De specificerede toldregnskaber, som fra r64o'rne 
findes bevaret fra sidstnævnte by, viser da også, at de østdanske 
stude stadigvæk drog den næsten traditionelle vej over land til 
Assens. En helt anden ting er det, at fremmede (udlændinge) nu 
står som ejere af eksportøksnene; opstaldingsbeviserne bekræfter, 
at disse for langt den største dels vedkommende er blevet købt i 
området øst for Storebælt. 

Hele den her behandlede periode fastholdt Assens da sin stilling 

som et af de vigtigste fortoldingssteder i riget. En sammenligning 
med udførselstal for et par år fra andre betydningsfulde toldsteder 
vil vise dets position:37) 

1601/02 1602/03 1607/08 1617/18 1618/19 

Assens ............. 5·733 8.747 6.202 II.II6 9-641 
Kolding .. ~ ......... q.602 18.320 15-567 
Ribe ..... .. .... ..... 3-497 3-956 4·645 4-395 4-376 

1635/36 1639/40 1644/45 1645/46 1646/47 

Assens .... ... .. .. .. 5·193 6.244 3.017 5-700 3-766 
Kolding ... .. ....... 6.374 
Ribe .... ............ 5-257 6.021 4·956 7-342 9-793 
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På bilag A kan udførselen over Assens følges over en længere 
årrække. 

Derimod har det ikke været muligt at få fastslået den nøjagtige 

størrelse af eksporten over Middelfart, det andet fynske fortol
dingssted. Herfra er ikke bevaret et eneste fuldstændigt toldregn
skab fra denne periode. Ifølge rentemesterregnskaberne blev der 

1625-26 i Middelfart betalt told af 1131 øksne og heste, 1632-33 

af 1415 heste og øksne og r634-35 af 1180 heste og øksne.38) 
Studene har uden tvivl udgjort majoriteten. Tallene tåler imidler
tid ingen generaliseringer, de er taget fra år, som var vanskelige 
for øksnehandelen, og kan derfor kun tages som eksempel på 
studehandlernes arbejdsvilkår de nævnte år. - I perioden op til 
Kejserkrigen og navnlig i 2. decennium af 17. århundrede må vi 
antage et betydeligt større eksporttal for Middelfart. Efter de til 

rentekammeret indkomne uspecificerede toldbeløb at dømme må 
udførselen tænkes at have ligget på over 2-3ooo øksne årlig.39) 
Navnlig synes en hel del odenseanske eksportører at have sendt 
deres stude denne vej.40) 

Fra Middelfart blev studene færget over til Kolding, hvor man 
så havde valget mellem at drage vestpå mod Ribe eller sydpå. 
Ribe havneregnskaber viser, at en del fynske øksnehandlere i be

gyndelsen af 17. århundrede valgte førstnævnte vej og i Ribe fik 
deres stude indskibet til sejladsen direkte til det hollandske mar
ked.41) Hovedparten fulgte imidlertid "strømmen", d. v. s. at man 
benyttede den samme vej som de store øksnekontingenter fra Nord

jylland: Den ældgamle hær- og oksevej ned gennem Sønderjylland. 
I Haderslev stødte øksnekontingenter, som var blevet færget over 
fra Assens, til. Man mærkede allerede her den tendens til samling 
af studedrifterne, som skulle få sit mest prægnante udtryk lidt 
længere sydpå ved en lokalitet med det meget betegnende navn 
Toldsted. 42 ) Toldsted lå i et vejkryds vest for Abenrå, hvor en vej 
fra Vestjylland gik sammen med oksevejen nordfra.43) Her blev 
alle studedriverne fra kongeriget afkrævet en passageafgift, der 
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indtil 1630 var på 4-5 penninge pr. okse, fra og med dette år 
6 penninge, 1633 forhøjet til 3 sk., men 1635 igen nedsat til 6 
penninge. Det var en ganske pæn indtægt; den, der havde suve
ræniteten over dette sted, kunne få årligt, thi det var adskillige 
tusinde stude, som hvert forår måtte her forbi. 

En række år inden for den her behandlede periode førte man i 
Toldsted nøje regnskab med, hvem der førte stude igennem, og 
hvor mange det drejede sig om. Det gælder årene 1616--17, 

1617-18, 1619-20, 1622-23, 1623-24, 1626-27 og 1650-51. 
I øvrigt er 1616--17 det første år, hvorfra regnskaberne er beva
rede. I 163o'erne og 164o'erne finder vi kun totaltoldbeløbet op
givet, men specificeret for øksnepassageafgiftens vedkommende, 
således at det - udfra kendskabet til afgiftens størrelse - er 
muligt at få det absolutte øksnetal frem. - H. V. Gregersen har 

i "Jyske Samlinger", 5· rk., bd. 8, gennemgået regnskaberne og 
meddelt gennemgangstallene 44), ligesom han for de år, hvor de 
er specificerede, har opstillet tabeller, hvor hver dansk by, hvorfra 
studekøbmændene stammede, er opført med sit bidrag. 

Efter at studehandleren i Toldsted havde erlagt passageafgiften, 
kunne han fortsætte med sin drift sydpå. Men det gjaldt om ikke 
at gemme pengepungen alt for godt; han var klar over, at hans 

udgifter ville blive forøgede på den videre vej mod syd. Skulle 
øksneneover en bro, var der altid en eller anden "Beamter", som 
fordrede en skilling eller to af hver okse til vedligeholdelse af 
broen, og ved bredere strømme måtte studedriveren af med færge
penge. Det hjalp lidet, at man forsøgte at gå nye veje. Dels var 
terrænet meget vanskeligt at befærde med en større studeflok, og 
dels fandt kongen og hertugen hurtigt ud af, hvor smuthullerne 
var. Som følge heraf var der efterhånden i Slesvig og Holsten 
kommet en ren syndflod af afgiftssteder, som studekontingenterne 
måtte passere.45 ) De mest betydningsfulde var dem, der lå ved 
hær- og oksevejen: Gottorp og Rendsburg. Indtægterne fra Gottorp 
blev delt ligeligt mellem kongen og hertugen. Studehandleren 
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måtte finde sig i erlæggelsen af denne afgift, tolderen kunne 

kun trøste ham med det gamle bibelord, at kejseren skal have, 
hvad kejserens er, og Gud hvad Guds er: "Rendez a Cecar le 
Choses qui sont a Cesar Et a Dieu celles qui sont a Dieu.46 ) 

Begge de nævnte steder førte man - ligesom enkelte år ved 
Toldsted- nøje regnskab over de øksne, som blev drevet igennem, 
tilligemed det for disse erlagte toldbeløb. Periodevis angav tol
derne også studeejemes hjemsted. Med disse regnskaber sidder hi
storikeren inde med et givtigt materiale, som desværre ikke hidtil 
er blevet udnyttet i den udstrækning, det kunne fordre det. 

De fynske købmænds øksendrifter ved Toldsted, Gottorp 

og Rendsburg. 

For årene r62o, r623, r624 og r627 tillader kildematerialet en 
sammenligning mellem opgivelserne i Toldsted- og Gottorpregn
skaberne. Det er det, der for de fynske købmænds vedkommende er 
foretaget på bilag B. Endvidere er på bilag C foretaget en sam
menligning af opgivelserne for de enkelte fynske købmænd ved 
Toldsted, Gottorp og Rendsburg i forårsmånederne r62o. Tabel
lerne er oplysende i flere henseender. Bortset fra et par tvivlsomme 
tilfælde viser det sig, at der ikke i Toldsted optræder fynske køb
mænd eet år, som ikke også figurerer i regnskaberne for Gottorp 
og Rendsburg. Derimod kan det ske, at det antal stude, en køb
mand står opført med i Toldsted, kan have ændret sig, inden han 
nåede Gottorp. Der var jo dem, der var uheldige, og som under
vejs måtte lade en okse eller flere blive liggende på vejen eller for 
en billig penge sælge den på et af de mellemmarkeder, der fand
tes. 47) Turen kunne være drøj nok, og det blev naturligvis ikke 
bedre af, at mange stude i forvejen havde gået flere hundrede 
kilometer (øksnene fra Nordjylland og Skåne). Det er i hvert fald 

Fynske Årbøger 1954



224 Jens Kolmos: Fynske købmænds indsats .i dansk handelsliv 

værd at erindre sig, at de tab - som regel kun en enkelt okse 

eller to - som vi kan udlæse af tabellerne, muligvis kun angiver 

en del af de tab, som en øksenkøbmand kunne lide, inden hans 

drift nåede de nordtyske markeder. Differencerne i Gottorps dis

favør giver med andre ord kun et fingerpeg om tabsprocenten på 
en strækning på godt et halvt hundrede kilometer. - Andre, hel

digvis størsteparten, af de fynske købmænd kunne i Gottorp er

lægge afgift for det samme antal øksne som i Toldsted, ja enkelte 

gange endda for flere . Således fortoldede Wilhelm Lucassens enke, 

Barbra, fra Odense, I624: 322 stude i Toldsted, i Gottorp derimod 

342; Jens Mand fra Assens samme år 82I stk. i Toldsted, men 869 

i Gottorp. Det foregående år var Jens Mands studedrift på vejen 

mellem de to toldsteder blevet forøget med ikke mindre end 96 

stude. I Peter H egelunds (fra Bogense) studedrift kunne I623 

noteres en tilvækst på 5, og i Henrik Mogensens (fra Odense) var 

antallet steget med II stk. (fra q6 til I57 øksne), mens hans 
bror Jørgens kun var forøget med 2 stude. 

Hvorledes skal dette forklares? Der kan åbenbart kun være tale 

om to muligheder. Enten har man benyttet et af mellemmarkederne, 

hvor man afsatte syge eller udmattede dyr, til at udfylde eventuelle 

huller i rækkerne, ja endog til at gøre disse længere (den forøgelse 
af studedrift, som vi kan se, betyder altså ikke altid en reel for

øgelse) eller også- og det er i høj grad sandsynligt - har øksen

købmændene haft deres forbindelser i Mellem-Slesvig, hvor de har 

opkøbt øksne af adelige. Disse stude er da stødt til hoveddrifterne 

fra kongeriget. Måske har enkelte købmænd endda selv ejet gårde 
i dette område. Vi kan intet sige herom. - Derimod kan det ikke 

i denne forbindelse have haft nogen nævneværdig betydning, om 

de nævnte øksnehandlere eventuelt har haft græsgange til deres 

disposition i eng- og marskområderne i Slesvig-Holsten. Studene 

græssede her om sommeren for at blive solgt som ,,fette Ochsen" 
på efterårsmarkederne- eller omkring nytår i Hamborg.4B) Der

for finder det andet store årlige studetræk forbi Gottorp-Rendsburg 
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altid sted i månederne september-oktober. En gennemgang af regn

skaberne for disse efterårsmåneder har imidlertid vist, at fynske 

købmænd ikke da i nævneværdig grad deltog i eksporten. Som 

påvist på bilag A eksporterede de i marts og april måned. 

Eksportallene for 2. kvartal i Gottorp-Rendsburg giver således et 
ret pålideligt og nøjagtigt billede af de fynske studehandleres ud

førsel over land. Rendsbmg-tallene må vel nok foretrækkes, fordi 

de så at sige er en sidste melding fra studedriveren om hans øksne

kontingents størrelse, inden dette forsvinder blandt de mange tu

sinde stude på markedet ved W edel ved Elben, men som bilag C 

viser, er der - ganske naturligt fordi der kun var 1 "dagsmarch" 

mellem Gottorp og Rendsburg - ikke sket store forandringer med 

en studedrift på vejen mellem Gottorp og Rendsburg. Claus Mat

zen, Middelfart, var den eneste fynbo, som 1620 måtte "ofre" 

en okse.-

Med Gottorp-regnskaberne som hovedkilde skal jeg i det føl

gende forsøge at give en fremstilling af de fynske købmænds stude

eksport fra slutningen af I6. til midten af I7. århundrede. De tal, 

som en gennemgang af disse regnskaber giver, findes på bilag D. 

For at få en linie så ubrudt som muligt er Rendsburg- og Toldsted

regnskaberne også benyttet til opstillingen (jvf. i øvrigt noterne til 

bilagene). Til sammenligning har jeg endvidere medtaget de abso

lutte udførselstal over de nævnte toldsteder, hvor disse tal findes 

angivet i regnskaberne. Først og fremmest har det været mig om 

at gøre at få eksporttaUene for forårsmånederne (2. kvartal) med, 

men for fuldstændighedens skyld har jeg også meddelt "helårs"

tallene. 

I løbet af de 49 åt', som er taget med i tabellerne, androg de 

fynske købmænds eksport mindst 157.074 stude eller c. 3.210 i 
årligt gennemsnit. Gennemsnittet trækkes dog betydeligt ned af de 

lave udførselstal i årene fra perioden 1630-55· I de 16 år, der er 

taget med fra sidstnævnte periode, lå det årlige gennemsnit på 934 

øksne (totaltallet 14.949 stk.), mens det for de 33 år fra perioden 
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op til I63o lå på 4.307 (totaltallet q2.I25 stude). I fem-året 

I594-98 lå totaltallet på 20.3I5 øksne (det årlige gennemsnit 
altså på 4.063). I de følgende fem-årsperioder viser tallene føl
gende billede, idet først totaltallet, dernæst det årlige gennemsnit 

(i parentes) nævnes: I6oo-I6o4: 20.70I (4.I4o) - I6o5-I6o9: 

q.869 (3.574) - I6Io-I6q: 23.95I (4.790) - I6I5-I6I9: 
27.o6I (5-4I2) - I620-24: 26.078 (5.2I5). I treårsperioden 
I625-27 var den fynske andel 6.I50 stk. eller 2.050 i årlig gen
nemsnit. Efter Danmarks deltagelse i 30-årskrigen er billedet ikke 
nær så lyst. I tiden I63o-I633 udførte de fynske købmænd ialt 

6.243 stude (gennemsnitlig r.56I årlig), I64I var tallet I.7I7 
øksne, og i fem-året I644-48 2.856 stk. eller et årligt gennemsnit 

af 571. Gennemsnittet for de følgende fem år (I649-53) hævede 
sig op på lige ved 700 (totaltallet 3-495), men nåede i årene 
I654-55 bundrekorden for hele perioden med et antal af 3I9 
(totaltallet 638).49) 

Imidlertid fandt der svingninger sted i eksporttallet fra år til år; 

knap så tydeligt er dette at se på tallene for den samlede fynske 
andel, der holder sig ret konstant inden for bestemte perioder. 

Men hvis vi følger den enkelte købmand fra år til år, vil udsvin

gene straks falde en i øjnene. - Mange faktorer var afgørende for 
eksportens størrelse: Købmandens kapitalkraft (fortjenesten det 
foregående år), udbuddet af øksne på det indenlandske opkøbs
marked, og efterspørgselen i udlandet o. s. v. Kombinationsmulig
hederne var mangfoldige. For os her gælder det om i hvert fald 
i grove træk at få fastslået årsagerne til stigninger eller fald i 
eksporten. -

Efter de dårlige øksneår i I58o'erne indtraf i I59o'erne en 

bedring i situationen. Ganske vist havde netop året I 590 været et 
dårligt høstår, så at regeringen 29. oktober I 590 måtte frigive eks
porten af saltet kød, fordi det var "at befrygte, at forskrevne vore 
undersåtter her over alt i riget enten skulle nødes til samme deres 
fæ for halv værd at sælge og afhænde eller dog det alligevel skulle 
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dø og vansmægte for dennem af hunger, hvoraf de siden kunne 
geråde udi største armod og fordærv . . . " 50), men derudover møder 
vi ikke i lovgivningen tegn på decideret dårlige øksneår. Indtæg
terne fra Gottorp toldsted viser da også, at eksporten må have 

været ganske god i I 590' erne. 51 ) Hertil bidrog ganske sikkert også, 
at forholdene i Nederlandene var kommet i et roligere leje, afsæt
ningsmulighederne for den danske øksenkøbmand dermed større. 52 ) 

- I 598 nåede den samlede eksport over Gottorp op på 36.42 5 
øksne. samtidig med at den fynske andel nåede højdepunktet for 

fem-året I594-98 med en post på 4·756 stude i løbet af de tre 
forårsmåneder. Et relativt stort antal fynboer tog del i eksporten 

disse år (mellem I2 og I6 købmænd hvert år). Odenseanerne var 
naturligvis de mest aktive og kunne tegne sig for langt over halv

delen af den fynske eksport. Denne førerstilling bevarede de langt 
op i det følgende århundrede. Kendte navne som Hans Friis, Chri
stoffer Bang, Hans Mule og Hans Jørgensen (Seeblad) træffes i 
regnskaberne fra I59o'erne sammen med odenseanere som Niels 

Petersen, Arndt Petersen og Poul Nielsen. Den største købmand 
fra Odense og fra Fyn i det hele taget var den berømte Oluf Bagers 
søn, Niels Bager. I 594 lod han i Gottorp fortolde 6I8 øksne, 

I595: 78I, I596: 9I4, I597: 948 og I598 ikke mindre end n66 stk. 
Men også købmænd fra de mindre, fynske byer kunne godt være 
med. Fra Bogense træffer vi den kendte øksnehandler Niels Bang 

samt Mads Jepsen, og fra Assens tolderen dersteds, Jens Bang, 
og studehandleren Niels Mand, der allerede her viser sig som en 

købmand af format: I594 545 øksne fortoldet, I595: 574, I596: 

594, I597= 648 og I598: 777 stude. 
Omkring århundredskiftet indtrådte den store misvækst. I6oi 

får vi - som i I 590 - tilladelse til udførsel af saltet kød indtil 

hen på foråret det følgende år, "da fodringen fast allevegne skal 
være meget ringe". 53 ) Selv ribeborgerne, der havde privilegier på 
udførsel af græsøksne, måtte maj I 6o2 se sig berøvet disse. 54 ) 

Mangelen på ungstude har åbenbart været stor. - Eksporten af 
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staldøksne over Gottorp faldt disse år en del, 55) det samme gjorde 
den fynske andel. Nedgangen skyldtes frafald af et par af de 
mindre odenseanske købmænd fra I 590' erne. 

Enkelte købmænd som Niels Bager, Odense, og Niels Mand fra 
Assens holdt dog det fynske udførselstal oppe i ret pæn højde. 

Niels Bager fortoldede I6oo: II 54 øksne og I6oi: I044, Niels 
Mand de samme år 7IO og 5I2. 

r6o3 bragte et pludseligt opsving og kom til at danne det fo1'e
løbige højdepunkt i perioden. Det samlede udførselstal kendes ikke, 
men toldindtægten i Gottorp steg fra 4295 mk. 4 sk. II pf. i I6o2 
til 6o36 mk. 2 sk. II pf. i I6o3. På Wedel-markedet ved Elben 
fremstilledes dette år omkring 3o.ooo stude.56) Den fynske andel 
lå på 5.021 stude ved Gottotp, en fremgang på 1.073 fra r6o2. 
Niels Bager udførte alene 1.427 stk. Jens Bang fra Assens tegnede 
sig for 552, Niels Mand for 644 og Otto Knudsen, Odense, for 
446 stude. Afsætningsbetingelserne må have været gode, hvorfor 
efterspørgselen efter græsøksne da også steg så stærkt I6o4, at 
kronen måtte gribe til lovgivningen for at sikre sit behov.57 ) Der 
har sikkert været stærk konkurrence mellem de forskellige "op
staldere" for at få staldene og foderet udnyttet. r6o4 og r6o 5 lå 
toldindtægterne en del under tallet I6o4, og den fynske eksport 
sank ganske betydeligt, især gik det ud over den odenseanske andel. 
Det lod sig mærke, at Niels Bagers handelsvirksomhed var under 
afvikling. I6o2 var han død, I603 var det sidste år, hvor han eller 
rettere hans arvinger kunne føre mere end I .ooo øksne gennem 

Gottorp. Hans enke, Marina (Maren), lod I604 380 stude fortolde, 
I6o5: I63 og I6o6: 7I2. Det har tilsyneladende været hendes pligt 
at afvikle øksnehandelen, mellemværender med kronen henvistes 
i al fald til at ordnes af hendes afdøde mands svoger, øksneeks

portøren Johan Borchertsen. Da Johan Borebertsen 6. juli I6o4 i 
rentekammeret gjorde stillingen op for Marina Bager, stod som en 
post 1232 mk. at betale kronen for ikke-erlagt øksnetold i Assens 
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r6o3. 58 ) Af de 1427 øksne, Niels Bager r6o3 lod fortolde i Got
torp, er de 1232 altså kommet over Assens. 

Der var ingen andre fynske købmænd, som kunne udfylde Niels 
Bagers plads helt. I den odenseanske købmandsstand var der på 
studehandelens område en del opkomlinge, folk som viste initiativ, 
men som endnu ikke havde fået dannet det solide grundlag til at 
arbejde på. Det var bl. a. tilfældet med .den nysnævnte Johan Bor
chertsen, som vi første gang møder r6o2 med en eksport på ikke 
mindre end 633 øksne. r6o3 udførte han intet over Gottorp, men 

r6o4 figurerer han igen på toldlisten med 368 stk., r6o5 med 348. 
En nybegynder var også den førnævnte Otto Knudsen (Seeblad) 
og Jørgen M o gensen (Rosen vinge). Sidstnævnte begyndte meget 
beskedent 1598 med at udføre 137 stude for så i begyndelsen af 
r6oo-tallet at nå op på 230-240 stk. årlig, i øvrigt et kvantum han 
udførte næsten hvert år indtil r627. Han er en af de få fynboer, 
hvis eksport år- for år var af nogenlunde samme størrelse, og alene 

af den grund er han værd at lægge mærke til. 

I Bogense var r6o3 Søren Petersen (Hegelund) trådt frem på 

studearenaen med r65 stk. i Gottorp. Han var af den kendte Rege
lundslægt fra Ribe 59 ), men var flyttet til Bogense, hvor han snart 

skulle opnå borgmesterrang. Hans svoger, Niels Bang, var en af 
hans kolleger på studehandelens område, men han var jo forlængst 
inde i alle dennes finesser. 

Den kendsgerning, at den førende kraft i den fynske øksneeks

port (Niels Bager) var død, og at nye folk lige var sat ind, må 
betragtes som en af hovedårsagerne til den ovennævnte nedgang i 

eksporttallene r6o4 og r6o5. Et andet forhold spillede imidlertid 
også ind. Der tænkes her på misvæksten omkring århundredskiftet, 
som uden tvivl har forårsaget et mindre tillæg af studekalve. Men 

dette "underskud" ville ifølge sagens natur først blive mærkbart 
for øksnehandleren flere år senere, når det tidsrum var gået, som 
det almindeligvis tog at opfodre en kalv til en eksportfærdig stud. 
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Mangelen på ungstude I6o4 må vel tildels også betragtes som en 
følge af misvæksten, men som nævnt antages at være understreget 

af de gunstige afsætningsvilkår I603, da man eksporterede for 
fuld kraft. 

Begyndelsesvanskelighederne for de "nye" odenseanere gjorde 
sig gældende endnu I6o6-o9, men årene udviser dog fynske eks
porttal, der ligger over niveauet I6o5. Samtidig steg den samlede 
danske eksport jævnt for så at stige ganske betydeligt I6IO. Hertil 
svarede en betydelig forøgelse af den fynske eksport samme år. 
Det efter kornpriserne at dømme gode høstår I6o4 6°) med deraf 
- som jeg formoder - voksende tillæg af stude har betydet et 
større udbud af stafdøksne fra de danske studeproducenters side, 
og købmændene har ikke været sene til at gribe chancen. Den fyn

ske andel var i forårsmånederne I6Io på mindst 4.673 stk. Otto 
Knudsen havde fra I6o9 sat sit bidrag op med 240 stude, således 
at han q. marts kunne føre 856 stk. gennem Gottorp. Johan Bor~ 
chertsen udførte I9. marts 678 stude mod 506 året før, Wilh. 
Lucassen den 21. marts 304 (o i I609 !) -Søren Petersen Begelund 
kunne samme dag som sidstnævnte føre 446 stude igennem, eller 
noget i retning af det dobbelte af udførselen I6o9. Således mærker 
man, hvordan der i foråret I6ro gaves opkomlingene en lejlighed 
til i hvert fald rent kvantitativt at øge deres omsætning. De havde 
i løbet af de sidste 6-7 år vist deres eksistensberettigelse. Odense
anerne havde støt og roligt oparbejdet en handel med kronen 
(herom senere), og de indtægtsmuligheder, som den gav dem, har 
de uden tvivl vidst at bruge også på øksnehandelens område. 

Det samlede eksporttal ved Gottorp nåede I6I2 maksimum for 

første halvdel af I7. århundrede: Ikke mindre end 52.350 stude 
gik i tiden II. november I6II- II. november I6I2 igennem told
stedet, deraf 42.250 stk. alene i forårsmånederne. Afsætningsbetin
gelserne må have været til stede, men så længe vort kendskab til 
studehandelens vilkår og former er så ringe, er det i hvert fald 
besnærende at søge en af hovedforklaringerne på den store eksport 
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dette år i et stort tillæg af studekalve en 6-7 år før, da høsten 
må have været god. 61) 

De følgende to år var den samlede eksport endnu oppe på de 
store højder for i 1615 at få et knæk nedad til en højde af c. 

4o.ooo. Heromkring holdt eksporten sig indtil r62r, da der "kun" 
førtes 33.707 stude gennem Rendsburg. 

Den fynske udførselskurve derimod viser et noget andet forløb. 

Den har nok et knæk nedad 1615, men det er knap så skarpt (den 
fynske eksport ligger r6ro-r6 på mellem 4000 og 5000), og un
der alle omstændigheder stiger kurven igen r6r6, endnu stærkere 

1617, for i r6r8 at nå en hidtil for fynboerne ukendt højde (6.691 
stude gennem Toldsted). Med små udsving de følgende år nås 

I62I det største fynske udførselstal i hele I7. århundrede: 6.990 
øksne førtes gennem Rendsburg i forårsmånederne eller 20.7 pct. 
af det samlede antal udført dette år. 

Arene I6I7-2I må således ubetinget karakteriseres som de fyn

ske købmænds studehandelstid par excellence. Der lå et frisk ini
tiativ over fynboerne i denne tid, ja i hele andet årti af I7. århun
drede. Odenseanerne betød naturligvis en god støtte, og de viste 
jo også på andre områder, at de virkelig formåede noget 62), men 
først og fremmest bider man dog mærke i købmændene fra Assens, 

Middelfart og Bogense. I Assens havde den nu snart gamle Niels 
Mand i sin søn, Jens Mand, fået en ivrig kompagnon og medind
haver af handelsvirksomheden. Den 27. marts 1615 udførte de 
øksne sammen 63), r6r6 træffer vi kun sønnen, men 1617 er begge 

med igen ved eksporten over Rendsburg. Sammesteds lod Jens 
Mand 1621 fortolde 767 øksne, hans far 8or, altså i alt 1.568 
stude! Det er udførselstal, vi ellers kun kender fra de store køben
havnske købmænd som Johan de Willum og Thomas Lorck eller 
flensborgeren Andreas Olufsen 64), så de gode assensborgere kunne 
godt tillade sig at være lidt stolte. Selv Otto Knudsen fra Odense 

måtte se sig flyttet ned på andenpladsen på den fynske eksport
liste af dette tilsyneladende så blomstrende familiehandelshus i 
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Assens. - Derudover kunne Bang'erne i såvel Assens som Bogense 

hævde deres position fint. Det gjaldt Hans og Niels Bang fra 
Bogense og Asmus, Jørgen og - i hvert fald til 1617 - Jens 
Bang fra Assens. Niels Bangs indsats f. eks. var i 2. årti: 1610: 

422 Stude, I6II: 558, 1612: 580, 1613: 300, 1619: 360, 1620: 
357.65 ) Han var altså ikke med hvert år, men når det endelig 
skete, lod det sig også mærke i Bogenses andel. - I . Middelfart 
var der kun een købmand, som handlede med stude: Claus Matzen, 
der begyndte i det store eksportår 1612 med at udføre 136 stk., 
men som snart viste, at han formåede mere (se Middelfarttallene, 
bilag D). 

Der skal ikke her gås nærmere ind på hver enkelt fynsk kølr 
mands eksport i 2. årti af 16oo-tallet. Det turde være nok at gøre 
opmærksom på, at de fleste - og de største- træffes i regnska
berne fra 162o'erne. Deres navne vil man kunne finde på bilag B. 
I de studekontingenter, de udførte i tiden op til 1620, er der stør
relsesmæssigt heller ingen væsentlige forskelle fra dem, de står 
opført med i tabellerne. Svingninger fra år til år må man jo altid 
regne med, de ligesom er en del af øksnehandelens karakter. 

r622 om foråret var afsætningsvilkårene for danske stude imid

lertid ikke særlige gode. Krigen mellem Spanien og Nederlandene 
forhindrede eller hæmmede kontakten med de hollandske opkøbere, 
og mange købmænd måtte gå den tunge vej tilbage til Danmark 
med en del af studene. Hvad man ikke kunne sælge det ene år, 
måtte man så håbe kunne sælges næste forår eller samme efterår. 

Claus Matzen, Middelfart, havde II4 af de 287, han udførte, med 
tilbage, Hans Bang (Bogense?) 48 af I 59, Peter Hegelund, 
Bogense, 56 af 398, Barbra Lucassen fra Odense 50 af 303 og 
Johan Borebertsens enke, Karen, 63 af 374.66 ) Tolderen i Gottorp 
førte nøjagtigt regnskab med, hvor mange øksne der kom tilbage 
- og ikke uden studehandlerens interesse. Thi hvis han skulle 
betale told igen næste gang, han drev øksnene sydpå, ville dette 
betyde et slemt indhug i hans fortjeneste. Heldigvis havde kongen 
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øjnene åbne for dette forhold: Den 19. august 1622 udsendtes 
missiver til lensmændene over Assens, Middelfart og Ribe told
steder, hvori de fik pålagt at instruere tolderne om, at de købmænd, 
der havde rigtige toldsedler fra den første gang, de udførte, og 
nøjagtige beviser for, hvor mange een gang fortoldede øksne, de 

havde drevet tilbage igen, "nu på tilkommende elvertid toldfrit 
drive så mange ud, som de havde drevet tilbage igen". 67) 

Den samlede studeeksport ved Gottorp var I622 nede på 33.568, 
eller så langt nede som den ikke havde været siden I6o6. De føl

gende to år bragte en bedring, omend en ubetydelig. Det gælder 

tillige for den fynske andel. Afsætningsbetingelserne er åbenbart 
blevet lidt bedre. Otto Knudsen, Odense, udførte 1623 644 stude 

og 1624 n63, Jens Mand fra Assens de samme år 760 og 869 
(se i øvrigt bilag B). 

Høsten I624 blev dårlig, og foderet steg kolossalt i pris. 68) 

Vinteren I624-25 blev yderst streng for kvæget. Lensmanden på 
Hagenskov karakteriserede i sin dagbog forholdene således: "Var 
meget ond fodertid så at i april slog (man) en stor part kvæg ud 
om dagen og vel i marts; og kom grøden Gud være lovet så stærk 

og tidlig at de i april nogenlunde kunne hjælpe dem i marken". 69 ) 

Man skulle under disse omstændigheder have ventet et stort fald 

i eksporten foråret I62 5, ikke desto mindre holdt eksporttallet sig 

ret godt. Den fynske andel gik tilbage med godt 900 stk. til 3.68o, 

det samlede eksporttal faldt fra 37·530 til 34.387 stude med faldet 
størst for forårsmånedernes vedkommende. Den danske landmand 
har sikkert haft en stor del af "æren" for, at det ikke gik værre. 
De staldstude, der var opstaldet den forudgående hårde vinter, har 
man gjort alt for at holde i live. Det ville være for stort et økono
misk tab for landmanden - og for landet - om det næsten fær
dige udførselsprodukt med en 5-6 års foder i sig med eet slag 
skulle gå tabt. Da måtte man hellere se lidt stort på, hvordan ung
kreaturerne kunne klare sig. Jeg ville tro, at vi i en større dødelig
hed blandt ungstudene har hovedforklaringen på de høje priser 
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på græsøksne efteråret r625. En gennemgang af prismaterialet fra 
9 sjællandske len viser, at man 1625 betalte græsøksne med priser, 
der i almindelighed ligger over den gængse pris i 162o'erne.70) 

r62 5 havde bragt Danmarks indtt·æden i 30-årskrigen. Det stå

ende spørgsmål blandt købmændene var, hvad dette ville betyde 

for deres handel. Ville det i det hele taget være muligt næste forår 
at sende studene til de nordtyske markeder? Ingen kunne vide det; 
kun kongen syntes at være sikker i sin sag. December 1625 lovede 
han købmænd i Alborg, at den handel, som brabrantske, kleveske, 
mi.insterske og andre købmænd drev med dem ved Elben, ikke på 
nogen måde ville få lagt hindringer i vejen.7 1 ) Den 6. januar 1626 

henvendte kongen sig til aftagerne af de danske stude, idet han 
bad generalstatholderen i Nederlandene publicere for øksenhand
lere i Holland, at de "ahn einkauff und abtreibung der Ochsen 
von uns (kongen) und unser unterhabende Armee durchaus keine 

Verhinderung oder beschwer emfingen.72) Næppe en måned senere 
udstedtes et åbent brev, hvori blev givet de danske studehandlere 

tilladelse til eksport af øksne til juli måned (ellers kun til marts), 
fordi det var at befrygte, at købmændene "udi denne tids besvær
lige tilstand dennem ikke vel for sin værd skulle kunne kvit 

blive.73) Kongen har med andre ord ikke været blind for, at der 
var vanskeligheder; det gjaldt blot om at få købmændene til i hvert 
fald at forsøge at eksportere - ikke mindst af fiskale hensyn 

(told). 

Eksporttallene fra Gottorp taler deres tydelige sprog om, hvor
ledes det faktisk gik med studeudførselen i forårsmånederne 1626. 
Den samlede udførsel viser næsten en halvering fra året før, og for 

fynske købmænd var året rentud fatalt: 6 købmænd var faldet fra 
siden foråret 1625, kun 4 holdt endnu stand. Fra Odense var der 
ikke andre end Otto Knudsen ( 202 stude) og Jørgen Magensen 
(125 stk.), der deltog i eksporten. Jens Mand blev under disse om
stændigheder nr. 1 på den fynske liste med et øksnekontingent på 

494 stude mod 1238 året før. 
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r627 bragte en lille fremgang for fynboerne. Antallet af del
tagende købmænd steg til 7, som dog hver udførte små partier 
(maksimum 272 stk.); Jens Mand fra Assens, der de foregående 
år havde udført ganske betydelige kvanta, nævnes overhovedet ikke 

1627. Han var på grund af sin dristighed nu spillet fuldkommen 
fallit (herom senere). Andre danske købmænd er det sikkert gået 
på samme måde. Krigen har ikke undladt at gøre sin virkning. 

Den udvikling eller rettere nedgang, vi i årene opimod Kejser
krigen og de første år af denne finder i Gottorp-regnskaberne, må 
naturligvis også give sig udslag i fortoldingstallene fra udførsels

stederne i kongeriget: I Kolding fortoldedes 1626 7·371 øksne og 
1627 6.645 mod en udførsel på 13.820 øksne og køer 1621 (12. ja
nuar-I. maj).74) Fra Ribe har vi kun enkelte tal på udskibede 

øksne. 1624 lå udskibningstallet på 5.727 og faldt det følgende 

år til under 3.ooo stk. 1627 er tallet steget til 5-409 øksne 75), og 
den store nedgang i Gottorp kan således tænkes tildels - men 
også kun tildels - at være opvejet ved forøget eksport ad søvejen. 
Enkelte odenseanske købmænd benyttede sig af denne udfør
selsvej.76) 

Desværre er det ikke muligt at følge udviklingen de sidste år 
af r62o'erne, men der er ingen grund til at tro, at billedet ville 
vise sig lysere.- Det er imidlertid værd at pointere, at nedgangen 

i den fynske øksneeksport ikke alene har sine årsager i k1'igen. I vir
keligheden var den begyndt et par år før med afsætningskrisen 

1622 og forstærket ved "produktionskrisen" vinteren 1624-25. De 
fynske købmænd sad ikke inde med den kapital, som kunne ud
fylde de huller, der her fremkom. Det stod i forbindelse med den 

nedgang i deres øvrige handel, som vi mærker omkring 1625. At 
kronen nu ikke mere brugte dem som leverandører - og som følge 
heraf heller ikke solgte så meget til dem - har i den henseende 
været af nogen betydning.77) De københavnske - og på stude
handelens område tillige fremmede - købmænds fremtrængen 

var evident. 

r6* 
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I de første år af r63o'erne lå den fynske andel i eksporten over 
Gottorp og Rendsburg ikke væsentligt over krigs-niveauet. Claus 
Matzen fra Middelfart sad endnu fast i sadelen, men var dog 
trådt i forbindelse med odenseaneren Barbra Lucassens søn, Lucas 
Wilhelmsen.78 ) Otto Knudsen havde fået sin søn, Knud Ottesen, 
med ind i handelen. Før havde han (Otto Knudsen) samarbejdet 
med Hans Ibsen, men skulle den Seeblad'ske familiekreds' handels
traditioner føres videre, måtte sønnen aplæres i den vanskelige 
øksenhandeL - Efter faderens død 1631 var Knud og moderen 
Abigael dem, der afviklede hans forretninger. 79 ) Knud Ottesen 
fortsatte i 163o'erne på egen hånd, men nåede aldrig så højt som 
sin afdøde far, og 1641 døde han som en fattig mand.80 ) Udover 
de her nævnte købmænd var kun Knud Lauritzen, Odense, med i 

eksporten lige efter krigen. 1631 førte han 454 stude gennem 
Rendsburg, 1633 413 over Gottorp. Det i studehandelen deltagende 
antal fynske købmænd var med andre ord stærkt begrænset nu i 
forhold til tiden før kejserkrigen. 

Fra r633-40 er der for vort emne et stort hul i kildematerialet. 
Vi må derfor nøjes med at formode, at den tone, som var slået an 
i begyndelsen af 163o'erne, har holdt sig hele dette årti, og at de 
fynske købmænd, som endnu eksporterede stude, har været under
kastet de samme konjunkturlove som alle andre. - 1636-37 var 
der sygdom blandt kvæget 81), hvad uden tvivl har været en med
virkende årsag til lavere eksport over Toldsted og Assens (se bi
lag A), men de sidste år af 30' erne har situationen efter eksport
tallene fra de nævnte toldsteder at dømme bedret sig. 

Da vi kommer ind i r64o' erne, er kildematerialet straks bedre. 
Dels er Gottorp- og Rendsbmg-regnskaberne igen til vor rådighed, 
og dels har vi den udmærkede fortegnelse over øksne, der er ud
ført over Assens. En sammenstilling af opgivelserne for fynske 
købmænd sidstnævnte sted med dem i Gottorp-Rendsburg giver 
følgende billede: 
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1640 1642 1643 1644 
stk. stk. stk. stk. 

Fynsk andel i Assens ....................... ... . 300 1597 690 II4 
Fynsk andel i Gottorp (og Rendsburg) ... ? ? o 

1645 1646 1647 1648 

Fynsk andel i Assens .......................... . 150 254 632 478 
Fynsk andel i Gottorp (og Rendsburg) ... o 1059 1024 773 

1650 1652 1653 

Fynsk andel i Assens ........................... 301 363 248 
Fynsk andel i Gottorp (og Rendsburg) ... 618 819 1095 

1654 1655 

Fynsk andel i Assens ........ . . .... .. ..... . ..... 211 328 
Fynsk andel i GottorpB2) ···· ··· ·· ············ 208 430 

I årene I644 og I645 er totaludførselen over Assens minimal. 
Totaleksporttallene ved Gottorp er ganske lave på samme tid (se 

bilag A). Forklaringen herpå er ganske simpelt, at Torstensson
krigen har hindret studenes bevægelse over land. Få stude er disse 
år nået til de nordtyske markeder. I stedet for solgte købmænd fra 
Danmark en del øksne i Slesvig og Holsten. Således kan og må det 

sikkert også forklares, at fynske købmænd I644 lod fortolde II4 
og I645 I50 stude i Assens, uden at disse igen træffes i Gottorp. 
For andre år i I64o'erne og I65o'erne møder vi i Assens-regnska
berne købmænd, der fortolder øksne "på eget indavlede foder at 
sælge i Holsten". 83 ) Antallet varierede fra 2 til 70-80 stk. For
bindelsen fra Fyn til Slesvig og Holsten blev holdt vedlige af min

dre købmænd, fra Nyborg: Knud Bjørnsen og Jacob Lerche, fra 
Svendborg: Niels Lauridsen og Anders Samsing, og fra Assens af 
mænd som Anders Bang og Arendt Starck, for at blot at nævne 
et par af de hyppigst påtrufne navne. 

Derudover var - og havde der i lang tid været - en del fynske 
studehandlere, som ulovligt, d. v. s. uden at betale told, drev han
del på Slesvig. Langelænderne førte først deres øksne til Ærø, og 
herfra gik det så i ly af mørket over bæltet til Slesvig.84) Andre 
angav ved toldstederne, at deres stude skulle på foder i Slesvig 
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(opstaldes eller på græs), men i stedet solgte de dem! - Den 
ulovlige trafik foregik i små skuder, der højst kunne tage en halv 
snes stude. Regeringen forsøgte ofte at komme uvæsenet til livs 

gennem specielle forordninger,8 5) ja måtte 1632 endog sende en 
galej til farvandet mellem Fyn og Als for at opsnappe smugler
skuder 86), men senere lovgivning tyder på, at den ulovlige trafik 
ikke desto mindre er fortsat. 87) 

Efter dette "ulovlige" sidespring vil vi vende tilbage til vort 
udgangspunkt: Opgivelserne for fynske købmænd i Assens og Got
torp-Reodsburg i 164o-5o'erne. Bortset fra de helt unormale år, 

1644-45, ser vi da, at eksporten i almindelighed ligger på linie 
med eksporten i 163o'erne. Kun enkelte år nåede man op på over 
I.ooo stk., eller det samme som købmænd fra Bogense og Assens 
alene kunne præstere i tiden omkring 1620. Nu kunne Bogense
købmændene slet ikke være med mere, og Assens-købmændene viste 
sig kun nu og da. Det var den gamle kending, Jørgen Bang, som 
måtte vise, at der endnu var lidt kraft i byens købmandsstand. 

1617 havde han eksporteret 231 stude over Rendsburg og 1618 333 
over Toldsted. Endnu i 164o'erne eksporterede han en del, 1642 
lod han således 5 54 fortolde i Assens, men ellers synes han at 
have handlet lidt på Slesvig og at have drevet en slags opkøbs
handel for andre danske købmænd. B8) Det må have været lidt 
bittert for ham at skulle tage rundt og se studene stå i de adeliges 
eller kronens stalde uden at kunne købe dem for egne penge, så
ledes som han havde gjort før. - Claus Matzen fra Middelfart var 
stadigvæk den eneste studeeksportør derfra, og han var samtidig 
den eneste fynbo, som var kommet igennem krig og kriser nogen
lunde uskadt (se Middelfart-tallene, bilag D). 

Trods det at ingen af de gamle odenseanske storkøbmænd ses 
at have handlet med stude i denne periode (Otto Knudsen, Knud 

Ottesen og Barbra Lucassen var døde henh. 1631, 1641 og 1643, 
men Karen Borebertsen f. eks. levede dog til 1661) 89 ), var det dog 
købmænd fra Odense, som gav det vægtigste bidrag til den fynske 
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eksport. Knud Lauritzens søn, Knud Knudsen 90), har åbenbart 
lært en hel del af faderen 91 ) og vel nok haft et solidt økonomisk 
grundlag at arbejde på. Faderen var død I64I, og Knud havde 
straks overtaget forretningen. I64I førte han 529 stude over 

Gottorp-Rendsburg, I646: I6o, I647: 244, I648: 2I3, I649: 246, 

I650: 262, I65I: 307, I652: 340, I653: 274, I654: 208 og I655: 
250 stk. Peder Pedersen (Lerche), der var flyttet til Odense fra 

Nyborg 92), kunne en enkelt gang (I643) sende ikke mindre end 
502 stude ud af landet, Erik Jørgensen I642: 500 stude og Jesper 
Hansen f. eks. I648: I72 stk. - Men det var ikke noget fremstød 
over en bred front, disse odenseanere lige så lidt som andre fyn

boer foretog på denne tid. Snarere var det spredte bagtropsfægt
ninger, dels mod andre danske købmænd, dels - og i særdeleshed 
- mod ud!ændinge. Købmænd fra Holland, Stade, Bremen, Liibeck, 
Oldenborg etc. træffes i stadig større tal i toldregnskaberne. Hvor

ledes skulle de mindre kapitalstærke danske købmænd (fynboer) 
også kunne klare sig nu i slutningen af 30-årskrigens tid, da efter

spørgselen efter danske stude var formindsket ganske betydeligt? 

Til de som følge heraf vigende, men dog svingende, salgspriser i 

I64o'rne havde ikke svaret en nedgang i omkostningerne (indkøbs
pris, transport o. s. v.), og underskud i forretningen måtte en øksen

handler ofte regne med. 

Det var kendsgerninger, som måtte få dybtgående konsekvenser 
for hele den danske nationalindkomst. Købmanden var jo kun et 

"sidste led" i en proces, der gik ud på at opfodre en kalv til en 
stud, som ved salg på et udenlandsk marked skulle bringe penge 
til landet. Sygdommen i dette "sidste led" bredte sig i det danske 
samfundslegeme. For adelen var det et alvorligt slag, at man ikke 
mere kunne få de høje priser for staldstudene; den beklagede sig 

højlydt, ja I647 gik landkommissarierne endog så vidt som til at 
foreslå en forlæggelse af Elbmarkedet til Ribe 93), hvad man så 

end har ment, det skulle hjælpe. Bedre var deres forslag om i 2 år 
kun at stalde % af det sædvanlige antal stude; det var i virkelig-
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heden det eneste radikale middel på daværende tidspunkt til at få 

priserne i vejret igen. En mindre kvægbestand i r65o'erne 94) har 
sandsynligvis sin rod i dårlige afsætningsforhold i r64o'erne. 

Fynske studehandleres arbejdsforhold. 

Vi har ovenfor i store træk fulgt den fynske studeeksport i første 

halvdel af 17. århundrede, samtidig med at vi forsøgte at betragte 
denne som et led i den samlede danske studehandel i samme 

periode. En række af de problemer, der opstod i forbindelse her

mer, har kun kunnet berøres periferisk, andre er ikke blevet taget 

op til drøftelse. Men sagen er jo den, at det ikke kan være til

strækkeligt blot at følge studeeksportens udvikling rent kvantita

tivt og forsøge at finde hovedårsagerne til dens stigninger eller 

fald. Det primære må under alle omstændigheder blive at finde 

ud af, hvorfor personen, købmanden, handlede på den og den 

måde under de givne ydre rammer. Sagt med andre ord kunne det 

i høj grad være ønskeligt, om vi havde et større kendskab til den 

enkelte købmands økonomiske forhold. Vi ville gerne vide, hvad 

han gav for de øksne, han opkøbte95), om han ved salget i udlan

det fik en pris, der kunne dække også hans omkostninger til trans

port, løn til studedrivere etc. 

Kildematerialet tillader ikke en nærmere redegørelse for disse 

forhold. Vi må nøjes med at antage, at studehandelen for de fynske 

købmænd er foregået på samme vis som for andre danske købmænd. 
Man har på Elbmarkedet eller på de andre udenlandske afsætnings

markeder solgt øksne på afbetaling, således som Niels Mand fra 

Assens havde gjort det til brandenburgeren Elbert Kramer. Niels 

Mand havde ret vanskeligt ved at få sine penge, 960 rdl., hjem, 
hvorfor Christian IV måtte tage affære for sin driftige undersåt. 

Det skete i et brev til kurfyrsten af Brandenburg.96) 

Og måske som følge af svigtende indbetalinger fra de udenland-
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ske aftagere kunne det ske, at de hjemlige leverandører, kronen 

og adelen, måtte vente med deres penge. Gik der alt for lang tid, 
var der ikke andet at gøre end at skride hårdt ind. Den kendte 

øksenhandlerske, Barbra Lucassens søn, Lucas Wilhelmsen, fik det 

at mærke 1635, da der som betaling for øksne, han havde modtaget 

fra Skinderupgård, krævedes udlæg i en bondegård, han ejede.97 ) 

I denne forbindelse er det også værd at bemærke, at mange køb
mænd lod være med at betale told, indtil de havde fået penge 

hjem for deres varer. I flere tilfælde var det da næsten umuligt 

for tolderne at få tolden ind senere hen. Jens Bang i Assens måtte 

således flere gange rykke Carsten Rosenkrantz for et - skulle man 

mene - minimalt beløb af 200 r dl. 98) 

Men der må også have været mere "positive" sider ved øksne

handelen. De ovenfor fremdragne eksempler må næppe betragtes 

som normgivende. Købmændene må have tjent, og tjent godt, ved 

denne handel, i hvert fald i perioden op til kejserkrigen, hvor vi 

kan træffe den samme købmand i regnskaberne år efter år (Otto 

Knudsen f. eks.). - Der er som bekendt fremsat den teori, at 

studehandel i r63o'rne og r64o'rne for de danske købmænd nær

mest er at betragte som et nødvendigt onde, et bi-erhverv. Adelen 

havde på den tid mindre likvid kapital, og som betaling for leve

rede varer var købmændene derfor nødt til at tage staldstude. Det 

underskud, de eventuelt fik ved salget af disse i udlandet, dække

des ved forhøjelse af priserne på de leverede varer. Opkøb af stude 

på lensgårdene må stort set betragtes som værende et led i køb

mændenes handel med kronen.99) 

Har denne teori gyldighed også for tiden op til 1630. Det er et 

spørgsmål, som er vanskeligt at besvare direkte. Hvad de fynske 
købmænd angår, kan der ikke herske tvivl om, at deres store øksne

handel i 2. årti af 17. århundrede står i nøje forbindelse med deres 

hele handel med kronen. Odenseanere som Otto Knudsen, Johan 

Borebertsen og Knud Lauritsen fik gennem de penge, de herved 

tjente, et godt grundlag at arbejde på - også på øksnehandelens 
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område; men det er værd at pointere, at det er yderst sjældent, at 
øksne gives som betaling for varer leveret til kronen. I langt de 
fleste tilfælde er det korn. De opkøb af øksne, som f. eks. Otto 
Knudsen foretog i Antvorskov len, skal derfor snarere betragtes 
som et udtryk for, at han havde sine forbindelser i orden, end som 
et udtryk for indkassering af gæld i form af naturalier. I over
ensstemmelse hermed står da også den kendsgerning, at Otto Knud
sen altid betalte kontant.100) Det uberettigede i at lade oven
nævnte teori få gyldighed også for tiden før kejserkrigen vil træde 
tydeligere frem, når vi betragter købmændene i de mindre fynske 
byer, Assens, Middelfart og Bogense. Thi det er en given sag, at 
deres handel med kronen, leverancer til kronen, har været mini
maP01). - Men med adelen? Efter de indførte varers mængde at 

dømme ikke af nogen imponerende størrelse.102) Nej, jeg vil på 
grundlag af de få oplysninger, vi har, mene, at købmænd har kun
net drive aktiv studehandel, uden at denne behøver at være af

hængig af leverancer til kronen og adelen m. m. Studehandelen 

har i sig selv været indbringende. Det tør i al fald siges at gælde 
for tiden I6oo-162o, da afsætningsvilkårene var gode. En anden 
ting er så, at et enkelt uheldigt øksneår kunne få de største ube
hagelige konsekvenser for dem, der ikke havde andre handelsgrene 

at slå sig tilbage på. Kom der en længere årrække, i hvilken øksen
handelen lammedes, gik det ud over størsteparten af købmændene. 
Tiden umiddelbart før kejserkrigen (og selve denne) var i så hen
seende afgørende for mange købmænd. - Som et eksempel -
måske et grelt - på en fynsk købmands endeligt som studehandler 

har jeg valgt Jens Mand fra Assens. 

Jens Mand havde begyndt sin studehandel netop på det rette 
tidspunkt, hvor afsætningsvilkårene var gode ( 1615). I løbet af 
få år oparbejdede han takket være de gunstige konjunkturer kom
bineret med personlig foretagsomhed en betydelig handelsvirksom
hed. Flere handelstjenere var snart i hans sold lOS), faste faktorer 

i Hamborg 1°4 ) sørgede for, at kontakten med de udenlandske op-
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købere af stude blev holdt vedlige. Men der var ligesom noget 
forceret over hans handel, det hele var skudt lidt for hurtigt i vejret. 
Et par uheldige øksneår skulle få det hurtigt opbyggede tårn til 
vakle: 1622, da afsætningen i udlandet var vanskelig, og prisen på 

stude ganske naturligt gik ned, førte han 1.033 øksne gennem 
Gottorp. Det har ganske givet ikke været et godt år for ham rent 
økonomisk. Ikke desto mindre var han uforsigtig nok til at indlade 
sig på Spanienshandelen med salt også. Måske har han netop heri 
ment at kunne tjene penge til fremme af sin studehandel, men 
skæbnen ville det anderledes. Da han efter den hårde vinter 1624 

-25 i foråret 1625 udførte ikke mindre end 1.238 øksne, fik han 
et alvorligt knæk. Staldstudene har sikkert været dyre dette for
år 105), opstaldingen af øksne var blevet mere kostbar, og til de 
forhøjede udgifter svarede ikke en stigning i indtægterne ved salget. 

Under disse omstændigheder synes han at være begyndt at foretage 
pengetransaktioner, som ikke kunne stå for en nærmere juridisk 
prøvelse. Peder Nielsen fra Nyborg havde givet ham 3.ooo rdl. 
med til sin faktor Herni von Annamiæ i Hamborg. I august 1625 

lod Peder Nielsen Jens Mand anklage for ikke have overleveret 
alle pengene.106) Maj 1627 anklagede "den lille konge på Fyn", 

Jørgen Brahe på Hagenskov, ham for ikke at have aflagt regnskab 

for flere tusinde rdl., som Jens Mand på Jørgen Brahes vegne 
skulle handle med på Kieler omslag.107 ) - Den 6. februar 1626 
kunne han endnu stolt offentligt erklære, at "Gud være lovet" så 

havde "endnu ingen, enten adel eller u-adel" kunnet forfølge ham 
retsligt for gæld.108) Det var i sandhed ord på rette tidspunkt, thi 
endnu samme måned begyndte kreditorerne at melde sig. Johan 

Friis til Løgtved krævede den 17. februar 717 rdl., som Jens Mand 
skyldte ham.109) Falk Lykke indstævnede ham den 22. februar for 

gæld for øksne, der havde stået over tiden.HO) Andre kreditorer 

var Marcus Bille (1464 rdl. 2 ort), Claus Daa (7221;2 rdl.) o. s. v., 
o. s. v. I alt beløb Jens Mands gældsposter sig til henimod 1o.ooo 

rdl., heri også medregnet gælden til borgerlige kreditorer, frem-
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mede såvel som udlændinge. Jens Mand var ganske ude af stand 
til at betale. Derfor foretog man udlæg i hans varelager og hans 
jordegods, ja selv en sten i Assens kirke måtte tages i gældsbeta
ling.111-) Til sidst vidste han ingen anden udvej end at stikke af 
fra det hele 112) og efterlade alt besværet til sin kone.113) 

Således kunne det altså gå for en af de store, således skulle hans 
blomstrende handel ende i gæld og armod med deraf følgende 
sagsanlæg fra medborgeres side. Det er på en måde et tilfælde, at 
vi netop har kunnet følge Jens Mands studehandel, men eksemplet 
er alligevel oplysende. Det sætter en særlig farve på billedet af de 
fynske øksnekøbmænd, gør det måske mere forvirrende, men sam
tidig også mere realistisk. 

Hvilke stridigheder har handel - dengang som nu - i det hele 
taget ikke afstedkommet? Mellem stat og borger og borgerne 
imellem. Vi plukker et par fynske eksempler ud. 

1644 havde tolderen i Middelfart købt et parti stude uden "udi 
tilbørlige tider" at anmelde dem til lensmanden, således som loven 
pålagde det. Han havde selv sat dem på foder og siden overskibet 
dem ved Middelfart - som græsøksne! I allerhøjeste grad et lov
brud. 8. juli 1646 kom sagen for retten første gang. Landsdomme-

-"' 
ren frikendte imidlertid tolderen med den motivering, at denne 

ikke var blevet gjort bekendt med de kongelige forordninger. "Den 
offentlige anklagemyndighed" fandt dommen utilfredsstillende og 

appellerede til herredagen, som tog sagen op igen 8. maj 1647. 
Denne retsinstans var aldeles ikke i tvivl om, hvordan man fra 
statsmagtens side burde forholde sig over for en sådan lovbryder; 
dommen faldt også prompte. Thi kendtes for ret: Studene forbrudt 
til kongen, dertil en bøde på 500 rdl.114) 

Mattias Witte, borger i Rudkøbing, sluttede i 164o'rne aftale 
med Niels Lauridsen fra Svendborg om levering af 100 staldøksne. 

Ifølge herredagens domsprotokol fra 19. juni 1649 115) skulle Mat
tias Witte have forpligtiget sig til at betale Niels Lauridsen 200 
rdl. in specie på forskud, hvilket ikke var sket. Den nærmere grund 
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hertil finder vi i referatet af den genoptagne sag 28. juni 165o.116) 

Niels Lauridsen havde nemlig slet ikke så mange staldstude, og han 
var derfor ganske enkelt gået ned på akseltorvet i Svendborg for 
at købe græsøksne som supplement. Selv kaldte han dem "andre 
gode øksne efter dannemænds vurdering", men Mattias Wittes 
fuldmægtig havde naturligvis straks protesteret mod en sådan om
gåelse af aftalen. Herredagen måtte give Mattias Witte medhold; 
Niels Lauridsen dømtes til inden 6 uger at betale ham Ioo rdl., 
skete det, skulle han slippe for videre tiltale. 

Herredagsdombøgerne, herredstingbøger og bytingbøger kan give 
mangfoldige oplysninger om handelsforhold i datidens Danmark. 
De må drages med ind i en undersøgelse af dansk handel, thi ser 
man på de ovennævnte uddrag, lægger man straks mærke til, at 
der ikke blot er tale om en uddybning af vor viden om allerede 
kendte fakta, men endog om inddragelse af helt nyt materiale: 

Ingen af de ovenfor nævnte købmænd kendes fra de hidtil benyt
tede kilder. 

Resume. Konklusionerne af hvad ovenfor er sagt om studeeks
porten c. 16oo-c. 1650 må i hovedtræk blive følgende: 

Perioden falder i to helt forskelligt prægede dele: a) Tiden til 
op omkring kejserkrigen, da øksneeksporten blev båret frem af en 
højkonjunkturbølge, og handel med stude var en lukrativ handels

gren. b) Tiden under og efter kejserkrigen, da ustabilitet var frem
herskende, færre og færre danske købmænd som følge deraf tog 
del i øksneeksporten. 

Den fynske øksneeksport følger i det store og hele den alminde
lige udvikling med udsving fra år til år, men med visse perioder, 
hvor eksporten lå højere (lavere) end i andre. Den fynske øksne
eksport nåede sit højeste niveau i perioden 1617-21 (se bilag D). 

Odense er blandt de fynske byer dominerende hele perioden. 
Efter byernes størrelse er Assens og Bogenses bidrag dog ganske 
betydelige. Købmænd fra disse byer har en stor del af æren for 

den store eksport 1617-21. Efter kejserkrigen gør de to byer sig 
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ikke rigtig gældende mere. Middelfarts bidrag (ved købmand Claus 
Matzen) holder sig derimod ret konstant. 

Købmændene, der tog del i eksporten, var fra 1610 op til 1630 
næsten de samme hvert år (se navnene på bilag B) . De største 
var Otto Knudsen Seeblad, Johan Borebertsen og dennes enke 
Karen, Barbra Lucassen (alle fra Odense), Niels og Jens Mand 
(fra Assens) og Claus Matzen (fra Middelfart). I tiden efter 1630 
træffer vi af disse storkøbmænd kun Claus Matzen, der sammen 
med Jørgen Bang fra Assens udgør den tiloversblevne del af den 
fynske studehandlerstand fra første trediedel af århundredet. Alle 
andre er i 164o'erne og 5o'erne fuldstændig forsvundet fra regn
skaberne.-

Kornhandel en. 

Korn var ved siden af stude hovedeksportvaren i begyndelsen af 
det 17. århundrede. Den mængde, man udførte, var stærkt svin
gende, afhængig af høstudbyttet og afsætningsvilkårene i udlandet. 
Arkivar Gunnar Olsen har taget hele den danske kornhandelspolitik 
i tiden I6IO-I66o op til behandling 117), og til denne kan der 
henvises i store træk for at få den almindelige baggrund. Selv om 
Gunnar Olsens tal vel ikke har absolut værdi, er den tendens, de 
giver udtryk for, dog uomtvistelig, og den geografiske slagside, 
hans materiale har ved væsentligst at være bygget på østdansk 
kildestof, er ikke ensbetydende med, at undersøgelsen ikke er 
brugbar på andre landsdeles forhold. ns) 

Når vi her specielt skal se på de fynske købmænds kornhandel, 

kan det have sin værdi at søge opklaret, hvor de fik deres korn fra, 
og hvor store kvanta det drejede sig om, kort sagt at undersøge 
opkøbsmarkederne. 

Der kunne ifølge sagens natur kun blive tale om opkøb hos de 
tre grundejerkategorier, som fandtes i datidens Danmark: kronen, 
adelen og bønderne. Jeg tør ikke helt afvise muligheden for, at 
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bønderne har kunnet sælge en del.119) Men foreløbig må vi nøjes 
med at se på kornsalg fra adelige og kongelige gårde. 

Hvad de førstnævnte angår, står vi med et materiale, der i hvert 
fald ikke overbeviser ved sin mængde. Skønt vi ved, at adelen om

kring 1650 ejede c. 47 pct. af det danske landbrugsareaP20), og 
som følge heraf også må have bidraget væsentligt til den danske 
kornproduktion, mangler vi en mængde kilder til belysning af for
holdet mellem den adelige produktion og aftageren, købmanden, 
hvadenten denne nu var en udlænding eller en dansk købstads
borger. Enkelte glimt kan vi dog få. Jens Mand fra Assens, hvis 
hovedfelt i øvrigt lå på studehandelens område, oplyser selv, at 
han havde gode forbindelser med fynske adelsfolk, bl. a. med 
Ellen Marsvin.121) Andre holdt sig ikke strengt til deres landsdel. 
Otto Knudsen, Odense, handlede med rigsråd Eske Brock; r6r9 
fik sidstnævnte r.6rrlh rdl. for malt, et beløb som Otto Knudsen 
betalte gennem en hamborger.122 ) Allerede dette faktum tyder 
på, at odenseaneren må have været med i storhandelen. Odense

aneren Hans Brun og Peder Nielsen, borgmester og tolder i 
Nyborg, aftog ret anselige mængder af Sofie Brahes korn. r627 
var Hans Bruns betaling herfor 1.920 rdl., Peder Nielsens r.ooo 
rdl. En del af beløbene fik hun på Kieler omslag.123) 

Bedst underrettet er ·vi om købmændenes bandel med kronen, 

der på een gang kunne være en udmærket kunde og leverandør. 
Det højeste en købmand kunne opnå, var at blive leverandør til de 
store virksomheder i København, til Bremerholm, hæren, til op
førsel af nybygninger m. m., thi herigennem blev hans tilgode
havender ofte så store, at rentekammeret fandt det bedst at benytte 
den mindre "smertefulde" betalingsform at anvise landbrugsvarer 
til gengæld. Anvisningen på korn i eet eller flere af kronens len 
var den mest yndede fremgangsmåde. Under disse omstændigheder 

kunne man fristes til at kalde købmændenes handel med kronen 
en byttehandel. Denne handelsform har købmændene sikkert ikke 
været utilfredse med; de vidste på den måde så nogenlunde, hvad 
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de kunne vente at få af det korn, som alle var ude efter, og som 
i udlandet oftest var stærkt efterspurgt.124) 

I denne heldige stilling stod i begyndelsen af det 17. århundrede 
en del fynske købmænd. Odenseanerne Otto Knudsen, Johan 
Borebertsen og Hans Brun havde i løbet af det første årti af år
hundredet, hver på sit felt, oparbejdet en så betydelig handel med 
kronen (herom senere), at de som følge heraf i den følgende tid 
fik anvist korn i flere af kronlenene. Dog fik de ikke i alle tilfælde 

kornet anvist. Til tider hentede f. eks. Otto Knudsen og Johan 
Borebertsen blot korn i et eller andet len - altså efter forhand
linger med lensmanden - uden at betale det. Betalingen blev da 
henvist til at ske i rentekammeret,125) vel nok ud fra den betragt
ning, at man alligevel skulle levere varer til kronen, og at det 
derfor ville være behageligst for begge parter, om man til sin tid 

kunne gøre mellemværendet op på een gang. 
For købmænd, der således fik varer uden direkte at sætte kapital 

i disse, gjaldt det om ikke at forkøbe sig, men hele tiden holde 
nøje regnskab med, hvor meget der kunne hentes fra lensslottene, 

førend kornets værdi oversteg - eller ville overstige - de leve
rede varers. Navnlig i kornspekulationsperioder lå faren for, at 
en købmands kreditkonto i rentekammeret kunne blive til en debet
konto nær. De ovennævnte odenseanske købmænd havde i så hen
seende et afskrækkende eksempel i deres afdøde bysborger, den 
berømte Oluf Bager.126) Og dog var Otto Knudsen 1621 blevet 
kronens debitor, fordi han de foregående år havde hentet et særligt 
stort antal tdr. korn i Nyborg len.127) Tilfældet ville, at kronen 
samtidig havde mindre brug for ham som leverandør, hvad natur

ligvis snart gav sig udslag i formindskede "opkøb" i lenene - og 
færre og færre anvisninger. Ved midten af 162o'erne var det slut 

med Otto Knudsens "byttehandel" med kronen. 
Det samme gjaldt for en række mindre købmænd fra Sydfyn,128) 

som kun havde fået anvist korn fra lenene. Omkring 1620 havde 
de årligt som følge af deres murstensleverancer til Københavns 
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slot fået anvisning på rug og byg fra Antvorskov len på Sjælland. 
Da leverancerne hørte op r624, forsvinder deres navne fra lens
regnskaberne. 

Det ville være formålsløst nærmere at gå ind på den enkelte 
fynske købmands udbytte af denne form for handel med kronen. 
Den er tidsbegrænset til perioden r6oo--r625, og den har været 
af ikke ringe betydning for købmændene. Fynske købmænd mod
tog i ovennævnte tidsrum - enten som anvist eller som værende 
et led i deres mellemregninger med kronen - c. 3o.ooo tdr. 
korn,129) hvoraf de tre ovennævnte odenseanere (Otto Knudsen, 
Johan Borchertsen og Hans Brun) tegnede sig for de c. 2o.ooo tdr., 
sydfynboerne for resten. Hvis vi for de to første årtier af r6oo

tallet sætter en middelpris på 1.3 rdl. pr. td.130) og antager en 
jævn fordeling af leverancerne, ville denne kornmængde altså re

præsentere en værdi af 39.000 rdl. Dette beløb siger også en hel 
om de fynske købmænds leverancer til kronen. 

Anvisningerne på korn i lenene og opkøb, der har været et led 
i mellemregningerne med kronen, kan til tider kontrolleres i lens
regnskaberne. Bemærkninger som, at den og den købmand har 
fået korn efter kgl. hofmesters, statsholderens eller kongens egen 
ordre, er meget almindelige. Antvorskov lensregnskaber angiver 

således tydeligt, hvad der på den vis er gået fra lenets beholdnin
ger; desværre fremgår det ikke altid af de fynske lensregnskaber, 
hvilket korn der er blevet betalt for, og for hvilket betalingen er 
henvist til rentekammeret Regnskabsføringen i de forskellige len 
har med andre ord ikke været normaliseret. Til tider var man endog 
i tvivl om, hvorvidt anvist korn skulle opføres på indtægts- eller 
udgiftskontoen. På Odensegård brugte Henning V alken do r f den 
lidt besværlige fremgangsmåde, at han i regnskabet indførte anvist 
korn og det herfor skyldige beløb på indtægtssiden, hvorefter han 
i rentekammeret - for at få regnskabet til at passe - forlangte 
beløbet udbetalt.131) 

På grund af ovennævnte uklarheder er det umuligt at fastslå, 
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hvor meget korn der gik fra lenet som følge af købmændenes 
mellemregninger med kronen, og hvor meget købmændene købte 
(hvad man kunne kalde) "selvstændigt". Når alt kommer til alt, 
er det jo også et spørgsmål af underordnet interesse. Det er af 
ulige større værdi at få et overblik over, hvor mange tdr. korn 
de enkelte len overhovedet kunne undvære hvert år, og hvilke 
købmænd der ret faktisk stod som aftagere. 

Af forskellige grunde har jeg måttet indskrænke undersøgelsen 
af lensregnskaberne til det fynske område og et enkelt nabo-len: 
Antvorskov. Jeg bruger udtrykkelig ordet indskrænke, thi for at få 
et helhedsbillede af, hvor store mængder korn fynske købmænd 
fik fra kronen, ville en gennemgang af så at sige alle bevarede 
lensregnskaber fra perioden 16oo-165o have været nødvendig. 
Anvisninger tyder nemlig på, at fynboerne ingenlunde kunne få 
nok i de fynske len. I perioden 16oo-163o fik Otto Knudsen, 

Johan Borebertsen og Hans Brun, Odense, korn fra så "fjerntlig
gende" len som Aakær og Skanderborg, Kalundborg og Kolding
hus og Antvorskov. Jens Mogensen, Odense, fik 1613 291 tdr. rug 
i Stiernholm len.1 3 2 ) Årsagen til denne spredning, antager jeg, er, 
at de fynske len ikke har kunnet tilfredsstille købmændenes for
dringer. Ville - eller skulle - de have stort mere end 1.000 tdr., 

måtte de søge til andre landsdele. På Fyn synes kun Odensegård og 
Nyborg len at have kunnet præstere over 1.000 tdr. årlig, vel at 
mærke når høsten havde været jævnt god. -

Kornleverancerne til fynske købmænd belyst udfra lens

regnskaberne. Tiden I6oo-I63o. 

Rugård lens kapacitet var ikke særlig stor. Kornsalgene herfra 
ligger på kvanta, der for bygs vedkommende har 61 og 169 tdr. 

som yderpunkter, for rugens vedkommende 3 og 49 tdr.133) Dertil 
kommer nu og da lidt havre. Det er klart, at der her ikke var 
plads for mange købmænd. En enkelt kunne under alle omstændig-
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heder sagtens bruge alt det, man kunne undvære her. Den kendte 

øksnekøbmand, Peter Begelund fra Bogense, købte 1612: 156 tdr. 
byg og 28 tdr. havre, tolder og studehandler Jens Bang fra Assens 
samme år: 3 tdr. rug og 68 tdr. havre. I første halvdel af 162o'erne 
træffer vi hvert år Claus Matzen fra Middelfart med opkøb på 
166-169 tdr. byg. Ingen af de store odenseanske købmænd har 
åbenbart følt trang til at hævde sig i Rugård len; de havde brug 
for anderledes større mængder. 

Derfor møder vi heller ingen odenseanere blandt opkøberne i 

Hagenskov len, hvis ydeevne, hvad korn angår, tilsyneladende ikke 
var meget større end Rugårds. Hagenskovs beliggenhed giver vel 
nok forklaringen på, at Assens-købmændene indtil midten af 
162o'erne er de eneste kornaftagere.13 4 ) Niels Mand var aftageren 

16n, da han fik 133 tdr. rug og 167 tdr. byg, Jens Bang fra 

1612-16 og Jens Mand fra 1617-25 med godt og vel 300 tdr. 
rug og byg årlig. Alle tre var storeksportører af øksne, men har i 
kornhandel ment også at kunne finde fortjenstmuligheder. Rugård 
og Hagenskov lensregnskaber er dog de eneste, hvori de træffes, 
så efter deres handel med kronen at dømme må korn have været 

en langt mindre vigtig handelsvare for dem end øksne. -

Odenseanske købmænd havde i tiden op til 1630 faktisk monopol 
på Odensegård lens korn (kun 1620 står en Flensborg-købmand 

opført som aftager af 300 tdr. havre). Den mængde byg, lenet 
kunne undvære, var naturligvis afhængig af høstens størrelse, men 

lå almindeligvis på over I.ooo tdr. I perioden 16I0-2o var Johan 
Borebertsen hovedaftageren. I de to år, 16n og 1612, havde han 

således fået i alt 2.88o tdr., og 1614 måtte han betale eller rettere 
afregne for 1.22 5 tdr.1 3 5) Richard Knudsen (Seeblad) fik 1615 og 
1616: 360 tdr. byg årlig,136 ) dem betalte han for i rentekammeret. 
I 162o'erne møder vi Hans Brun, der 1622 fik 654 tdr., 1623: 

1020 tdr., 1627: 396 tdr., og Augustinus Ebel, der 1630 fik 1013 
tdr., men derudover ved vi, at Otto Knudsen et par år fik alt lenets 
korn efter udtrykkelige ordrer til lensmanden desangående.1 3 7 ) 
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Samtidig udgik ordre tillensmanden over N y borg len om at lade 
Otto Knudsen få alt det korn, man kunne undvære.138) Det var i 

virkeligheden blot at understrege bestående forhold, thi siden I6I4 
havde han været eneaftager af byg fra lenet, en stilling han beva
rede en halv snes år (se bilag E). Hans leverancer til kronen havde 
i denne forbindelse ikke været uden betydning.139) Da de først 
hørte op, var det straks sværere for ham. I624, da høsten havde 
været dårlig, indsendte han en ansøgning om at få kornet også 
dette år. Kongen kunne godt gå med hertil,140) hvorimod lens
manden knap var så begejstret: "Og haver Otto Knudsen udi 
Odense for nogen tid leveret mig kongl. mt's nådigste skrivelse 
at hannem skal ydes alt kongl. m t' s byg af Nyborg len. Så ville 
jeg gerne, at jeg måtte vide, om bønderne ikke kan komme kornet 
af sted, om de fattige folk da måtte give penge, som købmanden 
skal give".141) De ynkværdige forhold, som herskede for lenets 

bønder dette år, har sikkert været medvirkende til, at Otto Knudsen 
alligevel ikke fik noget. - 2I. juni I625 bevilgede Prins Christian 
"at Otto Knudsen i dette år må beholde landgilden af Nyborg slot 
som han hidtil har haft den ... " Hans kvittering for modtagelsen 

af det (dat. 26. april I626) lød kun på 29 tdr. rug og 9I tdr. byg. 
Det var sidste gang, Otto Knudsen modtog korn fra kronen over
hovedet!-

Antvorskov len var meget rigt kornmæssigt set. Intet under, at 
rentekammeret ofte anviste købmænd fra Fyn korn her. Gennem 

anvisninger eller ved mellemregninger fik Hans Brun, Odense, i 

tiden I6o7-I623 (fordelt på I3 år) c. 6.760 tdr. byg og godt og 

vel I. 700 tdr. ru g herfra. - Derudover foretog en række fynske 
købmænd "selvstændige opkøb" i lenet. Otto Knudsen fik I6I3-I4 
920 tdr.rug og 8I6 tdr. malt, I6I8-I9 648 tdr. malt, og i I62o'erne 
var Peder Nielsen fra Nyborg mange gange på opkøb på den anden 
side bæltet. I6I9-20 købte han således 744 tdr. malt, I62I-22: 
6oo tdr. rug, I622-23: 768 tdr. byg, I623-24: I.o56 tdr. malt 
og I630-3I: 372 tdr. byg. Selv helt fra Bogense kom Hans Bang 
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1621-22 for at hente 2.140 tdr. rug.142) I alt modtog fynske køb
mænd i begyndelsen af 162o'erne følgende kvanta korn, byg og 

malt: 143) 

162o-21. ... . ......... . . . . ..... . 
1621-22 ...... ... .... . ... . .. ... . 

1622-23···· ·· · ·· ··· · · · · · ·· ·· ··· 
1623-24····· · ·· · ············· ·· 
1624-25········ ··· · ·· ··· ······ · 
1625-26 .... .. .... .. .. . . . .. . . .. . 

1626-27·· · ···· ···· · ··· · ······ ·· 
1627-28 . . ... . . .... . . ... .. .... . . 

4·373 tdr. ( = 23.0 % ) 
o tdr.( = o.o % ) 

3.673 tdr. ( = 30.3 % ) 
4·400 tdr. ( = 26.2 %) 

72 tdr.( = 0.7 %) 
o tdr. ( = o. o %) 
o tdr. ( = 0.0 %) 

38 tdr. ( = 0.2 %) 

Tallet giver et ganske udmærket billede af den ekspansive kraft, 
der var i den fynske købmandsstand i begyndelsen af 162o' erne. 

Selv på sjællandsk område kunne de altså få fodfæste. Men tallene 
viser samtidig også, at det brat er gået tilbage for dem. Køben
havnerne blev deres umiddelbare efterfølgere som aftagere af Ant
vorskov lens korn.-

Endnu et stykke tid holdt fynboerne sig i de fynske len, men 

omkring 1630 - noget bestemt år kan ikke fastsættes - møder 

vi københavnerne også her (se bilag E). Vanskelige år, produk
tionskriser i slutningen af 1620'erne,l44) ophøret med leverancerne 

til kronen, krigen 1625-29, nedgangen i studehandelen, altsam
men virkede i samme retning: Fynboerne kunne ikke klare sig mere 
mod de københavnske mænd, som nu var blevet regeringens, kro
nens, leverandører og dermed også hovedaftagerne af lenskornet. 

Jacob Madsen fra Christianshavn var en af dem, som allerede 

før 1630 havde foretaget opkøb på Fyn og eksporteret korn fra 
Nyborg.145 ) Han havde haft store leverancer til kronen og var i 

det hele taget en købmand, som kongen havde fattet tillid til og 
derfor benyttede til mange forskellige hverv. Da Jacob Madsens 
tilgodehavender i begyndelsen af 163o' erne beløb sig til mange 
tusinde rdl., måtte man som sædvanlig i sådanne tilfælde anvise 

ham korn i lenene.146) Fra Nyborg len fik han 1634: 1.173 tdr. 
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byg,147 ) og september r637 fik Jørgen Brahe, Hagenskov, ordre 
til at lade ham få 130 tdr. rug og r8o tdr. byg,148 ) hvad sikkert 
var alt, lenet kunne undvære det pågældende år. Samtidig fik Sten 

Bilde på Ru gård ordre til at levere ham 4 5 tdr. rug og r 24 tdr. 
byg.149) Ikke desto mindre lyder Jacob Madsens kvittering for 

modtagelsen på 46 tdr. rug og c. r6o tdr. byg "efter kgl. maj.s 
missive".l50) Jeg kan ikke se anden forklaring på denne uoverens
stemmelse, end at kongen har ment, at det af ham fastsatte antal 
tdr. var hele lenets overskud. Da man er kommet et stykke hen på 
foråret, har det så vist sig, at der godt kunne blive lidt mere til den 

kornhungrende Jacob Madsen. r644 fik han gennem en vis Jens 
Clausen fra Assens leveret et kvantum rug og byg fra Rugård 
nøjagtigt på størrelse med den mængde, han rent faktisk fik 
1637-38.151) ______... Det kunne endda gå med, at en københavner 
således fik korn hovedsageligt fra de mindre len, men værre for 
fynboerne var det, at Nyborg og Odensegård lens korn snart også 
gik til københavnerne. I Nyborg lensregnskaber træffer vi stor

købmændene Rasmus Jensen, Nichel Kock og Hans Trægård (se 

bilag E). De tre var participanter i det Østeisø-kompagni, som fik 
stadfæstelse r636. Allerede 19. maj r63 7 gav kongen rentemestrene 
ordre til at udbetale 5-490 rdl. til Hans Trægård for hamp (Riga
hamp?), kabelgarn og bly, han havde leveret kronen,152 ) sandsyn

ligvis på kompagniets vegne. Ellers betalte man med korn: r639 
og r64o fik Hans Trægård og Rasmus Jensen henholdsvis r.ooo 

og I.I3I tdr. korn fra Nyborg slot "på det østerske kampagni's 
vegne",153) og på samme tid fik de alt korn fra Odensegård, 
Hagenskov og Rugård, 154) foruden det, der blev anvist dem i 
jyske, sjællandske og skånske len! I r64o'erne træffer vi atter 
andre navne i de fynske lensregnskaber, men stadigvæk køben
havnere. Wilhelm Wilhelmsen fik r645 efter Corfitz Ulfeldts ordre 
alt korn fra Rugård,155) og r648 gav Corfitz Ulfeldt Sten Bilde 
ordre til at lade Henrik Møller, tolderen i København, få Rugårds 
korn.156) Ulfeldts umættelige ærgærrighed, således som den i disse 
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år gav sig udtryk i hans egenmægtige styre af rentekammeret og 
hans profitjageri i ledtog med de store, københavnske købmænd, 
fik man også at føle i de fynske - som andre danske - len og 
byer l Thi de fynske købmænd var under disse omstændigheder 
blevet degraderet til at være fuldmægtige eller handelstjenere for 
københavnerne. Wilhelm Wilhelmsen havde som sin repræsen

tant "ærlig og velbyrdig mand" Peder Pedersen (Lerche) fra 
Odense,157 ) Hans Trægård og Rasmus Jensen som deres fuldmæg
tig odenseaneren Carsten Thomsen.158) 

Det skifte, som i tiden omkring I63o så tydeligt fremgår af 
bilag E, er et typisk eksempel på fynboernes forsvinden fra "deres 
egne" len og københavnernes fremtrængen. Desværre er det ikke 

muligt at få oplyst, hvorvidt den københavnske ekspansion er fore
gået over en bredere front, d. v. s. om fynboerne også er blevet 
fortrængt fra de adelige gårde. Vi vil dog kunne få en vis ide 
herom ved at se lidt på de fynske købmænds eksport inden for den 

her behandlede periode. Langt den største del af det korn, man 

opkøbte, gik nemlig til eksport. 

Her støder vi imidlertid straks på vanskeligheder. Mens told

regnskaberne fra enkelte skånske og sjællandske byer (Malmø, 
Y stad, Køge, Helsingør) er bevaret i så stor mængde, at eksporten 
af korn i hvert fald kan følges i perioder, er vi ilde farne med 

materiale fra fynske byer. Kun Nyborg toldregnskaber er bevaret 
og det endda kun for to år: I627-28 og I628-29. På trods heraf 
vil jeg dog mene, at en gennemgang af dem kan have sin interesse 
og værdi. Dels kan man herigennem se, hvorledes eksporthandelen 
de to år former sig, og dels skulle det være muligt og tilladeligt at 
finde tråde frem, der kan bindes til regnskabernes oplysninger: 
Målet med den følgende fremstilling er da ikke blot at få opklaret 
den fynske korneksports kvantitative udvikling - det er umuligt 
- men også at give et lille indblik i den fynske kornhandels for

mer og vilkår i videre forstand. 
Eksporten fra Nyborg I627-28 og I628-29 havde ikke nogen 
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imponerende størrelse sammenlignet med f. eks. eksporttaUene fra 
Malmø og Y stad: 

1627-28 ..... .. . . .. .. . . 
1628-29 ............. .. 
1629-30 ....... .. ..... . 

Malmøl59) 

32.795 tdr. 
31.764 tdr. 

Ystad 160) 

13.189 tdr. 
? 

16.214 tdr. 

Nyborg161) 

6.641 tdr. 
8.051 tdr. 

? 

En lille stigning gør sig gældende 1628-29 trods det, at året 
1628 var et decideret dårligt høstår ikke alene herhjemme, men i 
hele Nordeuropa, men det må retfærdigvis anføres, at en stor del 
af eksportkornet udgik fra Nyborg havn så tidligt på forsommeren, 

at det må stamme fra 1627 års høst.1 62 ) Både r627 og 1628 måtte 
regeringen hen på året skride til udstedelse af udførselsforbud. 
Priserne var opadgående 1628,168) indtjeningsmulighederne store 
for købmændene med den fine "handelsnæse". Der eksporteredes 
begge år for fuld kraft. Regeringen måtte tænke på den gemene 

borgers levebrød, thi "dersom slig lejlighed ikke udi tide haves 
udi agt (sc. den store eksport) og dertil søges råd, skulle vore 
undersåtter her udi riget på korn og anden proviant lide brøst 
og mangel", hed det i motiveringen for udførselstorbudet 8. no

vember 1627.164) Ja, havde det endda været "udi tide" ! Sagen var 
jo imidlertid den, at man allerede nu var så langt henne på året, 
at forbudets effektivitet måtte anses for ret ringe. Bedre blev det 
ikke af, at forbudet først skulle træde i kraft 25. november. Man 
gav med andre ord købmændene en vis tidsfrist.165) I tiden mellem 
forbudets udstedelse og dets ikrafttræden fik man i Nyborg ind
skibet og afsendt 3.017 tdr. korn, deraf de r.68o på tolderen Peder 
Nielsens vegne, r.2oo på hans og hans kompagnons (Peder Niel
sen Skrivers) vegne. 1628 gentog omtrent det samme sig: Udfør
selstorbudet udkom ikke før 16. december og skulle ikke træde i 
kraft før r. januar 1629,!66) og i dette mellemrum fortsatte man 
med indskibningen i Nyborg. Netop r. januar 1629 sejlede li.i

beckeren Kordt Yvekost ud fra havnen med 120 tdr. hvede og 
200 tdr. byg om bord. Tolderen, der som ovenfor nævnt selv var 
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korneksportør og i øvrigt identisk med den Peter Nielsen, som 

i begyndelsen af I62o' erne købte korn i Antvorskov len, gjorde i 
sit regnskab udtrykkelig opmærksom på, at Kordt var sejlet ind den 
I6. december. Det er næsten et tilfælde, d,er ser ud som en tanke! 
Hvorom alting er, så kunne man i rentekammeret ikke bebrejde 
tolderen noget. Det formelle var i orden. 

Et udførselstorbud var ikke ensbetydende med fuldstændig 
standsning af eksporten. Ansøgninger om dispensationer strøm
mede ind til regeringen. Under den gode efterspørgsel i udlandet 

og de deraf følgende gode kornpriser gjaldt det for købmændene 
om at udføre det mest mulige. Kornspekulationens gyldne tid 
var netop i I62o'erne.l 67 ) Regeringen var ikke så smålig i sin 
politik over for købmændene; man må jo erindre, at dens med

lemmer var adelige, som absolut ikke var uinteresserede i at komme 
af med deres korn, mens priserne lå højt. Som betingelse for til
stedelsen af en licens fik købmanden ofte pålagt at indføre livs
vigtige varer til landet. Det vigtigste for ham var dog, at han fik 
licensen. 

Vi finder licenssystemet anvendt på fynske købmænd i en række 
tilfælde i I62o' erne. I622 var i november udførsel af rug, byg og 
malt fra Fyn blevet forbudt,1 68) for byggens vedkommende kom 
forbudet dog kun til at gælde til II. december.169) Ikke desto 

mindre blev der 22. januar I623 givet tilladelse til udførsel af 
400 tdr. malt, som to borgere frasyd-Ditmarskenhavde købt af en 
assensborger, Hans aus Dennemark, sandsynligvis identisk med 
tolderen Hans Uttermark.17°) - I623 var byghøsten ret god, rug
høsten dårlig. Priserne var stigende og i takt hermed steg eksport
iveren, så at der 3I. december- altså på et tidspunkt, hvor sejlad
sen almindeligvis blev standset for vinteren - måtte udstedes 
udførselstorbud gældende til Set. hansdag I624.171) Et odenseansk 
"konsortium" fik dog to gange i løbet af forsommeren licens til 

udførsel af korn og malt til Holland, hver gang "for denne ene 
gang" .172) Endvidere fik bremerkøbmanden Melebert Sueling lov 
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til at hente r.8oo tdr. malt, han havde afkøbt en af "konsortiet"s 
medlemmer, Otto Knudsen.173) Karen Borchertsen, Odense, fik 

ro. juli r624licens til udførsel af 40 læst korn (= 1.440 tdr. byg?), 
hvorhen hun ville.174) Under udførselstorbudet r627-28 var hun 
atter en af de heldige, idet hun r6. april r628 mod at indføre 
humle, salt, jern eller ammunition af krudt og bly fik bevilling til 
eksport af 30 fynske læster (= r.o8o tdr. byg eller malt) til Hol
land.175) Samme dag fik Hans Nielsen, Odense, bevilling til eks

port af et lignende antal tdr. byg eller malt, Otto Knudsen tilladelse 
til at eksportere 24 læster, Augustinus Ebel 40 læster mod at ind
føre krudt til København og Barbra Lucassen eksportlicens til et 
vist antal tdr. korn mod at indføre vin og speceri, hvad hun høj
tideligt havde lovet lensmanden på Odensegård.176) Mod over 

for kommissarierne at love at importere humle, salt, jern, stål og 
andet til Lolland fik Jørgen Mule, Odense, lidt senere licens til 
eksport af 20 læster hvede, 177) og den r8. juni r628 udstedtes· til 
den ivrige Hans Brun licens lydende på 1.440 tdr. malt, som han 
måtte sælge i Liibeck eller Amsterdam.178) Til samme afsætnings
markeder fik Karen Lett og Claus Mule tre dage senere eksport
bevilling på r.o8o tdr. malt og korn hver.179) Alene odenseanerne 
havde således i løbet af første halvdel af r628 fået eksportbevil
ling til henimod 9.ooo tdr. korn.180) Det siger en hel _del om deres 
"kornkapacitet" selv på et tidspunkt, hvor fynboerne var ved at 
miste et stort kornopkøbsmarked i lenene. Deres forsvinden herfra 
i slutningen af r62o-tallet er med andre ord ikke ensbetydende 
med, at de helt har opgivet kornhandelen. Dette kan yderligere 
belyses gennem opgivelserne i Nyborg toldregnskaber. 

Eksporteret af: Danske købmænd 

1627-28.. ... .. ...... .. 5.801 tdr. 

1628-29··············· 7-559 tdr. 

Deraf fra Nyborg 

4.665 tdr. 
4.659 tdr. 

Liibske købmænd 

840 tdr. 
492 tdr. 

Det fremgår af tallene, at den fynske andel (=Nyborg-tallet) 
disse år stadig var stor, nemlig mellem 1h og % af det samlede 
antal eksporterede tdr. Det skyldtes især den ofte-nævnte borg-
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mester og tolder, Peder Nielsens, aktivitet. Sammen med sin navne, 
rigens skriver, drev han en så betydelig kornhandel, at selv store 
københavnske købmænd havde fundet ham værdig til at arbejde 
sammen med. 15. juni 1628 udførte han og Johan Skomager, Kø
benhavn, 1.056 tdr. malt til Amsterdam, og 15. november sendte de 
en ladning på 1.220 tdr. byg sammesteds hen. At de udfører i 
samme skib er naturligvis ikke noget kriterium for, at de har hand
let sammen, men det forudsætter i det mindste et vis kontakt mel
lem dem.- Blandt de ikke-fynske købmænd lægger man foruden 
Johan Skomager mærke til Jacob Madsen, København, og Søren 
Sørensen fra Maribo. 

Odenseanerne eksporterede intet over Nyborg disse år. Deres 
eksport gik sandsynligvis over Kerteminde. Mangelen på toldregn
skaber fra denne by forhindrer os i at få nøjagtig besked om den 
odenseanske kornudførsel, men der kan ikke herske tvivl om, at 
langt størsteparten af deres korn er gået netop over Kerteminde. 

Aftageren af Nyborg lens korn i tiden 1614-2 5, Otto Knudsen, 
fik, ligesom andre odenseanere, dette leveret i Kerteminde. 1 8 1 ) 

1624 anløb et halvt hundrede fartøjer havnen her,182 ) mens det til 
sammenligning kan anføres, at der i Nyborg 1627-28 og 1628 

-29 "kun" afgik eller ankom l=· 2 5 skibe årligt, og til Assens 
1629-30 kom 16 små skuder.183) Det fortæller lidt om Kertemin

des betydning som ind- og udskibningssted for købmændene. Endnu 
1656 karakteriserer Arennt Berntsen Kerteminde som en by med 
"en belejlig indsejling og havn, hvorfra en utrolig summa af korn 
og landsens adskillige varer til fremmede steder udføres såvel af 
dets egne borgere (som deres næring ved adskillig handel til søs 
også vel vide at fordrive) som af odensebor gere, som deres varer 
der ud- og indskibe ... " 184) Med forfatterens tendens til at over

drive eller se for lyst på tingene in mente skal man naturligvis ikke 
tillægge udsagnet absolut sandhedsvær di, men "summa" en af korn 
har nok været "utrolig" i den forstand, at ingen anden fynsk by 
har kunnet opvise lignende eksporttal. 
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Befragtningen af det fynske korn foregik dels på småskuder, 
dels i store handelsskibe. De førstnævnte anvendtes mest i "nær
trafikken", d. v. s. til sejlads på Nordtyskland og Norge og kunne 
foruden nogle tdr. smør, nogle sider flæsk, lidt ost o. lign. højst 
tage et par hundrede tdr. korn.185) De blev naturligvis først og 
fremmest benyttet af de mindre korneksportører. Storkøbmændene 
derimod, hvis handel især lå på det hollandske marked, havde brug 
for anderledes store skibe. Ofte sendte de - som vi så f. eks. med 
Peder Nielsen - flere tusinde tdr. af sted; kun forholdsvis få 
danske skibe kunne tage over r.ooo tdr., hvorfor man i udstrakt 

grad lejede eller chartrede hollandske skibe. Et eksempel på be
nyttelsen af disse gives i Nyborg toldregnskaber, hvor såvel skibets 
hjemsted som skipperens navn er anført: 

1627-28 udførtes på 5 holl. skibe: 4.488 tdr. korn, 
på 4 danske: 1.313 tdr. 

1628-29 udførtes på 5 holl. skibe: 5.172 tdr. korn, 
på 5 danske: 2.387 tdr. 

Endvidere befragtedes r627-28: 840 tdr. på et li.ibsk skib, som 
var strandet ved Nyborg, og r628-29 på 2 hibske skibe: 492 tdr. 
- De hollandske skibes større lasteevne fremgår tydeligt af disse 
tal, der dog ikke giver udtryk for skibenes absolutte lasteevne. Det 
var nemlig ikke altid, at man fik fuldt lastet i Nyborg, således 
havde Peder Nielsen, der som nævnt ovenfor foretog store opkøb 

på Sjælland (Antvorskov len), 26. juli r627 ladet indskibe 27 
skibslæster malt og byg (= 648 tdr.) i Allecken Klausens skib, 
som "løb dermed for Korsør der videre af sin ladning at indtage 
og siden dermed til Amsterdam" .18 6 ) - Allecken Klausens skib 

gik i øvrigt dette år i fast fart for Peder Nielsen mellem Nyborg 
og Amsterdam; i løbet af sommeren og efteråret kunne det nå at 

gennemføre 3 ture med afsejlinger fra Nyborg 26. juli, 17. septem
ber og 15. november. Fuldt lastet kunne skibet indtage godt og vel 
r.2oo tdr. korn.1 S7 ) 
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Københavnske skibe var de eneste, som kunne måle sig med de 

hollandske i Nyborg. Kristen Kjeldsens skib fra København indtog 
700 tdr., Jacob Madsens c. 8oo tdr. og et tredie københavnsk fartøj 
med hollænderen Adrian Krabbe som skipper lastede ikke mindre 
end 1.200 tdr. 

Hvorvidt de ovenfor fremførte eksempler fra Nyborg kan anses 
for at være typiske, tør jeg ikke sige. Til videregående slutninger 
er kildematerialet for lille, årene for unormale (krig og højkon
junktur). Af samme grund er det ret vanskeligt at finde ud af, 
hvor de fynske købmænd solgte deres korn, eller rettere hvilke 
hovedafsætningsmarkeder de havde. De få træk, jeg rundt om i 
kilderne har fundet til belysning heraf, vil jeg dog forsøge at stille 

i relation til de nøjagtige opgivelser, vi for de to år har fra Nyborg. 

Til Holland, nærmere bestemt Amsterdam, afsendtes 1627-28 

fra Nyborg 5.624 tdr. (totaleksporten 6.641 tdr.) og 1628-29: 
7.092 tdr. (totaleksporten 8.051 tdr.), altså mellem So og 90 pct. 
af den samlede eksportmængde. For langt den største dels ved

kommende drejede det sig om byg og malt. Det var netop de 
varer, hollænderne havde god brug for. Den hollandske bygpro
duktion kunne ikke nær dække landets behov, og efterspørgselen 
efter det danske korn var så meget større, som de kejserlige i 30-
årskrigen søgte at stille hindringer i vejen for den hollandske han
del og især på grund af Sveriges toldpolitik i Østersø-området,188) 
Svenskerne havde erobret Konigsberg og tvunget Danzig til forlig 

og pålagde eksporten fra disse byer en kæmpetold. I perioden fra 
1628-1635 kom gennemsnitlig c. 52.5 pct. af den samlede byg
og maltmængde, der passerede sundtolden, fra danske havne, og 
det vil i denne forbindelse væsentligst sige fra skånske og sjæl
landske havne. Det giver et lille indtryk af det pres, der var over 

kornsalget disse år - på trods af udførselsforbud. Kornpriserne 
lå jo som allerede nævnt også højt. Intet under, at fynboerne var 
lige så ivrige for at eksportere som andre danske købmænd. De 
ovenfor meddelte licenser peger tydeligt i retning af det hollandske 
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marked. Det var storkøbmændene, som havde deres faste forbin
delser her. Peder Nielsen fra Nyborg er et udmærket eksempel på 
en fynsk storkøbmand af denne type. Han havde en faktor i Am
sterdam,189) hvortil han 1628-29 sendte over 90 pct. af sit korn, 
og må i det hele taget antages at have været en af hollændernes 
faste støtter i Danmark i disse år. 

I tiden op til I62o erfarer vi i kilderne yderst lidt om fynske 
kornsalg i Holland,190) og efter den gyldne tid 1620-30 er det 
næsten lige så sparsomt. Kun 1642 hører vi om en hollandsk skip
per (Renner Dirichsen fra Horn), der havde betalt for ringe laste

penge af rr2 læster byg (= 4.032 tdr.), som han var sejlet ud 
med fra Kerteminde.191) Det er næppe sandsynligt, at en fynbo 
har været ejer af dette kvantum; de fynske kornhandlendes glans
periode var slut på daværende tidspunkt. Tilbage var endnu han
delen på de nordtyske byer og kornhandelen på Norge. 

I de nordtyske byer havde fynske købmænd hele perioden et fast 
afsætningsmarked. Selv med mindre skibe var man ikke bange for 
at tage en tur rundt om Skagen. Assens rådstueprotokol beretter 

1638 om et Assens-skib med en 7-mands besætning, der dette år 
var på vej fra Middelfart og Bogense til Hamborg med en ladning 
rug.192 ) Skibet nåede ikke til sit bestemmelsessted på grund af 

"pirater", der bordede det ved Horns rev. Da havde et andet 
Assens-skib 1624 været heldigere.193) - Men i øvrigt var især de 
nordtyske Østersøbyer målet for mange kornskuder fra Fyn, sam
tidig med at en del skibe fra disse byer kom til Fyn med varer af 
forskellige slags for så at tage landbrugsprodukter med hjem. 1638 
havde kongen erfaret, "at mange af Li.ibeck, Rostock og fyrsten
dømmerne nu mere end tilforn at bruge deres sejlskibe gennem 
Middelfartsund til Ellemose å (Odense å) og Kerteminde ... "194) 
De drog den vej for at undgå visitering i Nyborg, og de er næppe 

gået tilbage i ballast. 1627-28 afgik fra Nyborg på småskibe r.or7 
tdr. kornvarer til Li.ibeck og Kiel, r628-29: 957 tdr. korn, mel og 
gryn til Li.ibeck og Stralsund. En del af disse varer blev befragtet 

Fynske Årbøger 1954



]enJ Ko/mos: Fymke købmænds indsats i dansk handelsliv 263 

på skuder, der var løbet ind i havnen med øl eller specerier. -

De købmænd fra Svendborg og Langeland, som i begyndelsen 
af r62o'erne årligt fik korn fra Antvorskov len, må vi antage har 
stået som de førende i de sydfynske byers handel på de tyske 
Østersøbyer på daværende tidspunkt.1 9 5) Som et særligt element 
kommer hertil de langelandske bønder, hvis skudehandel på Nord
tyskland havde lang tids hævd bag sig. Endnu under Christian IV 
vedligeholdt de deres gamle forbindelser. 196) r6o5-o6 havde de 
kunnet Sf;nde c. 830 tdr. korn af sted.1 9 7 ) Vel er det ikke nogen 
imponerende mængde, men den er dog værd at notere, fordi det 
drejer sig om bondehandel. -

Kort og knapt meddeles i en antegnelse til Nyborg toldregnskab 
(ivf. almindeligvis ingen told på udførsel til Norge), at en del 

fremmede skippere r63o indladede "korn og byg", som de angav 
at ville føre til Norge.1 98 ) Denne meddelelse kunne stå som et 
typisk eksempel på den ufuldstændighed, hvorved eksporten fra 
Fyn til Norge omtales i kilderne. 20 år senere får vi i en antegnelse 
til Kerteminde toldregnskab at vide, at korn der for byen er blevet 
indskibet til Norge,1 99) og om Svendborg-borgerne siger Arennt 

Berntsen, at de bl. a. handler på "Norge og omliggende" lande.200 ) 

Derudover finder vi kun et par gange købmænd omtalt, der siges 
at have drevet Norgeshandel med korn. Det gælder således den 
store øksneeksportør Claus Matzen fra Middelfart 201 ) og Erik Jør
gensen fra Odense.202 ) - Een ting lægger man dog mærke til ved 
de nævnte eksempler, nemlig deres tidsmæssige placering i sidste 

del af den her behandlede periode. Jeg tror ikke, at det helt kan 
være tilfældigheder, som her spiller ind: I begyndelsen af det 17. 
århundrede lå kornforsyningen af Norge væsentligst på tyske hæn
der, men i r62o'erne begyndte Norge at indtage en særlig plads 

i regeringens kornhandelspolitik Ikke blot gjaldt eksportforbud 
ikke udførsel til dette land,203 ) men det synes som om man er 

blevet klar over, at der i forsyningen af Nordlandene og Norge 
lå en særlig mission for de danske købmænd "efter at samme lande 
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ikke kunne nu få korn fra de steder, som de tilforn blev undsat 
udaf".204) I r63o'erne ligger østersøbyernes sejlads på Norge på 
et meget lavt tal,205 ) og det er derfor ikke usandsynligt, at det 
fynske korn - ligesom kornet fra andre danske landsdele, især 
Skåne 206 ) - har fået større og større betydning for den norske 
"husholdning". -

Det indenlandske afsætningsmarked lå naturligvis først og frem
mest i byerne. Købmændene, der eksporterede, har sandsynligvis 
også været kornhandlere en-detail i den forstand, at de har for
midlet forsyningerne til byernes bagere og bryggere. I Odense 
brugte man alene på eet år (r62r-22) 8.32i tdr. ma1t,207 ) hvil
ket så nogenlunde svarer til Malmøs årsforbrug på samme tid 

(8.584 tdr.). 208) De to byers indbyggertal har vel også været om
trent ens. Odenses årsforbrug svarer - hvis vi tager folketællingens 
tal fra r672 som udgangspunkt - til c. 2Ys tdr. malt pr. indbyg
ger. Nedsætter vi forbruget pr. indbygger i de andre fynske byer 
til 2 tdr., fordi der "eksporteredes" øl fra Odense,209) og holder 
vi os stadig til r672-tællingen, får vi følgende årsforbrug, i Nyborg: 
2.320 tdr., i Assens: 2.r68 tdr., i Svendborg: 2.or8 tdr., i Middel
fart: 1.712 tdr., i Fåborg: r.682 tdr., i Kerteminde: r.284 tdr., i 

Rudkøbing: 956 tdr. og i Bogense: 876 tdr. eller i alt for byerne 
i den fynske øgruppe: 2r.337 tdr. malt. Selv om det er givet, at 
forbruget har været ret konstant fra år til år,210 ) må de ovenfor 
givne tal ikke betragtes som absolutte og sande; det turde det 

grundlag, de er udarbejdet på, fortælle med al ønskelig tydelighed; 
men jeg tror, tallene kan give en vis forestilling om konsumtionen 
alene af malt. Hertil kom så grød- og brødkorn. En del rug blev 
indført fra Nordtyskland (preussisk rug), men den danske rug 
blev jo også benyttet. 

Den store øksnehandler, Jens Mand fra Assens, handlede netop 
med dansk rug og reklamerede endda offentligt (på Assens råd
hus) med det: juli r624 tilbød han andre Assens-købmænd at for
syne dem med rug, han havde købt af Ellen Marsvin, og efter den 
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dårlige høst samme år kunne han i december tilbyde bagerne i 
byen et parti rug købt af fynske adelsfolk. Han ville overlade 

dem det til en pris af I 5 sletmk. pr. td. og udbad sig blot efter
retninger om efterspørgselens størrelse.211 ) Samme Jens Mand del
tog også i det, man kunne kalde den inter-p,-ovinsielle kornhandel, 
idet han bl. a. vides at have sendt rug og byg til Malmø.212) Peder 
Nielsen fra Nyborg var også en af de fynboer, der handlede med 
rug på skånske byer.213) 

Som noget ret sjældent for en provinskøbmand på denne tid 
stod Peder Nielsen, Nyborg, som kornleverandør til hæt"en og kon

gen (kt"onen). Han kunne således september I632 i rentekammeret 
forelægger et "register" over leverancer på 53I tdr. malt (a I5lh 
sletmk.) og skulle herfor have I.37Ilh rdl. I ort.214) - I april 
I632 havde han til kongens kommissarier i Mecklenborg leveret 
600 tdr. byg (a 2 r dl.), 400 tdr. havre (a I r dl.) og 60 tdr. ærter 

(a 3 rdl.), altså for i alt 1.780 rdl.215) Om den fine stilling, Peder 
Nielsen indtog, vidner det også, at kongen I637 bad Mogens Kaas 
på Nyborg slot forhandle med ham om levering af sædebyg til 
kongens ladegård i København .216) Peder Nielsen forlangte- og 
fik- for god, ren sædebyg leveret i København 2 speciedaler pr. 
td.; I2. marts bad kongen Mogens Kaa.s forhandle med ham om 
øjeblikkelig levering af Ioo tdr., men selve kontrakten har sikkert 
omfattet flere hundrede tdr.217) - Peder Nielsen var den eneste 

fynbo, som leverede korn i større kvanta til kongen. For andre -
selv for odenseanerne - kunne der kun blive tale om småleveran
cer, når kongen med sit følge gjorde ophold i en by (foderet til 
hestene).-

Resume: Skal vi sammenfatte hovedresultaterne af den ovenfor 
givne fremstilling af kornhandelen på og fra Fyn må disse blive: 

Kildematerialet lider dels af store skævheder (kornopkøbene 
der kun kan følges i lenene) dels af store huller (korneksporten 

kendes kun nøjagtigt fra Nyborg for to år, I627-28, I628-29). 
En gennemgang af lensregnskaberne fra fynske og et enkelt 

18 
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sjællandsk len viser, at fynske købmænd før c. 1630 var meget 
aktive, navnlig omkring 1620, da de aftog alt korn fra fynske len 
og en stor procentdel fra Antvorskov! Deres handel med kronen 
var i denne forbindelse af væsentlig betydning. - Efter kejser
krigen forsvinder de helt fra de fynske len, fra midten af 162o'erne 
var de trængt ud af Antvorskov. Københavnske købmænd blev 
deres efterfølgere. 

Odenseanerne var indtil 1630 de dominerende, både efter lens
regnskaberne ( rentemesterregnskaberne) og eksportbevillingerne at 
dømme. - Nyborg havde een stor kornkøbmand, borgmester og 
tolder Peder Nielsen. Hans forsvinden fra lenene betyder ikke en 
fuldstændig standsning af hans kornhandel (jvf. Nyborg toldregn
skaber og kornleverancerne til kronen). - Svendborg talte blandt 
sine indbyggere flere mellemstore kornhandlere, der samtidig var 
teglbrændere. - I Assens og Middelfart handlede de kendte stude
eksportører med korn i mindre målestok.- Det samme var tilfæl
det med øksnehandleren Hans Bang fra Bogense. - Fåborg- og 
Kerteminde-borgerne hørte vi intet om. - Fra Langeland udførte 
bønder korn til Nordtyskland. 

Afsætningsmarkederne var først og fremmest Holland (storkøb
mænd), dernæst Nordtyskland, Norge og indlandet (til byerne, 
andre provinsbyer og kronen). 

Handelens former og vilkår 21B) må have været de samme som 

for andre provinskøbmænd. 
Sammenstiller vi disse resultater med dem, vi kom til for stude

handelens vedkommende, ser vi, at 

1: fynboerne i tiden indtil kejserkrigen var meget aktive på både 
korn- og studehandelens område, mens en almindelig tilbage
gang indtræder i sidste halvdel af perioden, 

II: en del købmænd (f. eks. Otto Knudsen, Johan Borebertsen og 
Jørgen Mule, Odense) drev omfattende stude- o g kornhandel 
i første periode. På samme tid lagde nogle (f. eks. Niels og 
Jens Mand, Jens Bang, Assens, og Claus Matzen, Middelfart) 
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mest vægt på studeeksporten, mens enkelte (f. eks. Hans Brun, 
Odense, og Peder Nielsen, Nyborg) betragtede korneksporten 
som deres vigtigste arbejdsfelt. -

II KAPITEL 

IMPORTHANDELEN 

V ender v1 os dernæst mod importhandelen, falder et bestemt 
træk i datidens erhvervspolitik os i øjnene, nemlig det man med et 
anakronistisk udtryk har betegnet som merkantilismen. Over for 

handelen giver den sig til kende ved oprettelsen af kompagnier, og 
af disse skyder der en mængde frem i begyndelsen af I6oo-tallet. 
Også fynske købmænd var engageret i nogle af dem. 

Ostindiske kompagni, Danmarks første aktieselskab, var det 

handelskompagni, som rent teoretisk - set på baggrund af det 
tegnede aktiebeløbs størrelse - skulle have haft de bedste for
udsætninger for virkelig at gøre en indsats. Af det samlede teg

ningsbeløb på I78.999 rdl. stod de danske provinsbyer for 3I.I75 
rdl. eller godt ~t Det vidner om en ikke helt ringe kapitalkraft. 
En sammenligning mellem provinsstædernes og hovedstadens ind
skud falder dog så afgjort ud til sidstnævntes fordel. I København 
indskød 69 borgere - de fleste var vel købmænd - 52.800 rdl., 

i gennemsnit c. 765 rdl. pr. participant. For provinsbyernes ved
kommende lå gennemsnittet pr. participant på c. 303 rdl., idet der 
skulle I03 personer (minimalt) til at stable godt 3I.ooo rdl. på 
benene.219) 

Til brug for en analyse af den danske købmandsstand i begyn
delsen af det I7. århundrede er en sådan opdeling af indskuddene 
lidet oplysende. Forskelle mellem de enkelte landsdele, mellem 
disses byer220) og mellem borgerne i den enkelte by ligger skjult 
i tallene. - Det fynske indskud var således kun på 700 rdl. fordelt 

IS* 
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på 3 odensebor gere: Otto Knudsen (Seeblad), Hans Ebbesen og 
Lauritz Richardsen. Alle tre er kendte som øksnehandlere, Otto 
Knudsen desuden som handlende med mange andre varer (især 
korn). Han havde tegnet sig for 500 r dl. i kompagniet og havde i 
begyndelsen af 162o'erne indbetalt 20 pct. heraf= 100 rdl., hvor
imod de to andre endnu ikke havde foretaget nogen indbetaling221 ) 

(tegningsbeløbet 100 rdl. for hver). 1635 var forholdet ganske det 
samme trods gentagne opfordringer fra kongen til at indbetale 
beløb til nye ekspeditioner.222) Kejserkrigen, prisstigningens ophør 
og ikke mindst fejlslagne ekspeditioner havde så afgjort ikke gjort 
odenseanerne- lige så lidt som andre danske købmænd- ven

ligere stemt over for dette kompagniforetagende. Begejstrede havde 
man åbenbart aldrig været. Den tegnede aktiekapitals størrelse 
synes at have stået i flagrant modsætning til den interesse eller 
rettere mangel herpå, som vi omtrent lige fra kompagniets start 
møder hos størstedelen af participanterne. 

1634 indberettede Henning Valkendorf, lensmand på Odense
gård, at de odenseanske participanter under forhandlinger, han 
havde ført med borgmestre, råd og det fornemste borgerskab fra 
Odense by,223) havde meddelt ham,224) at de "ikke har indgået et 
sådant indlæg tilforn eller samtykke". Det var i sandhed rene ord 
for pengene! Henning Valkendorf havde imidlertid en forklaring, 
thi "den største del deraf ( tegningsbeløbene) også enker og fader
løse umyndige børn vedkommer" tilføjer han, og heri har han for 
så vidt ret, som i hvert fald den største af participanterne, Otto 
Knudsen, var død 1631. Lauritz Richardsen derimod var stukket af 
til Norge.225) Når man ved; hvilken fremgangsmåde regeringen 
(kongen) havde benyttet sig af i tiden umiddelbart efter kompag
niets oprettelse,226) er det ikke usandsynligt, at odenseanernes ord 
trods alt må stå til troende, lensmandens forklaring blot betragtes 
som det, den er: en kongelig lensmands egen private forklaring. 
At Otto Knudsen havde tegnet sig for hele 500 rdl. skyldtes vel, 
at han netop i årene omkring kompagniets start havde oparbejdet 
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en ganske betydelig handel med kronen, dels som leverandør af 
klæde og jern, og dels som aftager af lenenes landbrugsprodukter, 
især korn og stude.227 ) Der kan ikke herske tvivl om, at hans kapi
talkraft derigennem var blevet så stor, at han med lethed kunne 
udbetale de 500 rdl., men der kan ligeså lidt være tvivl om, at 
hvadenten han virkelig ønskede at participere eller ej, så kunne et 
nej til kongen i hans daværende stilling nemt få ubehagelige konse
kvenser. Otto Knudsen fulgte ikke senere kongens opfordringer til 
og påbud om indbetaling af nye beløb. Grunden hertil kan være 
en dobbelt: Enten har han følt sig friere stillet, efterhånden som 
hans handel med kronen ebbede ud (den sidste afregning med 

rentekammeret er fra 29. august r626), eller også- og det hænger 
til en vis grad sammen med det foregående - har han simpelthen 
ikke haft pengene. Fra midten af r62o'erne indtrådte et mærkbart 

fald i hans handelsvirksomhed. 

Den passivitet, som blev mere og mere fremtrædende hos største
delen af participanterne, tvang kongen til at gøre en dyd af nød

vendigheden og selv sætte flere penge ind i kompagniet, hvis dette 
skulle leve videre. Herigennem fik det mere og mere karakteren af 
et kongeligt, eller om man vil, statsligt foretagende. En del af kon
gens penge stod som udlæg for træge eller modvillige participan
ter. Sandsynligvis dækker en del af de 2.ooo rdl., som borgmestre 
og råd i Odense i begyndelsen af r62o'erne skyldte kongen,228) 

over udlæg for partidpanterne fra denne by. 
En undersøgelse af odensepartielpanternes forhold til ostindiske 

kompagni bringer i det hele taget ingen overraskende ting for 

dagen. De få vidnesbyrd, vi finder, ligger helt på linie med de op
lysninger, vi i al almindelighed har om kompagniforholdene. -
I øvrigt blev ostindiske kampagni's levetid kun kort i denne om
gang. I r64o'erne førte det nærmest en skyggetilværelse, og r65o, 
34 år efter dets oprettelse, havde det udspillet sin rolle.229) 

Saltkompagnierne. Havde ostindiske kompagni haft en stakket 
tilværelse, så fik de salt- og vinkompagnier, som i begyndelsen af 
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I 620' erne efter regeringens ønske og initiativ oprettedes i forskel
lige danske købstæder, en endnu kortere levetid. 

Behovet for salt var i datidens Danmark relativt langt større 
end i nutidens. Saltning af sild krævede sin del, store kvanta gik 
til saltning af okse-, svine- og lammekød, smør, og til fodring af 
kvæget. Intet under, at salt altid havde udgjort en betydelig post 
på den danske importliste. 

Længe havde man i Danmark næret ønske om at få saltindførse
len over på danske hænder,230 ) d. v. s. få danske købmænd gjort 
til de direkte importører og få befragtningen til at foregå på dan
ske skibe. Christian IV tumlede med de samme planer og mente 
I62I tiden inde til at foretage et virkeligt fremstød. 

Det, der direkte gav stødet til oprettelsen af saltkompagnierne, 
var den i I62I nyudbrudte krig mellem Spanien og Nederlandene. 

En stor del af det importerede salt kom fra Sydeuropa (Spanien 
og Frankrig), og krigen fremkaldte i løbet af eet år en prisstigning 
på over IOO pct,231 ) "til stor skade og afbræk for sildefangsten". 
I prisstigningen havde kongen et godt argument at fremføre for 
sine planer. 

Den 21. juli I62I fremsatte han sine ønsker over for rigs
rådet.232) Selvom nogle råder havde visse betænkeligheder, gik 

man dog i november I62I ind på forslaget om oprettelse af salt
kompagnier i de danske købstæder,233) og den Io. december samme 
år udstedtes forordning herom.234) De vigtigste bestemmelser var 
følgende: 

Kompagnier skulle oprettes i alle danske købstæder, hvor der 
var gode havne (punkt I) og have monopol på saltimporten 
(punkt 4). Af hensyn til de småhandlende var indsat en bestem
melse om, at kompagnierne ikke måtte sælge i mindre mål end 
tønde (punkt 6). Prisen på salt ved videresalg fra kompagnierne 
skulle fastsættes to eller tre gange årlig af lensmanden og seks 
gode, formuende borgere med forstand på handel, men uden in
teresser i de enkelte kompagnier (punkt 7). Hermed har man åben-
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bart villet indicere, at der skulle kunne foretages to eller tre 
ekspeditiøner sydpå i løbet af et år,2 35) og efter skibenes hjem
komst har saltpriserne så skullet fastsættes under skyldig hensyn

tagen til indkøbsprisen, fragtomkostninger etc. - Helsingør skulle 
(punkt 8) indtage en særstilling derved, at folk fra hele landet 
fik tilladelse til at hente salt til deres eget husbehov i denne by. 
Manges behov ville sikkert have vist sig overordentlig stort, der
som bestemmelsen var blevet stående. Den mødte heftig modstand 
fra andre købstæders side. 

Det var ikke for købmændenes egen skyld alene, at kongen nu 
var så ivrig for at få kompagnitanken sat igennem. Militære over

vejelser må have spillet en betydelig rolle i hele hans plan. I mis
sivet til rigsrådet nævnes som en af fordelene ved kompagnierne, 

at riget derved vil få skibe, "der i tilfaldende kongens rigers og 
landes anstød til søs kunne være tjenlige til defension",236) og i 

selve forordningen blev det påbudt, at skibene skulle "maneres til 
orlog" (punkt 2). Også senere- i missiverne tillensmændene 2 3 7 ) 

- mærker man tydeligt det militære (maritime) synspunkt. Pro
fessor Arups lidt skarpt formulerede opfattelse af Christian IV's 

handelspolitik lyder således: "Målet for hans selvregering var ikke 
i al beskedenhed det danske folks lykke og fremgang; det var mere 
ophøjet, det var Danmarks storhed".23 8) Et af midlerne til at nå 
denne storhed var militærmagten, i særdeleshed krigsflåden. Selv 
fredelige, merkantile foretagender skulle nu være med til at skabe 

det solide grundlag. 

Med forordningen havde regeringen angivet visse retningslinier, 
men den nærmere organisering af kompagnierne- tilvejebringei

sen af kapital, indsættelse af ledere, valg af hovedstapelplads etc. 
- manglede stadig. Sagt med andre ord så bestod kompagnierne 
endnu kun i form af en regeringsbeslutning, de var endnu ikke 

kommet over "papirstadiet". Hvorledes stillede byerne sig i det 
hele taget til forordningen? 

Den 28. august I622 fik Jacob Ulfeldt, lensmand på Nyborg 
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slot, og Holger Rosenkrantz, lensmand på Odensegård, ordre til 
at begive sig til de fynske købstæder (og siden til de lolland
falsterske) for at få ordnet kompagnierne i disse dele af landet.2 39) 

Kongen mente, at der på Fyn kunne ske to eller tre udredninger: 
I i Odense og Nyborg, I i Svendborg og Rudkøbing, som så skulle 

forsyne Langeland med salt, og 1 i Middelfart og Assens, "alt 
eftersom havnenes og landenes lejlighed udkræver det" . De fynske 
byer skulle være sammen i eet kompagni. Besynderligt er det, at 
Kerteminde med dens ikke helt ringe handelsflåde og meget be
nyttede havn 24°) ikke omtales. Måske skyldes det et forhold, som 

blev fremhævet, da man 1655 atter gjorde et forsøg med salt
kompagnierne. Under forhandlinger herom i Ribe dette år blev 
som argument mod at benytte Kerteminde som stapel peget på, 
at havnen fra tid til anden blev fyldt med sand.241 ) Kongen så i 

r62o'erne helst, at de mindste skibe var på roo læster "for så vidt 
de straks er at få og havnene kunne tage dem, da sådanne skibe 
er tjenlige at bruge både til defension og til at føre last" .2 42 ) 

Holger Rosenkrantz, den ene af de to kongelige delegerede ved 
forhandlingerne med de fynske byer, måtte efter at disse var af
sluttede afstå fra også at tage til Lolland-Falster, "fordi det er 
mig umuligt i denne vinter at kunne drage så længe fra hus", bl. a. 
fordi "magistratu urbico constituendo",243) men i hans ansøgning 
om fritagelse for hvervet (dateret 20. oktober 1622) nævnes i øvrigt 
intet om de resultater, han hidtil havde opnået. 

De fynske byer har tygget godt på de oplysninger, de har fået, 
thi først c. 2 måneder efter ovennævnte petitions ankomst til kan
celliet forelå sammesteds enkelte byers indstilling. Et godt bevis 
for langsommeligheden i hele foretagendet! Det skete i form af 
en petition på II punkter fra købstæderne Nyborg, Svendborg, 
Fåborg og Rudkøbing.244) De gik i det store og hele ind på for
ordningen "lydige som tro undersåtter egner og bør", men kunne 
dog ønske et par punkter ændret. Således ville de gerne have lov 
til at sælge i mindre mål end tønde (punkt 2) og selv "sætte køb", 
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d. v. s. selv fastsætte saltprisen (punkt 3). En række punkter be
rører problemer, hvis løsning, de mente, var nødvendig, for at det 
lovede monopol på saltimport kunne blive effektivt. De krævede 

i punkt 5 udtrykkeligt forbud for øboerne på Tåsinge, Strynø, Drejø 
og andre småøer mod at sejle til Tyskland efter salt. Den bonde
handel, der i ret udstrakt grad dreves fra disse øer, har åbenbart 

haft et for byerne foruroligende omfang. I punkt 4 udtryktes ønske 
om, at de særlige bestemmelser for Helsingør måtte bortfalde. 
Argumentationen er klar: Skal enhver kunne hente salt i denne by, 

kan det nemt blive "under det skin, at de det til deres husbehov 
bruge ville og dog dermed på vores håndtering kunne gøre os 
træflig skade og afbræk". Bekymring vakte det også, at Odense 
ikke havde villet have noget med kompagniet at gøre "men dennem 
aldeles fra os har "absøndredt"" (punkt 6). Muligheden for en 
udbredelse af den odenseanske salthandel ind over de sydfynske 
byers planlagte monopolområde var man ikke blind for; det gjaldt 

om at få regeringens opmærksomhed henledt på forholdet: " ... thi 
er vi underdanigst begærendes at vi forskrevne købstæder ... for 
os selv måtte nyde og have den fordel og handel, som hos os falde 
kunne". - De øvrige punkter omhandler mere praktisk-tekniske 
spørgsmål, såsom placering af hovedstapel i Nyborg og armering 
af kompagniskibene. 

Kongen og rigsrådet tog disse ændringsforslag op til overvejelse 
sammen med lignende forslag fra andre danske byer. Resultatet 

blev, at de almindeligt givne privilegier blev udvidede og specifi
cerede ved privilegier til de enkelte kompagnier, til det sydfynske 
den 2I. februar I623.245 ) En række af byernes ønsker var her 
imødekommet, og den følgende tid udstedtes særlige forordninger 
som led i sikringen af kompagniernes importmonopol på salt.246) 

Der var nu gået mere end et år, siden købstadborgerne første 
gang blev gjort bekendt med regeringens planer. Det mere prak
tiske arbejde stod endelig foran sin påbegyndelse. Men hvilket 
misforhold skulle der ikke blive mellem resultaterne af dette og 

Fynske Årbøger 1954



274 Jens Kolmos: Fynske købmænds indsats i dansk handelsliv 

regeringens ihærdige anstrengelser! Manglende vilje og (eller) 
evne hos byernes købmænd parret sammen med uheld for de første 
kompagniskibe, som blev sendt til Spanien, var faktorer som selv 
nok så megen lovgivning ikke kunne hamle op m~d. 

Sommeren 1623 blev et Nyborg-skib tilligemed kompagniskibe 
fra Nakskov, Odense og Vordingborg arresteret i Lissabon, idet 
Spanien påstod, at de var af nededansk oprindelse og bemandet 
- vel kun delvis - med nederlandske søfolk.247) (Jvf. krigen 
mellem Spanien og Nederlandene). Fra sydfynsk side havde man 
under drøftelserne forud for kompagniets oprettelse set mulig
heder i øjnene. Det hed i ovennævnte petitions punkt 8: "Dersom, 
hvilket den almægtige Gud nådeligen afvende, samme vores skibe 

... nogensteds blev behindret og vi derudover kunne fattes salt 
at have i forråd (beder vi om) at os da nådigst måtte bevilges 
at købe og tilforhandle os salt, hvor vi desmidlertid det bedst 
kunne bekomme". - Nu var altså det frygtede sket; kongen kunne 
ikke andet end foretage en demarche for sine kære undersåtter. 

Han sendte 18. november 1623 et ret skarpt formuleret brev til 
den spanske konge og krævede heri, at de arresterede skibe 
"wiederumb relaxiret, auff freiien fuss gestellt, und ihnen ihr er
littener schade wiederumb erstattet (wurde) ". Selvom en eller an
den - som det berettes - havde brugt falsk pas, kunne dette 

"unsern getreuen Underthanen, so mit unsern Passen versehen im 
geringsten nichts praiudiciren oder vorfanglich sein". 248) 

Resultatet af kongens henvendelse kendes ikke. Hvadenten 
skibene er blevet frigivet eller ej, så stod i hvert fald bitterhed 
tilbage hos Nyborg-participanterne og hos partidpanterne i de 
øvrige kompagnier, hvis skibe det var gået ud over. - Januar 
1625 hører vi om en aftale med den spanske konge angående be
nyttelsen af nederlandske skibe i Spaniens-farten,249 ) men da 
havde man i mange byer allerede fået n.ok af hele kompagni
væsenet. 

Kongen havde som .nævnt tænkt sig de fynske byer samlet i eet 
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kompagni, men selve det faktum, at der kun er bevaret privilegie

brev for et sydfynsk kompagni med hovedstapel i Nyborg, viser, at 
det i den henseende ikke er gået efter kongens hoved. Spørgsmålet 
bliver da, om de andre fynske byer overhovedet deltog i denne 

form for handel og i bekræftende fald, hvorledes de så gruppe
rede sig. I det følgende skal fremdrages det meget spinkle mate
riale, som findes til belysning heraf. 

Nyborg-kompagniets virksombed er nærmest kun kendt fra den 
negative side (arrestationerne i Spanien). Hvor meget salt, man 
har fået ført hjem- om man overhovedet er nået så vidt - er 

ikke til at fastslå. Derimod ved vi, at kompagniet har handlet med 
vin.250 ) I dets ledelse sad Nyborgs borgmester, korn- og studeeks
portøren Peder Nielsen, en mindre købmand, Anders Hansen, 2 5 1 ) 

og købmanden Jacob Lerche,252 ) sidstnævnte betitlet fuldmægtig. 

Odense-kompagniets virksombed er om muligt endnu mindre 
kendt. Man har hidtil ligefrem ment, at der slet intet kompagni 
var i Odense. Alb. Olsen skriver, at denne by overhovedet ikke 

ville have noget med saltkompagniet at gøre 253 ) og bygger an
tagelig dette på de sydfynske byers førnævnte udtalelse, hvorfor 
der med saltkompagniet må menes det sydfynske. Men at der var 

et kompagni i Odense, kan der ikke herske tvivl om. Jens Mogensen 
(Rosenvinge) var en af de ledende.254 ) Arrestationen af et Odense
skib i Lissabon bekræfter kun yderligere dets eksistens. 

Assens-kompagniet. På Vestfyn fandtes et tredie fynsk saltkom
pagni. I ingen af de i rigsarkivet forefindende arkivalier registreres 
dets eksistens klart, og lige så lidt er det omtalt i nogen historisk 
fremstilling. Assens rådstueprotokol giver imidlertid en række in
teressante oplysninger om et der eksisterende saltkompagni, Assens
købmændenes interesser i det, stridigheder mellem partidpanterne 
indbyrdes etc., etc. 

Knap en halv snes Assens-købmænd havde tilsluttet sig kom
pagnitanken. Deres indskud havde gennemgående været ganske 
små, som regel 25-50 rdl. pr. participant, "enhver ... efter sin 
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egen gode vilje". Det forslog jo hverken helt eller halvt til an

skaffelsen af et passende skib, udrustning heraf og skibsbesætnin
gens hyre for blot at nævne et par af de primære udgiftsposter. 
Byens største købmand, øksneeksportør Jens Mand, trådte derfor 
i forbindelse med kapitalstærke borgere fra andre vestfynske byer. 
Der kunne kun være tale om et par stykker: Bogenses borgmester, 
Jens Bang, og studeeksportør, rådmand Claus Matzen, Middelfart. 
Sammen købte disse tre et skib til kompagniet, i det håb at de 
andre participanter senere ville indskyde større beløb, hvorved 
risikobyrden kunne fordeles mere jævnt. Det skete ikke. 

Efter skibets første tur til Spanien udtog Assens-borgerne tvært
imod salt til værdier æqvivalente med indskuddenes størrelse. Min
dre participanter fra Middelfart har måske gjort det samme.255) 
- Da skibet skulle af sted anden gang, var der ingen, der havde 
lyst eller evne til at indskyde nye beløb, og ekspeditionen kom 
som følge heraf til at foregå for Jens Bangs, Claus Matzens og 
Jens Mands egen regning og risiko. Participantantallet var med 
andre ord rent faktisk reduceret til tre. 

Var Assens-kompagniet efter dette i det hele taget et kompagni 
i egentlig forstand? Selv kongens lensmand på Hagenskov synes 
at have været lidt i vildrede med forholdene. Den 19. oktober r625 
tog han derfor Jens Mand i krydsforhør.2 56) På lensmandens 
spørgsmål om, hvorvidt den anden ekspedition var foretaget på 
kompagniets vegne eller "på egen købmandsbrug" svarede Jens 
Mand meget diplomatisk - og samtidig fuldtud korrekt - at 
han havde benyttet skibet som en købmand, der ikke havde frasagt 

sig kompagni! Jørgen Brahes krav om regnskabsaflæggelse 257) 
kunne Jens Mand lige så elegant afvise under henvisning til, at 
Jens Bang, Claus Matzen og han selv havde fået et regnskab over 
den anden ekspedition forelagt af deres skipper. Og hvad den 
første tur angik, da var folk tilfredse med, hvad de havde fået af 
salt. I Jørgen Brahes krav lå dog det berettigede, at fremlæggelse 
af regnskabet var en forudsætning for fixering af en passende 
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saltpris, thi "med hensyn til taksten på salt og vin, skal der holdes 
rigtig bog over indkøb og bekostning for at ikke alene de, der 
havde gjort indlæg, deraf kunne erfare, hvorledes der omgås med 

deres indlæg, men også lensmanden og 4 gode borgere . . . ikke 
nogen af dem, der forestå handelen, en gang eller to om året kunne 
forfare, om varerne ikke sættes for højt for almuen ... " 258) Jens 

Mand havde selv september I62 5 påberåbt sig bestemmelserne om 
fastsættelse af saltprisen,259 ) men havde altså en måned senere 
endnu ikke fremlagt det regnskab, der var betingelsen for, at en 

sådan kunne foretages, thi Jørgen Brahes krav accentueredes af 
såvel byens overkøbman d, Hans Schalle, som dennes "medbrødre". 
Jens Mand havde åbenbart været en stor taktiker. 

Hans taktiske evner trådte også klart frem, da han efter sin 

redegørelse for kompagniets hidtidige virksomhed I6. september 
I62 5 forsøgte at få dem, der var faldet fra efter den første ekspe
dition, til atter at indtræde i kompagniet. Han kunne da først og 
fremmest henvise til en ordre fra lensmanden om, at kompagniet 

skulle "holdes ved magt",260) dernæst som lokkemad forelægge 
de resultater, han selv havde opnået. Det var ikke så helt lidt. 
I efteråret I625, kort før denne hans appel til borgerne, havde 
han fået over I.ooo tdr. salt hjem,261 ) og forrige år, I624, havde 
han også indført - og solgt - betydelige kvanta. Det var kends
gerninger, som ikke kunne undgå at gøre indtryk på de tilstede

værende. Medaillen havde imidlertid en bagside, som Jens Mand 
viste frem i så tilsløret form, at selv denne kunne bruges som over

talelsesmiddel: "Kan og enhver betænke, hvad for stor skade jeg 
udi min handel deraf kunne have sveden, en god sum penge skulle 
blive mig alene i de varer beliggende foruden den tredie part i 
skibet ... som sig en stor sum penge kan beløbe jeg af min brug og 
anden handel mister af det Gud har undt mig". Udaf det knudrede 

sprog er det ikke vanskeligt at se, hvad Jens Mand mente: Risikoen 
for den enkelte var blevet for stor. - En øget risiko måtte oven 
i købet ventes at komme til at hvile på de resterende participanter 
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ved de næste ekspeditioner, så meget mere som kompagnier rundt 
om i landet var ved at gå deres opløsning i møde, monopolerne 
ved at blive gennemhullede. Nu - og netop nu - gjaldt det om 
at få flere borgere med. 

Og Jens Mand havde heldet med sig. Størsteparten af de tid
ligere participanter lovede at indskyde beløb af samme størrelse 

som før (25-50 rdl. pr. participant). En enkelt købmand (Rasmus 
Bang) "svarede, at han ingen formue havde", og en anden "for
måede ingenting at indlægge i samme kompagni". Der er i og for 
sig ikke grund til at betvivle disse udtalelsers sandfærdighed. 

Efter disse tilsagn skulle fortages en ny vurdering af skibet for 
at få fastslået den enkeltes rettigheder. Byrådet udnævnte 8 navn
givne mænd til hvervet, men det gik trægt - endda meget trægt 
-med arbejdet. Omsider tabte Jens Mand tålmodigheden og lod 
februar 1626 vurderingsmændene anklage, fordi de kun havde fået 
takseret "det store anker, som på broen står og de fire stykker 
(kanoner), som i skibet findes".262) Ved løfte om fuldførelse af 
arbejdet i løbet af en uge fik de anklagede skippere og borgere 
dog lov at gå igen. Hvorvidt taksationen så er foretaget eller ej, 
har i denne forbindelse ringe interesse. Kompagniet er sikkert gået 
i fuldkommen opløsning. 17. februar 1626 er sidste gang, vi hører 
det omtalt, og få måneder senere skred Christian IV til ophævelse 

af saltkompagnierne overalt i riget "indtil højstbemeldte hans kgl. 
maj. anderledes derom tilsigendes vorder".263) 

Gennem Assens rådstueprotokols referater får man et levende 
indtryk af den uro, der herskede inden for det vestfynske kom
pagni. Undersøgelser af forholdene inden for andre kompagnier 
har godtgjort, at det ingenlunde var et særtilfælde, men snarere 
et typisk eksempel. De retssager, der overalt i Danmark træffes i 
den følgende tid som efterdønninger fra saltkompagni-tiden gør 
ikke billedet lysere. Her blot et par eksempler fra Fyn: 

1634 gjorde Peder Walter i Nyborg på sine stedbørns vegne 
krav på 3.ooo rdl., Anders Skriver havde lånt det sydfynske kom-
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pagni;264) selv 20 år efter dettes opløsning var sagen ikke ordnet 
tilfredsstillende, idet Peder Walter måtte have et kgl. missive til 
hjælp for at få gældssager mellem ham og en del af Nyborgs 

øvrighed, " ... en del om det spanske kompagni' s gæld og handel", 
ordnet.265) - Claus Matzen, en af partidpanterne i Assens-kom

pagniet, anmodede 1639 om at få 4 upartiske mænd til at dømme 
i en trætte mellem ham og hans bysborger Lauritz Dyr angående 
nogle regnskaber fra det spanske kampagni's tid.266) De 4 upar
tiske mænd var ganske vist udvalgt af Claus Matzen selv, men 
anmodningen blev imødekommet.267) -

Uden at lade sig anfægte af disse retstvister arbejdede man i 

regeringskredse på genoprettelse af saltkompagnierne. 1636 blev 
der givet privilegier for danske monterede købmandsskibe, bl. a. 
skulle kornudførselsforbudet ikke gælde for dem, med mindre de 
udtrykkelig blev nævnt, 268) og efter at Hannibal Sehested 1641 
havde afsluttet en handelsaftale med Spanien om levering af 
Ioo.ooo tdr. salt,269) anså man tidspunktet for belejligt til atter 

at forsøge med en slags kompagnihandel på Spanien. Kongen 
mente, at Fyn og smålandene kunne stille 3 skibe på mindst 100 
læster hver;270) han har da sandsynligvis haft den fynske "indsats" 
fra 162o'erne in mente. - Byerne fik en måned til at overveje 
planerne i, inden jul 1641 skulle svarene være afleverede til lens
mændene. De fynske byers svar lå alle på samme linie- man af
slog bestemt, men underdanigst at deltage mere i denne form for 
handel. Som grund angav alle byer, at deres handel var meget 
ringe, borgerskabet som følge heraf fattigt. Krigen har uden tvivl 
været ret hård for byerne, men den dybere grund til afslagene 
finder vi i Svendborg-borgernes og Nyborg-borgernes svar. I sidst
nævntes hed det, at en del af borgerskabet havde lidt så stor forlis 

og skade i det forrige spanske kompagni, at de "ikke formå udi 
sådan stor og vidtløftig handel at indlade". - Kerteminde-bor
gerne sluttede deres svar ·med at ønske lensmanden "glædelig 
. 1"1271) JU . 
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Hele kompagnipolitikken havde for regeringen været en ekla
tant fiasko. Arsagerne hertil finder Alb. Olsen dels i provinsstæn

dernes ringe størrelse, dels i manglende evne eller (og) vilje hos 
købmændene. Jeg tror, at der i tiden omkring kompagniernes op
rettelse har været noget i vejen med viljen. Hvad specielt de fynske 
købmænd angår, var netop denne tid deres glansperiode. Men de 
har været skeptiske over for det nye, har hellere villet handle selv, 
således som de altid havde gjort. Kompagnierne var et forsøg værd, 
men på den anden side skulle man ikke binde for store kapitaler 
i disse foretagender. Halvgjort, som arbejdet hermed var, var de 

dødsdømte, så snart dårlige tider satte ind. Jeg tror også, at kom
pagnierne har været for specielle, ostindiske kompagni i den for
stand, at dets virksomhed har været for nært knyttet til hoved
staden, saltkompagnierne derved, at de kun skulle handle med to 
(ganske vist betydningsfulde) varer: salt og vin. De enkelte byers 
købmænd har udfra deres kendskab til markedsforholdene på ste
det været tilbøjelige til ikke at slå det hele for stort op! -

I den "frie" impot"thandel viser fynboerne 272 ) i tiden op til 
I63o derimod, som man kunne vente det, deres sande ansigter. 
Foruden salt havde man jo god brug for det stærke, udenlandske 

øl (Rostocker- og Wismarøl f. eks.). Det stod i høj kurs på denne 
tid hos byernes borgere, hos bønderne, der nok engang imellem 
kunne lide en ærlig rus, og hos adelen, der vel nok var den stand, 
som havde bedst råd til at købe det. Så at sige alle de købmænd, 
som vi i det foregående har lært at kende som korn- og (eller) 
studeeksportører, ses på et eller andet tidspunkt at have leveret øl 
til adelsmændene på lensgårdene. Det drejer sig for det meste kun 
om nogle få tønder, hver købmand leverede, men til gengæld var 
der mange om det. 

Nogen lignende er tilfældet med saltleverancerne til kronens 
len1 men fuldstændige indførselstal på salt er det ikke muligt at få. 
Peder Nielsen indførte I628-29 70 tdr. fransk salt og 24 tdr. 

Fynske Årbøger 1954



Jens Kolmos: Fynske købmænds indsats j dansk handels/h· 28I 

småsalt fra Liibeck til Nyborg,273 ) og Jens Mand hentede I626 

salt fra Flensborg til Assens.274 ) Under deres handel med korn og 
stude har de sikkert som mange andre foretaget deres indkøb. 

Vin var en vare, som kun adelen og det højere borgerskab havde 
råd til at nyde i større mængder. I de mindre, fynske byer var det 
derfor ret begrænset, hvor meget man indførte. Den 20. december 

I627 "indførte Jacob Junge for Nyborg, som han angav, 8 ammer 
fransk vin", og den 2. juni havde en anden Nyborg-borger indført 
84 tdr. IO fjerdinger rhinskvin, hvoraf en del dog straks blev sendt 
videre til hertug Alexander af Sønderborg, mens testen for det 

meste gik til adelige på Sydfyn.275 ) - I Odense, hvor der både 
fandtes et adeligt og et borgerligt købedygtigt publikum, betaltes 
I622 i løbet af to dage ( 1.-2. maj) accise af 73 ammer rhinskvin, 
6V:! ammer fransk vin og 3 ankre I amme spansk vin. Som accise
betalere finder vi de kendte studeeksportører Augustinus Ebel, 
Barbra Lucassen og Hans Sommer sammen med kornkøbmanden 
Jens Magensen Rosenvinge.276 ) - Til Middelfart indførte Claus 
Matzen omtrent samtidig 30 ammer rhinskvin.277 ) 

Kramvarer er en hyppigt anvendt betegnelse i regnskaberne. 
Hvad de egentlig omfatter, er ikke let at sige. I Svendborg 
specificeredes ordet I625 i så vidt forskellige varer som alun, 

rosiner, brunspån, lim, spisekommen, peber og sukker, mens 
Odense byfogedregnskabs oplysninger I621 synes at tyde på, at 
kramvarer for det meste har omfattet klæde.27 B) Kramvarer -
hvad det så end indebærer - hjemførtes fra byer som Liibeck, 

Kiel og Hamborg; herfra kom andre vigtige varer, deriblandt 
specerier, klæde og silkevarer. 

Til Nyborg ankom I627-28 og I628-29 en del specerier fra 
Liibeck, en enkelt gang fra Amsterdam, og til Svendborg kom 
I625-26 mindre partier fra de nordtyske østersøbyer. Det var 
Orientens krydderier, peber, safran og muskat, ingefær, kanel, 
kardemomme samt svesker, rosiner, mandler, risengryn, sukker etc., 
som gik under betegnelsen specerier, og som altså kom til Danmark 
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via de nordtyske og hollandske byer. Store mængder importeredes 

af de kapitalstærke, odenseanske købmænd i perioden r6oo-r63o, 
mens de andre byers købmænd, vel nok fordi de manglede et købe

dygtigt publikum, kun i ringe grad gav sig af med indførsel af 
disse varer. Nyborg-købmændene "overlod" endda tyske købmænd 
en del af den handel, der kunne være; flere gange kom tyskere til 
Nyborg med specerier, som de solgte selv der i byen.279) 

Klæde og silkevarer havde man brug for i større mængder i byen, 
hvor der fandtes et egentligt borgerskab, og hvor der fandtes et 
kapitalstærkt købmandsparti, der kunne forsyne adelen med disse 
varer. Den almindelige bondebefolkning spandt og vævede selv 
sit tøj, så der var afsætningsmulighederne ikke store. -

Mindre partier silke og klæde (bommesi, holl. lærred, fløjl, 
sardug og markei) indførtes på Fyn til Svendborg2B0 ) og Middel
fart. I sidstnævnte by var værdien heraf r621-22 c. 850 rdl.2 81) 
Det var dog ingenting mod, hvad der indførtes til Odense. Vi kan 
få et nogenlunde skøn herover på grundlag af et bevaret "register" 
fra r62r. Regeringen påbød 20. juli dette år, at der skulle betales 
told af forskellige vårer, der indførtes "eller nu allerede hos køb
mænd og kræmmere findes til købs indført".282 ) I overensstem
melse med denne instruks indsendte købmændene til byfogeden 
en fortegnelse over det "som var i kramboderne da beholdendes", 
hvorpå byfogeden indførte opgivelserne i sit regnskab.283) Regn
skabet nævner 24 købmænd, der havde klæde og silke (og specerier 
og kramvarer) på lager tillige med disse varers værdi (NB.! Det er 
købmændenes egen vurdering) angivet i sletdaler, dlr. "i mønt", 
rdl. eller mk. li.ibsk. Blandt de anførte navne lægger man især 
mærke til de kendte stude- (og korn-) eksportører Barbra Lucassen, 
Knud Lauritzen, Otto Knudsen, Karen Johan Borchertsen, Hans 
Sommer og Jørgen Mogensen. Blandt disse var Barbra Lucassen 
den førende med en post på 3.025 sletd. klæde, kramgods og spe
cerier og 625 sletd. silke. Karen Borebertsens "bidrag" var på 2-425 
sletd. klæde, kramgods og specerier og r.5ro sletd . silkevarer. -

Fynske Årbøger 1954



]ens Ko/mos: Fynske købmænds indsats i dansk handetsliv 283 

Men derudover møder vi en række mindre kendte købmandsnavne: 
En vis Hans Mikkelsen ( = biskoppen, superintendanten over Fyns 
stift?) 2B4) angav for 3.076 sletd. klæde og kramgods og for 2.084 
sletd. silkevarer og nåede dermed op på det højeste beløb; Peder 
Gaas og Matthias Diderichsen lå inde med betydelige mængder 
silke, klæde og kramgods. Ingen af de to sidstnævnte er vi stødt 
på under gennemgangen af eksporthandelen; derimod ved vi, at de 
også senere har handlet med klædevarer, idet de i fællesskab r632 
købte 34 stk. bommesi hos Jens Kruse i Helsingør.285) 

I alt blev der I6~I i Odense angivet for ca. 4.2I4 rdl. silkevarer 

og for ca. I3·547 rdl. klæde, kramgods og specer-ier = for ca. 

I7 . 76I rdl. importerede varer.286) Klæde har sandsynligvis udgjort 
langt den største post. V ær di beløbet på silkevarer er nok værd at 

lægge mærke til, når vi ved, at importen af disse varer r642 -
alle forskelle mellem r621 og r642 taget i betragtning- ansloges 

til en værdi af qo9l!z rdl. for hele landets vedkommende.287 ) -
Kildematerialets tilfældige præg bevirker, at vi ikke kan få 

nogen udviklingslinie frem for den "frie" imports vedkommende. 
De ovenfor fremdragne eksempler lader os dog ikke i tvivl om, at 
odenseanerne svarende til deres større eksport har været mere ak

tive end andre fynske købmænd. Men de havde så afgjort også de 
bedste betingelser. God afsætning for de indførte produkter kunne 
de finde blandt de mange adelige, som havde deres huse eller 
gårde i byen og opholdt sig her store dele af året, enkelte endda 
hele året. I r6.-r7. århundrede ejede adelige som Brahe, Bille, 
Brockenhus, Bryske, Friis, Gyldenstjerne, Gøje, Hardenberg, Høg, 
Krag, Lykke, Muus, Podebusk, Rantzau, Rønnow, Urne og Ulfddt 
huse i Odense.288) Og for dem, der boede på deres gårde rundt 
om på Fyn, var Odense samlingssted, når de holdt deres årlige 
landemode 2o.dag jul(= 13.januar).289) Samme dag blev der 
afholdt "krammarked" i byen.290) Befordrende på odenseanernes 
handel må det tillige have været, at kongen ofte tog ind på Odense

gård eller Dalum, ligesom rigsråds- og stændermøder hyppigt var 
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henlagt til byen. Ganske vist finder vi ikke så mange og store 
herredage i første halvdel af 17. som i 16. århundrede, men det 

viser sig dog, at der i tiden 16oo-5o blev holdt en snes stænder- og 
rådsmøder i Odense.291 ) Ikke alene må dette have betydet større 
omsætning for de odenseanske købmænd, mens det stod på, men 
de har sikkert forstået at få sluttet en eller anden handel med dette 
højfornemme publikum. -

III KAPITEL 

INDENRIG S HAN DE LE N 

Fynske købmænds le-verancer af importvarer til kronen. 292 ) 

Odenseanerne havde i denne henseende store idealer at leve op 

til. Oluf Bagers leverancer til hæren af klæde o. s. v. under 7-års
krigen er for velkendte til, at de behøver nærmere at omtales.293 ) 

Ligeså velkendt er, at han endte med at blive kronens debitor. 

Samme skæbne led hans søn, Niels Bager, til trods for at han 
havde haft store leverancer af bl. a. engelsk klæde og vin til hen

holdsvis renteskriveren og kongen.294 ) Christoffer Bang, som 
havde leveret gement eng. klæde til klædekammeret for 1.578 rdl. 
1591-92, havde inden sin død ved uforsigtige opkøb i lenene fået 
denne fordring på kronen forvandlet til en gæld til kronen på 
363 r dl. 295) 

Endnu mens man i rentekammeret var ved at gøre status op 
efter det 16. århundredes odenseanske leverandører, begyndte de 
nye folk at vise sig. Familiebånd knyttede dem i flere tilfælde til 
Bager-slægten; nu skulle de vise, om de kunne gøre Oluf og Niels 
Bager "kunststykket" efter. 1602 hører vi første gang Niels Bagers 
svoger, Johan Borchertsen, omtale som leverandør af engelsk klæde 
og stangjern til renteskriveren på Københavns slot og skriveren på 
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Bremerholm.296) r6o4 leverede han ro stk. sort engelsk klæde, 

40 stk. foderdug til klædekammeret, og til Bremerholm 20% skip

pund 7 lispund Kønigsberger-hamp og r8 skippund 3 lispund jern, 
for hvilke leverancer han skulle have c. r.r8o dlr. "før gik".297 ) 
Hans position var snart slået fast. Gennem leverancer af klæde, 

lærred, "adskillig slags urter, sukker og konfekt" r6o5, r6o6 og 
r6o9298) var det r6ro kommet så vidt, at han i rentekammeret 

kunne præsentere en regning på 5.003 rdJ.299) Der er dette år åben
bart sluttet en kontrakt mellem ham og kronen.300) I løbet af de 
næste to år· ( 2. august r610-r6. oktober r612) beløb hans leve

rancer af "et antal stykker gammelt eng. klæde" , lærred, sort baii, 
nogle tusinde skålpund sukker og adskillige slags urter og spece

rier sig til (r3.256 dlr. 9 sk.-+- 2.894 dir. 4 sk., der skyldtes ham 
allerede, altså) ro.362 dlr. 5 sk.301) Trods anvisninger på korn 
og fradrag af øksnetold blev kronen ham 3.rr5 dlr. 5 sk. skyldig, 
et beløb, som r6q var steget til 3·737% dlr. 5 sk., fordi hans leve
rancer af engelsk klæde, urter og specerier var fortsat.3D2) I tiden 

r6r4-r6r6 beløb værdien af hans salg til kronen sig til c. 8.948 

dlr., r6r6--r7 til c. 5.roo dlr. og r6r7-r8 til godt og vel 3.230 
dlr.3D3) Ikke desto mindre havde han dels fået anvist, dels opkøbt 

så meget korn i lenene, at hans eller rettere hans enkes fordringer 

på rentekammeret november r6r8 kun var på 378 dlr.,304) og dem 
fik han udbetalt kontant.3° 5) Hermed har man åbenbart villet 

angive, at man ikke længere havde så stor interesse i Karen 
Borebertsens varer, thi ellers plejede man at indføre restbeløbene 
"på konto" . r6r8 er da også sidse gang, navnet Borebertsen fore
kommer i rentemesterregnskaberne. 

Otto Knudsens storhandel med kronen falder stort set inden for 
samme periode som Johan Borchertsens. r6o2 hører vi, at han 

har leveret engelsk klæde "efter de køb, som statholderen med 
ham på kgl. maj.s vegne er fordragen og overenskommen".3D6) 

Leverancen omfattede r8 stk. sort og 5 stk. rødt og gult gement 
engelsk klæde. Det var en klædesort, som man åbenbart havde 
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god brug for, thi den nævnes atter og atter i de senere afregninger. 

Derudover leverede han bommesi, Riga-ham p, 307) svensk stang

jern, tjære, kramvarer og "andre købmandsvarer". Da i november 

I6I 5 værdien af hans leverancer i tiden I6o6-I 5 blev gjort op, 

fremkom den nette sum af I9.38o dlr. I ort.308) I6I5-I7 fik 

Otto Knudsen derefter til kronen solgt for 6.837 dlr. I sk. svensk 

stangjern, Riga-hamp og engelsk klæde, 3°9) I62o for 2.629 rdl. 

4 sk. svensk stangjern og tjære til Bremerholm 310) og I624 til 

samme virksomhed for c. 3.663 r dl. svensk stangjern, 311 ) således 
at hans salg til kronen af alle de ovennævnte varer i løbet af et 

kvart århundrede repræsenterede en værdi af mellem 33 og 

35.000 rdl., et beløb han for langt den største dels vedkommende 
fik betalt i form af korn. -Johan Borebertsens leverancer havde 

haft et lignende værdi-mæssigt omfang. 

Ingen andre fynske købmænd og for øvrigt heller ingen andre 
provinskøbmænd havde leverancer af importvarer til kronen, der 

kunne måle s.ig med de to odenseaneres.312) Deres stilling var 

suveræn indtil kejserkrigen, da kronens behov efter rentemester

regnskaberne at dømme formindskedes stærkt, og efter den tid 

overtog københavnske købmænd fynboernes plads. Kun Knud 

Lauritzen, Odense, leverede endnu I627 forskellige slags krydde

rier,31~) og I63I klæde og fløjl for 3.839 rdl.,314) men dermed 

var det uvægerligt slut. - Der er en tydelig og meget naturlig 

sammenhæng mellem de ovennævnte odenseanske købmænds leve

rancer til kronen (med importen som grundlag) og deres korn

opkøb i lenene (med eksport som følge). I deres handels udvikling 

aftegner de to faktorer to sideløbende linier med nogenlunde sam

me tidsmæssige begyndelses- og endeflade! 

De fynske købmænds leverancer til kronen reduceredes nu til 

småleverancer til lensslottene på Fyn. Siige ubetydelige salg havde 
mænd som Otto Knudsen og Johan Borebertsen ikke været syn

derlig interesseret i, mens deres storhandel stod på. Dem havde de 

overladt til andre. Barbra Lucassen, den kendte studehandlerske, 
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havde af og til leverancer af rhinskvin og specerier til Dalum klo

ster og Odensegård,315) Jens Mand, Assens, leverede enkelte gange 
stangjern til Dalum kloster og Hagenskov slot, og det samme 

gjorde hans bysborgere Rasmus, Jørgen og Willum Bang; Søren 

Hegelund, Bogense, havde overtaget leverancerne til Rugård af 
alle fornødenheder, mens Peder Nielsen, Knud Bjørnsen, Niels 

Boesen, Jacob Lerche m. fl. år efter år ses at have leveret varer til 
Nyborg slot. Således havde byernes købmænd i krongårdene, der 
lå nær ved deres by, en fast kunde hele den her behandlede periode. 
V ær dien af leverancerne oversteg som regel ikke 200 r dl., men 
navnlig da nedgangstiden kom, var de nok værd at tage med. Det 
måtte selv de odenseanske studehandlere Knud Knudsen og Erik 

Jørgensen sande i 164o'erne. -Hver enkelt købmands leverancer 
bestod af de mest forskelligartede importvarer: salt, vin, øl, krydde
rier, stangjern, klæde, bjælker og deler (fra Norge el. Gotland), 
fisk (fra Trondhjem), stenkul (til smedierne), bly, hollandske tag
sten etc., etc., etc., altsammen i små kvanta. Vi kan med andre ord 
se, at de fynske købmænd, som på eksporthandelens område havde 

specialiseret sig - det gælder i hvert fald storkøbmændene - for 
en stor dels vedkommende har været mere "spredte" i deres indkøb 
i udlandet. Leverancerne til lenene viser med al tydelighed dette 
sidste; knap så fremtrædende er det at se ved leverancerne til 
kronens virksomheder i København, men de viser samtidig også, 

at nogle storkøbmænd efter at være slået ud i den store handel 

har fortsat i mindre målestok, at ikke alle er gået helt fallit under 

de ugunstige konjunkturer og københavnernes fremtrængen. 

Fynske købmænds leverancer af indenlandske produkter til kronen. 

Betragter vi de fynske købmænds leverancer af indenlandske pro

dukter til kronen, bestyrkes -~ette indtryk. Ganske yist havde Hans_ 
Brun fra Odense og flere købmænd fra Sydfyn haft store leveran-
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cer af mursten til opførelsen af slotte og havde på den måde 
profiteret af, at Fyn var et teglværkernes land. Alene Hans Bruns 
leverancer havde beløbet sig til langt over 4 millioner mursten i 

tiden r6o4-162 3, 316) hvorfor han havde modtaget flere tusinde 
tønder korn fra lenene. Men da disse storleverancer hørte op i be
gyndelsen af r62o'erne,317) var det jo ikke ensbetydende med, at 
behovet for mursten rundt om på lensgårdene var dækket en lang 
tid fremover. Arligt havde man her brug for en del til reparationer, 
vel sjældnere til nyopførelser, og hvad var da mere naturligt end 
at få stenene fra egnens eller landsdelens teglbrændere? 318) Nøje 
forbundet med murstensleverancerne var de stadige leverancer af 

kalk, som fynboerne hentede eller fik bragt fra Mariager og 
Skåne.319) - Hvor mærkeligt det end kan forekomme en, kunne 
købmændene også finde afsætning for landbrugsvarer i lenene. 
Ovenfor er omtalt kornleverancerne. Hertil kan føjes flæsk og 

oksekød. De mange besøg på lensgårdene, kongens hyppige op
hold, kunne nok få det til at svinde så meget i gårdenes eget for

råd, at indkøb blev nødvendige. Både "folk og heste" skulle have 
"fortæring", som Claus Matzen fra Middelfart udtrykte sig.320) 
Ar efter år finder vi "gamle" navne i regnskaberne. Det viser som 
ovenfor nævnt, at de stadig eksisterede, men ringe som denne 
handel trods alt var, vidner det tillige om, hvordan tiderne havde 
ændret sig for fynboerne. Deres handel havde mere og mere fået 
en detail-salgs præget over sig. 

Konklusion. 

Den fynske handel i sidste halvdel af perioden var blevet lokalt 
præget, d. v. s. at byernes købmænd var blevet mere afhængige af 
det lokale afsætningsmarked end forhen. Men selv for bevarelsen 
af dette måtte de kæmpe, thi mange håndværkere gik dem i bedene. 
r636 var det i Qdense blevet så slemt, at regeringen måtte gribe 
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ind ad lovgivningens vej; det blev håndværkerne forbudt at drive 

handel "medmindre de ville deres håndværk forlade og sig til 
købmandsskab og kornholden give" .321) Det kan derfor ikke undre 
en, at flere købmænd forsøgte lykken andetsteds. Norske byer var 

målet for mange af dem, der flyttede.322) De tomme pladser i 
Odense blev optaget af udlændinge, som måske har været lykkeligt 
uvidende om, hvor små mulighederne var i byen. Hollænderen 
Christian Lee, leipzigeren Friederich Ammersbach og liibeck'eren 
Herman Hahne er et par af de mest fremtrædende immigranter, 
vi møder.323) -

" ... her udi Nyborg har den største del af borgerskabet ikkun 
ringe håndtering og købmandsbrug ... " fastslog Nyborgs byråd 
dec. I64r. Fra andre kanter lod man på samme tid regeringen for
stå, at det ikke stod stort bedre til. Fåborgborgerne karakteriserede 
deres by som byen med "det fattige borgerskab", Kertemindes 
byråd anførte, at borgerskabet der "ikkun (var) ringe formuende" 

etc. Jeg har tidligere omtalt disse "tilstandsbeskrivelser" og til
lagt dem mindre betydning; thi naturligvis har man tegnet bil
ledet så sort som muligt, eftersom det gjaldt om at blive fri for 
regeringsforanstaltninger, hvis fiasko man havde set før ( saltkom
pagnierne). Det er imidlertid karakteristisk, at man ikke brugte så 
mørke farver I62I. De mellemliggende 20 år havde bragt store 

forandringer. Jeg har påvist dette for studehandelens vedkom

mende (p. 24 5), for kornhandelens (p. 266) og for importhande
lens og den indenrigske omsætnings vedkommende (p. 286). 

Perioden r6oo-r6 50 falder med andre ord merkantilt set i to 

helt forskellige prægede dele med tiden omkring r63o som over

gangsperiode. Lige meget under hvilke synsvinkel man betragter 
udviklingen, så ser man samme forløb. I den henseende kan perio
den betragtet under eet siges at være enhedspræget. - En anden 
ting er, at det område, der har kunnet sættes i søgelyset, har været 
ret begrænset, derved at det væsentligst har været forholdet mellem 
de fynske købmænd og kronen, som har kunnet sættes under debat. 
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APPENDIX 

Den følgende oversigt· skal nærmere belyse den måde, hvorpå den fynske 
studeeksport foregik, d. v. s. først og fremmest vise den forbindelse, der er 
mellem afgiftsstederne i hertugdømmerne og de store toldsteder i kongeriget, 
og dernæst vise, hvor lang tid det har taget at føre studedrifterne fra det ene 
toldsted til det andet: 

1602 fik Hans Holtendorp, øksenhandler i Odense, på sin kreditkonto i 
rentekammeret afskrevet 172 dlr., som var told for 172 oksne, han dette år 
havde udført over Assens.l) Den 23. marts passerede han Gottorp med nøjagtig 
samme antal.2 ) 

1609 udførte Johan Borchertsen, Odense, "toldfrit" 506 stude over Middel
fart;3) de var 15. marts nået til Gottorp.4) 

1610 var samme købmands udførsel over Middelfa,-t 670 stk.5) 19. marts 
lod han i Gottorp fortolde 678,6) altså en ikke usædvanlig forøgelse af driften 
med 8 stude. 

1646 lod Jørgen Bang, Assens, 79 stude færge over derfra til Haderslev,7) 
men inden han den 15 . april nåede Gottorp, var kontingentet steget til 94 stk.8 ) 

1647 indskibede Poul Hansen, Odense, om foråret 56 stude i Assens;9 ) 

samme antal betalte han 7· april told for i Rendsburg.tO) 
Jesper Hansen, Odense, overskibede, d. v. s. førte over fra Assens til Haders

lev, 491 øksne i foråret 1647; dog står han i Assens-regnskaberne opført med 
denne post sammen med en Bremer-købmand.11) Selvstændig nævnes Jesper 
Hansen 23. april i Rendsburg med 42 øksne.12 ) 

1648 den 27. marts fortoldede Knud Knudsen, Odense, i Gottorp 213 stude; 
tolderen gør i sit regnskab opmærksom på, at der for dette antal var betalt 
den store told i Assens den 22. marts.l3) Vi ser heraf, at turen har taget 
5 dage. -Det var også den tid, det tog Claus Matzen at komme fra Kolding 
til Gottorp, som han passerede 28. marts med 388 øksne; en del af disse 
havde han erlagt den store told for i Middelf:trt den 22. marts.14 ) - Jesper 
Hansen fra Odense kunne samme dag (28. marts) fortolde 172 stude i Got
torp; beviset for erlæggelse af stortold var dateret den 22. marts i Assens.15) 

1650, 24. marts, står 2 fynske købmænd opført i Gottorp-regnskabet. Knud 
Knudsen, Odense, erlagde told for 262 øksne, hvoraf de 76 kom fra Ribe, 186 
fra Assens. - Claus Matzens kontingent var på 356 stk. og havde oprindelig 
været delt i 2 afdelinger, idet toldsedlerne fra kongerigske toldembedsmænd 
viser, at 286 var kommet over ved Middelfart 19. marts, mens de øvrige 70 
var blevet fortoldet i Ribe samme dag.16) 

1652, 22. marts, førte oftenævnte Knud Knudsen 340 stude gennem Rends
burg;l1) for nøjagtigt samme antal står han opført i Assens-regnskaberne.18) 

1654, 14. marts: Knud Knudsen 208 stude gennem Gottorp. Stortolds-beviset 
dateret Assens den 2. marts_ lO) Forskellige omstændigheder har bevirket, at 
han har været næsten 2 uger om turen mellem de 2 fortoldningssteder. Det er 
formålsløst at komme med gisninger om de egentlige årsager tiL forsinkelsen. 
Datoerne alene virker som udmærket illustration til de usikkerhedsmomenter, 
studehandlerne til stadighed måtte regne med. 
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1655, 18. marts: Knud Knudsen 250 øksne i Gottorp; for disse var betalt 
stortold i Assens den 12. marts.2.0) En Middelfart-købmand (Claus Matzen's 
søn?) var den 13. marts draget fra Kolding med sin drift. Den 19. marts nåede 
han Gottorp med 172 stude.2.1) 

1) R. R. r6o2-03 fol. 386 (R. A.) - 2) Acta A XX nr. 4006. (Ind!. til R. A.) - ') R. R. 
r6osr-ro fol. 242-43 (R. A.) - ') Acta A XX nr. 40r3. (Ind!. til R. A.) - 5 ) R. R. r6ro-rr 
fol. 27r-72 (R. A.) - ') Acta A XX nr. 40r4. (Ind!. til R. A.) - 7 ) Fortegnelse etc. r645-46 
nr. I5 (R. A.) - 8 ) Acta A XX nr. 4034 (L. A. S.) - 9 ) Fortegnelse etc. r646-47 nr. 8 
(R. A.) 10 ) Acta A XX nr. 4r9r (L. A. S.) - ") Fortegnelse etc. r646-47 nr. 5 (R. A.) -
12 ) Acta A XX nr. 4r9r (L. A. S.) - 13), ") og ") Acta A XX nr. 4035 (L. A. S.) -
10 ) Acta A XX nr. 4036 (L. A. S.) - 17 ) Acta A XX nr. 4r96 (L. A. S.) - ") Fortegnelse etc. 
r65r-52 (R. A.) - 19) Acta A XX nr. 4037 (L. A. S.) og "Bilag til fortegnelse .. .'' r653-54 
nr. 4 (R. A.) - ") og 21 ) Acta A XX nr. 4038 (L. A. S.) 

Bilag A. 

Den samlede årlige økmeudførsel over Assens og Toldsted-Gottorp-Rendsborg. 

År 
1595-96 ............. .. 
1596-97- ............. . 
1597-98 .............. . 
1598-99 .............. . 
1599-16oo ........... . 
16oo--or. ............. . 
1601-02 .............. . 
1602-03 .............. . 
1603-04 .............. . 
1604-05 ............. .. 
1605-06 ............. .. 
16o6-o7 .............. . 
1607-08 .............. . 
1608-09 .............. . 
1609-10 .............. . 
161o--1I. ............. . 
1611-12 .............. . 
1612-13 .............. . 

1613-14··············· 
1614-15 .............. . 
1615-16 .............. . 
1616-17 .............. . 
1617-18 ............. .. 
1618-19 ............. .. 
1619-20 ............. .. 
162o--2r. ............ .. 
1621-22 .............. . 
1622-23 .............. . 

Assens 

6.994 a) 
7-732 a) 
9.184 b) 
5-728 
4-094 
3-976 
5-733 
8.747 
7-562 

7-594 
4-095 
7-891 
6.202 
8.180 

10.029 

9-762 
9-947 

18.954 

9-444 
9-378 
1.105 ? 

1I.II6 

9-641 
8.534 c) 

Toldsted 

27-991 

25-799 

Gottorp 

36.185 
37-050 
32-507 
39-146 

42.015 

47-697 
46-565 
52-350 
46.o6o 
49-281 
39-470 
41.783 
40.902 R 

39-733 R 
38:832 
33-707 R 
33-568 
37-163 

Fynske Årbøger 1954



292 Jens Kolmos: Fynske købmænds indsats i dansk handelsliv 

År Assens Toldsted Gottorp 

1623-24··········· ·· ·· 29.288 37·530 
1624-25········ · ······ 34-387 
1625-26 ........ . .. . ... 20.089 
1626---27 ........ ....... 13.034 
1625)----30 ........ ... .. .. 21.588 
1631-32 ............ ... . 24-545 
1632-33·· ............. 8.099 d) 24-921 

1633-34··"""'''"'" 6.191 
1635-36 ........ . ...... 5-193 
1636-37 ........ ....... 4-646 17-999 
1637-38 ........ . . ..... 4.261 12.411 
1638-39··········· ···· 21.464 
1639-40 .......... ..... 6.244 22.551 
164o--4I. ......... .... . 23.207 28.119 R 
1641-42 .......... ..... 6.111 19-740 
1642-43···· ...... .. . .. 6.497 
1643-44 .............. . 290 907 
1644-45··""'""' "'" 3.017 2.489 6.195 
1645-46 ........... .... 5-700 10.510 21.716 

1646-47········ ··· ·· · · 3-766 14-328 29.795 R 
1647-48 ....... ..... . .. 1.587 e) 12.290 19.113 
1648-49······ .. ······ .. 12.693 18.168 R 
1649-50 ............... 5.031 e) 12.553 23.626 
1650-51 ............. . . 15.276 21.579 R 
1651-52 ........... .... 6.228 20.128 26.605 R 

1652-53····· .. · ··· .. ·· 4-952 18.733 24.68o R 

1653-54·· .. ···· ······ · 5-364 f) 19-722 30.246 
1654-55 ........... .. .. 6.024 15-397 24.027 

Almindelige bemærkninger til tabellen bilag A: 

Assenstallene for 1595-96, 1596-97, 1597-98, r6o1-02, 1602-03, 
1603-04, 1607-08, 1617-I8, r618-19 og r6I5)---20 taget fra rentemester· 
regnskaberne. Tallene er efterkontrollerede, men er i flere tilfælde ikke i over
ensstemmelse med Willerslevs opgivelser i Jyske Samlinger, ny rk., II bd., 
2. hft., p. 178 f. For at gøre rækken mere fuldstændig har jeg dog for de øvrige 
år op til 1620 medtaget de af ham opgivne tal. For året r6r6-17 melder der 
sig et særligt problem, idet Kvittancebogen r6r7-18, fol. 194, oplyser, at der 
er aflagt regnskab for og betalt told af 1.105 øksne fortoldet i tiden 20. februar 
1617 til 1. maj s. å.; hele regnskabet lyder imidlertid på 10.209 rdl., i hvilken 
sum, der også må indgå told for et antal øksne, hvis størrelse vi i dag ikke 
kan bestemme. - I r62o'erne synes det at være afdrag, som indgår til rente
kammeret fra Assenstolderne,· 1632 skyldte den afsatte Hans Uttermark, 5 år 
efter sin afsættelse, kongen 1.837% rdl. II sk. I alb. for tolden 1624-27 
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(Hagenskov lensrgsk. r632-33, bilag nr. 3), hvorfor der med udlæg for øje 
blev foretaget en vurdering af hans ejendomme. Hans forgænger, Jens Bang, 
var det ikke gået stort bedre (se f. eks. K. B. r6r6-2o, p. 57, roS, 224 og 
401) . Hele miseren fremkom derved, at tolderne indrømmede købmændene 
kredit uden tilstrækkelig sikkerhed (K. B. r6r6-2o, p. 183). - For tiden 
r633-40 er kilden "Extract over Assens Toldbøger", hvor toldbeløbene er 
angivet, og for årene r641-55 "Fortegnelse på de fra Assens . . . " (1639--40), 
1644- 45, 1647-48, 1652- 52, 1653-54 og 1654-55 dækker fortegnelsen 
kun eksporten i marts-april måned, men som før nævnt var udførslen den 
øvrige del af året minimal. r64o f. eks. fås ved addition af opgivelserne i 
fortegnelsen 6.q6, mens "Extract .. . " 1639--40 har 6.244, altså kun en diffe
rence på 68. 

l al almindelighed må fortegnelserne siges at give et nøj agtigere billede af 
eksporten, end tilfældet er med toldregnskaberne, idet de angiver alle udførte 
stude, altså også sådanne som var "toldfri" eller var blevet fortoldet andet
steds i riget. Til illustration af dette: r642, 20. april, udførte borgmesteren i 
Næstved 71 stude over Assens, hvor der imidlertid kun betaltes told af 45, 
idet 26 i forvejen var fortoldet på Møn. r643, 7· november, udførtes efter 
kongeligt brev ro øksne toldfrit. 

Ud fra ovenstående betragtninger har jeg valgt helt igennem at følge for
tegnelserne. Der kommer et mere ensartet præg over tallene, end tilfældet er 
ved Willerslevs opstilling. Uoverensstemmelserne mellem hans og mine tal vil 
være naturlige. 

Toldstedtallene fra Jyske Samlinger, 5· rk., bd. 8, p. 158, jvf. note 44). 
Gottorptallene: Se bilag D. R betegner, at Rendsborgregnskaberne er benyttet. 

Noter: 

a) Regnskabsåret går fra 12. august til rr. august. 
b) Regnskabsåret går fra 12. august til 30. april. De øvrige år er tegnsskabs

året fra r. maj til 30. april. 
c) MinimumstaL Assenstolderen gjorde 1620 afregning med rentekammeret 

flere gange; i regnskabet r62o-21 nævnes under toldindtægter 4· oktober 
bl. a. told for 8.534 øksne og 53 heste. 

d) 1632-33 = marts- april 1633. 
e) Tallene ret usikre. De er fremkommet ved addition af opgivelserne i 

"Bilag til fortegnelse på de fra Assens udførte øksner" for henholdsvis 
1648 og r649--50. 2 alternative usikkerhedsmomenter må tages i betragt
ning: enten er nogle bilag gået tabt, ·hvad især r648-tallet kunne tyde på, 
og vi får da et absolut minimumstal, eller også kan alle bilag være bevarede 
(1649-50?), i hvilket tilfælde tallene ganske givet er for høje som eks
porttal. Bilagene giver nemlig tallet på øksne, der har været opstaldet rundt 
om på gårdene, men en vis tabsprocent må påregnes, inden studene nåede 
fortoldingsstedet 

f) Fridericia, Adelsvældens sidste Dage, p. 78, har 5-370, Willerslev 5-371. 
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Bilag B. 

Sammenligning mellem opgit•elserne for fynske købmænd ved Toldsted 

og Gottorp. 

Antal øksne. 

1620 1623 1624 1627 
Odensekøbmænd Toldsted Gottorp Toldsted Gottorp Toldsted Gottorp Toldsted Gottorp 

Otto Knudsen ...... 1.265a) 1.265a) 644 644 1.166 1.163 23S 23S 
Karen Borebertsen. 669 667 204 204 440 440 o o 
Barbra Lucassen ... 514 514 350 350 322 342 20S 20S 
Jørgen Mogensen ... 21S 217 226 22S 240 240 174 I77 
Henrik Mogensen . 15S 15S 146 157 82 82 o o 
Hans Sommer ...... 302 301 230 230 155 155 o o 
Knud Lauritzen ... IS9 IS9 220 220 425 425 249 249 
Augustinus Ebel ... o o 130 130 o o o o 
Lauritz Richardsen. o o o o o o 190 190 

lait. ... . . 3.315 3·3II 2.150 2.163 2.S30 2.S47 1.059 1.062 

Bogensekøbmænd 

Peter Hegelund ...... 36S 36S 236 241 o o o o 
Hans Blom 520 ?b) o o o o o o 
Niels Bang .... .. ... 357 357 o o o o o o 
Hans Bang ......... ?b) 520 o o 456 ?c) 272 272 

lait ...... 1.245 1.245 236 241 456 ?c) 272 272 

Middelfartkøbmænd 

Claus Matzen ...... 404 404 353 351 426 426 160 159 

lal t ...... 404 404 353 351 426 426 160 159 

Assenskøbmænd 

Jens Mand .......... 440 440 664 760 S21 S69 o o 
Niels Mand ......... 645 645 469 467 o o o o 
Asmus Bang ......... So So o o o o o o 
Hans Bang ......... o o 262 261 o o o o 

lait ...... 1.165 1.165 1.395 I.5S8 S21 869 o o 

Kommentarer til tabellerne bilag B: 

Opstillingen foretaget på grundlag af opgivelserne i "Aabenraa Amtsregn
skaber Acta A XXIV" (Toldstedregnskaberne) og Gottorp toldregnskaber 
Acta A XX nr. 4021, 4023-24 og 4027. Indlånt til R. A. - I førstnævnte 
regnskaber er datoen for fortoldingen ikke anført, hvad den derimod altid 
er i Gottorpregnskaberne. Det fremgår heraf, at så godt som hele eksporten 
foregik i marts måned. - Navnenes stavemåde her normaliseret og moder
niseret. 
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Noter: 

a) l Toldstedregnskabet er denne post delt således, at Otto Knudsen alene 
anføres med 725 øksne, sammen med Hans Ibsen et stykke tid senere med 
540 stk. = I265 øksne ialt. Gottorpregnskabet har under 15/3: Otto 
Knudsen 725 øksne og under 18/3: Otto Knudsen 540 øksne = 1265 stk. 
Her træder den fælleshandel, de to odenseanere må have drevet, altså 
ikke frem. 

b) En øksnehandler ved navn Hans Blohme nævnes i Gottorp med 383 øksne; 
en studehandler af samme navn fra Hamborg er i Toldsted opført lige
ledes med 383 stk. Det må antages, at det drejer sig om samme person. -
18/3 nævnes i Gottorp en Hans Bang med 520 stude = det antal, "Hans 
Blom" fortoldede ved Toldsted. Jeg ville tro, at det i dette tilfælde drejer 
sig om de samme øksne. Navneforskellen muligvis fremkommet ved fejl
skrivning ved et af toldstederne. En anden mulighed er, at to Bogense
borgere, Hans Blom og Hans Bang har drevet studehandel sammen (jvf. 
note a) om Otto Knudsen og Hans Ibsen, Odense), og endelig kunne det 
tænkes, at studene havde skiftet ejermand på vejen mellem Toldsted og 
Gottorp. Sidstnævnte mulighed den mest usandsynlige. 

c) l Gottorp-regnskabet 1623- 24 omtales ingen øksneeksportør ved navn 
Hans Bang. Derimod nævnes under 25/3 en vis Hans Lange med 456 øksne 
= det antal, Hans Bang, Bogense, førte gennem Toldsted. Om mulig
hederne for identitet se note b). 

Bilag C. 

Sammenligning mellem opgivelserne for fynske købmænd ved Toldsted, 

Gottorp og R endsburg foråret 1620. 

Odensekøbmænd Toldsted Gottorp Rendsburg 

Otto Knudsen ·············· ··· ···· 1.265 1.265 1.265 
Karen Borebertsen ··· ···· ·· ······ 669 667 667 
Barbra Lucassen ....... ........... 514 514 514 
Jørgen Mogensen ... .. . . . . . . . .. . ... 218 217 217 
Henrik Megensen ....... ...... .. ... 158 158 158 
Hans Sommer ........... .. .. .. ... . 302 301 301 
Knud Lauritzen ········ ·········· 189 189 189 

!alt .. . . .. 3-315 3-3II 3-3II 

Bogensekøbmænd 

Peter H egelund ...... ......... .... 368 368 368 
Hans B lom ··················· ··· ·· 520 
Niels Bang .............. .. ..... ... 357 357 357 
Hans Bang .. ............ .. ....... . 520 520 

lal t .. . . . . 1.245 1.245 1.245 
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Assenskøbmænd Toldsted Gottorp Rendsburg 
Jens Mand .............. .... . ........ 440 440 440 
Niels Mand ··········· ·· ·········· · 645 645 645 
Asmus Bang ................ .... .. . . So So So 

lal t .. ... . 1.165 1.165 1.165 

Middelfartkøbmænd 

Claus Matzen ········· ········ ·· ·· 404 404 403 

lait ...... 404 404 403 

Kilder: Se bilag B. Rendsburgtallene efter Acta A XX nr. 41S7 (L. A. S.) . 

BILAG D 

Fynske købmænds andel i studedriften over land (gennem Toldsted, Gottorp 

og Rendsburg). Antal ø k sne i forårsmånederne februar, marts, april. 

Købmænd fra 1594 1595 1596 1597 
Odense ................ 2.II4 2.S03 2.605 3-050 
Bogense ................ o 509 32S 335 
Middelfart ............ o o o o 
Assens .................. 91S 95S S94 988 
Nyborg ................ o o ( 114) o ( 16S) 57 ( 296) 

Fynske købmænd ialt 3-032 4-270 (4-384) 3-S27 (3-995) 4·430 (4.669) 

I alt i 2. kvartal .. ... . 23 -494 

lal t for hele året. ... 

Købmænd fra 1598 1600 1601 1602 

Odense ··········· ·· ··· 3.124 2.590 2.763 2.971 
Bogense ........ ....... 429 405 191 373 
Middelfart ............ o o o o 
Assens ................. . 1.132 1.032 702 604 
Nyborg ................ 71 ( 325) S4 o o 

Fynske købmænd ialt 4-756 (5.010) 4.111 3·656 3·94S 

lait i 2. kvartal ...... 29.3S7 

Ialt for hele året .... 36.425 

Købmænd fra 1603 1604 1605 1606 
Odense ............... . 3.223 2.146 1.580 2.457 
Bogense ........... ..... 544 539 574 729 
Middelfart ..... .. ... ... o 226 o 229 
Assens .................. 1.254 1.054 ns (1.275) 746 ( 938) 
Nyborg ········· ······· o ( 49) o ( 253) o ( u6) o ( 176) 

Fynske købmænd ialt 5.021 (5.070) 3-965 (4.21S) 2.932 (3-545) 4-161 (4-529) 

Ialt i 2. kvartal ... ... 29.435 24.033 

I alt for hele året . . .. 36.1S5 37-050 32-507 
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Købmænd fra 

Odense ... .. .. . ... ..... . 
Bogense ............ .. . 
Middelfart ....... .. .. . 
Assens ................. . 
Nyborg ............... . 

Fynske købmænd ialt 

1607 

2.788 
6o1 

177 
446 (r.004) 

o ( 224) 

4.DI2 (4-794) 

I alt i 2. kvartal ...... 27.696 

I alt for hele året ..... 39· 146 

Købmænd fta 1611 

Odense ... ... . . .. .... .. . 2.503 
Bogense .............. . 952 
Middelfart ........ ... . o 
Assens .................. 1.183 (r.581) 
Nyborg ......... . ...... o 

I alt i 2. kvartal ...... 36.43 r 

I alt for hele året ..... 46.565 

Købmænd tra 1615 

Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.809 
Bogense .............. . 
Middelfart ...... . .... . 
Assens .............. ... . 
Nyborg ............... . 

230 
318 
7II (1.362) 

o 

1608 

2.407 
451 
223 
540 (I.440) 

o 

1612 

3-105 
1.168 

136 
327 ( 1.254) 

o 

42.250 

1609 

1.958 
631 
184 
370 ( 663) 

o 

31.215 

42.015 

1613 

2.964 
840 
391 
866 (1.634) 

o 

46.o6o 

1616 1617R 

2.830 3.284 

542 793 
470 420 
370 (1.248) 1.024 (1.236) 

o o 

Fynske købmænd ialt 4.068 (4.719) 4.212 (5.090) 5.521 (5.733) 

Ialt i 2. kvartal ...... 32.148 34.363 25.376T 

lal t for hele året ..... 39.470 41 .783 40.902R 

Købmænd fra 1619R 

Odense ................. 3.423 
Bogense ............. ... 1.151 
Middelfart .. ... .. ... .. 391 
Assens . .. .. .. . .. . . .. . .. . r.6o4 
Nyborg ............... . o 

Fynske købmænd ialt 6.569 

Ialt i 2. kvartal ...... 33.689R 

Ialt for hele året .... 39.733R 

20 

1620 

3-311 
1.245 

404 
1.165 

o 

6.125 

162tR 

3·389 
I.465 

446 
I.690 

o 

1610 

2-457 
868 

387 

297 

961 (1.007) 
o 

39-948 

1614 

3.000 
500 

375 
968 (1.702) 

o 

40.895 

16!8T 

3-449 
945 
332 

I.249 
716 

1622 

2.245 

557 
287 

1.033 
o 

4.122 
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Købmænd fra 1623 1624 1625 1626 

Odense ··········· ··· ··· 2.163 2.847 1.848 327 
Bogense .............. .. 241 456 272 166 
Middelfart ............ 351 426 322 o 
Assens ............. .. ... 1.488 869 1.238 494 
Nyborg ········· ······ · o o o o 

Fynske købmænd ialt 4-243 4-598 3.68o 987 

!alt i 2. kvartal ...... 26.994 30.215 27.074 15.043 

!alt for hele året ..... 37.163 37-530 34·387 20.089 

Købmænd fra 1627 1630 1631R 1632 

Odense ····· ········ ··· 1.062 1.216 1.726 + 1.386 
Bogense ... ..... ........ 272 o o o 
Middelfart ....... .. ... 159 o 458+ 222 
Assens ........... .. .... . o o o o 
Nyborg ········· ······· o o o o 

Fynske købmænd ialt 1.493 1.216 2.184 1.608 

!alt i 2. kvartal ...... 12.147 12.774 16.476 

l alt for hele året ..... 13.034 21.588 24-545 

Købmænd fra 1633 Ic41R 1644 1645 

Odense ················· 1.040 1.376 o o 
Bogense .......... ...... o o o o 
Middelfart ...... ...... 195 o o o 
Assens ............... ... o 341 o o 
Nyborg ................ o o o o 

Fynske købmænd ialt 1.235 1.717 o o 

!alt i 2. kvartal ...... 16.127 24.015R 317 2.838 

!alt for hele året .... 24.921 28.n9R 907 6.195 

Købmænd fra 1646 1647R 1648 1649R 

Odense ........ ..... ... 633+ 592 385 274 
Bogense ················ o o o o 
Middelfart ...... ... .. . 302 432 388 198 
Assens ·················· 94 o o o 
Nyborg ................ o o o o 

Fynske købmænd ialt 1.059 1.024 773 472 

!alt i 2. kvartal ...... 15-986 15.766R 14-393 13.924R 

!alt for hele året .... 21.716 19.795R 19.II3 18.168R 
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Købmænd fra 1650 1651R 1652R 

Odense ···· ············· 262 307 564 
Bogense .. ... .. .. .. ..... o o o 
Middelfart .... .... .... 356 184 255 
Assens ·········· ········ o o o 
Nyborg ..... ... .... .... o o o 

Fynske købmænd ialt 618 491 819 1.095 

!alt i 2. kvartal ...... J7.822 17.513R 22.585R 

!alt for hele året .... 23.626 21.579R 26.6o5R 

Købmænd fra 1654 1655 

Odense ······ ····· ······ 208 250 
Bogense ..... .... ...... . o o 
Middelfart ······· ·· ·· · o 172 
Assens .................. o 8 
Nyborg ................ o 

Fynske købmænd ialt 208 430 

!alt i 2. kvartal ...... 24-346 18.525 

lal t for hele året ..... 30.246 24.027 

Bemærkninger til tabellerne bilag D. 

Opstillingen foretaget på grundlag af opgivelserne i Gottorp toldregnskaber 
Acta A XX nr. 3999-4030 og 4032- 4038, der dækker årene 1594-98, 
16oo- 16, 162o, 1622-27, 1630, 1632-33, 1644-46, 1648, 1650 og 1654-55. 
For året 1618 er kilden Aabenraa Amtsregnskaber (T) og for de øvrige med
tagne år Rendsburg toldregnskaber Acta A XX nr. 4186, 4188-91, 4193 og 
4195-97 (R). Ved velvilje fra prof. Astrid Friis' side har jeg for nr. 3999-
4ou's vedkommende benyttet mag. art. Svend Ellehøjs afskrifter. 

I Aabenraa Amtsregnskaber går året fra 1/5-30/4, i de øvrige regnskaber 
fra II/II-IO/II (Martini - Martini). F. eks. vil de tal, der er opført under 
1594 være taget fra regnskabsåret II/II 1593-10/II 1594 o. s. v. 

Eksporttallene for 2. kvartal dækker over øksne fortoldet i månederne febr. 
-marts-april. Navnlig i den sidste del af perioden dækker betegnelsen 
2. kvartal imidlertid ikke nøjagtigt de tre måneder, men begynder et stykke 
ind i februar for at slutte et stykke ind i maj måned. Dette har imidlertid 
så ringe betydning, at tallene udmærket kan sammenstilles med de øvrige tal 
og en udviklingslinie derved bliver mindre hullet. Andre undtagelser: A) 
2. kvartal 1595: Tallet dækker over øksne fortoldet i tiden II/II 1594-30/4 
1595. Eftersom eksporten alle andre år er meget ringe i 1. kvartal - relativt 
set - har jeg taget tallet med her for bedre at kunne vise forholdet mellem 
det samlede antal eksporterede øksne i foråret 1595 og de fynske købmænds 
andel heri. B) Udfra de ovenfor foretagne sammenligninger mellem opgive!-
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serne ved Toldsted, Gottorp og .Rendsburg (se bilag C med noter) kan fast
slås, at studedriften forbi Toldsted næsten udelukkende fandt sted i forårs
månederne. Derfor er totaleksporttallet for dette gennemgangssted for tiden 
ris 1617-30/4 r6r8 opført under 2. kvartal r6r8. (Tallet er taget fra "Jyske 
Samlinger, 5· rk., bd. 8. p. 158). 

I regnskaberne fra 159o'erne og begyndelsen af 17. århundrede er købmæn
denes hjemsted i mange tilfælde angivet. Det samme er tilfældet for 164o'erne 
og 165o'erne. I de mellemliggende år er det sjældent, at de fynske (og andre) 
købmænds hjemsted er angivet. Man kunne have ønsket, at tolderen helt .igen
nem havde fulgt den smukke sætning, han r6r3 lod skrive i sit regnskab: 
"Nulle Science Sans diligence". For årene r62o, 1623, 1624 og r627 har vi 
dog atter et fast holdepunkt i "lokaliserings"arbejdet, idet studeeksportørernes 
hjemsted er anført i Toldstedregnskaberne for de nævnte år (se iøvrigt bilag B 
med noter) . - På ovennævnte grundlag har jeg forsøgt at lokalisere køb
mændene også de år, hvor deres hjemby ikke anføres, dels ved analogislut
ninger, tilbageslutninger o. s. v., dels udfra en almindelig viden om de fynske 
byers købmænd, erhvervet ved lokalhistoriske undersøgelser. Det har været 
mit mål ikke at gå længere, end materialet med sikkerhed kunne bære. 

Det er nemlig ikke i alle tilfælde lykkedes mig at få lokaliseret de opførte 
købmænd. Især har Bang-navnet voldt en del besvær. Bang-slægten var meget 
udbredt på Nord- og Vestfyn, hvor dens medlemmer beklædte og i lang tid 
havde beklædt en række betydningsfulde poster i byerne her (borgmester, tol
der, byfoged). Samtidig gav mange af Bang'erne sig af med handel: Hans 
Bang, Bogense, og Hans Bang, Assens, Niels Bang, Bogense, Asmus Bang, 
Rasmus Bang, Willum Bang og Jørgen Bang, Assens, Jens Bang, Bogense, og 
Jens Bang, Assens. I Rendsburg-regnskabet r6r7 optræder r6. marts en vis 
Christen Bang med 212 stude. Ham har det ikke været mig muligt at lokali
sere. En række af de ovennævnte Bang'er udførte i denne periode stude. 
Berømtest er vel nok Niels Bang fra Bogense og Jens Bang fra Assens. Sidst
nævntes navne, den berømte storkøbmand i Aalborg, drev også en betydelig 
studehandel. r6ro f. eks. udførte Jens Bang "von Aalborg" 450 øksne over 
Gottorp, Jens Bang "von Assens" 426 stk. Men derudover nævnes under 
3· april samme år uden nærmere angivelse, at Jens Bang fortoldede 146 stude! 
Hvilken af de to kendte Jens Bang'er drejer det sig om? Er det måske en 
helt tredie person af samme navn? Spørgsmålene må vi desværre lade stå 
åbne. På samme måde må vi give op f. eks. 1615, når det under 21. marts 
anføres, at Jens Bang (!) førte 351 øksne gennem Gottorp og under 24. marts 
Jens Bang (!) 300 stk. Er det den samme person begge gange? Muligheden 
herfor er til stede. Det var ret almindeligt, at øksnekøbmænd udførte deres 
stude i flere tempi ("in zwei koppell" el. "in unterschritlichen drifften"). -
Disse spørgsmåls uløselighed i forbindelse med en ret hyppig forekomst af 
navnet Jens Bang uden hjemstavnsbetegnelse bevirker, at der ofte må opstilles 
to tal for Assens købmændenes andel: Et absolut sikkert minimumstal og et 
muligt maksimumstaL Dette sidste er for Assens' som for de andre byers 
vedkommende sat i parentes. - For ikke at gøre tabellerne endnu mere 
komplicerede har jeg de gange, hvor det har været umuligt at lokalisere 

Fynske Årbøger 1954



Jens Kolmos: Fynske købmænds indsats i dansk handel.rliv 30I 

Hans Bang henført ham under Bogense (1616: 207 øksne, 1617: 343, 1619: 
423, 1620: 520 (jvf. noterne bilag B) 1621: 471, 1622: 159, 1625: 272, 1626: 
166 stude). Men der var en Assenskøbmand af samme navn (Toldstedregn
skabet 1622/23: 262 øksne fortoldet).- I øvrigt knytter der sig til en række af 
tallene for de enkelte byer en del problemer, men da intet generelt kan siges 
om den måde, de er søgt løst på og (eller) angivet i tabellerne, bliver det nød
vendigt at tage hvert "problemår" for sig. 

1595: A. Jiirgens har i sin tabel (A. Jiirgens p. 288) under Odense henført 
2.781 øksne. At mit tal ligger 22 over, antager jeg skyldes, at Jiirgens har 
glemt Dirich Graws post på netop 22 stude (5/4). Bogensekøbmændenes andel 
på 509 øksne er af Jiirgens blot henført under "Fiinen". Der kan dog ikke 
herske tvivl om, at "Niels Bangeuth Fuee" (19/3: 349 øksne) er identisk med 
den kendte Bogensekøbmand af samme navn. "Matz Jepsen van Wogens in 
Fiine" (21/3: 160 stude) = Mads Ibsen fra Bogense, som også nævnes i 
regnskaberne for andre år (f. eks. 1592 22/3 og 1597 19/3), jvf. J . Kinch 
p. 826. - Endelig har Jiirgens ikke opført nogle øksne tilhørende Nyborg
købmænd. Den ortografiske vilkårlighed, der er fremtrædende i regnskaberne, 
vanskeliggør i høj grad lokaliseringsarbejdet. Jeg ville mene, at der lå en 
mulighed for identitet mellem den "Berndt Marquartzen v. Nenborch", som 
25/3 1595 lod fortolde II4 øksne (af Jiirgens henført til Nenborg) og den 
"Berenndt Marxen" fra "Niiborgh", som 26/3 1592 lod fortolde 97 stk. (af 
Jiirgens henført til Nyborg). 1597 22/3 møder vi en Berndt Marquartzen fra 
"Nuborch", hvad ikke kan være andet end Nyborg på Fyn (jvf. 1598 17/4: 
Thomas Troiel v. Nuborch og 16oo 5/4: Thomal Troel "uth fune"). Andre år 
møder vi navne stavet på omtrent samme måde: 1598 18/3: Berndt Marquaet
zen v. Nuborch og 1604 21/3 : Berennt Marquartzen. En vis Bjørn Marquari
zen fra Nyborg vides at have handlet med øksne (K. B. 1588- 1592 p. 575: 
1591 3/4), så navnet Marquartzen har i al fald haft tilknytning til Nyborg. 

1596: Nyborg: Se ovenfor om Berndt Marquartzen. 
1597: Nyborg: Se ovenfor om Berndt Marquartzen. 
1598: Nyb01·g: Se ovenfor om Berndt Marquartzen. Desuden nævnes en 

vis Gorn Marquartzen (18/3: 234 stk.). 

1603: Nyborg: Se ovenfor om Berndt Marquartzen. 

1604: Nyborg: Se ovenfor om Berndt Marquartzen. Desuden nævnes en 
Thomas Troiell med 61 øksne 7/4. Jvf. hermed parentesen ovenfor om Thomas 
Troiel v. Nyborch. 

1605: Nyborg: Se ovenfor om Berndt Marquartzen. 
1605: Assens: Se ovenfor om Jens Bang. Det samme gælder A.rsenstallene 

til og med 1617. 
1606: Nyborg: Se ovenfor om Berndt Marquartzen. 
1607: Nyborg: Se ovenfor om Berndt Marquartzen og om Thomas Troiel. 

1613: Assens: Uden betænkdighed er den Hans Schalle, som 17/3 førte 
123 øksne igennem, sat under Assens' andel. Han står i regnskabet opført 
sammen med to andre Assensborgere (Niels Mand og Asmus Bang) og kan 
ikke være nogen anden end den senere overkøbmand i Assens, Hans Schalle 
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(Assens rådstueprotokol fol. 264 f.). Han figurerer på toldlisten igen 20/3 
r6r4. r6r6 r8/3 skrives han Hans Kalle. 

1617: Assens: Sidste år Jens Bang er taget med under Assens. 
Efter dette år har Jens Bang, Assens, sikkert ikke drevet handel: K. B. 

r6r6-2o pp. 57, roS, 224, 401 og K. B. 1624-26 p. 2. 
1631: Odense og Middelfart: Claus Matzen, Middelfart, og Lucas Wilhelm

sen, Odense, udførte 26/3 458 øksne sammen. Denne post henført til Middel
fart. 

1646: Odense: Erik Jørgensen, Odense, fortoldede sammen med en Flens
borg-købmand 69 øksne (23/3), som her er taget med i Odense-tallet. 

BILAG E 

Le1'era11cer til kolwu~nd fra ryborg t lot. Byg. 

Navn 

Johan Borchertsen ... .. 
Claus Mule ............ .. 
Is brandtsen ............ .. 
Hans Brun .............. . 
Otto Knudsen ......... .. 
Otto Knudsen ......... .. 
Otto Knudsen .......... . 
Otto Knudsen .......... . 
Otto Knudsen .......... . 
Otto Knudsen ......... .. 
Otto Knudsen ... .. ..... . 
Otto Knudsen ......... .. 
Otto Knudsen ... .. .... .. 
Otto Knudsen ........ .. . 
Jørgen Nielsenl .... .. . 
Hans Brun 5 .... .. . 
Lambert Berntsen .... .. 
Jacob Clausen ........ . . 
Augustinus Ebel ...... . 
Peder Nielsen ........ . . 
Rasmus Jensen ....... .. 
Jacob Madsen ........ .. 
Nichel Koch .......... .. 
Hans Trægaard ...... . . 
Rasmus Jensen 
Rasmus Jensen ......... 

Hjemsted 

Odense ... .. ... ... ... . 
Odense .... .. . ... .. . . . 
Holland ......... .. .. . . 
Odense 
Odense 
Odense 
Odense 
Odense 
Odense 
Odense 
Odense 
Odense 
Odense 
Odense 

Odense 

København l ... .. . . .. 
Malmø \ .. . . .. . . . 
Odense ...... .. ...... . 
Nyborg .... .. . .. .. . .. . 
København 
København ..... ... .. 
København ....... .. . 
København l .... ... . . 
København 5 ..... .. .. 
København ... .. ... .. 

Noter til bilag E. 

År 
r6ro 
.t611 

r6u 
t 6l2 

1614 
.r6 5 
I 6 t 6 

r6r7 
r6r8 
.t620 

162 1 

t 622 

1623 

1625 

I628 

1630 

1632 
I633 
I634 
1636 

t639 

1640 

Tdr. byg 

957 
r So 
288 
So 

1.236 
982 

I. I 52 
1.143 
I.I73 

985 
1.427 
1.326 

I.363 
91 

474 

1.174 

I 52 
232 
912 

1.173 

1.493 

I.OOO 

I.I31a) 

Kilde 

R. R. 
L. R. 
L. R. 
R. R. 
L. R. 
L. R. 
L. R. 
R. R. 
L. R. 
L. R. 
R. R. 
L. R. 
L. R. 
L. R. 

L. R. 

L. R. 

L. R. 
L. R. 
L. R. 
L. R. 
L. R. 

L. R. 

L. R. 

Kilderne er dels Nyborg lensregnskaber: L. R. og antegnelserne til disse, 
dels rentemesterregnskaberne: R. R. (R. A.) . I lensregnskaberne er gennemgået 
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bilagene med købmændenes kvitteringer for modtagelsen af kornet. Leveran
cerne er ofte ikke nævnt i selve regnskaberne. 

Arstallet betegner det års høst, fra hvilken kornmængden er taget. Køb
mændenes kvitteringer er som regel dateret i forårsmånederne, enkelte gange 
i efteråret. - Antallet af tdr. korn er angivet med hele tal, idet den alminde
lige metode for forhøjelse (subsidiært forkortelse) er anvendt. 

a) Det kgl. missive (K. B. 164o--41 p. 276: 12/10 1640) lød på 1380 tdr. 
I lensregnskabet står i marginen tilføjet: "Kong. May'ts brev formelder på 
1380 tdr. Rest 259 tdr. 3 skæpper". Rasmus Jensen måtte da nøjes med de 
ca. rr31 tdr., hvad sandsynligvis har været alt det byg, lenet kunne præstere 
bemeldte år. 

NOTER: 

Afhandlingen blev oprindelig skrevet som specialopgave til skoleembeds· 
eksamen. Professor, dr.phil. Astrid Friis gav mig under udarbejdelsen råd og 
vink og viste i det hele taget mit arbejde stor interesse, hvorfor jeg er hende 
meget taknemmelig. Mine studiefæller, cand. mag. Niels Amstrup og. cand. mag. 
Ole Karup Pedersen, har stillet kildemateriale til min rådighed, og sammen 
har vi gennemdrøftet flere af de problemer, der meldte sig. Jeg bringer dem 
min bedste tak herfor. Min censor, lektor, dr. phil. Hans H. Fussing, har ikke 
alene ladet mig læse sine kritiske bemærkninger til opgaven, men også givet 
mig nye kildehenvisninger, ligesom han har opfordret mig til at lade afhand
lingen publicere, og det er mig en glæde her at kunne give udtryk for min 
taknemmelighed over for ham. Mulige fejl og mangler står jeg dog alene til 
ansvar for. 

De vigtigste forkortelser er: 

Ausl. Reg. = Ausliindischer Registrant (Tyske kancelli, R. A.) . 
Arenot Berntsen = Danmarks og Norges frugtbare Herlighed, 1656. 
A. Ji.irgens = Zur Schleswig-Holsteinischen Handelsgeschichte des 16. und 

17. Jahrhunderts, Berlin 1914. 
Erslev: Aktstykker = Aktstykker og oplysninger til Rigsraadets og Stænder-

mødernes Historie. 
]. Kinch = Ribe Byes Historie og Beskrivelse, 2. Del, 1884. 
L. A. S. = Landesarehiv Schleswig-Holstein. 
K. B. = Kancelliets Brevbøger. 
R. A. = Rigsarkivet. 
R. R. = Rentemesterregnskaberne, R. A. 

1) W . Scharling og V. Falbe-Hansen: Danmarks Statistik l, p. 566- 67 . -
2) Secher III, p. 730, Secher IV, p. 762- 63, og Secher V, p. 678-79. - 3 ) 

Secher V, nr. 197. Selve vurderingerne findes på rigsarkivet (Fynske byer. 
Skatteregnskaber). - 4) Secher III, nr. 200. - 5) Fussing : Herremand og 
Fæstebonde, p. 349-51. - 6) Secher II, nr. 201. Se også nr. 238 og 332. Een 
gang for alle gøres her opmærksom på, at citater overalt er ord - men ikke 
bogstavrette. Kun "tvivlsomme" ord og citater på fremmede sprog er bog-

Fynske Årbøger 1954



Jens Kolmos: Fynske købmænds indsats i dansk handelsliv 

stavrette. - 7) Secher IV, nr. I02. - 8) Fussing: Stiernholm len, p. 70. -
9) Høge opgivelserne i "Bilag til fortegnelse på de fra Assens udførte øxner" 
R. A. (jvf. Steffen Rodes indkøb: Hist. tidsskrift 9· rk., bd. I, p. 260 f.). -
lO) Secher III, nr. 4I4 (p. 437 ), Recessen 31/a I6I5. - 11) Hist. Tidsskr., 9· rk., 
bd. I, p. 264. - 12) Danske Magazin, 5 rk., l, p. I70 og I72. - 13) Odense
gård lensregnskab I626/27, I629/3o, I63I/32 R. A. - 14) Vedel Simonsen: 
Jørgen Brahes Levnetsbeskrivelse, p. I52-I55· - 15) Assens rådstueprotokol, 
fol. 300. - 16) Secher, IV, nr. 24 og SI. - 17) "Dan. Wirtschaftsg. ", p. I39, 
og Hist. Tidsskrift, 9· rk., bd. I, p. 263, 275. - 18) Secher, V, nr. 3I, § 4, 
punkt I. - 19) ibidem nr. 327. Angående lovgivningen mellem I639 og I647 
kan henvises til Erslev: Aktstykker II, p. 574-75. 586, Secher, V, nr. II6 
(p. Io6): Visitation af lensmændene i staldene omkring mortensdag. Endvidere 
Secher, V, nr. I43 (p. 294 f.), og andre steder i Secher, V (se registret). -
20) Fussing: Herremand og Fæstebonde, p. 338.-21) Se herom: Hist. Tidsskr., 
9. rk., bd. I, p. 263 f. - 22) "Fortegnelse på de fra Assens udførte øksner", 
4· pk. (R. A.). - 23) Ang. det I6. årh. se Hist. Tidsskr., 7· rk., bd. I, p. 324 f. 
- 24) Secher, III, nr. 4I4 (p. 437- 38) , recessen 31/a I6I5.- 25 ) K. B. I588-
92, p . 430. 8. aug. I590. - 26) Secher, II, nr. 639. 31. maj I594· - 27 ) Rud
købing toldregnskab I6o5/o6 R. A. - 28) K. B. I588-92, p. 575· - 29) K. B. 
I593-96, p. 39. - 30) Se herom: "Dan. Wirtschaftsg. ", p. I37-38. - 31) 

Secher, IV, nr. 6o, jvf. K. B. r621- 23, p. 566. - 32) Hist. Tidsskr., 9· rk., bd. r, 
p. 266. - 33) Secher, V, p. 322. - 34) Om denne oksevej se Hist. Tidsskr., 
9· rk., bd. 1, p. 265. - 35) Secher III, nr. I82. - 36) Jyske Saml., ny rk. II, 
bd. 2 hj ., p. 176-77, I79· - 37) Angående tolderne kan henvises til Jyske 
Saml., ny rk. II, bd. 2 hj., p. 178 f. - Mine tal er efterkontrolleret. - 38) 

Se R. R. 1626/27 (indtægt), fol. I72, I633/34, fol. 121, og 1635/36, fol. 
I30 (R. A.). - 39 ) Se iøvrigt Jyske Saml. ovennævnte bd., p . I6o. -
40 ) Se bl. a. R. R. r6o3/04, fol. 561, I6o4/05, fol. 300 f. , I609/Io, fol. 242 f., 
og I6Io/n, fol..27I f. (R. A.). - 41) J Kinch, p. 826- 27. Det kan dog være 
stude, som er opkøbt i Jylland. - 42) Herom: H. V . Gregersen i Jyske Sam
linger, 5· rk., bd. 8, p. 139 f. - 43) Se Hugo Matthiessens kort over hærvejen 
gennem Jylland. - 44) Gengivet bilag A. Hvad alene det fynske materiale 
angår, gør Gregersen sig skyldig i så mange fejltagelser, at afhandlingen som 
helhed bør betragtes med en vis skepsis. - 45) Se herom: A. ]Ugens, p . I40 f. 
- 46) Acta A XX, nr. 4018. Foran toldregnskabet!- 47) A. Jiirgens, p. 155 . -
48) Hist. Tidssk., 9· rk., bd. I, p. 269. - 49) Datoerne for fortoldingen angivet 
i begge regnskaber. - 50) Secher, II, nr. 546 (1%0 1590). - 51) Se A. Jiirgens, 
p. 282, og sammenlign hermed Jyske Samlinger anførte bd., p. I78. - 52) Hist. 
Tidsskr., 7· rk., bd. 1, p . 342, jvf. Hist. Tidsskr., 9. rk., bd. I, p. 273, note 4. -
53) Secher, III, nr. 164 (10J10 r6oi). - 54) ibidem nr. I68 (12/5 I6o2). - 55) 
Efter toldindtægterne at dømme (A. Jiirgens, p. 282). - 56) A. Jiirgens, p. I58. 
- 57) Se note 4· - 58) R. R. I6o4/05, fol. 293, R. A. - 59) J. Kinch, p. 158. -
60) Scharling, p. 434· Om sammenhængen mellem kornavl (korneksport) og 
kornpris: Hist. Tidsskr., IO. rk., bd. 6, p. 457 f. - 61) Ualmindelige lave korn
priser I6os og I6o6: Scharling, p. 434. - 62) Herom senere under kornhan
delen. - 63) Acta A XX, nr. 40I9: Niels Mand 488 øksne: "dieselben hatte 
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der Vatter mit seinem Sohn".- 64) Jyske Samlinger, 5· rk., bd. 8, p. I5o---51. 
- 65) Rendsburg toldregnskab: Acta A XX, nr. 4187 (L. A. S.), har Catrina 
Bang, Gottorp-regnskabet: Niels Bang. - 66) Acta A XX, nr. 4022. - 67) 
K. B. 162I-23, p. 408 f. (1622 19/8). - 68) Som følge heraf blev det dyrere 
at få øksne opstaldet. På Tranekær tog man 3 rdl. for at fodre en okse den 
følgende vinter (lensregnskabet I624/25 R. A.), mens den alm. pris var 2 rdl. 
(Hist. Tidsskr., 9. rk., bd. I, p. 275, note 4). - 69) Vedel Simonsen: "Jørgen 
Brahes Levnetsbeskrivelse", p. 25. - 70) Meddelt mig af mag. Karup Pedersen. 
- 71) K. B. I624-26, p. 562. Ifølge Toldstedregnskabernes opgivelser af køb
mænd og deres hjemsted må det her dreje sig om Alborgkøbmænd. - 72) Ausl. 
Reg. I626, lft__26f12, fol. 14 f. (R. A.). - 73) Secher, IV, nr. I72 (28/1 I626). 
- 74) Kolding toldregnskaber, R. A. Se også: Jyske Samlinger, ny rk., II. bd., 
2. hf., p. 179. - 75) ]. Kinch, p. 827. - 76) ibidem. - 77) Otto Knudsen, 
Odense, fik således for sidste gang øksne fra Antvorskov 1620. Som hans efter
følgere kom Johan de Willum, Johan Braem, Steffen Rode etc. -Otto Knud
sens opkøb havde været: I6u: 83 stk., 1612: 70, I613: So, I614: 100, I616: 
33, 1617: 92, I618: 223, 1619: 130 og I62o: I50 stude (Antvorskov lens
regnskab).- 78) Acta A XX, nr. 4189 (L. A. S.): 26f3 udførte de 458 øksne 
sammen over Rendsburg. - 7!l) Ved skiftet efter Otto Knudsen 1633 udgjorde 
en post 566 øksne (Engelstoft, p. 178). - 80) Engelstoft, p. 210. - 81) Hist. 
Tidsskr., 9. rk., bd. I, p. 261. - 82) At den fynske andel i Gottorp-Reodsburg 
almindeligvis ligger over Assens-tallene, har sin naturlige forklaring i, at en 
del stude var blevet fortoldet med den store told i Middelfart (Ribe og 
Kolding) . Dette oplyses udtrykkelig i Acta A XX, nr. 4035-38. Fynske 
købmænds stude, der blev fortoldet i Ribe eller Kolding, må antages at være 
opkøbt i Jylland.- 83) "Fortegnelse .. . ", f. eks. bilag nr. 37 I645/46 (R. A.). 
- 84) A. Ji.irgens, p. IS4. - 85) K. B. 1603-08, p. 70I, Secher, IV, nr. 41: 
Borgere i Assens må straks anholde folk, der udfører fra ulovlige havne om
kring byen. Halvparten af det kronen eventuelt tildømte gods (øksne) måtte 
de "beholde og nyde" for deres besvær. Jens Mand og to andre Assens-borgere 
fangede natten mellem 4· og 5· november I622 nogle mistænkelige stude
drivere med 4 øksne. Mændene måtte de dog lade løbe! (Assens rådstue
protokol, fol. 214). - 86) K. B. 163o---32, p. 760 (16/5 1632). - 87) Secher, 
IV, nr. 477. - 88) "Fortegnelse ... ", bilag nr. 31 1640 (R. A.). - 89) 
Engelstoft, p. 212, 210, 277, 279. - 90) G. L. W ad: Fra Fyns Fortid, IV, 
p. 324. - 91) Om hans studehandel se bilag B. - 92) Engelstoft, p. 211. -
93) Dan. Wirtschaftsg., p. 141. - 94) ibidem, p. 142. - 95) Om de eneste 
opkøbspriser, jeg har fundet, se note 100. - 96) Ausl. Reg. 1610 1ft-I6I3 
2~12, fol. 122 f. (R. A.). - 97) Kane. lndk. breve 3%1 1635 (R. A.). -
!l8) K. B. 1596-1602, p. 220 (jvf. Secher, III, nr. 378). - 90) Hist. 
Tidsskr., 9. rk., bd. I, p. 274 f. - 100) 16u betalte han 19 rdl. parret, 
1612: 20 rdl., 1613: 21 rdl., 1614: 20 rdl., 1616: 22% rdl., 1617: 
19~ rdl., 1618: 21 rdl., 1619: 20 rdl., 1620: 20 rdl. (Antvorskov lensregn
skaber, R. A.). - 101) Købmænd fra disse byer ikke nævnt i rentemester
regnskaberne. Lensregnskaberne udviser ubetydelige leverancer. - 102) Assens 
Middelfart og Bogense toldregnskaber, R. A. - 103) Assens rådstueprotokol, 
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fol. 223, 293-294. - 104) ibidem, fol. 264-68. - 105) Hvis vi antager, at 
studeprisen dette år hår været 24 rdl. parret, repræsenterer eksportallet altså 
en investeringsværdi af 14.856 rdl. - 106) Assens rådstueprotokol, fol. 264 f. 
- 107) Assens rådstueprotokol, fol. 321 f. - 108) Assens rådstueprotokol, 
fol. 297. - 109) ibidem, fol. 282---83. - 110) ibidem, fol. 283-84. -
111) Maaløe: "Assens gennem 700 år", p. 281. - 112) K. B. 163o--1632, 
p. 430 (24/g I63I). - 113) Assens rådstueprotokol, fol. 461 (16ft I633). -
114) Herredagsdombog, nr. 47, fol. 204. For denne og de følgende oplysninger 
takker jeg venligst lektor, dr. phil. Hans H. Fussing.- 115) Herredagsdombog, 
nr. 48, fol. 475· - 116) Herredagsdombog, nr. 49, fol. I99· - 117) Danmarks 
kornhandel og kornhandelspolitik 16Io--166o i "Hist. Tidsskr. ", IO. rk., bd. 6, 
p. 428-84. - 118) Jeg vil det følgende i ringe grad beskæftige mig med den 
almindelige kornhandel; kun hvor materialet ikke er umiddebart forståeligt, 
har jeg ment det bedst at medtage mere generelle oplysninger. - 119) Dr. Fus
sing mener, at bønderne kan have solgt tiendekorn til købmænd (Personalhist. 
Tidsskr., 12. rk., VI, p. 88). _120) Schultz Danmarkshist. III, p. 21. _121) Assens 
rådstueprotokol, fol. 239, 253. _122) Danske Samlinger, 2. rk.,III, p. 212. _123) 

Sofie Brahes regnskabsbog Ad d. I97. 4 o (Kgl. Bibliotek). - 124) D r. Fussing har 
venligst gjort mig opmærksom på, at anvisningerne på lenene dog havde den ulempe, 
at købmændene selv skulle hente kornet. (Jvf. Fussing: Stiernholm len). - 125) 

F. eks. Nyborg lensregnskab I6I5/I6: (leveret Otto Knudsen c. 981 tdr. byg) som 
han selv skal betale i rentekammeret" (R. A.). - 126) Se herom: Astrid Friis 
i "Dansk Biografisk Leksikon", bd. I, p. 619-22. - 127) R. R. 1621/22 (ind
tægt), fol. I8I. R. A. (0. K.s gæld: 426;2 rdl. 33% sk.). - 128) Jørgen Hock, 
Svendborg, Niels Jørgensen og Steffen Olsen, Langeland, og Rasmus Jensen, 
Lundeborg, de hyppigst påtrufne navne i rentemesterregnskaberne og Antvor
skov lensregnskab (R. A.). - 129) Efter afregningerne i rentekammeret. Det 
nøjagtige antal tdr. kan ikke oplyses, idet der ofte står anført, at der er 
"forskreven et antal tdr. korn". - 130) Middelprisen for byg I6oo-16Io var 
1.228 dlr. pr. td., I611-2o: 1.340 dlr. = 1.284 dlr. i gennemsnit for tiden 
16oo--2o. For rug var middelprisen 1.40 dlr. Da byg var det mest anvendte 
betalingsmiddel, har jeg sat middelprisen nærmest bygnoteringen. (Om priserne 
se: W. Scharling: Pengenes synkende værdi, p. 434). - 131) D. Kane. Indk. 
breve 9ft2 I641. Brev fra Henning Valkendorf, der beder om at få udbetalt 
1.762 rdl. dels for korn, Rasmus Jensen, København, har fået (jvf. K. B. 
1640-4I, p. 276), dels for leverancer til kongens køkkenskriver. - 132) R. R. 
I6I6/J7, fol. I78, 16I4/I5, fol. 2I6, 16I3/14, fol. 285, 1610/11, fol. 416, 1607/08, 
fol. 272. Fussing: Stjernholm len, p. I22. - 133) Rugård lensregnskaber 
(R. A.). - 134) Hagenskov lensregnskaber (R. A.). - 135) R. R. 1612/I3, 
fol. 249, og R. R. 16I4/I5, fol. 227 (R. A.). - 136) R. R. 1615/16, fol. 130, 
I6I6/I7. fol. 164 (R. A.). - 137) K. B. 16I6/2o, p. 9I3, og I621/23, p. 143. -
138) K. B. 1616/J7, p. 9I3. - 139) K. B. 1621/23, p. 408. - 140) K. B. 1624/26, 
p. 232. - 141) Erslev: Aktstykker .. , I, p. 431. - 142) Det anføres i lensregn
skaberne I621/22, at denne rug var så gammel, at bønderne ikke kunne bage 
af den. (R. A.). Dette må sikkert sættes i relation til afsætningskrisen 1620. -
143) Ifølge opførelse af cand. mag. Karup Pedersen. - 144) Se herom: 
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"Hist. Tidsskr. ", xo. rk., bd. 6, p. 467 f. - H5) Nyborg toldregnskab r627, 
16/10. - 146) Kbh.s Dip!., V, p. 149 f.: Tranekær, Nyborg og Odensegård. -
147) Nyborg lensregnskab 1634/35 : "Leveret købmænd som de selv betaler 
kgl. maj." (R. A.). - 148) K. B. 1637-39, p. 213. - 149) ibidem. - 150) 

Rugård lensregnskab 1637/38. Bilag nr. 6 (20f4 1638), R. A. - 151) Rugård 
lensregnskab. Bilag, 1644, 29f8 (R. A.). - 152) Christian IV's egenhændige 
breve, bd. 4, p. 138. - 153) Nyborg lensregnskab x640/41 (R. A.). - 154) Se 
missiveene K. B. x637/39, p. 902 f., 938, og K. B. I640/41, p. 275 f. - 155 ) 

Rugård lensregnskab 1645/46 (R. A.). - 156) ibidem x648/49. Bilag nr. x, 
ordren dat. 30f11 1648 (R. A.). - u;"7) Rugård antegnelser til lensregnskaberne 
1644/46, nr. 6, litr. B. (R. A.). - 158) Nyborg lensregnskab 1639/40. Bilag 
5f2 1640 (R. A.). - 159) Malmø-tallene meddelt mig af cand. mag. Niels 
Amstrup. - 160) Ystad-tallene meddelt mig af cand. mag. Niels Amstrup. -
161) Nyborg toldregnskaber (R. A.) . - 162) Nyborg toldregnskab 1628/29: 
15. juni 2.156 tdr. korn og malt udføres til Amsterdam. - En del af lens
kornet blev unddraget eksport 1627 til fordel for forsyningen af tropperne i 
Nord-Tyskland: Fra Dalum 120 tdr. rug, 291 tdr. havre, fra Rugård 150 tdr. 
rug og 121 tdr. malt, fra Tranekær 205 tdr. rug, 212 tdr. malt og 150 tdr. 
havre. Nyborg lensregnskab nævner 2.845 tdr. korn som indskibet til Tyskland 
12ft2 1627. - 163) Se "Hist. Tidsskr.", ro. rk., bd. 6, p. 457· - 164) Secher, 
IV, nr. 234. - 165) Naturligvis må man beregne en vis tid, inden forbudet 
kunne være kundgjort overalt i riget, men andre gange trådte forbudet i kraft 
straks (Secher, IV, nr. 40, 83, 91, 104) . - 166) Secher, IV, nr. 299. - 167) Der 
kendes eksempler på, at korn er købt, mens det endnu stod på markerne, ja, 
endog før det var sået. (A. Ji.irgens, p. 14). - 168) Secher, IV, nr. 40. -
169) Secher, IV, nr. 43· - 170) K. B. 1621-23, p. 528. Der er dog det særlige 
her, at de drejer sig om leverancer til hertugdømmerne (jvf. "Hist. Tidsskr. ", 
ro. rk., bd. 6., p. 465, og K. B. 1624-26, p. 44 f.). - 171) Secher, IV, nr. 104. 
- 172) K. B. 1624-26, p. 132, 169. - 173) ibidem p. 169. Se også om en 
bremerborgers køb af 1.296 tdr. malt i Odense (ibidem). - 174) K. B. 1624 
- 26, p. 172. Ibidem: En Regensburg-købmand må opkøbe 684 tdr. malt på 
Fyn. - 175) K. B. 1627-29, p. 384 f. - 176) K. B. 1627- 29, p. 385. -
177) ibidem, p. 395· - 178) ibidem, p. 446. - 179) ibidem, p. 449. - 180) Det 
nøjagtige tal kan ikke gives p. gr. af ufuldstændige oplysninger om, hvilke 
kornarter det i de enkelte bevillinger drejede sig om. - 181) F. eks. Nyborg 
lensregnskab. Bilag, r6r7, 25/4 og r629, '29/4 (R. A.). - 182) V. Woll: Fra 
Kertemindes fortid, I, p. 18 f. - 183) Ekstrakt over Assens toldregnskaber 
r629/3o (R. A.). - 18!) Arenot Berntsen, p. 93. - 1642/43 sejlede en holl. 
skipper ud med 4.032 tdr. = 112 læst byg (Kerteminde toldregnskab anteg
nelse 1642/43, R. A.). - 185) Efter Nyborg toldregnskab. - 186) Nyborg 
toldregnskab 1627-28. Se også under 1'2/8 samme år. - 187) Efter at have 
sejlet for Peder Nielsen blev Allecken Klausens skib sammen med 2 andre 
holl. skibe brugt til at fragte 2.845 tdr. korn til tropperne i Tyskland (Nyborg 
lensregnskab. Bilag 12/12 1627). - 188) W. Naude: Getreidehandelspolitik, 
p. 357 . - 189) Assens rådstueprotokol, fol. 264. - 190) Gennem en retssag 
r621 7. sept. erfarer vi, at Markus Mule, Odense, og Mads Knudsen x6o5 har 
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sendt 191j2 skibslæster af sted (Dok. og Akter vedk. diverse Retssager nr. 88. 
R. A.). 191) Antegnelse til Kerteminde toldregnskab 1642/43 (R. A.). - 192) 

Lauritz Maaløe: Assens gennem 700 år, p. 145. - 193) E. Baasch: Zeitschrift 
fiir Hamburgische Geschichte IX, p. 327. - 194) Secher IV, nr. 648. - 195) 

Se Johs. Olsen: Svendborg Bys Historie, p. 324 f. - 196) Bønderne lå til stadig
hed i strid med Rudkøbings borgere (se bl. a. Secher III, nr. 498). - 197) 

Rudkøbings· toldregnskab 1605/06 (R. A.). - 198) Nyborg toldregnskab. 
Antegnelser r63o/31 punkt 4 (R. A.). - Til Oslo kom i begyndelsen af 17. 
århundrede 2o-3o danske fartøjer årlig, 1614/15 endog 40 og 1616/17 37· 
De fleste kom fra Nykøbing Mors, Assens, Kerteminde og Sæby. De har 
væsentligst medført korn (se herom: Rolf Mowinckel i "Tidsskrift for Oslo's 
og Kristiania's Historie, 4. bd. (1918), p. 27 f.). En livlig skudehandel mellem 
fynske byer og Norge kan også konstateres gennem rorstoldlisterne fra Odense 
1609-22. Men da det mest drejede sig om kreierter eller skuder, må betyd
ningen heraf for korneksportørerne ikke overvurderes. - 199) Kerteminde 
toldregnskab. Antegnelser 1651/52 (R. A.). - 200) Arennt Berntsen, p. 93. -
201) Middelfart toldregnskab. Antegnelser 1652/53 (R. A.). - 202) D. Kane. 
Indk. breve 8fn 1642 (R. A.) . - 203) BL a. Secher IV, nr. 104, 241 og 370. -
204) Erslev: Aktstykker ... II, p. 165: J ae. Ulfeldts betænkning 19f7 1628. -
205) Se Astrid Friis: Anm . af Schreiners "Hanseaterne og Norge" "Hist. 
Tidsskr." ro. rk., bd. 6, p. 542).- 206) Ifølge meddelelse fra cand. mag. Niels 
Amstrup steg eksporten til Norge fra Malmø og Landskrona ganske betydeligt 
i r64o'erne. - 207) Odense byfogedregnskab 1621/22 (R. A.). - 208) Meddelt 
mig af cand. mag. Niels Amstrup. - 209) Engelstoft, p. 178. - 210) Dette 
viser maltaccisen i Malmø.- 211) Assens rådstueprotokol, fol. 239 og 253. Den 
pris, Jens Mand i dec. forlangte = 3.50 rdl. (jvf. sjæll. kap.-takst: 3.6o rdl.). 
- 212) Malmø toldregnskab 16r1/r2. Meddelt mig af cand. mag. Niels Am
strup. - 213) Ystad toldregnskab 1632/33· Meddelt mig af cand. mag. Niels 
Amstrup. - 214) R. R. 1632/33 (indtægt) fol. 217. - 215) R. R. 1633/34 (ind
tægt) fol. 173. Priserne på byg og havre = sjæll. kap.-takst 1631. (Scharling: 
Pengenes synkende værdi, p. 435·- 216) K. B. 1637-39, p . 32 (21/2 1637).-
217) ibidem, p. 77· - 218) Jeg havde oprindelig tænkt mig ansporet af en 
notits hos Gunnar Olsen i Hist. Tidsskr., IO. rk. bd. 6, p . 456, note r, at 
opstille pristabeller på grundlag af de fynske lensregnskaber. Det umulige 
eller rettere det unyttige heri gik dog snart op for mig. Kun i enkelte tilfælde 
va~ salgsprisen angivet. Disse priser lå meget nær opad de sjæll. kapitels
takster. - 219) Udregningerne foretaget på grundlag af tabellen i "Hist. 
Tidsskr. " ro. rk. bd. 6, p. 623. Kun grupperne borgm., råd (magistrat), byfoge
d er og borgere taget med. For langt den største dels vedkommende må disse 
betegnelser antages tillige at dække over købmænd. - 220) ibidem, p. 625: 
Malmø indskudt 8.500 rdl., Ystad 4.500, Køge 4.100, Aalborg 5.ooo og Ribe 
3.ooo r dl. - 221) D. Kane. Kompagniets akter. Participantlisten fra beg. af 
162o'erne (R. A.). - 222 ) Se f. eks. K. B. r63o-32, p. 54 og 1633-34, 
p. 403 f. Jvf. hermed participantlisten fra 1635 (Kompagniets akter R. A.). 
Når Engelstoft i "Odense Byes Historie", p. 566 anfører, at Otto Knudsen ved 
sin død (1631) havde "indlagt" 6oo rdl., må dette bero på en misforståelse.-
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223) H. Valkendorf havde 8fu 1634 fået ordre til at indkassere 15% af det 
beløb, de tre odenseanere stod tegnet for, til brug for en ny ekspedition (K. B. 
1633-34), p. 8o8. - 224) D. Kane. Indk. breve 1634 1Df!2 R. A. - 225) K. B. 
1637-39, p. 52 og Danmarks AdelsArbog XXXI, p. 449.- 226) BL a. K. B. 
r6r6-2o, p. 493 f. Miss. til lensmændene 25fu 1618. - 227) R. R. r617/I8 fol. 
25o--sr, 326-27 og 1618/19 fol. 235 R. A. - 228) Bricka og Fridericia: 
"Christian IV' s egenhændige breve" l, p. 225. - 229) Se "Dan. Wirtschaftsg." 
p. 283-84. - 230) "Dan. Wirtschaftsg." p. 272. - 231) l Arnhem i Holland 
steg prisen på 1 hl salt fra o.85 gylden i 1621 til 2.41 gylden 1622 (Bijdragen 
tot de Statistiek van Nederland 's-Gravenhage 1903). - 232) K. B. 1621-23, 
p. 129. - 233) Erslev: Aktstykker etc. I, p. 327. - 234) Secher III, nr. 6oS. -
235) Da der i aug. 1622 blev tilbudt købmændene konvojsejlads på Spanien, 
fastsattes to årlige afsejlingstider (Secher IV, nr. 22). - 236) K. B. 1621-23, 
p. 129. - 237) K. B. 1621-23, p. 415 f. - 238) Arup: Danmarkshistorie II, 
p. 674. - 239) K. B. 1621-23, p. 417. Jvf. missivet til jyske lensmænd ibidem 
p. 415 f. - 240) V. Woll: Fra Kertemindes Fortid l, p. 18-19. - 241) Rigs
råd Jørgen Brahes optegnelser om en herredag i Ribe 1655 (Aktstykker om 
Danmarks forhold i ældre tid I-11), p. 147. - 242) K. B. 1621-23, p. 416. -
243) D. Kane. Saltkompagniernes aktstykker. R. A. Petition til kansleren 22fto 

1622. - 244) D. Kane. Saltkompagniernes aktstykker. R. A. Udateret brev. 
Korsør, Slagelse og Skelskørs svar, der først er kendt fra 16. dec. 1622, om
tales. 1623 6/1 var et udkast til Nyborgkompagniets privilegier færdigt. Som 
følge heraf må brevet antages afsendt i sidste halvdel af dec. 1622. - 245) 

K. B. 1621-23, p. 537-38. Jvf. p. 509-14. - 246 ) Secher IV, nr. 47: 1/2 

1623 indskærpedes af, at kun saltkompagnierne må handle med salt. K. B. 
1621-23, p. 540 f.: 26f2 1623 påbud til øboerne på Langeland, Tåsinge og 
Strynø om ikke at drive forprang. - 247) Nyborg-kompagniets klage over 
arrestationen: D. Kane. Indk. breve 1623 29/w R. A. Den fik en skarpere brod 
derved, at skibet (skibene) forgæves havde ventet på konvojledsagelse (jvf. 
Secher IV, nr. 22). -Juli 1623 bestemtes, at alle skibe, der sejlede efter salt 
efter 29. sept. skulle erlægge konvojpenge, hvadenten de gik i konvoj eller ej. 
(Secher IV, nr. 77). - 248) Ausl. Reg. 1622/23 fol. 530 (R. A.). - 249) Secher 
IV, nr. 139 (22ft 1625). Arrestationerne i Spanien fortsatte dog. - 250) Svend
borg toldregnskab 1625/26 R. A. - 251) D. Kane. lndk. breve 29/10 1623. Følge
skrivelse fra Peder Nielsen og Anders Hansen til kancellisekretæren. - 252) 

Svendborg toldregnskab 1625/26. Bilag. R. A. To breve af 8f7 1625 til Hans 
Hansen, Svendborg, begge underskrevet af Jacob Lerche. - 253) "Dan. Wirt
schaftsg." p. 274. - 254) D. Kane. Indk. breve og henlagte sager. Memorial 
til kancellisekretæren llj5 1624. R. A. Jvf. hermed K. B. 1621-23, p. 564 ang. 
udlån af "stykker" (kanoner) fra Tøjhuset. - 2a5) Jvf. K. B. 1637-39, p. 652. 
Fra Alborg saltkompagni kendes noget ganske tilsvarende. Se herom: H. D. 
Wulff: "Jens Bang", p. 12. - 256) Assens rådstueprotokol fol. 273. - 257) 

Jvf. K. B. 1621-23, p. 513: Bestemmelser for Alborg-kompagniet om regn
skabsaflæggelse.- 258) K. B. 1621-23, p. 512: Bestemmelser for Alborg-kom
pagniet om regnskabsaflæggelse. Noget lignende har sikkert haft gyldighed 
for Assens-kompagniet. - 259) Assens rådstueprotokol fol. 270. - 260) Assens 
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rådstueprotokol fol. 263 (brevet dateret 8/5 1625). - 261) Har sandsynligvis 
repræsenteret en værdi af mellem 2 og 3000 rdl. Hans Brun, Odense, solgte 
12/8 1625 spansk salt til Odensegård for 2% rdl. pr. td. (Odensegård lens
regnskab 1625/26. Bilag R. A.). I Ålborg lå priserne på mellem 2 og 3 rdl. 
pr. td. (H. D. Wulff: "Jens Bang", p. 12, 14 og 25 ). Enkelte saltpriser anføres 
hos Alf Kiil: "Nordlandshandelen ... ", p. ro og W. Scharling: "Pengenes 
synkende værdi", p. 287. Nærmere angivelse af saltarten nødvendig til opstil
ling af prisrækker. - 262) Assens rådstueprotokol fol. 282. - 263) Secher IV, 
nr. 189 (1626 19/o). - 264) K. B. 1633-34, p. 464 og 659. - 265) Fynske 
tegneiser VI, fol. 384 f. R. A. - 260) D. Kane. Indk. breve 3f2 1639 R. A. -
267) K. B. 1637-39, p. 652 (5/z 1639). - 268 ) Secher IV, nr. 556, punkt 8. 
Måske har vi her en antydning af ko-ordinering af korneksport og saltimport. 
- 269) Erslev: Aktstykker etc. Il, p. 563. - 270) Secher V, nr. II3, punkt 8 
(17/n 1641). :---- 271) Alle byers svar findes i "D. Kane. lndk. breve dec. r64r". 
R. A. "Købstæderne udi Fyn deres erklæringer angående salthandelen på 
Spanien". Svendborgs erklæring indløb først 30ft2. - 272) Der tænkes i denne 
forbindelse navnlig på de odenseanske købmænd. - 273) Nyborg toldregnskab 
1628/29 (R. A.). - 274) Assens rådstueprotokol fol. 303: Jens Mand skyldte 
Carsten Beyer, Flensborg, 2.614 mk. 8 sk. liibsk for salt. - 275) Nyborg told
regnskab 1627/28. - 276) Odense byfogedregnskab 1621/22 (R. A.). - 277) 

Middelfart toldregnskab 1621/22 (ro. aug.-ro. aug.) (R. A.). - 278) Odense 
byfogedregnskab 1621/22: "klæde og andet kramgods" (R. A.), jvf. R. R. 
r625 1/5- r626 1ft (indt.) fol. n5: "atlask klædestrømper og anden adskillig 
kramvarer". - 279) Nyborg toldregnskaber 1627/28: 20ftz 1627 og 7/2 1628. -
280) Tyske kræmmere konkurrerede med Svendborgkøbmændene (K. B. 1621 
-23, p. 419). - 281) Middelfart toldregnskab (R. A.). - 282) Secher III, 
nr. 590, punkt 2. - 283) Odense byfogedregnskab 1621/22 (R. A.). - 284) Se 
Engelstoft, p. 214, 231-32 og navneregisteret i Kane. Brevbøger. - 285) Hel
lingør toldregnskab 1623/33 (30fn 1632). Meddelt mig af cand. mag. Karup 
Pedersen. - Ang. Matthias Diderichsen se Fussing: Personalhist. Tidsskr. 
12. rk. VI, p. 84, 88. - 286) Beløbene omregnet til rdl. efter forhold angivet 
i "Nordisk Kultur" XXIX, p. 197. - 287) "Scandia" III, p. 239: 550% rdl. 
sysilke og 1.159 rdl. silkevarer, jvf. Fridericia i "Adelsvældens sidste Dage", 
p. n: 1.700 rdl. silkevarer. - 288) H. St. Holbeck: Odense Bys Historie, p. 460. 
- 289) Engelstoft, p. 222. - 290) Markedsafgifterne i Odense byfogedregn
skaber (R. A.). - 291) Efter Erslev: "Aktstykker ... " Engelstofts opstilling 
(opus cit p. 268) er langtfra tilstrækkelig. - 292) Jeg var valgt at dele leve
rancerne i 2 arter: importvarer og indenlandske produkter. Delingen er ude
lukkende foretaget, for at den import, som dannede baggrunden for odense
anernes storhandel med kronen i beg. af 16oo-tallet, kan iagttages tydeligere 
og derved sættes i relation til det foregående kapitel. - 293) Se Astrid Friis i 
"Dansk Biografisk Leksikon" l, p. 619-22. - 294) R. R. 1597/98, fol. 211 f 
(R. A.). - 295 ) R. R. 1599/I6oo, fol. 537 f (R. A.). - 296 ) R. R. 1602/03, fol. 
665, 681 (R. A.). - 297) R. R. 1604/05, fol. 300 f, 373 (R. A.). - 298) R. R. 
16o5/o6, fol. 323, 16o6/o7, fol. 240, r6o9/ro, fol. 242 f (R. A.). - 299) R. R. 
161o/u, fol. 271 f, (350) (R. A.). - 300) ibidem fol. 350: givet ham 2.ooo dir. 
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for bl. a. varer, han endnu skal levere. (R. A.).- 301) R. R. r612/r3, fol. 249 f 
(R. A.). - 302) R. R. r6I4/r5, fol. 227. Jvf. Nyborg toldregnskab. Bilag 1612 
30/11 : Johan Borebertsen fået r.ooo dlr. (af tolden) for specerier til kongen. -
303) R. R. 1616/17, fol. 178 f, 1617/18, fol. 234 (327 f), 1618/r9, fol. 236 f. 
(R. A.). - 304) R. R. 1618/r9, fol. 249 (R. A.). - 305) R. R. 1618/r9, fol. 316 
(R. A.). - 306) R. R. 1602/03, fol. 393 og 1603/04, fol. 561 (indtægt og 
ekstrakt) (R. A.). - 307) Sammenlign hermed, at han 1606 fik søpas til 
sejlads i Østersøen. (G. L. W ad: Fra Fyns Fortid I, p. 95). - 308) R. R. 
1615/r6, fol. 139 f. (R. A.). - 309) R. R. 1617/18, fol. 250 (R. A.). - 310) 
R. R. 162r/22 (indtægt) fol. r8o (R. A.). - 311) R. R. r626/27 (indtægt) fol. 
2r8 (R. A.). - 312) R. R. r6o8/o9, fol. 385 f.: Hans Holtenborg, Odense, leve
rede klæde. R. R. r6r7/r8, fol. 331: Jens Mogensen leveret eng. klæde og 
Hamborger baii, bl. a. til klædekammeret. R. R. r623/24 (udgift) fol. 50: 
Borgm. Poul Skinkel, Kerteminde, leveret for roo rdl. stangjern. R. R. 1604/05, 
fol. 229: Jens Bang, rådmand i Bogense, fået udbetalt penge af Middelfart
tolderen for klæde. - 313) R. R. 1/g r627-1/5 r628 (indtægt) fol. 212 (R. A.). 
- 314) R. R. r63r/32 (indtægt) fol. 191 (R. A.). - 315) For dette og det føl
gende må jeg nøjes med at henvise til de bevarede lensregnskaber, hvor små
leverancerne findes omtalt næsten hvert år. (R. A.). - 316) Afregningerne 
for leveringerne: R. R. r6o4/05, fol. 3II f, r6o5/o6, fol. 349, r6o7/o8, fol. 272, 
r6o8/o9, fol. 326, 1609/10, fol. 235, r6ro/rr, fol. 287, r6n/12, fol. 303, r612/r3, 
fol. 371, 1613/14, fol. 285, r6r5/r6, fol. 132, 136, r6r6/17, fol. 174, r6r7/18, 
fol. 239, r6r8/r9, fol. 250, 1619/20 (indt.) fol. 143, r62o/21 (indt.) fol. 243, 
r622/23 (indt.) fol. 348 (R. A.). - 317) Det sidste missive om levering er fra 
24/2 1620 (K. B. r6r6-2o, p. 782). Andre findes K. B. 1616-20, p. 342, 583 
og 613. - 318) Jeg må for dette og det følgende henvise til de fynske lens
regnskaber i al almindelighed. - 319) I regnskaberne nævnes "Mariagerkalk" 
eller "Skånekalk". - 320) Hindsgavl lensregnskab 1645/46. Bilag 23/s 1646. 
Kvittering for modtagelse af 191;2 rdl. (R. A.).- 321) Secher IV, nr. 565, §r. 
- 322) Seandia III, p. 236 og "Bybefolkningen i Danmark på Merkantilismens 
Tid", p. 21-22.- 323) Engelstoft, p. 211. 
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