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Indledning 
Fra det skelsættende år 1492 og frem søgte europæiske 

konger og fyrster at sikre sig lettere adgang til de nyopdagede 
markeder i Asien, Amerika og Afrika. Danmark-Norge1 var ingen 
undtagelse. Som alle andre ønskede man del i de rigdomme, der lå og 
ventede. Målet var at styrke landets økonomi gennem 
forarbejdningserhverv, i samtiden kaldet manufakturer, og handel for 
at øge velstanden på bekostning af konkurrerende lande. Til det 
formål var blandt andet kongeligt privilegerede, også kaldet 
oktrojerede, handelskompagnier en vigtig faktor, da landets købmænd 
derigennem kunne sørge for handelen med de lukrative varer fra 
Asien, Amerika og Afrika. I modsætning til enkeltkøbmænds 
handelsforsøg fik man i handelskompagnierne gavn af at være flere om 
at dele investeringer i anlæg og risikoen ved rejserne, samt at 
oktrojerne gjorde det mere lukrativt i kraft af monopoler og 
toldundtagelser fra staten. 
 I 16- og 1700 tallet var den økonomiske politik i Europa baseret på 
en tankegang, vi i dag kalder merkantilisme. Den tankegang vandt også 
hævd i Danmark-Norge og blev det idemæssige grundlag for 
udvidelsen af handelen. Den merkantilistiske tankegang var i korte 
træk baseret på ideen om, at der var en fast værdimængde i verden. 
Økonomisk succes for et land var følgelig at skaffe sig en så stor som 
mulig del af verdens rigdom, i form af ædelmetaller. Målet med at sikre 
sig en større andel af verdens rigdom blev søgt gennem en styrkelse af 
handelsbalancen og manufakturerne via f.eks. toldbarrierer og støtte til 
handelsfremstød. 
 For Danmark-Norges vedkommende blev ekspansionen 
hovedsagligt varetaget af private handelskompagnier med kongelige 
privilegiebreve, de såkaldte oktrojer. Det første store danske fremstød 

                                                 
1 Danmark og Norge hørte sammen politisk gennem den siddende konge, og var 
således et samlet politisk hele. Når jeg omtaler Danmark-Norge indbefatter det 
således Danmark, Norge samt hertugdømmerne og de oversøiske besiddelser 
såsom Island og Grønland, altså alt hvad der hørte under kronen. Danmark nævnt 
separat er derimod kun det geografiske Danmark, og ligeledes for Norge. 
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af merkantilistisk art kom i 1616, da det første handelskompagni, 
Ostindisk Kompagni, blev oprettet. Forbilledet var de engelske og 
hollandske handelskompagnier, der var blevet grundlagt i henholdsvis 
1600 og 1602. Især sidstnævnte, det hollandske Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC), inspirerede både kongen og private købmand til at 
Danmark-Norge skulle deltage i det oversøiske koloni- og 
handelseventyr. Imidlertid var det med begrænset succes i de første år. 
Grundet Christian d. 4.s store krigsaktivitet måtte handelen ofte træde 
i baggrunden, især en så omkostningsfuld handel som den på Indien. 
Efter de første års aktivitet gik handelen med Indien i stå, og i 
perioden 1639-1668 blev der ikke afsendt ostindiefarere. Fra 1670 og 
frem fik de oversøiske handelsambitioner en kraftig genkomst, blandt 
andet takket være Christian d. 5 og især Griffenfelds interesse for 
økonomisk ekspansion. Det leder hen til afhandlingens problemstilling 
- hvordan udviklede forholdet med staten og handelskompagnierne sig 
i den situation indtil 1754? Gav staten aktivt økonomisk støtte, 
privilegier, eller var handelskompagnierne hovedsagligt nød til at klare 
sig selv? Hvordan udviklede handelskompagnierne sig på den 
baggrund i forhold til målsætning med oprettelsen af 
handelskompagnierne? 
 Den kronologiske afgrænsning 1670-1754 er valgt for at kunne 
undersøge handelskompagnierne i en periode, hvor Ostindisk 
Kompagni, Asiatisk Kompagni og Vestindisk-guineisk Kompagni var 
aktive, for derved at få et bredere grundlag at analysere 
handelskompagniernes rolle i den økonomiske politik på. Oftest har 
fokus på den danske handel været centreret omkring den såkaldte 
florissante handels periode, hvor Danmark oplevede en kraftig vækst i 
handel og velstand. Det store opsving indfandt sig så småt i 
forbindelse med kolonikrigene 1755-1763, for efterfølgende under 
Den Nordamerikanske Frihedskrig for alvor at gøre sig gældende. 2 
Den valgte periode ligger derimod før opsvinget for alvor satte ind. 
 Med udgangspunkt i ovenstående overvejelser vil denne afhandling 
undersøge tre udvalgte og centrale handelskompagnier i perioden 
1670-1754. Det første af de valgte handelskompagnier blev oprettet 
for at drive handel på Asien. Handelskompagniet fik samme navn som 
det foregående, Ostindisk Kompagni, og blev oprettet i 1670. Det blev 
dog likvideret i 1729, men efterfulgt af Asiatisk Kompagni. Til at drive 
handel på Amerika, og dermed Vestindien, oprettede man i 1671 
Vestindisk Kompagni. Det blev i 1674 udvidet med Guineakysten i 
Afrika og eksisterede frem til 1754 under navnet Vestindisk-guineisk 
Kompagni. Gennem en undersøgelse af den økonomiske politik i 
forbindelse med OK, AK og Vg-Ks udvikling vil jeg analysere 
handelskompagniernes roller i den overordnede danske økonomiske 
                                                 
2 Feldbæk. 2003. s. 296. Den florissante handel berammes til anden halvdel af 1700-
tallet og frem til 1807. 
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politik i perioden 1670-1754. Ydermere giver den valgte periode også 
et omfattende grundlag til et komparativt arbejde med 
handelskompagnierne, hvorved forskelle og ligheder ved 
handelskompagnierne kan sammenholdes i forhold til den 
økonomiske politik og statens engagement på området. I den 
sammenhæng vil det desuden være nødvendigt at undersøge hvilke 
interesser, der havde indflydelse på den økonomiske politik og 
handelskompagnierne, og hvorfor handelskompagnier, på trods af 
evige underskud og deraf følgende gentagne kapitalindskud, alligevel 
vedblev at eksistere i så mange år. Holdt staten handelskompagnierne 
kunstigt i live ud fra en merkantilistisk tankegang, eller var det private 
investorer, der holdt handelskompagnierne i gang? 
 I periodens merkantilistiske, økonomiske tænkning var 
handelskompagni en måde hvorpå man kunne udvide handelen og 
sikre sig en større del af verdens værdier. Hvis man kunne sikre en 
dansk-norsk import af varerne fra Asien, Afrika og Amerika, kunne 
man ikke alene undgå at skulle importere dem fra konkurrerende 
lande, men også at eksportere kolonivarerne til resten af Europa. På 
den baggrund er det nærliggende at vurdere, hvordan den danske 
økonomiske politik i perioden 1670-1754 passer sammen med de 
forhold, staten stillede til rådighed for handelskompagnier og kolonier, 
og hvorvidt staten aktivt søgte at hjælpe handelskompagnierne. 
Spørgsmålet om statens forhold til handelskompagnierne og statens 
deltagelse i deres udvikling kan indikere hvilken rolle, 
handelskompagnierne på et givent tidspunkt var tiltænkt i den 
økonomiske politik. I hvor høj grad forsøgte man reelt at styre 
handelskompagnierne udvikling, eller overlod man 
handelskompagnierne til deres egen skæbne? I den sammenhæng er 
der en række kilder til den økonomiske politik, især omkring handelen, 
i kraft de såkaldte kommercekollegier, der var tænkt en central rolle i 
den økonomiske politik med henblik på at styrke handel og 
manufakturer. 
 Samtidig med oprettelsen af Vg-K og OK blev det første 
kommercekollegium reorganiseret. Det var oprindelig blevet oprettet i 
forbindelse med Frederik d. 3.s indførelse af enevælden og var tænkt 
som et led i en ny statsstruktur, baseret på en række kollegier. De 
erstattede den gamle struktur med kancellier; selv rentekammeret blev 
omdøbt til skattekammerkollegiet. Dog skiftede det allerede i 1680 
navn tilbage til rentekammeret.3 Lige som handelskompagnierne var 
kommercekollegiet beregnet på at skulle hjælpe den danske økonomi, 
dog ikke ved at drive handel eller virksomhed, men ved at tage initiativ 
til og støtte nye manufakturerne og ved at sikre manufakturer og 
handelen så gode forhold som muligt.  

                                                 
3 Jespersen, Ladewig Petersen og Tamm. 2000. s. 167-168 
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 Ganske vist førte kommercekollegierne en omtumlet tilværelse og 
måtte to gange i perioden 1670-1754 reorganiseres, men de var 
tiltænkt en central placering i forhold til den økonomiske politik. Både 
fordi de havde til opgave at komme med forslag og planer til at styrke 
Danmark-Norge økonomisk, men samtidig stod de også for et 
administrativt virke ved eksempelvis at forhandle toldtraktater med 
hollænderne. De første to kollegier havde dog ikke indflydelse på 
eksempelvis landbruget eller fiskeriet, hvor især førstnævnte var 
hjørnestenen i dansk økonomi. Målet var netop at videreudvikle de 
dele af økonomien, der i 1670 måske nok var ubetydelige i forhold til 
landbruget, men som besad det største vækstpotentiale. 
 Det var således gennem arbejdet med at udvide manufakturerne og 
via toldpolitikken, at kollegiet skulle forsøge at holde sig på forkant 
med udviklingen af økonomien. Det samme skulle gøre sig gældende 
for handelen, hvor netop handelskompagnierne og koloniernes hørte 
under. I den sammenhæng må man gennem en undersøgelse af 
kommercekollegiernes arbejde vurdere om handelskompagnierne var 
tænkt som en del af en mere aktiv handel og handelspolitik, eller om 
kollegierne i stedet fokuserede på andre områder?  
 Det første kommercekollegium blev oprettet for at styrke handelen 
og manufakturerne.4 Kollegiet skulle til gengæld ikke tage hensyn til 
resten af landet; her stod staten for at vægte de enkelte dele. Med tiden 
udviklede kommercekollegiet som institution sig, og ved oprettelsen af 
det tredje kommercekollegium blev både de industrielle, handels- og 
landbrugsmæssige aspekter af økonomien kommercekollegiets 
arbejdsområdet. Herved fik kollegierne i årenes løb rollen som 
foregangsmænd med hensyn til nye tiltag i den økonomiske politik, 
selvom ikke alle deres forslag og synspunkter gik igennem. I den 
sammenhæng er det interessant at se, hvordan sammenspillet 
fungerede mellem kommercekollegiets indstillinger og den egentlig 
førte politik i forhold til den oversøiske handel og 
handelskompagnierne.  
 De første to kommercekollegier havde alene til opgave at støtte 
handelen og manufakturer og behøvede ikke tage statens andre behov 
i betragtning. Derfor kan omfanget af de af deres forslag, regeringen 
tog til sig, vise i hvilket omfang, regeringen var indstillet på at støtte 
handelen og manufakturerne, eller om det var et nedprioriteret 
område. Det tredje kommercekollegium indbefattede udover handel 
og manufakturer og landbruget og fiskeriet.  
 Indledningsvis i opgaven vil det være nødvendigt med en kort 
redegørelse for tidens økonomiske teorier og de deraf afledte 
økonomisk-politiske tiltag. Da grundlaget for opgaven i høj grad er de 
dansk-norske handelskompagnier, vil det også være nødvendigt at 

                                                 
4  Glamann. 1957. s. 19-20.  
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gennemgå handelskompagniernes organisation og struktur, samt deres 
betydning som en institutionel innovation i 1600-tallet, der 
muliggjorde handel med de nyopdagede kontinenter. De danske 
handelskompagnier, tilbage til det første OK fra 1616, var baseret på 
de samme regler og principper som det hollandske VOC. En analyse 
af handelskompagniernes opståen som fænomen og institution er 
nødvendig for at placere de udvalgte handelskompagnier i en kontekst 
med datiden økonomiske politik. 
 Selve behandlingen af handelskompagnierne i forhold til den 
økonomiske politik og interessenterne af begge vil blive inddelt i tre 
overordnede afsnit. Inddelingen er kronologisk ordnet i perioden 
1670-1754. Perioden er efterfølgende underinddelt i tre afsnit 
afgrænset til 1670-1699, 1699-1730 og 1730-1754. Afgrænsningen er 
sammenfaldende med et tronskift, da hver periode dækker over 
henholdsvis Christian d. 5., Frederik d. 4. regeringsperioder samt 
Christian d. 6. og Frederik d. 5.s samlede perioden fra 1730 indtil Vg-
Ks likvidering i 1754. Kongernes regeringstid er imidlertid ikke 
motivet bag opdelingen. Inddelingen i de tre perioder repræsenterer 
derimod et skel valgt af forfatteren ud fra generelle skift i den 
økonomiske politik og handelskompagniernes udvikling. Således giver 
skiftet fra Christian d. 6 til Frederik d. 5 i 1746 ikke anledning til 
endnu en periodeopdeling, da den økonomiske politik og 
handelskompagniernes virke begge vurderes at fortsætte uden at blive 
påvirket nævneværdigt. 
 Paradoksalt nok ændrede et tronskift ofte ved den økonomiske 
politik, men ikke ved den økonomiske tænkning, der forblev baseret 
på den samme merkantilistiske teori som altid; beskyt egne produkter 
og styrk handelen. Hver periode gav den siddende regering forskellige 
arbejdsvilkår, og regeringens måder at løse den økonomiske politik på 
ændrede sig ligeledes fra person til person. Men altid på et 
merkantilistisk grundlag. Ved at analysere handelskompagnier og 
politik for hver periode er det efterfølgende muligt at sammenholde 
resultatet, således at det bliver muligt at fremhæve de gennemgående 
træk for den økonomiske politik overfor handelskompagnier og 
kolonier, men samtidig også identificere variationer og de afledte 
konsekvenser for handelskompagniernes økonomiske udvikling.  
 Til det formål vil hver af de tre afsnit indeholde en kort indledning 
for perioden politisk og økonomisk, fulgt af en analyse af den 
økonomiske politik og handelskompagniernes politiske og 
økonomiske udvikling. Sidst i hvert afsnit vil de to dele blive 
sammenholdt, for at se på sammenfald og forskelle imellem den 
økonomiske politik og den politik der blev ført overfor 
handelskompagnierne. I den forbindelse er det vigtigt at se på, i 
hvilken grad handelskompagnierne passede ind i den økonomiske 
politik, og i hvor høj grad staten inddrog handelskompagnierne og 
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kolonierne i den økonomiske politik. Var handelskompagnierne en 
integreret del af statens ønske om at forbedre økonomien og 
handelsbalancen, eller førte handelskompagnierne en selvstændig 
tilværelse med kun begrænset opmærksomhed fra staten? 

 
 

Materiale 
 

 Studier i dansk historie, både hvad angår økonomisk og 
handelskompagniernes historie har et væld af materiale at basere det 
på. I det følgende vil jeg kort redegøre for den anvendte litteratur. Da 
opgavens emne er meget omfangsrigt, i kraft af de to 
handelskompagniers rolle i dansk økonomisk politik over en 84 år lang 
periode, er materialet hovedsagligt litteratur i form at tidligere 
forskning. Omfanget af opgaven gør, at en tilfredsstillende 
gennemgang af alt relevant kildemateriale ikke er mulig. Således er det 
nødvendigt at forlade sig på anden forskning, der i opgaven vil blive 
kombineret i forsøget på at belyse problemstillingerne. Ved 
tvivlsspørgsmål eller centrale spørgsmål er der så vidt muligt blevet 
benyttet originalt materiale fra de omfangsrige arkiver, men opgavens 
omfang har dog gjort, at det langt fra hver gang har været muligt. I 
tilfælde med oplysning om de mange enkeltpersoner der optræder inde 
for det valgte område, er der primært anvendt Dansk Biografisk 
Leksikon. I forbindelse med centrale personer er der henvist til de 
relevante artikler. 
 Med hensyn til handelskompagnierne, så vil Vg-K uundgåeligt få 
en kvantitativt større vægtning i afhandling end OK og AK, i kraft af 
det mere omfattende arkiv set over hele perioden. Samtidig oplevede 
Vg-K flere enkeltsager i form af klager fra plantageejere, kolonisering 
af øer eller skift i magtstrukturen.  
 
Generelle værker  
 Som med så mange andre aspekter af dansk 1700-tals historie er 
grundlaget stadig Edvard Holms Danmarks Historie 1720-1814. Meget 
har naturligvis ændret sig siden udgivelsen i 1891-97, men den lagde 
udgangspunkt for efterfølgende dansk 1700-tals historie. Holms fokus 
var primært på det politiske, især udenrigspolitikken, men han 
beskæftigede sig også med det økonomiske.5 Efterfølgende har både 
dansk økonomisk politik og den danske kolonihistorie været genstand 
for en omfattende forskning. Det har resulteret i blandt andet en 
række generelle oversigtsværker, der er en vigtig indgangsvinkel, hvis 
man ønsker at beskæftige sig med det valgte emne. For 
kolonihistoriens vedkommende er de ældste værker henholdsvis 

                                                 
5 Holm. 1891. 
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Waldemar Westergaards The Danish West Indies under company rule 1671-
1754 og Kay Larsens De Danske Ostindiske Koloniers Historie. 
Westergaard var amerikaner med danske forældre, og han var derfor i 
stand til at læse de danske kilder fra Vg-K. Westergaards værk strækker 
sig over hele handelskompagniets levetid og var den første samlede 
behandling af dansk vestindisk kolonihistorie under 
handelskompagniet. Ganske vist indeholder Westergaards værk en 
række unøjagtigheder, især hvad angår talmaterialet, men det er 
samtidig det eneste værk med fokus specifikt på Vestindisk-guineisk 
Kompagni. Således har værket dannet grundlag for senere tids 
historieforskning på området, blandt andet Bro-Jørgensens bind i Vore 
Gamle Tropekolonier. For de danske kolonier i Asien er Kay Larsens den 
første samlede behandling af emnet. De Danske Ostindiske Koloniers 
Historie ligger i forlængelse af traditionen, der blev etableret gennem 
Edvard Holm, blandt andet ved at Holm vejledte Kay Larsen i 
forbindelse med bogen. Værket er meget detaljerigt, men det er uden 
fodnoter og således udokumenteret. Udover værket om Ostindien 
skrev han desuden også et værk om Dansk Vestindien. I lighed med 
Westergaard har han primært baseret værkerne på arkivalierne i 
Rigsarkivets besiddelse. For begge værker gælder, at de i højere grad er 
refererende end analyserende. 
 Vore Gamle Tropekolonier udkom første gang i 1952, med en stort set 
uændret genudgivelse 1967. Det er den dag i dag stadig det mest 
komplette værk til koloniernes historie. For denne opgaves 
vedkommende har især bind 1, 5, 6 og 8 været relevante. Bind 1 om 
Vestindien, skrevet af J. O. Bor-Jørgensen ligger nært op af 
Westergaard, med fokus på de økonomiske og sociale forhold. Værket 
er generelt meget kildenært, om end det har tendens til at blive meget 
refererende, uden at konkludere på kilderne. Det samme kan 
overordnet siges at gælde for bind 4 og 5 om de asiatiske besiddelser 
og Nørregårds bind 8 om Guldkysten. Samlet set for Vore Gamle 
Tropekolonier er vægten lagt på kolonierne og handelskompagnierne, 
men det økonomisk-politiske aspekt kun behandles overordnet. Af 
nyere dato eksisterer der desuden to bind af Politikens Danmarkshistorie 
fra 1980. Et bind er dedikeret til Dansk Vestindiens historie ved Ove 
Hornby, mens det andet bind lader Ole Feldbæk og Ole Justesen 
skrive om henholdsvis Asien og Afrika. De bidrager ikke med 
væsentlig nyt i forhold Vore Gamle Tropekolonier, men må dog stadig ses 
som et solidt supplement. 

 
 
 

Handelskompagnihistorie  
 For især det hollandske VOC og det engelske EIC findes der en 
omfattende forskning og litteratur. Blandt andet af en dansker i form 
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af Kristof Glamann i Dutch-Asiatic Trade 1620-1740. Niels Steensgaard, 
der primært har beskæftiget sig med den asiatiske handel og især skiftet 
der indtraf i 1500-tallet, har ved at analysere det hollandske Vereenigde 
Oostindische Companie som en institutionel innovation vist det skifte der 
fandt sted i verdenshandelen ved handelskompagniernes fremkomst.6 
Dog er det småt med teoretisk værker om handelskompagnier, og 
eksempelvis artiklerne fra Carlos og Nicolas, der omhandler de 
engelske handelskompagnier i Nordamerika og Afrika.7 Med henblik 
på sammenhængen mellem merkantilismen og handelskompagnierne 
har især Douglas A. Irwin, i lyset af nyere forskning, argumenteret for 
at handelskompagnierne var et strategisk middel i merkantilismens 
navn.8 
 Vi har kun et enkelt værk om dansk-norske handelskompagnier, 
der i omfang tilsvarer Steensgaard værk, i kraft af Waldemar 
Westergaards The Danish West Indies under company rule. Forskningen 
herhjemme er i stedet blevet ført i artikelform, med et bredt og meget 
dybdegående materiale til følge. Af de vigtigste for denne opgave skal 
her nævnes Feldbæks artikler såsom The Organization and Structure of the 
Danish East India, West India and Guinea Companies in the 17th and 18th 
Centuries, der giver et godt billede af forskningen i danske 
handelskompagnier.9 En mere udførlig forskningskarakteristik på 
området findes desuden i Erik Gøbels Danske oversøiske 
handelskompagnier i 17.- og 18. århundrede. Den dækker ganske vist kun 
frem til 1980. Siden 1980 har det imidlertid stort set kun været Ole 
Feldbæk, der har udgivet bøger og artikler om handelskompagnier. 
Dog findes der også en lang række specialer, der behandler specifikke 
dele af handelskompagniernes virke. Ikke desto mindre er litteraturen 
der behandler de danske handelskompagnier noget begrænset. 
 
Økonomisk-politisk historie  
 For den danske økonomiske politik findes der ganske vist ikke et 
generelt værk for hele perioden. Derimod findes der en lang række 
enkelte værker om dansk økonomisk historie, der nødvendigvis også 
berører den danske økonomiske politik. De to vigtigste 
oversigtsværker er i den sammenhæng Dansk Økonomisk Historie og 
Dansk Toldhistorie. I Dansk Økonomisk Historie dækker Ole Feldbæks 
bind 1 perioden 1500-1840. Danmarks økonomi var i perioden 
primært baseret på landbruget, hvilket følgelig er det primære i 
Feldbæks gennemgang af den økonomiske historie. Manufakturer, og 
til dels handel, der begge var punkter, man ud fra det merkantilistiske 
grundlag vægtede særlig højt, er samlet blevet behandlet i Industriens 

                                                 
6 Niels Steensgaard. 1996. 
7 Carlos og Nicolas. 1988 og 1996. 
8 Irwin. 1996. 
9 Ole Feldbæk. 1982. 
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Historie i Danmark. Med hensyn til handelen findes der ikke et 
oversigtsværk på linje med Dansk Økonomisk Historie, da handelen her 
er et underordnet emne.  
 Danmarks økonomiske politik bliver ligeledes indgående behandlet 
i Industriens Historie I Danmark, hvor bind 1 og 2 af henholdsvis Aksel 
Christensen og J. O. Bro-Jørgensen dækker denne opgaves periode. 
Hertil kommer Boisen-Schmidts Studier over statshusholdningen i Frederik 
IV’s regeringstid 1699-1730. Fælles for de tre bøger er detaljerigheden i 
beskrivelsen af de tiltag, der blev gjort inden for især manufakturer, 
men i Boisen-Schmidts værk også tiltag overfor landbruget. Værkerne 
er generelt set refererende omkring de økonomiske forhold og dertil 
hørende politiske tiltag, men analyserer dog på de generelle tendenser i 
den økonomiske politik. Tiden før 1699 er ikke umiddelbart dækket i 
samme omfang, men den bliver dog overfladiske behandlet hos både 
Christensen og Boisen-Schmidt.  
 Dansk Toldhistorie fra 1988 behandler Danmarks økonomiske 
politik inden for told. Her dækker Henrik Becher-Christensens bind 2 
tiden 1660-1814 meget minutiøst, men dog uden af gennemgå alle 
toldpolitiske tiltag og toldtraktater. I kraft af det toldpolitiske 
perspektiv giver bogen også en inddragelse og perspektivering af de 
europæiske konkurrenter, især England, Holland, Frankrig og Sverige. 

   
Samtidigt materiale  
 Grundlaget til dansk kolonihistorie findes primært i de respektive 
handelskompagniers arkiver. Vg-Ks arkiv er det mest komplette, på 
trods af en omfattende kassation i 1766. 10 AK og dets forgænger OK 
har ikke efterladt sig helt så omfangsrige arkiver for den samme 
periode. Udover disse findes der også en række økonomiske skrifter 
fra samtiden. 
 Til denne opgave er det hovedsagligt handelskompagniernes 
arkiver, der er blevet anvendt, kombineret med de relevante sager fra 
Danske Kancelli, hvor administrationen af kolonierne hørte hjemme. 
Eftersom en given sag i forbindelse med et handelskompagni oftest 
enten er et spørgsmål om handelskompagniets interne aktiviteter eller 
handelskompagniets forhandlinger med staten, typisk Danske 
Kancelli, har det været fordelagtigt at starte i handelskompagniernes 
omfattende, men dog overskuelige arkiv. Ikke mindste fordi 
registraturen kort beskriver hver pakkes indhold. 
 Forholdene for kilder til driften, økonomien og det politiske liv er 
meget lig den for det statistiske materiale. OKs arkiv for afdelingen i 
København indeholder således kun tre pakker. For Vg-Ks arkiv 
gælder, at det i høj grad er blevet bevaret på grund af 
handelskompagniets nedlæggelse i 1754, hvorefter arkivet blev 

                                                 
10 Bro-Jørgensen og Rasch. 1969. s.163-164. 
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overført til Rentekammeret.11 Alligevel er en del af det ældre materiale 
gået tabt, især for årene før 1696. En del af skibsjournalerne er 
ligeledes gået tabt; som hovedregel er flere gået tabt jo ældre de har 
været. Det bevirker, at eksempelvis Gøbels artikel om Vg-Ks handel 
på Vestindien og Guineakysten er noget ufuldstændig i den første 
halvdel af handelskompagniets levetid. Efterfølgende er det vanskeligt 
at danne sig et præcist billede Vg-Ks handel i de år.  
 Omfanget af kilderne gør naturligvis også at denne opgave på 
ingen måde kan gennemgå hele materialet. Til gengæld har kilderne 
været genstand en stor forskningsindsats fra en række personer. Med 
hensyn til det statistiske materiale må især Erik Gøbel fremhæves. I en 
række artikler i Handels- og Søfartsmuseets årbog har han gennemgået 
både Vg-K og AKs sejladser henholdsvis i perioden 1671-1807 og 
1732-1772. I sær for årene 1732-1772 er kompagniers arkiver godt 
dækkende, hvorimod tallene for perioden 1671-1699 er baseret på et 
meget sparsomt materiale. For årene 1699-1732 er tallene mere 
dækkende, for Vg-Ks vedkommende især takket være en kommission 
fra 1727. Den første halvdel af perioden er dog stadig svær at belyse, 
da handelskompagniernes arkiver ikke er fuldstændigt bevaret for de 
år. 
 Udover den ovennævnte forskning har en række 
specialestuderende ligeledes anvendt handelskompagniarkiverne, mest 
med henblik på de politiske aspekter af handelskompagniernes virke. 
Her gør de samme forhold sig gældende som for det statistiske 
materiale; kildematerialet bliver mere og mere omfattende, jo tættere 
man er på 1754. Samtidig er Vg-Ks arkiv stadig det mest omfattende, 
mens især de første 30 år af OKs virke er meget sparsomt dækket i 
arkivalierne. 
 Fælles for handelskompagniernes arkiver er, at næsten ingen af 
kilderne er udgivet. Mest nævneværdige undtagelse er oktrojerne, der 
samlet er udgivet ved Ole Feldbæk.12 De er centrale i forståelse af 
handelskompagnierne og deres forhold til staten, da det er de 
kontrakter der lå til grund for handelskompagniernes eksistens.  
 En anden vigtig kilde til Danmark-Norges økonomiske politik 
findes i de økonomiske skrifter fra perioden. Danmark-Norges 
økonomiske litteratur i perioden 1670-1754 var desværre ikke nær så 
veludviklet som i mange andre europæiske lande, hvor der allerede i 
1600-tallet var opstået en tradition for teoretiske skrifter blandt 
økonomiske tænkere. For Danmark-Norges vedkommende eksisterer 
der en del økonomiske skrifter af varierende teoretisk karakter, i alt 66 
skrifter fra 1700 til 1770.13 Langt de fleste af tekster er udgivet efter 

                                                 
11 Bro-Jørgensen og Rasch. 1969. s.162-163. 
12 Feldbæk. 1986b. Danske Handelskompagnier 1616-1843. Oktrojer og interne 
ledelsesregler. 

13 Oxenbøll. 1977. s. 38. 
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1756, kun 12 af skrifterne blev udgivet før 1756, og der var 
hovedsagligt tale om landøkonomiske skrifter med tanke på at 
forbedre landbruget. Dog findes der et par skrifter der er brugbare i 
forbindelse med at undersøge den danske økonomiske politik i 
perioden. Det drejer sig især om Thomas Jørgensen Hørnings Kongelige 
Danske Rigers Inderlige Styrke og magt fra 1709 og Otto Thotts skrift 
Allerunderdanigste Uforgribelige Tanker Om Commerciens Telstand Og Opkomst 
fra 1735. Begge skrifter skiller sig ud fra andre økonomiske skrifter fra 
perioden ved at være skrevet at embedsmænd fra kommercekollegiet. 
Således er de vigtige kilder til den økonomiske tænkning og politik i 
staten. 

 
 

Forskningskarakteristik 
 

 I dansk historieforskning har kolonier og handelskompagnier haft 
fokus fra især økonomiske historikere. På baggrund af Edvard Holms 
opfattelse af 1700-tallet har man udviklet dansk kolonihistorie, mest 
markant ved Kristof Glamann og de historikere, der siden hen har 
fulgt i hans spor. I sin tid overtog Ole Feldbæk Glamanns professorat 
i Økonomisk Historie ved Københavns Universitet. Derudover er der 
også en række historikere som Ove Hornby, Erik Gøbel, Ole Justesen 
og andre, der har beskæftiget sig med økonomisk historie og de 
danske kolonier. Feldbæk må dog betegnes som den mest markante af 
efterfølgerne, hvilket også fremgår af hans omfangsrige 
publikationsliste. 
 
Handelskompagnihistorie 
 Oktrojerede handelskompagnier har været genstand for en 
omfattende forskning og debat både ind - og udenlandsk de sidste ca. 
60 år. Handelskompagniernes historie før 2. Verdenskrig var 
hovedsagligt begivenhedshistorie, men fra 1940’erne og frem begyndte 
man at analysere handelskompagniernes hvad, hvordan og hvorfor. 
Både økonomer og historikere har haft interesse i 
handelskompagnierne, men med meget forskellige syn på 
institutionerne der var merkantilismens spydspidser på 
verdensmarkedet. Niels Steensgaard opsummere meget præcist synet 
på handelskompagnierne med, at økonomerne forkastede dem som 
uøkonomiske, parasitlignende monopolvirksomheder der gjorde 
handelen og varerne dyre end nødvendigt, men historikerne har haft et 
romantisk syn på nationens store handelskompagnier og de mange 
gode historier eventyrerne i Asien, Afrika og Amerika frembragte.14 

                                                 
14 Steensgaard. 1981. s. 245. 
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 Med hensyn til handelskompagnier har udgangspunktet for den 
tidligere forskning primært været de økonomiske og politiske aspekter, 
hvorimod det efter 1980’erne skiftede til i højere grad at fokusere på 
det sociale, ikke mindst slavernes forhold både i Vestindien og 
herhjemme. Den tidligere kolonihistories fokus på Vg-K og AK så 
handelskompagnier som et meget bevidst valg af målet-helliger-midlet; 
forstået således, at de monopoler, man anså for nødvendige for 
handelskompagniernes eksistens, måske nok ødelagde den fri 
konkurrence og betød dårligere forhold for plantageejere og dyre vare 
for befolkningen, men samtidig var med til at hæve den danske handel 
op på internationalt niveau. Når tiden var inde kunne staten hente 
handelskompagnierne tilbage i folden, efter at de havde bidraget til at 
opbygget handelen.15 Som Feldbæk formulerer det ” i det lange løb var 
det et hvert handelskompagnis funktion at gøre sig selv overflødigt”.16 
 Handelskompagniernes interne forretningsgang og forholdet 
mellem koloni-guvernør-direktion er det gennemgående tema i Vore 
Gamle Tropekolonier. I forhold til staten er handelskompagnierne en 
selvstændig aktør, der dog nok er underlagt kongen, men som i 
realiteten selv styrer forretningen. Den senere opfattelse, at kongen 
gennem sine embedsmænd med plads i handelskompagnierne styrede 
deres udvikling, er ikke nær så fremtrædende som hos Feldbæk i 
eksempelvis supplementsbindet Kolonierne i Asien og Afrika i 
Politikens Danmarkshistorie eller i diverse artikler. Således skriver 
Feldbæk i en artikel fra 1981, at Christian d. 5. i forbindelse med 
oprettelsen af OK og Vg-K i henholdsvis 1670 og 1671-74 havde et 
ønske om at ”udøve indflydelse på ledelsen og forretningen hos de 
private handelskompagnier”.17 I foromtalte Politikens Danmarkshistorie 
gør Feldbæk sig til fortalere for, at der også senere i 
handelskompagniernes historie var en uformel kontakt mellem 
direktionen og kongen, da en del embedsmænd var placeret i 
direktionen.18 Argumentet er, at det er formålstjenstligt for begge 
parter, og at der derfor opstod en praksis, hvor ”det behov, som både 
statsmagt og kompagni på den anden side havde for en let og 
ubesværet kontakt, blev i årtierne omkring 1700-tallets midte 
tilgodeset ved, at fremtrædende medlemmer af enevældens politiske 
ledelse… lod sig vælge til præses i de enkelte kompagnier”19 Her i 
ligger det således implicit, at direktionen kunne få sine ønsker hørt 

                                                 
15 Feldbæk. 2003. s. 176-177. Feldbæk. 1986a. s. 216. Gøbel. 1983. s. 45. Hornby. 
1980. s. 114. 

16 Feldbæk. 1986a. s. 216. ”In the long run it was every company’s function to make 
it self superfluous” 

17 Feldbæk. 1981. s. 143. ”he (Christian V) did wish to exert influence on the 
management and transactions of the private trading companies” 

18 Feldbæk og Justesen. 1980. s. 113. Feldbæk. 1986b. s. 18. 
19 Feldbæk. 1986b. s. 18. 
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direkte hos kongen, mens kongens samtidig havde mulighed for at 
påvirke handelskompagniernes udvikling. 
 Kulminationen på Feldbæks syn på embedsmændenes rolle i 
handelskompagnierne er kronens overtagelse af Vestindisk-guineisk 
Kompagni i 1754. Her er det således A.G. Moltke, der egenhændigt fik 
manøvreret både plantere, aktionærer og kongen til at 
handelskompagniet blev opløst mod en betragtelig overbetaling. 
Detaljerne omkring kronens overtagelse fremgår desværre ikke hos 
Feldbæk.20 Det er samtidig et af problemerne med Feldbæks og andres 
syn på overtagelsen af Vestindien, samt hvorvidt embedsmændene 
gennemførte statens politik i handelskompagnierne. Det er en påstand 
der generelt fremføres udokumenteret.21 En fremtrædende 
embedsmand i et handelskompagnis direktion har naturligvis haft 
muligheden for at viderefører regeringens politik gennem 
handelskompagniet, men uden yderligere dokumentation i det enkelte 
tilfælde må det forblive generaliseret en påstand. 
 Tidligere forskning har således ofte fokuseret på både Vestindisk-
guineisk- og Asiatisk Kompagni som et meget bevidst valg af målet-
helliger-midlet. I den forstand at de monopoler, der var nødvendige 
for handelskompagniernes eksistens, måske nok betød dårligere og 
dyre varer for befolkningen, men samtidig var med til at hæve den 
danske handel op på internationalt niveau. Handelskompagnierne var 
et spydhoved for handelen, der var beregnet på at opbygge 
infrastrukturen og kapitalen i den dansk-norske økonomi indtil et 
punkt hvor handelskompagnierne i sidste ende gjorde sig selv 
overflødige.22 Denne antagelse bygger til dels på en analyse af den 
førte økonomiske politik over for handelskompagnierne, hvor der er 
en tendens til at fokusere på de store skift hos handelskompagnierne, i 
form af oprettelse og nedlæggelse, som de afgørende for statens 
holdning til handelskompagnierne. Derimod har statens rolle i 
handelskompagniernes virke mellem yderpunkterne i 1670 og 1754 
ikke fået samme vægtning. Samlet for handelskompagniernes virke 
over 80 år er der således en fare for, at oprettelsen og nedlæggelsen 
ikke er repræsentative for statens holdning og politik over for 
handelskompagnierne.  
 I forhold til den internationale forskning fulgte Danmark godt med 
i udviklingen fra efterkrigstiden, hvor fokus skiftede fra 
begivenhedshistorie og fortælling om den overlegne hvide race. Skiftet 
betød en stigende interesse for de økonomiske aspekter ved 
handelskompagnierne, hvor man forsøgte at afdække, hvordan de 
engelske og hollandske handelskompagnier havde fungeret, og 
hvordan de havde ageret i forhold til kolonier og marked. Den 

                                                 
20 Feldbæk. 2003. s. 176-177. 
21 Feldbæk og Justesen. 1980. s. 113. 
22 Gøbel. 1983. s. 45. 
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udvikling afspejler sig også i den danske forskning, som eksempelvis 
med Glamanns afhandling Dutch-Asiatic Trade 1620-1740, hvor den 
bagvedliggende tilgang var udviklet i hans arbejde med Asiatisk 
Kompagni.23 
 Efterfølgende fortsatte man med at bearbejde 
handelskompagnierne primært ud fra en økonomisk vinkel. De sidste 
20 år har det næsten udelukkende været tidligere professor ved 
Københavns Universitet Ole Feldbæk, der har tegnet dansk 
handelskompagnihistorie. Hans primære interesseområde er dog sidste 
halvdel af 1700-tallet med en række bøger om ”Den lange Fred” 1720-
1801 og de væbnede neutralitetsforbund. Feldbæk har også 
beskæftiget sig med handelskompagnierne generelt, men hans fokus 
har stadig været på den sidste halvdel af 1700-tallet. I de senere år er 
Feldbæk i stigende grad blevet kritiseret for hans synspunkter, såsom 
han opfattelse af danske neutralitet og udnyttelsen deraf under ”Den 
lange Fred”. I forhold til koloni- og handelskompagnihistorie har hans 
forskning, og for den sags skyld også hans forgængers, stået 
uimodsagt. Det er et generelt problem for de danske 
handelskompagniers historie, at der stort ikke er publiceret nyere 
forskning omkring deres virke i årene 1670 til ca. 1730. Den forskning, 
der – trods alt – findes på området, forefindes næsten udelukkende i 
form af upublicerede specialer. 
 Internationalt har forskningen flyttet sig en del fra 1970’erne og 
80’erns fokus på handelskompagniernes økonomiske forhold. I kraft 
med, at man fik belyst de respektive handelskompagniernes 
økonomiske historie, er der i stedet blevet forsket i 
handelskompagniernes natur. Det er sket takket være indskud fra 
andre discipliner. I takt med at amerikanske økonomer søgte at vise, 
hvordan de multinationale amerikanske firma var en nyskabelse efter 
1950’erne, har økonomiske historikere efterfølgende forsøgt at placere 
de tidlige oktrojerede handelskompagnier i virksomhedens 
institutionelle udvikling. I det lys er handelskompagnierne blevet 
betegnet som værende de første multinationale firmaer med en 
struktur og et omfang, der i høj grad kan sammenlignes med nutidens 
firmaer. 
 For Niels Steensgaard, der som en af de få også beskæftigede sig 
med handelskompagni på et mere overordnet plan, var det et 
spørgsmål, om hvorvidt udviklingen hvor VOC vandt frem i Asien 
blot var et naturligt skifte fra de iberiske lande til de nordeuropæiske. 
Steensgaard var således en af de første, der forsøgte at argumenterer 
for handelskompagniernes opstående ud fra en strukturel tilgang til de 
skift der skete i 1500- og 1600-tallets verdenshandel.24 I arbejdet med 
at definere hvad et handelskompagni var, forsøgte han ligeledes at 
                                                 
23 Glamann. 1958. s. V. 
24 Steensgaard. 1973. Carracks, caravans and companies. 



 15 

trække handelskompagniernes historie op på et mere teoretisk niveau, 
om end stadig med basis i især VOC’s historie. Her gjorde Steensgaard 
sig til fortaler for, at handelskompagnierne repræsenterede en 
institutionel nyskabelse, ikke mindst på grund af elementer såsom 
politisk ledelse og kapitalstrukturen, karakteriseret ved en anonym 
kapital.25 Udviklingen af VOC’s organisation var ikke nødvendigvis 
bevidst, mange af delelementerne i handelskompagnierne var kendte i 
forvejen, men konstruktionen VOC endte med at være nyskabende.26 
 Handelskompagnier er efterfølgende blevet betegnet som en 
uhensigtsmæssig og urentabel konstruktion til formålet. Det har Ann 
Carlos og Stephen Nicholas forsøgt at tilbagevise. Deres argument er, 
at handelskompagnierne måske nok ikke var perfekte, men de var 
samtidens mest effektive middel til at fremme og drive handel på 
oversøiske markeder i Asien, Afrika og Amerika.27 Deres analyse er 
senere blevet kritiseret for at være for positiv overfor 
handelskompagnier og for at ignorere mange af de problemer, 
handelskompagnierne oplevede administrativt og økonomisk. Især har 
S. R. H. Jones og Simon P. Ville været kritiske overfor Carlos og 
Nicolas, primært da de ikke mener det tilstrækkeligt bevist at 
handelskompagnier havde lavere handelsomkostninger end 
selvstændigt handlende.28 
 For de danske handelskompagniers vedkommende har 
spørgsmålet ikke været udforsket i samme omfang. Den generelle 
holdning til handelskompagnierne er dog, at især OK og Vg-K ikke 
var nogen succes. Bro-Jørgensens dom over Vg-K er at ”nogen 
glorværdig rolle havde det ikke spillet”, om end det lagde grundlaget til 
de efterfølgende års økonomiske opblomstring.29 Hornby ser det heller 
ikke som en succeshistorie, om end de skiftende regeringer heller ikke 
havde gjort det nemt for Vg-K. For OKs vedkommende er den 
manglende succes åbenlys i kraft af dets nedlæggelse i 1729, mens AK 
er handelskompagniernes succeshistorie. I den sammenhæng mangler 
der stadig en forklaringen på, hvorfor handelskompagnierne vedblev 
at eksisterer i så mange år, på trods af at de altid manglede penge. 

 
 
Økonomisk-politisk historie  
 Den første, der beskæftigede sig med økonomisk historie i 1700-
tallet, var Edvard Holm. Hans primære fokus var ganske vist 
udenrigspolitikken og politiske ideer, men i den forbindelse har 
økonomiske historie sin berettigelse i kraft af at udenrigspolitikken via 

                                                 
25 Steensgaard. 1996. s. 133-136. 
26 Steensgaard. 1996. s. 136-137. 
27 Carlos og Nicholas. 1988. 
28 Jones og Ville. 1996. s. 912-913. 
29 Bro-Jørgensen. 1966. s. 281-282. 
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merkantilismen hang uløseligt sammen med den økonomiske politik. 
Selvom Holm ikke selv formulerede det, som eksempelvis Viner 
efterfølgende har gjort opmærksom på, nemlig at magt og økonomi 
var to sidestillede mål, så var han opmærksom på manufakturer og 
handelens indflydelse på statens magt. Ingen magt uden handel, ingen 
handel uden magt. Fra Holms arbejde kan man i dag trække en linje op 
igennem dansk økonomisk historie i 16- og 1700-tallet, hvor folk som 
Glamann og Feldbæk efterfølgende har videreudviklet især den 
økonomiske del af Holms værk. I første del af 1900-tallet bidrog 
Albert Olsen med et mere materialistisk syn på den økonomiske 
historie, der var med til at påpege især merkantilismens rolle i datidens 
økonomiske politik.30 
 Økonomisk historie for tiden 1670-1754 fokusere typisk på 
landbrugets historie, da det var grundlaget for Danmark-Norges 
økonomi. Handel og manufakturer var kun af sekundær betydning, om 
end begge områder voksede i betydning i perioden. I forbindelse med 
handelskompagnier og økonomisk historie har grundlaget for den 
økonomiske politik ikke specifikt været genstand for debat. Nutidige 
økonomiske historikere anser Danmark for at have ført en 
merkantilistisk politik, stærkt inspireret af tysk økonomisk tænkning i 
form af kameralismen.31 Dog har Albert Olsen så tidligt som i 1930 
argumenteret for at merkantilistisk økonomisk tænkning først for 
alvor nåede Danmark efter 1755.32  
 En anden der har taget stilling til emnet er Erik Oxenbøll, der i 
Dansk økonomisk tænkning 1700-1770 analyserer periodens økonomiske 
skrifter. Udover Ludvig Holbergs økonomiske skrifter og Grev Otto 
Thotts program for kommercekollegiet, der er af mere praktisk 
karakter, findes der ikke danske økonomisk-teoretiske skrifter før 
Frederik Lütkens skrift fra 1756.33 Oxenbøll ser i den forbindelse bort 
fra de landbrugsøkonomiske skrifter, og det ser ikke ud til at han har 
kendt til Thomas Jørgensen Hørnings manuskript fra 1709.34 Kongelige 
Danske Rigers Inderlig styrke og magt, som Hørning valgte at kalde sit 
manuskript, minder på mange måder om Otto Thotts værk, blandt 
andet i kraft af at de begge sad i kommercekollegiet, Hørning som 
sekretær og Thott som direktør. Netop deres forbindelse til 
kommercekollegiet bevirker, at deres værker kan bidrage med 
yderligere viden om handelskompagniernes rolle i den økonomiske 

                                                 
30 Olsen. 1930. Nogle synspunkter for dansk merkantilistisk erhvervspolitik. 
31 Oxenbøll. 1977. s. 36-37. 
32 Olsen. 1930. s. 223 
33 Frederik Lütken. Undersøgelser angaaende Statens almindelige Oeconomie. I-II. 
Sorø 1760. 

34 Hørnings manuskript fremgår således hverken af Oxenbølls litteraturliste eller 
selve teksten. Hørnings manuskript er udgivet ved Anders Monrad Møller. 1983. 
Frederik den fjerdes kommercekollegium og kongelige danske rigers inderlige 
styrke og magt. 
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politik. Hørnings manuskript har været glemt i mange år, og det er 
først i forbindelse med Anders Monrad Møllers studier af Frederik d. 
4. kommercekollegium, at det blev genopdaget.35 
  
 

Merkantilisme og handelskompagnier 
 

Merkantilisme 
 I tiden fra ca. 1600 – 1800 var den økonomiske politik styret af det 
vi i dag oftest kender som merkantilismen. Den kronologiske 
afgræsning varierer fra land til land og alt efter hvordan man afgrænser 
merkantilismen. Albert Olsen regner eksempelvis Danmark-Norge for 
at have ført en merkantilistisk økonomisk politik fra omkring midten 
af 1600-tallet og frem til toldloven af 1797.36 Samtidens økonomiske 
teoretikere var ikke merkantilister, men tidens økonomiske tanker og 
den politik der blev ført i perioden er efterfølgende blevet 
sammenfattet under paraplybetegnelsen merkantilisme. Ordet bunder i 
Adam Smiths kritik af en økonomisk politik han mente kun var til 
gavn for købmændene.37 I den sammenhæng er det vigtigt at 
understrege, at de merkantilistiske ideer blev systematiseret og 
identificeret af netop Adam Smith selv. Han ønskede at kritisere den 
fremherskende økonomiske politik, og derfor var han nødt til at 
redegøre for det system, han var imod. Således er merkantilismen i 
første omgang konstrueret af Smith og efterfølgende af andre lignede 
kritikere.38 Senere, i starten af 1800-tallet, etablerede tyske historikere 
en egentlig -isme som paraply for den økonomiske tankegang i 
perioden 1600-1800. Her var merkantilismen imidlertid en positiv 
politik, der stod for en politik til fordel for en stats økonomiske vækst 
og velstand. En mindre kendt variant af merkantilismen var 
kameralismen. Betegnelsen refererer til at målet var at fylde fyrstens 
skattekammer.39 Lidt forsimplet i opstillet var merkantilismen den 
økonomiske tænkning der søgte at styrke økonomien gennem handel 
og manufakturer, mens kameralismen fokuserede landbruget og i 
mindre omfang manufakturerne.  
 Det fælles udgangspunkt for de økonomiske tænkere i Europa var 
at man anså mængden af penge i verden for at være konstant, derfor 
gjaldt det om at sikre sig så stor en andel som muligt. Det kunne opnås 
både ved at forbedre sin egen økonomi og ved andres ulykke og deraf 
følgende tab af andel. Forbedringer forstillede man sig typisk ved at 
øge produktionen, forbedre forarbejdningen eller øge andelen i 

                                                 
35 Møller. 1983. s. 79. 
36 Olsen. 1930. s. 224. 
37 Købmand = merchant på engelsk. 
38 Judges. 1969. s. 35-36. 
39 Oxenbøll. 1977. s. 9, 12. Feldbæk. 2003. s. 159. 
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handel. I tilfælde af at konkurrerende land blev involveret i en krig, var 
man også opmærksom på, at det ville mindske det givne lands handel. 
I den situation kunne det neutrale land tilegne sig markedsandelene fra 
den krigsførende konkurrent. Det førte eksempelvis til at Thott 
håbede på at Holland ville komme i krig, så et neutralt Danmark-
Norge kunne overtage markedsandele fra hollænderne.40 
 På trods af at det magtpolitisk åbenlyst kunne betale sig at øge 
velstanden i et givent land, er det blevet påpeget, at målet med 
merkantilismen ofte ikke kun var penge eller magt, men begge dele. 
Som Jacob Viner har vist i hans analyse af datidens litteratur, fandtes 
der ikke en entydig slutning at en stærk økonomi var til for at øge et 
lands magt. Et lands militære magt var i høj grad også til for at sikre en 
stærk økonomi. Velstand og magt var således to sammenhængende 
mål for en stat. Den ene sikrede eller muliggjorde den anden.41 
 Målet med en merkantilistisk økonomisk politik var således også at 
styrke staten som helhed gennem øget økonomisk aktivitet med dertil 
hørende større indtægter. Den styrkede stat kunne bruge de øgede 
ressourcer til at styrke handelen og økonomien yderligere, og så 
fremdeles. Ideelt set skulle et land være selvforsynende og med en 
positiv handelsbalance. Ved at være selvforsynende kunne man undgå 
at miste penge ved at købe råvarer, eller endnu værre, færdigvarer, fra 
andre lande. Især luksusvare kunne udgøre et stort problem, da det 
potentielt kunne udgøre en stor ekstraudgift på handelsbalancen, der i 
sagens natur ikke var livsnødvendigt. At være selvforsynende indebar 
således ikke bare fødevarer og byggematerialer, men også en vis 
forsyning med de mere luksusprægede varer fra Asien, Afrika og 
Amerika. Selvom et land søgte at eliminere, eller i det mindste at 
minimere, det indenlandske forbrug af de nye varer 
handelskompagnierne hjemførte, ville det aldrig kunne undgås helt. 
Omvendt var reeksport af handelskompagniernes varer en meget 
lukrativ forretning, da der var stor avance på varerne. I den 
sammenhæng var der et naturligt fokus på at opbygge både 
manufakturer og en import af varerne fra Asien, Afrika og Amerika til 
eget forbrug og reeksport. Det er i det lys bølgen af nystartede 
europæiske handelskompagnier i 1600-tallet skal ses. Det var et kapløb 
for at sikre et land en økonomisk selvstændighed, oven i købet med 
muligheden for at genere andre lande ved at reeksporterer varerne fra 
Asien, Afrika og Amerika til deres borgere.   
 Konsekvensen af den merkantilistiske økonomiske tænkning blev, 
at der udviklede sig en økonomisk politik med fokus på at udvikle et 
lands naturressourcer og produktionsmidler, samtidig med at man 
opbyggede en stærk handel. Det medførte fokus på 2 aspekter af den 
økonomiske politik:  
                                                 
40 Glamann. 1966. s. 120. 
41 Viner. 2002. 
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1. At stimulere til øget produktion og eksport.  
2. At begrænse importen af færdige produkter. 

 Man forsøgte ved hjælp af monopoler og favorable skatteforhold 
at øge produktion og eksport til det punkt hvor man ikke længere var 
afhængig af andre landes varer, og samtidig kunne tjene penge ved at 
sælge til dem. Her kommer begrænsningen af import ind i billedet. 
Ved at indføre høje toldafgifter og beskatning på de varer man selv 
kunne producere, søgte man at undgå konkurrence til egne nationalt 
fremstillede varer. Derved kunne den indenlandske økonomi styrkes, 
forhåbentlig til et niveau, hvor de hjemligt producerede varer blev så 
gode at de også kunne eksporteres. Den ene form for handel, import, 
var således i udgangspunktet negativt, fordi den konkurrerede med 
egne produkter. I den sammenhæng var især import af luksusvarer et 
gennemgående problem, fordi det blev regnet for det absolut dyreste 
og mest unyttige af alle varer. Import var dog nødvendig i visse 
tilfælde, når det gjaldt råvarer var Danmark langt fra selvforsynende. I 
den situation gjaldt det om at importer varer der var så lidt forarbejdet 
som muligt. Eksport, derimod, var positiv fordi den tilførte landet 
penge. Forudsat at man eksporterede de forarbejdede varer, og ikke 
uforarbejdede råvarer. Værdiforøgelsen skulle findes i 
forarbejdningsprocessen og ved godt købmandskab. Jo mere man 
forarbejdede en vare jo mere kunne den sælges for, og jo bedre man 
var til at handle, jo mere fordelagtige priser kunne man få.42  
 Merkantilismen og målet med at erobre så stor en del af den 
endelige mængde rigdom i verden var ultimativt også et magtpolitisk 
spørgsmål. Målet med at være rig var ikke god mad og palæer, men et 
forsøg på at overhale nabolandende. Opbygningen af en stærk handel 
var beregnet på at skabe vækst. Igennem skatter og afgifter på den 
øgede vækst kunne det betyde en stor hjælp til den altid trængte 
statskasse. Den militærteknologisk udvikling gik stadig stærkere, og det 
kostede mange penge at opretholde en moderne hær og flåde. 
Desuden var økonomiske midler også direkte anvendelige storpolitisk 
i form af bestikkelse og subsidier til allieredes krigsførelse. For lande 
med attraktive økonomier kunne det desuden medføre lukrative 
handelsaftaler og handelsmotiverede politisk alliancer som eksempelvis 
de 2 væbnede neutralitetsforbund af henholdsvis 1780-1783 og 1800-
1801.43  
 Med udgangspunkt i de tanker der også lå bag merkantilismen 
opstod der i Tyskland den føromtalte økonomiske tankegang 
kameralisme. Betegnelsen kommer af det latinske ord camera, og 
refererer til at det gjaldt om at fylde fyrstens skattekammer. Der er 
ikke tale om modsætninger mellem kameralismen og merkantilismen, 
men derimod to parallelle måder at tænke økonomisk politik på, 
                                                 
42 Glamann. 1966. s. 37-44, 102-105. Cole. 1939. Bind 2. s. 132 
43 Feldbæk. 2002. s. 386-393, 448-460. 
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afhængig af hvad et lands økonomiske forudsætninger var. 
Eksempelvis arbejdede både merkantilisterne og kameralisterne ud fra 
den grundopfattelse at velstand var en uforanderlig universel størrelse, 
men at man kunne ændre den andel af velstanden man selv havde. 
 Den store forskel mellem de to –ismer ligger i deres oprindelse, 
hvor merkantilismen især hørte hjemme i de mere avancerede 
økonomier i England og Frankrig m.v. Der i mod opstod 
kameralismen i den mere primitive tyske økonomi. Tysklands 
økonomi led under at være inddelt i mange små og mellemstore 
fyrstedømmer, hvilket gjorde det vanskeligt at udvikle egentlige 
industrier eller handelskompagnier, simpelthen fordi man havde et for 
lille befolkningsgrundlag og en dertil hørende mangel på økonomiske 
ressourcer. I den sammenhæng betegnes kystlandene, især England og 
Holland, ofte som de bedste eksempler på lande der førte 
merkantilistisk økonomisk politik, modsat økonomier på kontinentet 
der ikke var i stand til at konkurrere på verdensmarkedet. 
Merkantilismen i sin reneste form var således tydeligst hos de store 
handelsmagter, mens kameralismen især fandtes hos de tyske 
fyrstedømmer.44 I den forbindelse er det blevet diskuteret hvorvidt 
Danmark-Norges økonomiske politik var merkantilistisk eller 
kameralistisk, da den dansk-norske økonomi havde træk fra både 
merkantilisme, i form af handelskompagni og aktiv støtte, og 
kameralismen i kraft af den store vægt på landbruget.  
 I modsætning til merkantilismen blev kameralismen til et fagfelt, da 
Frederik Wilhelm d. 1 af Preusseni 1727 oprettede de to første 
lærestole i kameralvidenskab i henholdsvis Halle og Frankfurt. Målet 
var at udforske og undervise i økonomiske videnskaber, således at 
jordbesiddere og embedsmænd kunne lære om den rette forvaltning 
både i staten og ved drift af landejendomme.45 Herigennem ses det, at 
det var den traditionelle godsejertankegang der var fremherskende i 
kameralismen, og ikke i samme grad handel, som det var tilfældet med 
merkantilismen. 
 For Danmark-Norges vedkommende har den økonomiske politik 
været påvirket af både merkantilismen og kameralismen. Allerede ved 
det første OK i 1616 ses en kraftig påvirkning fra den hollandske 
merkantilisme, da man efter netop hollandsk forbillede oprettede 
Danmark-Norges første handelskompagni.46 Den kameralistiske 
påvirkning kom fra Tyskland, hvor den fra midten af 1600-tallet og 
frem blev udviklet af en lang række tyske forfattere.47 Kameralismen 
kom til Danmark-Norge takket være de mange tyskere der gik i dansk 

                                                 
44 Oxenbøll. 1977. s. 33 
45 Oxenbøll. 1977. s. 16. 
46 Willerslev. 1944. s. 618 
47 Oxenbøll. 1977. s. 13-19. 
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embedsmandstjeneste.48 For 1600-tallets vedkommende må Christian 
Siegfried von Plessen siges at være den mest fremtrædende, da han i 
1692 blev direktør for finanserne.49 I Efter preussisk forbillede 
underviste man også i Danmark-Norge i kameralvidenskaberne, også 
kaldet husholdningsvidenskaben, om end den første lærer første 
begyndte sin undervisning i 1754.50 Påvirkningen fra både 
merkantilismen og kameralismen er således tydelig i for af henholdsvis 
handelskompagnierne og  
 Selvom kameralismen således har været en vigtig del af Danmark-
Norges økonomiske politik i hele afhandlingens valgte periode, er det 
naturligvis i forhold til merkantilismen i dansk økonomisk politik at 
handelskompagnier skal ses. Kameralismen styrede så at sige de andre 
grene af den dansk-norske økonomi, mens manufakturer og handelen 
var underordnet en merkantilistisk politik. 
 I forhold til handelskompagnier kom merkantilismen til udtryk ved 
at man søgte at styrke handelen og betalingsbalancen. Typisk fik en 
oktrojeret handelskompagni, der skulle hjælpe handelen, et monopol 
som en del af oktrojen. Et monopol på indførsel af en række varer 
eller handel med et specifikt geografisk afgrænset område sikrede, at 
handelskompagniet ikke skulle konkurrere med enkeltkøbmænd. Et 
handelskompagni kunne meget let få undergravet sin virksomhed, hvis 
det hele tiden skulle konkurrere med andre købmænd, der ikke 
behøvede at trækkes med de bindinger en oktroj lagde på 
handelskompagnier i form af krav om også at opretholde handel i 
dårlige år og under vanskelige forhold. Samtidig betød et monopol 
også, at de købmænd der investerede i handelskompagniet var sikrede 
fordelagtige vilkår, der kunne være med til at sikre at investeringen 
blev tjent hjem igen.51  

 

Økonomisk politik og merkantilisme i 
Danmark-Norge 
 For Danmark-Norges vedkommende var det nødvendigt med 
både kameralismen og merkantilismen. Kameralismen som videnskab 
kunne bruges til at styrke især landbruget, mens merkantilismen var 
orienteret hen imod manufakturer og handelen. I perioden 1671-1754 
gjaldt det for Danmark-Norges økonomi, at staten måtte søge at 
balancere den økonomisk-politiske indsats mellem det traditionelle 
økonomiske grundlag i form af landbruget med det større potentiale 
for vækst, der lå i manufakturer og handelen. I forhold til 
handelskompagnierne var det naturligvis kun de sidstnævnte områder, 
der påvirkede deres virksomhed. Men økonomisk-politisk var de tre 

                                                 
48 Oxenbøll. 1977. s. 37. Glamann. 1966. s. 11. 
49 Jespersen og Feldbæk. 2002. s. 147. 
50 Oxenbøll. 1977. s. 46-47. 
51 Feldbæk. 1986b. s. 16. Feldbæk. 1981. s. 136, 142-143. 
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områder forbundet, hvilket staten måtte forholde sig til i 
udformningen af økonomiske politik. 
 Ganske vist bestemte kommercekollegierne ikke den økonomiske 
politik, men de var oprettet for at føre den ud i livet. Samtidig blev 
relevante indkomne sager sendt til udtalelse hos kommercekollegierne. 
Det gjaldt eksempelvis angående nye toldforordninger eller 
handelspolitiske tiltag, hvorved de analyserede situationen og kom 
med anbefalinger til regeringen. Ikke alene havde et 
kommercekollegium således en vigtig rolle i forvaltningen den endelig 
førte politik, det havde også stor indflydelse på udformningen af den. 
En indflydelse og rolle i forvaltningen, der voksede fra 
kommercekollegium til kommercekollegium. 
 Problematikken omkring de økonomiske teorier for perioden er en 
omfangsrig diskussion. Albert Olsen mente eksempelvis, at Danmark-
Norge først meget sent, fra anden halvdel af 1700-tallet, kan betegnes 
som merkantilistiske, i kraft af, at der først begyndte at komme 
teoretiske skrifter på den tid.52 Olsen tænker imidlertid på opståen af 
en teoretisk økonomisk tankegang, hvilket jo ikke lå til grund for 
merkantilismen, der netop var en løst sammenbundet forståelse for de 
økonomiske mekanismer man mente styrede verdensøkonomien. Dog 
var der allerede fra midten af 1600-tallet blevet indført flere og flere 
merkantilistiske tiltag. Alene toldpolitikken, hvor man netop indførte 
højere afgifter på færdige produkter og derved forsøgte at støtte den 
hjemlige manufaktur, vidner om at den økonomiske politik blev ført 
ud fra en merkantilistisk tilgang. 
 For Danmark-Norges gælder der således, at de økonomiske 
forhold i perioden 1671-1754 hænger både kronologisk og politisk 
sammen med merkantilismen, om end perioden først efterfølgende er 
blevet kategoriseret som merkantilistisk. Danmark-Norge var en vigtig 
aktør i samtiden, dog mere på det udenrigspolitiske end det 
økonomiske område. Udenrigspolitisk var Danmark-Norge ganske vist 
ikke en af de absolutte stormagter, men stadig et stort land med en 
stærk flåde og ikke mindst en central strategisk placering ved 
indsejlingen til Østersøen. Økonomisk var Danmark-Norge derimod 
et udpræget landbrugsland, hvor Christensen vurderer at andelen af 
danske industriarbejdere før 1730 var på under 1 % af den samlede 
befolkning. Dertil kom en mindre gruppe, der arbejdede inden for 
handel og søfart. Resten arbejdede i hovederhvervene landbruget, 
fiskeriet og anden råvareproduktion.53  
 I arbejdet med at styrke landet udenrigspolitisk var økonomien en 
del af det samlede hele, en tankegang især den franske minister Jean 
Baptiste Colbert var fortaler for.54 Kun gennem øget handel og 

                                                 
52 Olsen. 1930. s. 223. 
53 Christensen. 1943. s. 205-206. 
54Boulle. 1981. s. 106. 
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manufaktur kunne man tjene flere penge hjem til staten, og dermed 
gøre landet rigere og stærkere. At en stærk økonomi var godt for 
udenrigspolitikken var ikke noget nyt Colberts opfandt. Eksempelvis 
var der i Christian d. 4.s regeringstid en lang række tiltag med 
eksempelvis klædemanufakturer og det Ostindisk Kompagni. 
Handelskompagnierne var i en merkantilistisk tankegang en nødvendig 
del af en hver 1600-tals stats økonomi, hvis man da ønskede at 
konkurrere med de førende europæiske lande. I den forbindelse er 
påvirkningen fra Colbert tydelig i den Danmark-Norge, ikke mindst 
hos Griffenfeld, der netop var stærkt inspireret af den franske 
statsmands økonomiske politik.55 
 I forbindelse med dansk økonomisk politik var en af de centrale 
institutioner kommercekollegiet. Politikken blev udstukket fra 
regeringens side, men kommercekollegiet blev oprettet for at varetage 
handels- og industrimæssige hensyn og bidrage med nye tiltag til gavn 
for Danmark-Norges økonomi. Således var kollegierne tiltænkt rollen 
som et arnested for nye tiltag til økonomien og samfundets bedste. 
Der fandtes ikke noget, der svarer til vor tids finans- eller 
økonomiministerium. På sin vis hørte økonomien under 
rentekammerat, men det var primært et regnskabsredskab, der centralt 
stod for at forvalte skat, told, kongens indtægter og revidere andre 
instansers indtægter og anvendelser af disse. Pengene blev ikke samlet 
fysisk et sted og derfra fordelt.56 Det betød også at rentekammeret ikke 
havde indflydelse på statens økonomiske politik. 
 Ideen om at lade kommissioner og kollegier hjælpe økonomien og 
handlen var hverken en ny eller en dansk opfindelse. Mange steder i 
Europa var der lignende tiltag, og franskmændene var foregangsmænd 
på området, da Henrik d. 1 allerede i 1601 søgte at oprette en 
kommercekommission. Det første forsøg var ikke en succes, men man 
fortsatte med at forsøge. Senere videreførte og udvidede den franske 
minister Colbert ideen om kommercekollegier. Andre lande forsøgte 
sig med lignende institutioner. Allerede i 1637 havde svenskerne 
oprettet et kommercekollegium, med vægt på merkantilistiske tanker 
om selv at bearbejde landets råvarer. Senere fulgte nordeuropæiske 
byer såsom Amsterdam og Hamborg, og i 1666 Østrig-Ungarn. 
Udviklingen i Europa påvirkede tydeligvis også Danmark-Norge, hvor 
man lod sig inspirer til at oprette et danske kommercekollegium i 
1668.57  
 I forbindelse med kommercekollegierne finder vi to økonomiske 
skrifter, de under afsnittet om materialer nævnte Hørning og Thott. 
De var begge centralt placeret i forhold, hvor den økonomiske politik 
blev udformet. Hørning var sekretær i kommercekollegiet, da han i 

                                                 
55 Heiberg. 1980. s. 291. 
56 Jespersen, Ladewig Petersen og Tamm. 2000. s. 172-174. 
57 Glamann. 1957. s. 5-10. 
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1709 færdiggjorde skriftet, mens Otto Thott blev deputeret til 
kommercekollegiet af 1735 som en af de første.58 Forfatternes position 
gjorde, at de havde førstehåndskendskab til emnet og deres tanker 
afspejler således datidens syn på økonomisk politik. Både analysen og 
forslagene blev foretaget på baggrund af datidens økonomiske teorier, 
og værkerne er således en genvej til, hvordan man tænkte i de 
statsorganer, der beskæftigede sig med økonomien.  
 
Opsummering 
 Den merkantilistiske økonomiske tænkning influerede på al 
økonomisk aktivitet fra ca. 1600. Resultatet af en merkantilistisk 
tankegang må nødvendigvis være en aktiv politik for at afhjælpe 
mangler og styrke økonomien generelt. Det ses over hele 1600-tallets 
Europa, eksempelvis ved at en lang række stater oprettede 
kommercekollegier efter fransk forbillede, eller de mange 
søfartsnationer der kastede sig ud i kapløbet om kolonier handel med 
Asien, Afrika og Amerika. Centralt står ideerne om at handelsbalancen 
var ekstra vigtig ud fra nulsumsteorien, hvorfor det gjaldt om sikre sig 
størst mulig andel af den samlede handel. Det grundelement var fælles 
for alle lande. Udover forbedringer i landbrugsproduktionen og i 
manufakturer, betød åbningen af de oversøiske markeder at man også 
måtte deltage i den handel hvis man ville gøre sig forhåbninger om at 
hjælpe handelsbalancen og i sidste ende at styrke landet. 

På baggrund af den merkantilistiske tankegang og ideen 
om at økonomien og magten styrkede hinanden i et gensidigt forhold, 
var der nødvendigt for et Danmark-Norge med fortsatte 
stormagtsambitioner og en svensk arvefjende at engagere sig i 
kolonikapløbet og handelsekspansionen. Alternativet, at man solgte 
Trankebar og at der ikke blev oprettet handelskompagnier, havde 
været en politisk retræte. I så fald havde man internationalt opgivet 
rollen som en regional stormagt, både realpolitisk fordi man så måtte 
forlade sig på import og følgelig blev politisk sårbare, og idepolitisk 
fordi man derved resignerede i det evindelige europæiske magtpolitiske 
kapløb. 

Spørgsmålet om, hvorvidt Danmark var styret af en 
tankegang der var baseret på enten merkantilismen eller kameralismen, 
er i den sammenhæng ikke interessant. Uanset hvilken –isme der 
vurderes at have været fremherskende i Danmark-Norge, så var 
handelskompagnierne et udtryk for en merkantilistisk økonomisk 
politik. Uden en merkantilistisk politik med dertil hørende vilje til at 
støtte handelskompagnierne, ville de få det svært i konkurrence med 
Hollands og Englands handelsflåder. 

  

                                                 
58 Monrad Møller. 1983. s. 89-92. Glamann. 1966. s. 24. 



 25 

Handelskompagnier 
 Så længe, der har været drevet handel, har købmænd opbygget 
netværk og investeret. Det var trods alt nemmere at konkurrere med 
genboen, hvis man havde slået sig sammen med naboens kapital. 
Købmænd, der investerede sammen mindskede desuden risikoen for 
at miste alt i tilfælde af, at skibet gik ned eller karavanen blev 
overfaldet. Hvordan de løst organiserede handelsprojekter endte med 
at udvikle sig til deciderede handelskompagnier med dertilhørende 
aktionærer, overskudsdeling og den upersonlige kapital er imidlertid 
ikke et entydigt forløb.  
 Europa i 16- og 17 tallet var præget af en række konflikter og krige, 
hvor landene, især England, Holland, Frankrig, Spanien, Østrig-
Ungarn, Sverige samt Danmark-Norge og med tiden også Rusland 
forsøgte at få overtaget i forhold de omkringliggende lande. Kampen 
blev ført på alle tænkelige fronter, ikke mindst militært og økonomisk. 
I takt med udviklingen inden for handel, især handelen ved hjælp af 
skibe, udviklede en ny type institution sig i den europæiske handel. 
Samtidig blev de i mange tilfælde fortroppen for den europæiske 
dominans af verden de næste 500 år. I løbet af 1500-tallet, foranlediget 
af de nye markeder i Asien, Afrika og Amerika, blev de tidligere 
organisationsformer, som købmændene benyttede, videreudviklet. I 
den situation så først Holland og siden hen de fleste af de ovennævnte 
lande mulighederne for at styrke landet gennem kolonibesiddelser og 
handel med Asien, Afrika og Amerika. I den situation tog staterne 
købmændenes handelsinitiativer på de nyeste kontinenter til sig, og i 
krydsningsfeltet mellem handel og stormagtsambitioner opstod 
handelskompagnierne. I forhold til tidligere midlertidige 
sammenslutninger af købmænd var handelskompagnierne permanente 
institutioner med større kapacitet og kapital til at drive handel. 
 De forskellige landes behovet for at oprette mere permanente 
handelskompagnier var en politisk nødvendighed i forlængelse af den 
europæiske oversøiske ekspansion, hvor alle europæiske lande med 
muligheder for handel og med udenrigspolitiske ambitioner deltog i 
udviklingen. For købmændene var der ligeledes ræsonnement i at 
indgå i handelskompagnier. De eksotiske varer gjorde meget store 
fortjenester mulige, men risikoen var tilsvarende større. Dertil kom, at 
omkostningerne ved at sende skibe halvvejs rundt om jorden, var 
betydeligt større end ved at sejle fra København til Portugal efter salt. 
Fra de handelsorienterede staters side forsøgte man derfor at hjælpe, 
enten direkte økonomisk eller ved at tildele de nystartede 
handelskompagnier monopol på en given vare eller handel med en 
bestemt destination. Derved kunne de potentielt kontrollere priserne 
og sikre den for handelskompagniet optimale sammenhæng mellem 
varemængde og priser. Samtidig kostede de ikke staten direkte 
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økonomiske tab, hvis projektet mislykkedes, udover tab af handel. 59 
Et monopol satte endvidere et handelskompagni i stand til at 
manipulere markedet. Hvis det eksempelvis lå inde med et stort lager 
peber, kunne handelskompagniet vælge at tilbageholde varen, hvis 
prisen var for lav, og i stedet sælge, når de mente prisen var steget til et 
passende niveau. Omvendt kunne et lager af en given vare bruges til at 
dumpe prisen, hvis udefrakommende købmænd blandede sig i 
handelen. Derved kunne man ødelægge deres profit, og forhåbentlig 
efterfølgende tvinge dem ud af markedet. Monopoler var således en 
essentiel del af et nystartet handelskompagni. 
 I forhold til merkantilismen virkede handelskompagniernes således 
som den forlængede arm af staten. Det ses tydeligst ved det engelske 
EIC og VOC. Irwin har således fremhævet de to handelskompagniers 
kamp om det asiatiske marked som en forlænget arm af 
merkantilismen og statens økonomiske politik. Det førte endda til 
regulære kampe om handel 60 Med andre ord, så var 
handelskompagniet statens redskab i nulsumspillet om markedsandele. 
 Handelskompagnierne opstod i flere lande på forskellige 
tidspunkter og med forskellige forudsætninger, og det er således svært 
præcist at definere hvad et handelskompagni var. 
Handelskompagniernes basis opstod i et krydsfelt mellem stat og 
markedskræfter. På den ene side var et handelskompagni baseret på de 
privilegier staten overgav i form at monopoler, retten til kolonier og 
toldrettigheder. På den anden side af statens bidrag stod private 
investorer, der overlod deres indskud til disposition for 
handelskompagnierne. I denne definition af handelskompagnier er der 
således ikke plads til eksempelvis statslige projekter uden private 
investorer eller private konsortier uden oktrojer. Handelskompagnier 
var ikke en handelsrevolution fra oven, men derimod en institution 
der opstod ud fra forudsætninger og behov.  
 England var det første land hvor der opstod et regulært oversøisk 
handelskompagni, da en gruppe købmænd i 1600 slog sig sammen i 
East India Company. I Holland fulgte man to år senere efter, da 
Vereenigde Oostindische Compagnie i 1602 blev grundlagt. Frankrig, der 
naturligvis ikke ønskede at tabe terræn til sine konkurrenter, fulgte 
efter med et handelskompagni i 1604. Boulle har den forbindelse 
betegnet handelskompagniet som nødvendigt fordi ”det var skabt for 
at opmuntre en type handel, man vurderede til at være absolut 
nødvendig, hvis Frankrig ønskede at være konkurrencedygtig i 
Europa”. 61 I tilfældet med det engelske handelskompagni var det 
hovedsagligt et privat foretagende, mens VOC og det franske 

                                                 
59 Feldbæk. 1986b. Feldbæk. 1981. s. 142. 
60 Irwin. 1996b. s. 407, 410 
61 Boulle. 1981. s. 100. “It was created to encourage a type of trade deemed essential 
for France’s competitive position in Europe” 
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Compagnie des Indes Orentales blev grundlagt på baggrund af statslige 
initiativer. På linie med motiverne bag oprettelsen af det franske 
handelskompagni, må den hollandske stats rolle i etableringen af VOC 
i den forbindelse ligeledes ses som et forsøg på at styrke økonomien. 
For begge lande var handelskompagnierne baseret på en 
merkantilistisk tankegang, hvor konkurrencen med andre landes 
handelskompagnier var afgørende for handelsbalancen. Udvikling i 
Holland blev efterfølgende kopieret af andre lande der ligeledes 
ønskede at konkurrere både økonomisk og politisk i Europa. Det 
gjaldt også for både det første OK og de handelskompagnier der blev 
oprettet i 1670 og 1671.  
 Grundlaget for det senere VOC var de mange små kompagnier, 
der i løbet af 1500-tallet opstod i hver af Hollands syv provinser. Fra 
1595 blev mange af de mindre kompagnier samlet i de såkaldte 
Voorkompagnie, forkompagnierne. Grundlaget for forkompagnierne var 
købmænd, der slog sig sammen for at finansiere en ekspedition til 
eksempelvis Indien. Forkompagniernes organisation betød en 
nyudvikling, hvor købmænd og andre privat personer kunne investere 
i de potentielt meget profitable, men også risikable ekspeditioner til 
Asien, uden at de nødvendigvis krævede at investoren pantsatte alle 
hans ejendele. De indskød den kapital, de ønskede, via en af 
købmændene, Bewindhebbers, mod en tilsvarende procentvis del af et 
eventuelt overskud. Det åbnede for at flere kunne deltage i handelen, 
hvorved den samlede mængde tilgængelig kapital i Holland blev 
udvidet udover kredsen af kapitalstærke købmænd. Forkompagnierne 
var dog ikke permanente organisationer, de blev i stedet opløst ved 
ekspeditionens afslutning.62 Det åbnede op for at andre end 
købmændene kunne investere i den enkelte ekspedition. Den udvikling 
med senere i forbindelse med etablering af VOC at der var ganske 
almindelige arbejdere og tjenestefolk, der købte aktier i det nye 
handelskompagni.63 
 I perioden, hvor først forkompagnierne og siden hen VOC, 
opstod, lå Holland i krig med Portugal og Spanien. Samtidig var staten 
meget ung og decentral. Den var blevet grundlagt ved 
sammenslutningen af syv tidligere spanske provinser, der i 1579 
formelt erklærede sig uafhængige ved at indgå Utrechttraktaten. Man 
valgte en meget løst sammensat statsform, der tildelte de enkelte 
provinser en stor grad af autonomi. Landets meget løse 
sammensætning var en vigtig årsag til, at der opstod så mange små 
forkompagnier, og den interne rivalisering mellem provinserne 
medvirkede til, at de konkurrerede ekstra kraftigt indbyrdes.  
 Praksisen med at afvikle kompagniskaberne ved ekspeditionens 
afslutning gjorde det imidlertid meget vanskeligt at etablere en fast 
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kapital, samtidig med at den interne konkurrence mellem de forskellige 
forkompagnier fra hver af provinserne skadede profitten. I 1602 blev 
de enkelte forkompagnier slået sammen i VOC. Der var dog ikke tale 
om, at de gamle kompagnier fusionerede i et nyt stort. Den gamle 
praksis med at opløse et kompagni efter endt ekspedition betød, at 
man blot opløste de finansielle partnerskaber, hvorefter købmændene 
fra de tidligere forkompagnier indgik i samarbejdet omkring VOC. 
Sammenslutning var fra republikkens side primært politisk motiveret, i 
og med et samlet handelskompagni forhåbentlig kunne være et aktiv i 
krigen mod Spanien og Portugal. Primært ved at åbne op for kampe 
med portugiserne i Asien, hvorved Holland håbede på at svække 
portugiserne uden selv at bruge kræfter på det. For den enkelte 
købmand lå motivationen sandsynligvis i at undgå den stærke 
konkurrence mellem forkompagnier, der medvirkede til at begrænse 
profitten. I forhandlingerne af en oktroj for et samlet 
handelskompagni valgte man derfor klogeligt at fokusere på profitten, 
frem for det patriotiske. Købmændene havde formentlig ikke været 
villige til at investere i et handelskompagni, der også skulle bruge 
ressourcer på at bekæmpe portugiserne og spanierne i Asien.64 
 På trods af et udbredt ønske om selvstændighed og autonomi i de 
enkelte provinser lykkedes det at få et samlet handelskompagni, om 
end det måtte trækkes med en række regler, der var beregnet på at gøre 
handelskompagniet mere decentralt. Eksempelvis skulle 
handelskompagniets udrustning af flåder fordeles over alle VOCs seks 
kamre i henholdsvis Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Middelburg, 
Rotterdam og Delft, i stedet for, at man udnævnte en havn til at 
udrustningshavn.65 Handelskompagniet havde stor succes med at rejse 
kapital og allerede en måned efter, at man satte aktierne til salg, var der 
tegnet for 6,5 millioner gylden. Handelskompagniet blev grundlagt 
med en oktroj af 21 års varighed, der gav monopol på al handel øst for 
Kap Det Gode Håb. Oktrojen blev forlænget i 1623 og igen i 1647.  
 VOC udviklede sig i løbet af den første oktrojs 21 år til en politisk 
magtfaktor i Asien. Fra starten af brugte det hollandske 
handelskompagni en stor det af kapitalen på at udruste en flåde der, 
ganske som den hollandske stat havde haft i tankerne, skulle bekæmpe 
portugiserne og erobre faktorier og handelsstation over hele 
Sydøstasien. Det var dog handelskompagniets økonomiske succes der 
vakte misundelse i resten af Europa. Ganske vist var krigsførelsen 
næppe hvad investorerne havde forventet deres penge skulle bruges til, 
og indtil 1620’erne var man endda nødt til at optage store lån for at 
holde handelskompagniet kørende. Stille og roligt vendte situation 
imidlertid, og fra 1632 og frem faldt aktieudbyttet aldrig under 12,5 
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%.66 Aktionærerne havde forventet et større udbytte fra starten af, 
men ikke desto mindre blev der i perioden 1602-1613 udbetalt 57,5 % 
kontant eller 162,5 % i varer, alt efter hvad aktionæren ønskede.67 En 
stuepiges aktie på 100 floriner, købt ved handelskompagniets 
oprettelse, ville indtil 1782 have resulteret i et samlet udbytte på 
360.033,33 floriner.68 På trods af de omkostningsfulde krigshandlinger 
i Sydøstasien hentede VOC nemlig rigeligt med lukrative varer hjem, 
og snart var alle i Europa misundelig på hollændernes succes. Det 
gjaldt også den danske konge Christian d. 4.  
 En anden variant af handelskompagniet som institution kom til 
udtryk under den franske finansminister Jean Baptist Colbert. Hvor 
Hollænderne udstak den fremtidige udvikling for handelskompagni, 
tog han skridtet videre når det kom til at integrere dem i statens 
økonomiske politik. Præcis som Christan d. 4. var Colbert inspireret af 
VOCs succes, og han havde store ambitioner om at Frankrig skulle 
overtage hollændernes rolle.69 Udgangspunktet for finanserne var, at 
handelen var kilden til de offentlige finanser, og at kampen om 
markedsandele var en ”pengekrig”.70 I den sammenhæng anså han 
handelskompagnierne for hære der kæmpede i om handelen. 
handelskompagnierne var unødvendige på områder med en velordnet 
handel og over kortere afstande, men ved handel over længere afstand 
og i uvante egne i konkurrence med andre europæiske handlende var 
handelskompagnierne essentielle. For at handelskompagnierne kunne 
udvikle sig udnytte potentialet var det desuden nødvendigt at staten 
støttede, guidede og endda styrede handelskompagnierne. 71 
Målsætningen var at staten kun behøvede at hjælpe i starten, hvorefter 
handelskompagnierne ville være i stand til selv at fortsætte.72 
 Som tidligere nævnt, så var grundlaget for et handelskompagni den 
statslig/private konstruktion. Staten havde et ønske om at udvide 
handelen, og til det formål stillede man et monopol og en række 
rettigheder for et handelskompagni. Fra privat side investerede 
købmænd i handelskompagniet, fordi monopolet og rettighederne gav 
mulighed for at tjene endnu flere penge. Begge sider var således 
afhængige af hinanden.73 For at udelukke mindre foretagender fra 
definitionen for handelskompagnier opstiller Steensgaard også et 
tidskriterium. Det ikke er nok med blot et år eller enkelt ekspedition, 
for at det kan betegnes som et handelskompagni.74 Konstruktionen 
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med et statsligt/privat handelskompagni, der eksisterede for en 
længere årrække, vedblev i øvrigt at være en konstruktion, der primært 
blev brugt til oktrojerede handelskompagnier, hvorimod købmænd 
ved mindre handelsforetagender stadig brugte den gamle variant, hvor 
man investerede i enkelt ekspeditioner.75 
 Udover den grundlæggende dualisme i et handelskompagni i form 
af et statsoverdraget monopol og private midler, var der en lang række 
elementer i handelskompagnierne, der understregede deres natur som 
en semistatslig forlænget arm af staten. Eksempelvis førte alle 
kolonierne dansk flag og danske soldater, selvom soldaterne var betalt 
af handelskompagniet. Handelskompagnierne repræsenterede i den 
forstand Danmark-Norge de steder, hvor staten ikke selv kunne være 
med.76 Et handelskompagni eksisterede jo netop på statens tilladelse i 
form af oktrojen, og var således afhængig af staten, på samme vis som 
staten var afhængig af handelskompagniet til at varetage en opgave, 
man ikke selv var i stand til. For VOC gjaldt det endda, at 
handelskompagniet de facto var Holland øst for Kap Det Gode Håb.77 
Handelskompagniet har således været en halvoffentlig institution, hvor 
forholdet til staten får Blussé og Gaastra til at betegne 
handelskompagniet som et janus-hovedet redskab.78  
 For OKs vedkommende gælder det i oktrojen fra 1670 i paragraf 1 
at ”hermed tillader bewilger och befuldmegtiger At oprette med 
Kongerne i Indien sampt andre Stadter sammestedz i Voris Naufn 
Aliancer och forhandlinger… som de for Commerciernis och 
traFiquens tiltagelse och besköttelse nödig och tienlig erragter”79 Så 
længe det gjaldt handelen, havde Ostindisk Kompagni altså lov til at 
agere som officielle repræsentanter for Danmark-Norge. For Vg-K 
findes der i paragraf 1 af oktrojen fra 1671 en passage med næsten 
identisk ordlyd til OK’s oktroj.80 Der gjaldt således udtrykkeligt for 
handelskompagnierne, at så længe, der var tale om aftaler og 
forhandlinger med lokale magter, repræsenterede man Danmark. Var 
der derimod tale om forhandlinger med repræsentanter fra en anden 
europæisk kolonimagt, havde handelskompagnierne imidlertid ikke 
nogen magtposition. I den situation var St. Thomas og Trankebar blot 
danske provinser på linje med en hvilken som helst anden del af 
Danmark. Alternativet var at man gennem handelskompagnierne 
risikerede at blive inddraget i konflikter med andre europæiske 
kolonimagter, konflikter der efterfølgende kunne sprede sig til Europa. 
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 På baggrund af Steensgaards rummelige definition af 
handelskompagnier, har Feldbæk efterfølgende fokuseret på de danske 
handelskompagnier. Her er tidskriteriet igen medtaget, idet Feldbæk 
også begrænser det til et foretagende beregnet på at operere over en 
vis tidsperiode. For OK og AKs vedkommende fik begge en 40 årig 
oktrojperiode ved alle tre udstedelser eller fornyelser i henholdsvis 
1670, 1697 og 1732.81 Derimod ser Vg-K ikke ud til at have haft nogen 
tidsbegrænsning på dets oktrojer. Feldbæk specificere desuden det 
økonomisk aspekt en smule, da han fremhæver at de fleste 
handelskompagnier opererede med et engangsindskud, modsat en 
løbende betaling. I praksis kunne der godt blive behov for yderligere 
indskud, men udgangspunktet var en engangsbetaling i form af køb af 
aktier.82 
 Det er således meget løse rammer for handelskompagnier, man 
opstiller indenfor forskningen. På trods af at de beskæftiger sig med 
henholdsvis hjemlige og internationale handelskompagnier, så er 
forklaringen fra både Feldbæk og Steensgaard er den samme; at den 
præcise udformning af et handelskompagni varierede meget både fra 
land til land men også fra gang til gang.  
 

Delkonklusion  
 Danmark-Norge var ikke et lille neutralt land som i dag, men 
derimod en regional stormagt i Nordeuropa og politisk aktør som alle 
Europæiske lande måtte forholde sig til. Der var klare ambitioner om 
territorial udvidelse, som blandt andet kom til udtryk gennem de 
gentagne krige med Sverige. Resultatet af en merkantilistisk tankegang, 
samt af den økonomiske udvikling og den politiske situation 
nødvendiggjorde, at man aktivt måtte forsøge at blive en kolonimagt. 
Her havde England og Holland vist hvordan de nordeuropæiske lande 
kunne få succes med handelskompagnier, hvad enten det kom gennem 
et privat initiativ som i England, eller et statsligt initiativ til et 
offentligt/privat handelskompagni som VOC i Holland. 

Historien omkring VOC kan ikke direkte sammenlignes 
med forholdene for de danske handelskompagnier, men alligevel var 
det de samme mekanismer, der gjorde sig gældende ved oprettelse af 
både VOC og de danske handelskompagnier. Forudsætninger var 
anderledes, i kraft af den væsentlig stærkere handels- og valutasituation 
i Holland. Der var simpelt hen flere penge i omløb. Men under 
Christian d. 4 og de følgende danske konger var ambitionerne de 
samme som den hollandske stats, og et udtryk for den samme 
udvikling i Europa. Med etableringen af VOC havde hollænderne vist 
vejen for Danmark, og når et lille land som Holland kunne, hvorfor 
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skulle en nordeuropæisk stormagt som Danmark-Norge ikke også 
kunne få succes med handelskompagnier? I 1600- og 1700 tallets 
Europa, hvor den økonomisk politik var baseret på merkantilismen, 
var der ingen vej udenom, så Danmark-Norge var under alle 
omstændigheder nød til at gøre forsøget. 
 
 

Handelskompagniers oprettelse og  
første år 1670-1699 

 
 
 Efter Christian d. 4s mange krige og tab af landområder havde 
man endnu engang i 1657-60 udkæmpet en krig med svenskerne, der 
resulterede i det endelige tab af Skåne. Ud over krigene havde 
Christian d. 4 også investeret kraftigt i både infrastruktur og slotte. 
Ved enevældens indførelse i 1660 stod man derfor med en stor 
statsgæld, der blev dækket ved at give kreditorer jord og godser til 
dækning af gælden. Efterfølgende gik mange af kreditorerne fallit. 
Manøvren sikrede, at man kom ud af statsgælden og i øvrigt firdoblede 
indtægterne. Samfundsøkonomisk betegnes årene 1650-1750 oftest 
som en stagnationstid. Produktionen og handelen rettede sig ganske 
vist pænt efter krigene mod Sverige, men priserne var lavere grundet 
lavkonjunktur og handelen led under, at hollænderne havde overtaget 
opgaven som mellemhandler, og danskerne var ikke umiddelbart i 
stand til at generobre den position.83 
 
Økonomisk Politik i handelskompagniernes 
første år 
 
 
Det Første Kommercekollegium 

 Det første kollegium blev oprettet for at styrke manufakturer og 
levere en øget indsats på mønt- og toldområdet. Økonomisk politik 
var i 1600 og 1700-tallet ikke nær så udviklet, som det vi kender i dag. 
De muligheder der eksisterede hvormed staten kunne påvirke 
økonomien var gennem toldsatser, skatter, samt direkte støtte til 
manufakturer eller handelstiltag. Her var toldsatser endda stærkt 
begrænset gennem internationale traktater, og især skattesystemet var 
langt fra så udviklet som det vi kender i dag. Det var således 
begrænset, hvilke muligheder staten havde for at vende en given 
økonomisk situation. Langt størstedelen af udsvingene i økonomien 
kom på baggrund af den generelle konjunktur i Europa, hvor 
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Danmark-Norge som en økonomisk letvægter var meget sårbare. Den 
forholdsvis primitive økonomi gjorde desuden, at toldpolitik og 
direkte støtte var to at de vigtigste midler til at påvirke især dansk 
handel.  
 Forsøget på at styrke manufakturer via kommercekollegiet var et 
forsøg på at udvikle økonomien til næste niveau, hvor Danmark-
Norge kunne blive mere industrialiseret og selvforsynende, og dermed 
mindre sårbare. I forbindelse med denne opgave er det derfor 
interessant at se hvilke tiltag, der blev gjort for at forbedre Danmark-
Norges økonomi, især da oprettelsen af kollegiet falder sammen med 
oprettelsen af både Vestindisk- og Ostindisk Kompagni. De tre ting 
må anses for at være udtryk for samme ønske fra staten om at styrke 
Danmark-Norge økonomisk. Spørgsmålet er så, om kollegiet 
involverede sig i den oversøiske handel og kolonierne i samme omfang 
som det i almindelighed søgte at påvirke dansk økonomisk politik. Det 
varierede en del gennem årene, hvor meget det enkelte 
kommercekollegium havde af indflydelse, men som udgangspunkt 
blev deres virke udvidet løbende fra første kollegium over det andet til 
det tredje. Ikke desto mindre er kommercekollegierne en vigtig kilde til 
den førte politik, og datidens økonomiske teorier, der lå til grund for 
de politiske tiltag specifikt med henblik på handel og manufakturer, 
fordi de var centralt placeret med indblik og indflydelse i dansk 
økonomisk politik. 
 Oprettelsen af det første kommercekollegium skete i forlængelse af 
Karl Gustav-krigenes afslutning i 1660 og den efterfølgende ændring 
af styreformen til et enevældigt monarki. Det medførte en lang række 
reformer og oprettelse af kamre i statsadministrationen, hvoraf 
kommercekollegiet var tænkt som et blandt mange. Imidlertid blev 
kollegiet først udnævnt i 1668, men uden succes, og allerede da 
Christian d. 5 blev konge i 1670 omorganiserede man det.84 Kollegiet 
var hovedsagligt et københavnsk kollegium, i kraft af at det kun havde 
København som ressortområde. Resten af landet var ikke berørt af 
kollegiet. Kommercekollegiet havde til opgave at rådgive i økonomiske 
spørgsmål såsom handel, skibsfart, produktion og told- og 
møntvæsen. Angiveligt var det også meningen, at det kollegiet skulle 
drive manufakturer og handel, men i praksis blev det havde man ikke 
succes med manufakturer. Lavene og Skånske Krig 1675-1679 tog 
livet af de fleste.85  
 Den 22. september 1670 blev kommercekollegiets første instruks 
udstedt. Den indeholdte 10 paragrafer og en gennemgang af hvilke 
felter og arbejdsområder kollegiet skulle beskæftige sig med. 
Kommercekollegiet skulle forsøge at få oprettet de såkaldte 
manufakturer, dvs. arbejdspladser, der kunne forarbejde landets 
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produkter, hjælpe både indenrigs- og udenrigshandelen, sørge for, at 
der ikke eksisterede unødige monopoler, og holde sig informeret om 
både købstæderne og nabolandenes økonomi. Informationerne om 
nabolandenes økonomi skulle gerne hjælpe Danmark til at indgå bedre 
handelstraktater. Ydermere skulle det sammen med 
skattekammerkollegiet sørge for, at den danske møntenhed fungerede, 
samt altid have tolden og forøgelsen af kongens indtægter i tankerne. 
Til sidst skulle kollegiet også overveje, hvordan man kunne forbedre 
land- og skovbrug. Udover de berørte punkter fik kollegiet også lov til 
at udvise selvstændigt initiativ, ved at drøfte og rådgive i alle sager, det 
mente hørte under dets virke.86  
 Kommercekollegiet skulle således forholde sig til alle aspekter af 
dansk økonomi, men på et meget løst formuleret grundlag og uden 
reel magt. I tilfælde, hvor kollegiet eksempelvis valgte af egen kraft at 
tage en sag op, afhang gennemslagskraften af den politiske situation. 
Hvis kommercekollegiet havde politisk opbakning til deres sag, var der 
en reel chance for, at dets råd blev taget alvorligt. I tilfælde af, at der 
ikke var opbakning, kunne de bare overhøres. Det fremgår tydeligt af 
instruksen, at der var tale om et rådgivende organ. Der skulle 
overvejes, underrettes og tænkes på, hvordan man kunne forbedre 
økonomien, mens der var meget få beslutninger og tiltag, der lå inden 
for kollegiets instruks.87 
 Kollegiets instruks var skrevet af Peder Schumacher Griffenfeld, 
en af Danmark-Norges mest indflydelsesrige personer.88 Han stod for 
en omorganisering af administration, og hans reformer lagde grunden 
for administrationen indtil 1848. Med hensyn til den økonomiske 
politik var Griffenfeld inspireret af Colberts arbejde i Frankrig. 
Griffenfeld var således også meget interesseret i at styrke handel og 
manufaktur. Kommercekollegiet var i den forbindelse en blandt flere 
tiltag Griffenfeld iværksatte, eksempelvis var han også kraftigt 
involveret i oprettelsen af en række handelskompagnier.89 
 Det økonomiske fundament for kommercekollegiet kom gennem 
indtægter fra udlejning af lokaler i Børsen, som blev overdraget 
kollegiet til kontorer og mødelokaler. Desuden tilfaldt indtægterne fra 
mønten i København og Glückstadt også kollegiet, mod at man 
afviklede en gæld med Jens Juel. Gælden havde ganske vist ingen 
forbindelse til kommercekollegiet, men Jens Juel selv blev udnævnt til 
Vicepræsident for kommercekollegiet. Præsident blev Ulrik Frederik 
Gyldenløve, og de fik selskab af Peder Pedersen Lerche, Gabriel 
Marselis, Hans Nansen d. Yngre. Melchior Røtlin og Andreas Tympfe. 
Gyldenløve regnes ofte for Griffenfelds beskytter, om end det 
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ændrede sig i takt med at Griffenfeld blev mere magtfuld, hvorpå 
Gyldenløve i 1673 fortrak til Norge.90 Vicepræsidenten Jens Juel havde 
ligeledes et godt forhold til Griffenfeld. Derudover stolede Christian 
d. 5. angiveligt aldrig fuldt ud på Jens Juel, fordi kongen regnede ham 
for en del af den gamle adel, som Frederik d. 3. netop havde kæmpet 
imod. Jens Juel blev benyttet som ambassadør og fik plads i begge 
handelskompagniernes direktioner.91 
 Hans Nansen d. Yngre og Pedersen Lerche var som bekendt begge 
i familie med Griffenfeld, gennem de tidligere nævnte ægteskaber. I 
løbet af 1670’erne blev også Herman Breckling og Poul Klingenberg 
deputeret til kollegiet. Gabriel Marselis og Poul Klingenbjerg var 
medlemmer af det samme konsortium, Berns og Marselis, der især i 
Christian d. 4’s tid var kendte som store kreditorer for kongen. Gabriel 
Marselis døde dog i 1673, mens Klingenberg først indtrådte i 
kommercekollegiet i 1679. Sidstnævnte havde både under Christian d. 
4. og Frederik d. 3 været centralt placeret som generalpostmester og 
lejlighedsvis diplomat. Han sad desuden som medlem af OKs 
direktion, og kom året efter i familie med Griffenfeld, da dennes bror i 
1671 blev gift med Klingenbergs datter. Som diplomat stod han 
sammen med Griffenfeld for at forhandle med hollænderne i 1672, og 
ved rigskansleren fald i 1676 var forholdet mellem de to tæt på også at 
trække Klingenberg med ned i faldet.92 Marselis var hollænder og 
havde stærke kontakter til kapitalmarkedet i Holland. Desuden havde 
Marselis og hans kompagnon Berns i 1639 planer om at oprette et 
ostindiske handelskompagni i Glückstadt, men det blev aldrig ført ud i 
livet. De var således indflydelsesrige og erfarne købmænd, der kunne 
hjælpe kommercekollegiet med at styrke handelen.93 
 Griffenfelds indflydelse afspejler sig således også i 
sammensætningen af kommercekollegiet, da alle, med undtagelse af 
Røtlin og Tympfe, beviseligt har haft tæt forbindelse til Griffenfeld. 
Det har ikke været muligt at identificere yderligere om Røtlin og 
Tympfe. Det forstærker opfattelsen af Griffenfeld som den centrale 
person i kommercekollegiets genoprettelse og i den aktive økonomiske 
politik, alt sammen med henblik på at styrke Danmark-Norge i 1600-
tallets merkantilistiske kapløb og styrke landet generelt. 

 
Den økonomiske politik og kommercekollegiet 
 Kommercekollegiet lagde hårdt fra land med et storstillet projekt: 
En tekstilmanufaktur. Den blev oprettet med en fornem samling af 
privilegier, såsom 20 års fritagelse for grundskat, leverancer til hoffet 
og toldfrihed ved eksport. Alligevel kørte det såkaldte ”Vantmageri” 
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ikke ret længe, det har i hvert fald ikke efterladt sig noget spor.94 Det 
første kommercekollegium havde generelt meget begrænset succes 
med selv at oprette nye manufakturinitiativer. På de andre områder 
gjaldt det ganske vist, at kollegiet fra 1671 fik gennemført deres 
synspunkter på møntområdet, men i forbindelse med Skånske Krig 
1675-1679 mistede man indflydelse til fordel for statskollegiet. Udover 
mønten foreslog kommercekollegiet, at man aktivt støttede 
indvandring ved skatteprivilegier og religionsfrihed, men det blev 
aldrig ført ud i livet. Efter skånske krig var der igen spæde forsøg på at 
starte div. manufakturer. Forslag til nye projekter var der nok af, men 
de færreste udviklede sig og blev levedygtige. 
 Med hensyn til kolonierne var kollegiet på forkant med 
udviklingen af handelen med Guinea, der siden 1674 havde hørt under 
Vestindisk-guineisk Kompagni. Anledningen af at man overvejede at 
oprette et nyt guineisk handelskompagni, blev den såkaldte 
trekantshandel, København-Guineakysten-Vestindien, i 1672 foreslået 
af Jens Juel. Juel sad selv i Vestindisk Kompagnis direktion og i 
kommercekollegiet, så personlige interesser kan afgjort have spillet 
ind.95 I den forbindelse forudså man den senere opblomstring af 
handlen mellem København, Guineakysten og Vestindien. Handelen 
mente man Vg-K skulle stå for, og man ønskede, at 
handelskompagniet blev støttet med skibe og mandskab for at 
aktivitetsniveauet kunne fastholdes.96 Ønskerne blev dog ikke 
efterkommet, og i 1690’erne blev handlen på Vestindien helt forpagtet 
bort. Kommercekollegiet beskæftige sig generelt ikke med handelen på 
Asien og Vestindien. Asien havde hørt under Danske Kancelli siden 
det første OK i 1616, og man ønskede ikke at afgive ressortområder. 
Vestindien og Vg-K ser heller ikke ud til at have hørt under 
kommercekollegiet, men det gjorde Afrika og Guineakysten til 
gengæld.97 Den noget upraktiske opdeling af områderne gjorde, at 
kolonihandelen ikke blev behandlet samlet under et organ. Alligevel 
forsøgte kollegiet sig med initiativer og forslag til handelen, primært 
hvad angik den guineiske handel i 1670’erne. Ingen af forslagene 
gjorde for alvor nogen forskel, da staten på grund af krigen mod 
Sverige ikke så sig i stand til at støtte handelen på Guinea.98 
 Forklaringen på opdelingen er formentlig, at hvor Guineakysten 
kun indbefattede en række forter, så var der danske indbyggere i både 
Trankebar og på St. Thomas, hvorved de områder hørte under den 
indenrigske instans Danske Kancelli. Ud fra den teori betragtede man 
Trankebar og St. Thomas som en del af Danmark-Norge på lige fod 
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med Lolland, Sjælland eller lignende. Det var til dels nødvendiggjort af 
strukturen i den danske administration, hvor der hverken i instruksen 
for Danske Kancelli fra 1670 eller 1676 blev taget højde for de 
oversøiske kolonier, der kom til i de følgende år. Her var kancelliet 
blevet inddelt i fire klasser for henholdsvis Sjælland med Bornholm og 
Møn og ”Riiget ofuer alt i almindelighed vedkommer”, Jylland, Fyn 
med Lolland, Falster og småøerne, samt til sidst Norge.99 Hermed er 
Vestindien og Asien i mangel af bedre behandlet under første kategori. 
Selvom man siden 1620 havde haft Trankebar, blev det ikke specifikt 
nævnt i instruksen. Det var muligvis fordi, man stadig forventede at 
sælge det eller fordi, de ikke var vægtet højt nok til at være andet end 
noget der ”i almindelig vedkommer”. 
 Med udgangspunkt i en merkantilistisk tankegang var 
toldpolitikken et af de centrale punkter i et hvert forsøg på at forbedre 
en stats handel. Kommercekollegiet medvirkede derfor i udarbejdelsen 
af nye toldruller i 1672, 1683 og 1686. De var alle fra 
kommercekollegiets side beregnet på at styrke den danske handel og 
manufaktur. Især var 1672-forordningen en markant toldpolitisk 
styrkelse af de danske handelsforhold. Uden at gå i detaljer med alle 
forordningens elementer, så var der tale om en udpræget 
merkantilistisk toldforordning. Kernepunkterne var at udelukke varer, 
man selv ønskede at producere, kombineret med lavere told på råvare 
man kunne videreforarbejde og reeksportere. Samtidig indførte man 
indirekte en hemmelig bestemmelse, den såkaldte 
’sjettedelsmoderation’. Den betød at kongens undersåtters skibe 
læstetal skulle angives 1/6 lavere end fremmede skibe. Da tolden for 
massevarer blev beregnet ud fra, hvor meget skibet kunne laste, slap 
danskere altså 1/6 billigere i forhold til udenlandske konkurrenter.100 
Hvis man ikke mente en toldbegunstigelse var nok, kunne man i 
yderste instans tildele et monopol til et foretagende på en given vare. 
Men som udgangspunkt var man, som det fremgår af instruksen til 
kommercekollegiet, ikke interesseret i unødvendige monopoler.101 Det 
skulle med andre ord begrænses til de situationer, hvor der ikke var 
andre udveje. 
 Toldforordningen af 1672 dannede efterfølgende skole for 
toldforordninger langt op i 1700-tallet. Ganske vist blev der ændret i 
selve satserne, men de efterfølgende toldforordninger blev udformet 
med 1672-forordningen som skabelon. Der manglede altså ikke forsøg 
på at støtte den danske handel. Dog var tiltagende rettet mod det 
europæiske marked. De fordele kolonihandelen havde, var allerede lagt 
fast i oktrojerne, og de var ikke til genforhandling. Heller ikke da 
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handelskompagnierne allerede begyndte at skrante efter 
krigsudbruddet 1675. 
 Kommercekollegiets første større projekt, og samtidig et af de få, 
der blev en succes, var defensionsskibsforordningen. Forordningen 
var af ældre dato og var beregnet på at opbygge både den danske flåde 
og handelsflåden. Princippet var, at en gruppe investorer byggede et 
defensionsskib mod at staten tildelte skibet told- og afgiftsfriheder. Et 
defensionsskib skulle være bygget og udrustet efter kongelige 
forskrifter, og være i stand til at føre enten 24-26 kanoner for de små 
skibe, eller 36-38 for de store. I fredstid skulle et defensionsskib sejle 
som handelsskib, men som modydelse for told- og afgiftsfritagelse 
skulle defensionsskibene i krigstid indlemmes i flåden.102 Forordningen 
blev indført i forbindelse med 1672-toldfordningen. I den forbindelse 
opstillede man fra statens side regler for hvornår man fik tilladelse til 
et defensionsskib, og hvornår det kunne sejle med de dertilhørende 
fritagelser. Efterfølgende opfordrede kommercekollegiet til, at man 
skulle dispensere så vidt muligt, for at få flest mulige defensionsskibe. 
Forordningen udviklede sig hurtigt til en succes, og antallet af skibe 
steg fra 4 i 1671 til 24 i 1675.103  
 Efter krigens afslutning i 1679 var Christian d. 5 utilfreds med 
defensionsskibenes bidrag til krigsførelsen, og han ønskede at ophæve 
ordningen og lade egne skibe hente saltet. Her viste 
kommercekollegiet sin berettigelse, da man var i stand til at overtale 
kongen til at lade ordningen fortsætte. Kongen var ganske vist stadig 
utilfreds med skibenes bidrag, men deres anden funktion, at sikre en 
fungerende salthandel, mente kommercekollegiet var en god grund til 
at lade ordningen fortsætte.104 Således var kommercekollegiet stadig en 
instans, der blev hørt i forbindelsen med handel og søfart. Selv på et 
tidspunkt, hvor kollegiet allerede var blevet frataget dele af dets 
oprindelige ressortområder.   
 På trods af at reorganiseringen af det indtil da virkeløse 
kommercekollegium var beregnet på at styrke den danske økonomi 
gennem handel og manufaktur, så var handelen stadig underordnet i 
statens virke. Instruksen for kommercekollegiet bød ellers, at man 
skulle undgå de tidligere fejl i handelstraktater, der havde betydet for 
store fordele til hollændere, englændere og franskmænd. I praksis 
havde de tre landes købmænd fået status af indfødte i forbindelse med 
handel i Danmark-Norge, mod at Danmark-Norge fik alliancer. 
Griffenfeld så, som nævnt ovenfor, en styrkelse af den danske 
økonomi som en vigtig kilde til at styrke den dansk-norske politiske 
situation. Alligevel var man i Skånske Krig 1675-1679 villige til at afstå 
handelsbegunstigelser til hollænderne mod støtte til at erobre Skåne, 
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Halland og Blekinge tilbage.105 Nok var handelen vigtig, men 
udenrigspolitiske mål var det vigtigste. I praksis fik det ingen 
betydning for de diplomatiske forhold til Holland, da de ikke ønskede 
at hjælpe danskerne med at generobre Skåne, Halland og Blekinge. 
 Resultatet af fredsslutningen i 1679 mellem Sverige og Danmark-
Norge blev udover selve freden indgåelsen af en defensivalliance. Den 
indeholdt både en forsvarsalliance og en række hemmelige artikler. 
Heri var en række fælles tiltag Danmark og Sverige skulle iværksætte 
overfor de altdominerende hollændere. Hvis disse var blevet ført ud i 
livet, ville det have været skelsættende for den danske økonomiske 
politik.106 Svenskerne var arvefjenden, der 20 år før havde erobret 
store dele af Danmark. Hollænderne var imidlertid den største 
økonomiske trussel mod begge lande, og et samarbejde ville give god 
mening ud fra et økonomisk synspunkt. Fra svensk side faldt 
samarbejdsideen til jorden med Johan Gyldenstiernes død. I Danmark 
udtalte kommercekollegiet sig allerede inden Gyldenstiernes død 
meget tvivlende over for ideen om at samarbejde med Sverige. Godt 
nok var man i kommercekollegiet enig i de konkrete forslag, om 
eksempelvis at søge den hollandske told på varer fra Østersøen nedsat, 
men de svenske forslag var stadig mistænkelige.107  
 I sidste ende blev tiltagende i de tre toldforordninger stort set 
ophævet i 1691 efter pres fra Holland. Samtidig faldt mange af de 
merkantilistiske tiltag kollegiet havde stået bag bort. Toldforordningen 
af 1691 markerer samtidig reelt afslutningen på kommercekollegiets 
virke. I en periode, hvor kommercekollegiet havde mistet mange af 
sine arbejdsopgaver, blev Politikommissionen af 1681 lagt sammen 
med kollegiet. Politikommission skulle varetage en lang række 
forskellige opgaver i København. Her var den centrale del at begrænse 
lavenes monopoler.108 
 Toldpolitikken var, som det fremgår af det ovenstående, et af de få 
punkter, hvor kommercekollegiet for alvor fik lov til at påvirke 
handelen, og dermed økonomien. Traktaterne blev ganske vist senere 
ophævet i som et led i traktatforhandlinger med hollænderne. Endnu 
en gang opgav Danmark-Norge her handelsrettigheder for at styrke 
staten udenrigspolitisk. I teorien var økonomi og udenrigspolitik ellers 
sidestillede mål, men i det her tilfælde ofrede man igen handel for 
politik. 
 Manden der i sin tid havde arbejdet for at oprette 
kommercekollegiet, og havde stået for udarbejdelsen af instruksen, 
Peder Schumacher Griffenfeldt, blev i 1676 anholdt anklaget for 
landsforræderi, majestætsfornærmelse og underslæb. At Griffenfeld 
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ikke længere havde indflydelse til fordel for kollegiet har formentlig 
været en medvirkende årsag til at kollegiet efterfølgende blev 
prioriteret lavere, og at deres ressortområder frafaldt til andre 
regeringsinstanser. Samtidig bevirkede krigen, at den økonomiske 
udvikling faldt i baggrunden til fordel for mere presserende problemer 
såsom udenrigspolitikken. 
 
Opsummering 
 Handelen var i perioden 1671-1699 et element i den dansk-norske 
økonomi man ønskede at forbedre. Men samtidig var det tilstrækkeligt 
lavt prioriteret til, at det kom sidst i køen hvis der på nogen måde 
opstod udenrigspolitiske eller magtpolitiske problemer. I de situationer 
blev handel derimod brugt eksempelvis i forhandlinger med 
hollænderne, der fik handelsprivilegier eller toldfritagelser mod at 
støtte Danmark-Norge. Det harmonerer dårligt med opfattelsen af 
handel, og den forbindelse også Vg-K og OK, som et statsprojekt der 
kunne løfte Danmark-Norges økonomi. Der blev kort sagt ikke taget 
højde for handelen i statens overordnede politik, og for 
handelskompagnierne i den økonomiske politik. Det kan til dels 
forklares med, at handelskompagnierne var så unge, at de skulle have 
mere tid for at man kunne se hvilken vej udviklingen gik. De få forslag 
kommercekollegiet fremkom med til at forbedre kolonihandelen, og 
derved handelskompagniernes økonomi, blev alle afvist. 
 Det første kommercekollegium blev aldrig formelt ophævet, og det 
eksisterede således officielt indtil reorganiseringen i 1704. Ved 
udgangen af 1680’erne var det efterhånden dog småt med 
arbejdsopgaver, og det sidste registrerede møde i kollegiet fandt sted 
20. april 1691. Efterfølgende blev spørgsmål angående handel og 
manufaktur behandlet i kommissioner og udvalg oprettet til 
lejligheden.109 
 Kommercekollegiet fik ikke nogen stor indflydelse på dansk 
økonomisk politik i dets levetid. Spørgsmålet om mønten og valuta 
blev hurtigt frataget kollegiet af statskollegiet, og de merkantilistiske 
toldruller fra 1683 og 1686 blev fjernet få år senere. Der blev oprettet 
manufakturer, men ingen af dem overlevede og voksede sig til at være 
en del af den danske økonomi. Der var forsøg på at gøre opmærksom 
på mulighederne i Vestindien, men det område blev som nævnt 
behandlet i Danske Kancelli, og forslagene blev overhørt. For dansk 
økonomisk politik i perioden indtil 1699 var der mange områder, som 
påkaldte sig opmærksomhed inden for Europa, og handelen på Asien 
og Vestindien var ikke stor nok til at trække opmærksomhed. 
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Handelskompagniernes oprettelse og udvikling 

 
 I forbindelse med handelskompagniernes rolle i dansk økonomisk 
politik, er udgangspunktet forholdene omkring oprettelsen af 
handelskompagnierne. Var der tale i den sammenhæng tale om en 
bevidst politik fra statens side, eller opstod handelskompagnierne ud 
af private initiativer? Hvor involveret var staten i oprettelsen af 
handelskompagnierne, eller var det private entreprenante købmænd, 
der så en mulighed for at tjene penge? Disse spørgsmål har afgørende 
betydning for hvordan handelskompagnierne var tænkt i forhold til 
den økonomiske politik. I det følgende afsnit vil jeg undersøge hvem, 
der var involveret i oprettelsen og driften af handelskompagnierne, og 
hvordan, det afspejler statens økonomiske politik. 
 Efter det første danske handelskompagnis oprettelse i 1616 levede 
de respektive handelskompagnier en omskiftelig tilværelse de næste 
200 år. For det første handelskompagnis vedkommende, Ostindisk 
Kompagni, betød det to større omorganiseringer. I 1670 blev det 
tidligere nedlagte handelskompagni således genoplivet, mens man i 
1729 valgte at lade det igen gældstyngede handelskompagni gå i 
betalingsstandsning. OK blev efterfulgt af Asiatisk Kompagni, der i 
teorien var et nyt kompagni, men som var oprettet for at overtage 
efter det gamle handelskompagni. For Amerika vedkommende blev 
der i 1671 oprettet et handelskompagni, der med overtagelsen af 
handelsrettighederne på Guineakysten fra 1674, kom til at hedde 
Vestindisk-guineisk Kompagni. Fra 1671 og frem lykkedes det for Vg-
K at erhverve tre øer i Vestindien, men i 1754 blev det likvideret af 
staten. Men hvad var målsætningen med at oprette disse 
handelskompagnier? Budene er mange, og der har givet vis været 
mange forskellige motiver hos de folk, der involverede sig i 
handelskompagnierne. Ikke desto mindre vil en undersøgelse af 
forløbet omkring deres oprettelse vise hvem der stod for oprettelsen, 
og hvad man håbede at få ud af handelskompagnierne. 
 
Målsætningen  
 Handelskompagnier var, som vi tidligere har set, en konsekvens af 
merkantilismen og udenrigspolitisk ambitioner beregnet på at styrke 
handelen.110 Som det fremgår af oktrojen, så var målet med at oprette 
Ostindisk Kompagni at ”Vj til commerciernis och det deraf dependerende 
almindelige bestes fortsettelse og fremtarf, som Vj ved denn Voris… 
Regierings indtrædelse for nemmeligen wore tancher derhenwende, 
udi ald goed og Florerende Welstand at sette”111 Præcis samme 
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formulering findes i Vestindisk Kompagnis oktroj.112 Commerciens 
bedste, dvs. handelen, var det centrale argument for at tildele oktrojen. 
Den afledte virkning af commerciens bedste ville være til fordel for 
det almindelige, altså Danmark-Norge samlet set. Der var således tale 
om et projekt, der skulle give et løft til økonomien specifikt og 
samfundet generelt. Ikke alene ville handelen stige og produktionen 
ligeså, det ville give flere arbejdspladser til de fattige, ikke kun i 
moderlandet på grund af øget aktivitet, det ville også være muligt at 
rejse til kolonierne og gøre karriere der. En anden afledt effekt ville 
være en styrkelse af flåden, da der ville komme flere erfarne søfolk til.  
 Officielt var målsætningen altså at gennemføre et økonomisk 
projekt, der potentielt ville gavne alt og alle i Danmark. Alligevel må 
man formode, at den enkelte købmand, der gik ind 
handelskompagniet, også gjorde det med en forventning om at tjene 
på det. Dermed ikke være sagt at købmandsstanden ikke var 
interesseret i at se Danmark-Norge få et økonomisk løft, men de kan 
ikke have været interesseret i det på bekostning af deres private 
økonomi. I den sammenhæng skal handelskompagnierne og 
købmændene ses i lyset af det merkantilistiske system Adam Smith 
opstillede 100 år senere. På foreliggende kildegrundlag er det ikke 
muligt specifikt at diskutere købmændenes motivation for at oprette 
og indgå i handelskompagnier, men det overvejende argument må 
nødvendigvis have været personlig vinding. 
 Det at formuleringen i de to oktrojer fra henholdsvis 1670 og 1671 
viser ikke entydigt at handelskompagnierne indgik et samlet projekt 
for at forbedre statens handel og økonomi, om end det, at der kun er 
et år imellem oktrojerne, bestyrker mistanken. Samtidig kan det dog 
også indikere, at man skrev en oktroj til OK, hvor Griffenfeld 
efterfølgende ændrede navnene. Formuleringen med ”Vj til commerciens 
och det derat dependerende Almindeligt bestes” går ikke ordret igen i 
hverken OK, AK eller Vg-Ks oktrojer. Dog indeholder de fleste af 
dem kortere variationer over det samme tema. 
 Et specifikt element omkring hvilken målsætning, der kan have 
været for at oprette handelskompagnier, vækker særlig interesse, 
nemlig monopoler. Der var allerede i 1600-tallet udtalt kritik af 
monopoler. I England hedder det blandt andet i en pamflet fra 1645 at 
”Intet er mere… skadeligt og destruktivt for et kongerige end 
monopoler… handel er som møg der, hvis det bliver holdt i en eller to 
bunker, stinker. Men hvis spredt omkring, så gøder det jorden og gør 
den mere frugtbar”113 Monopoler har således ikke været populære hos 
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forfatteren. Samtidig fremgik det eksempelvis af instruksen til første 
kommercekollegium, at det blev pålagt at holde øje med unødige 
monopoler.114 
 Fælles for kommercekollegiets instruks og oktrojerne for de to 
handelskompagnier er, at Peder Griffenfeld Schumacher stod for 
udformningen af alle tre.115 Griffenfeld har for eftertiden fået ry for at 
have været meget en kompetent og enerådig administrator. Han, i tråd 
med påvirkningen fra Colbert, var meget optaget af at udvikle 
Danmarks økonomi for at styrke landet udenrigspolitisk.116 
Oprettelsen og organiseringen af kollegiet og de to handelskompagnier 
var hans middel til at nå målet. I den forbindelse var han heldigvis i 
stand til at tilknytte initiativrige købmænd, der selv så muligheder for 
at tjene penge gennem deltagelse i Ok og Vg-K. Som det vil fremgår af 
afsnittende om handelskompagnier og merkantilismen, så var det ikke 
Griffenfeld selv der hverken startede kolonihandelen eller opfandt 
handelskompagnierne. Han stod heller ikke bag kolonihandelens 
opblomstring i 1650’erne og 60’erne. Men han indså mulighederne for 
at benytte dem til at nå hans egen målsætning om dansk storhed. 
 

Ostindisk Kompagni 
  
 Resultatet blev, at det første danske handelskompagni blev 
oprettet. Hollændernes indflydelse på de danske kolonidrømme ses 
tydeligt i oktrojen fra 1616. Her var der i vid udstrækning tale om en 
næsten ordret oversættelse af VOC’s oktroj fra 1602.117 Efter alt at 
dømme havde regeringen indhentet en kopi af den hollandske oktroj 
for at holde sig orienteret om den generelle handelspolitiske 
udvikling.118 Initiativet til Ostindisk Kompagni kom fra en række 
hollandske og danske købmænd. Alligevel har Christian d. 4. 
traditionelt set fået æren for, at Danmark gik ind i organiseret handel 
med Asien. Men der var tale om et privat projekt, som kongen tog til 
sig; han var ikke selv idémanden. Han blev dog overtalt, og gik i 1617 
aktivt ind i handelskompagniet.119 Ostindisk Kompagni udsendte det 
følgende år en storstilet ekspedition under Ove Gjedde, for at skabe 
kontakt med herskeren af Ceylon. I 1622 vendte ekspeditionen hjem 
efter at have erhvervet Trankebar, men slet ikke med de resultater, 
man havde forventet. Følgelig havde man også problemer med for få 
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returladninger fra Asien, og deraf fulgte et dårligt udbytte der var 
medvirkende til at økonomien aldrig kom til at fungere i OK.120 Efter 
at have ført en stille eksistens med kun ganske få skibe udsendt til 
Trankebar, blandt andet blev der i perioden fra 1639 til 1668 
overhovedet ikke sendt skibe til Trankebar, valgte Frederik d. 3 i 1650 
at nedlægge handelskompagniet.121 
 I Trankebar vidste man imidlertid ikke noget om 
handelskompagniets skæbne, så selvom det første OK var blevet 
nedlagt i 1650 fortsatte de udsendte danskere på Trankebar med at 
opretholde fiskerbyen som en dansk koloni. Da man i 1668 endelig 
sendte et skib til Trankebar, var der på det tidspunkt kun var en enkelt 
dansker tilbage.122 Dermed så det ud til at Danmark ville genoptage 
rollen som kolonimagt. Det var dog ikke en selvfølge. Eksempelvis 
havde Frederik d. 3. af flere omgange forsøgt at sælge Trankebar og 
det tilhørende fort Dansborg. Således allerede i 1651, året efter OK 
var blevet opløst, da Kurfyrsten af Brandenburg indvilligede i at betale 
120.000 rigsdaler for hele kolonien. Da det kom til stykket betalte 
kurfyrsten imidlertid ikke pengene. I stedet tilbød man kolonien til 
både det engelske og det hollandske handelskompagni, og så sent som 
1669 lå man i forhandlinger med franskmændene. Alle undslog sig 
imidlertid tilbudet.123 
 I løbet af 1668 blev fregatten Færø udstyret og d. 10. oktober 
afsejlede den til Ostindien under kommando af Sivert Adeler, søn af 
Generaladmiral Cort Adeler. Om end skibet kom fra Admiralitetet, så 
var det privatpersonerne Cort Adeler og Poul Klingenberg, der stod 
for at udruste skibet. Generaladmiral Cort Adeler var en af landets 
største krigshelte med stor erfaring fra sin tid i venetiansk tjeneste i 
kampene mod osmannerne.124 Generalpostmester Poul Klingenberg 
var en ung handelsmand, der senere tjente som kreditor for kongen og 
direktør for Saltkompagniet, samt deputeret i kommercekollegiet. Han 
var, som tidligere nævnt, i familie med Griffenfeld i kraft af dennes 
brors ægteskab med Klingbergs datter. 
 Der hersker en vis tvivl om, hvorvidt det var staten, der tog 
initiativet til undsætningsekspeditionen i 1668, eller om det var Adeler 
og Klingenberg. I Vore Gamle Tropekolonier hævder Gunnar Olsen, at 
staten stillede skibet til rådighed, og at Adeler og Klingenberg meldte 
sig til at løfte opgaven. I Kolonierne i Asien og Afrika anser Ole Feldbæk 
imidlertid de to privatpersoner for at være initiativtagerne, og at staten 
blot så det fordelagtige i at støtte ideen. Den version støttes i Biografisk 
Leksikon, hvor Hans Chr. Bjerg angiver netop Cort Adeler som en 
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væsentlig årsag til at ekspeditionen overhovedet fandt sted.125 Selvom 
det er vanskeligt at afgøre endeligt på dette grundlang, så ser det ud til 
at initiativet lå hos Adeler og Klingenberg, der øjnende en mulighed 
for at tjene penge og statens interesser samtidigt. 
 Ekspeditionen til Trankebar skulle medbringe penge, mandskab og 
forsyninger til Trankebar. Som modydelse fik Adeler og Klingenberg 
lov til at få et vareparti med på skibet, det skulle sælges til fordel for 
ostindiske vare, som fregatten kunne tage med hjem. Fregatten Færø 
ankom til København i september 1670, men allerede inden skibet var 
nået hjem, var man gået i gang med at oprette et nyt OK. Færø 
hjemførte en værdifuld ladning, og ekspeditionen blev en stor succes 
både økonomisk og politisk, hvilket gav endnu mere medvind til 
arbejdet med at oprette et nyt handelskompagni.126  
 Oktrojen for det gendannede OK blev underskrevet af den nye 
konge, Christian d. 5., d 28. november 1670. Tronskiftet i 1670 ser i 
den forbindelse ikke ud til at have medført ændringer i politikken i 
handelskompagnier og kolonier. Det kan skyldes, at det var 
Griffenfeld, der stod bag statens politik på dette område. Han havde 
trods alt siddet centralt placeret siden hans udnævnelse til 
kancellisekretær i 1666. Griffenfeld var desuden kendt for at være 
meget interesseret i handel og manufaktur. Samtidig bliver han ofte 
betegnet som den grå eminence bag kongerne indtil Griffenfelds eget 
fald i 1676.127 I forbindelse med oprettelsen af OK havde han også en 
hånd med i udformningen af oktrojen. Det koncept, der lå til grund 
for oktrojen til OK, er således rettet af Griffenfeld. 
Kommercekollegiet, som ellers rettelig burde have stået for den 
opgave, ser ikke ud til at have haft udkastet til udtalelse.128 
 Aktionærerne i OK blev udstyret med retten til selv at vælge 
direktionen. Den første direktion blev alligevel udpeget af kongen, 
formentlig for at den nye direktion kunne stå for oprettelsen og 
tegningen af aktier. Naturligt nok blev de første direktører i 
handelskompagniet Cort Adeler og Poul Klingenberg, de havde jo 
været initiativtagerne til undsætningsekspeditionen. Dertil fulgte Jens 
Juel, Thomas Finke, Peder Pedersen Lerche og Albrekt Hein. På 
baggrund af Færøs succes og kongens støtte nåede handelskompagniet 
at tegne en egenkapital på 162.000 rigsdaler. Det første OK havde i 
1618 tegnet aktier for 179.000 rigsdaler, men den 17.000 rigsdaler 
mindre aktiekapital blev opvejet af, at man allerede havde en fuldt 
udbygget handelsstation i Indien.129 OKs ejere var således de 
aktionærer der investeret i handelskompagniet. Ved en større 
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investering, typisk 1000 rd., kunne man blive en af fire 
hovedparticipanter, hvilket medførte stemmeret i handelskompagniets 
sager. Deres primære opgave var at kontrollere direktionens arbejde.130 
 Fra starten af blev Ostindisk Kompagni udstyret med en oktroj af 
40 års varighed. Den gjaldt et monopol på dansk-norsk handel øst for 
Kap Det Gode Håb. For at hjælpe handelskompagniet i gang stillede 
staten via admiralitetet to fuldt udrustede skibe til OKs disposition i de 
første seks fredsår. Af de skibe handelskompagniet fik stillet til 
rådighed, skulle der betales 100 rd. pr. 4000 pund læst. Varerne OK 
hjemførte var toldfri, dertil kom, at der af varer solgt indlands skulle 
svares 1 % og 2 % af varer, der blev solgt til udlandet. Samtidig blev 
handelskompagniet tildelt brugsretten til Trankebar med fort og to 
tilhørende fiskerbyer. Selvsagt en stor fordel for et nystartet 
handelskompagni, men samtidig også en god aftale for staten. 
Omkostningerne til at drive Trankebar var betydelige, endda større 
end indtægterne fra byen og handlen. Ved at afgive kolonien slap 
statens således for at betale for drift og vedligeholdelse, mens man 
samtidig så frem til at tjene penge på øgede handel. Alt i alt 
forhåbentlig en nettogevinst for statskassen, i øvrigt uden at man afgav 
ejendomsretten til Trankebar.131  
 OK var ganske vist blevet til ovenpå en succesfuld ekspedition, da 
fregatten Færø vendte hjem med en værdifuld ladning. Alligevel var 
det vanskeligt for OK at følge op på den indledende succes. I årene 
umiddelbart efter dannelsen af handelskompagniet gik det dog ganske 
godt. OK udsendte et til to skibe om året, typisk med et godt udbytte. 
Det hjalp at Holland lå i krig med Frankrig, og danskerne var i den 
forbindelse i stand til at tage lidt af VOC’s markedsandel. I Indien blev 
Sivert Adeler udnævnt til kommandant af Trankebar, og i hans tid blev 
besiddelserne udvidet med loger i Bengalen. Allerede med ”Færø” 
havde man etableret handelsforbindelser med Bantam på Java. Der 
blev ligeledes etableret handel med Kina, men øjensynligt kun indtil 
1678.132  
 Beslutningen om at forsøge en revanchekrig mod Sverige i 1675 
betød imidlertid en opbremsning i handelen med Asien indtil 
fredsslutningen i 1679. Herefter så det en smule lysere ud for 
handelskompagniet, men den hårde konkurrence nødvendiggjorde 
endnu et indskud fra aktionærerne. Kapitalen var gået tabt i krigsårene, 
da kun et af fire udsendte skibe nåede til Trankebar. I 1681 måtte man 
derfor udvide aktiesummen med 12 % af den oprindelige sum.133  
Aktieudvidelsen i 1681 gav penge til at udruste flere skibe, der blev 
udstyret i København og sendt til Trankebar med den nye 
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kommandant Axel Juel. Han var af indflydelsesrig familie, da hans 
farbrødre var henholdsvis søhelten Niels Juel og statsmand Jens Juel. 
Sidstnævnte var en af de oprindelige direktører for Ostindisk 
Kompagni fra stiftelsen i 1670, hvor han i 1681 havde fået selskab af 
Niels Juel. Desuden var Jens Juel også deputeret i 
Kommercekollegiet.134  
 I mellemtiden havde hollænderne konsolideret deres herredømme i 
Asien, og i 1684 annekterede de Bantam. Herved blev OK udelukket 
fra de indonesiske øer. Det betød vanskeligere arbejdsbetingelser for 
handelskompagniet, og udover at handelsforbindelsen til Kina allerede 
var gået tabt, mistede man i de følgende år også forbindelse og 
kontorerne på netop Bantam, Mocha og Macassar.135 
 OKs aktiviteter i Asien var på dette tidspunkt for nedadgående, og 
den nye kommandant formåede ikke at vende udviklingen. I stedet 
drev han virksomheden til fordel for hans egne forretninger. 
Eftersigende svindlede han med varerne og transporterne og stod i 
ledtog med forskellige kaptajner og købmænd. Dertil kom, at han i al 
almindelighed ikke passede handelskompagniets forretninger, 
forsømte bogføringen og ikke åbnede brevene hjemmefra. Som om 
det ikke var nok, levede han i udtalt luksus, endda med en af 
skippernes kone som elskerinde, og han lod kanonerne salutere med 
27 skud hver gang, han gik ind eller ud af Dansborg.136 27 salutskud 
var og er ellers forbeholdt kongelige. Hvor OKs asiatiske aktiviteter i 
de første år ellers havde været drevet af kompetente folk, fik man en 
række dårlige guvernører fra slutningen 1670’erne. Axel Juel var 
desværre kun den første blandt flere inkompetente kommandanter 
som handelskompagnierne udsatte sig selv for. Som oftest af samme 
årsag som i dette tilfælde, at en magtfuld person, i nogle tilfælde endda 
kongen, fik udnævnt enten familie eller én, der havde en tjeneste til 
gode til de potentielt lukrative stillinger i kolonierne. Axel Juel blev 
hjemkaldt i 1687, da hans afløser Wulff Heinreich von Calnein ankom.  
 Tiden efter von Caineins tiltrædelse betegnes som en periode med 
fremgang for kolonien Trankebar og kompagniet i det hele taget. Den 
nye guvernør var effektiv og kompetent, og de internationale 
konjunkturer var gode for netop de danske interesser. 
Konjunkturernes udvikling hang i høj grad sammen med de mange 
krige, der blev ført i perioden. Frankrig under den ekspansionslystne 
Kong Ludvig d. 14 udkæmpede i Pfalziske Arvefølgekrig 1688-1697 
mod en alliance med deltagelse af både England og Holland. Samtidig 
var hollænderne og englænderne involveret i krige med den indiske 
stormogul. Således var Danmark-Norges direkte konkurrenter i Asien 
optaget af krige, hvorved handelen faldt i baggrunden. Dog var 
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hollænderne ikke lige så hårdt presset som tidligere, hvor den unge stat 
havde kæmpet for sin overlevelse. Det betød at hollænderne trods alt 
havde overskud til at drive handel. Samtidig gjorde konstruktionen af 
VOC, at handelskompagniet var selvstændigt i forhold til staten, og at 
det passede sine forretninger i Asien uden indblandinger og 
komplikationer fra moderlandets udenrigspolitiske situation. Krigene 
gav alligevel danskerne bedre handelsvilkår ved opkøb i Indien og 
Kina, men også bedre priser i Europa, fordi konkurrenternes 
leverancer af asiatiske vare svigtede.137    
 OK var i årene op til århundredeskiftet en overskudsforretning. 
Kongen søgte oven i købet at maksimere udbyttet af den positive 
konjunktur, ved i 1688 at donere handelskompagniet fire skibe. Det 
var medvirkende til en storhedstid, der varede indtil 1704. Udviklingen 
var så positiv, at Ostindisk Kompagni i 1698 fik forlænget sin oktroj 
indtil 1750.138 
 

Vestindisk-Guineisk Kompagni 
  
 Økonomisk havde de europæiske koloniserende magters fokus 
ligget i Asien. Det var her man i 1600-tallet kunne tjene de store 
penge. I takt med den stigende konkurrence og især VOC’s 
konsolidering af deres førerposition i Asien, begyndte Amerika i 
højere grad at virke tillokkende. Som det havde været tilfældet med 
portugisernes forspring i Asien, havde de iberiske kolonimagter også i 
Amerika et stort forspring. Især Spanierne, der med erobringen af 
Azteker- og Inkariget havde overtaget hele samfund, hvor de kunne 
opbygge koloni som herskere over de overlevende dele af 
lokalbefolkningen. I forbindelse med hollændernes kampe mod det 
portugisiske koloniimperium angreb de også de portugisiske 
besiddelser i Brasilien, samtidig med at engelske og franske kolonister 
slog sig ned i Nordamerika og blandt de mange caribiske øer, 
spanierne ikke havde mulighed for at kolonisere. 
 Deltagerne i det dansk-norske kolonieventyr var naturligvis også 
opmærksomme på mulighederne i Amerika. Så tidligt som 1597 
passerede hollandske vestindiefarer Helsingør og København med 
varer fra Amerika. Det gjaldt også englænderne, og i 1642-43 endda 
svenskerne. I kølvandet på ostindiefarerne og erhvervelsen af 
Trankebar forsøgte hollænderen Johan de Willem følgelig at få 
etableret et dansk vestindisk handelskompagni i 1625. Uheldigvis faldt 
det sammen med at Christian d. 4. besluttede sig for at engagere sig 
ind i 30-års-krigen. Dertil kom, at det omkostningsfulde, men 
succesfattige eventyr til Indien fra 1618, formentlig stadig har 
afskrækket folk fra at investere så kort tid efter. Konsekvensen blev, at 
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de Willem ikke fik rejst penge nok, og at projektet aldrig blev ført ud i 
livet. Dertil kom at velsignelsen i 1625 faldt samtidig med, at Christian 
d. 4. forsøgte sig som protestantismens beskytter i kejserkrigene. For 
Danmark-Norges vedkommende varede krigen frem til 1629. 
Kombinationen af krigen og de dårlige erfaringer med 
handelskompagnier betød, at det ikke lykkedes at oprette et vestindisk 
handelskompagni.139 Efter 1625 var der løbende planer om at etablere 
en handel på Vestindien, men det blev aldrig for alvor en fast handel. 
 Ideen om et handelskompagni til handel i Amerika levede dog 
fortsat videre. Således var der løbende tiltag undervejs, der sigtede på 
at etablere en fast handelsforbindelse til Vestindien. I 1640’erne 
forsøgte man at oprette en forbindelse til Vestindien med 
udgangspunkt i Glückstadt. I 1647 udrustede den senere generalfaktor, 
Gabriel Gomez, et skib, der med kongeligt anbefalingsbrev sejlede til 
Barbados. Det blev ingen succes, men alligevel forsøgte man igen i 
1651 med endnu en ekspedition til Vestindien og Barbados. Hvordan 
det gik ekspeditionen af 1651 vides desværre ikke.140  
 Selvom ingen af de første danske ekspeditioner til Vestindien for 
alvor fik succes, så var der danskere, der tog af sted, typisk i hollandsk 
tjeneste. Samtidig blev der fra privat side udrustet handelsskibe til 
Vestindien. Det første privatfinansierede handelstogt til Vestindien, 
der blev en succes, sejlede i 1652 under kaptajn Erik Nielsen Smit. 
Skibet vendte hjem med en værdifuld last, og Frederik d. 3. blev så 
begejstret, at han tildelte skibet fuld toldfrihed. Succesen gjorde at 
bagmændene havde mod på endnu en ekspedition. De håbede 
ligefrem, at andre ville tilslutte sig handlen, så der kunne sendes flere 
skibe årligt til Vestindien. En videre succes, mente de, kunne ligefrem 
føre til, at man forsøgte at kolonisere ubesatte øer i Caribien. 
 Initiativtagerne, blandt andre den senere borgmester i København, 
Hans Nansen, købmand Gødert Bertram, renteskriver og reder Peder 
Pedersen Lerche og kaptajnen Erik Nielsen Smit, ønskede en række 
privilegier til støtte for den fortsatte handel med Vestindien. Hertil 
udbad de sig fritagelse for told af skibsprovision, samt at de kun 
betalte den samme told af returladningen, som der var blevet betalt af 
varer der var blevet udført til forhandling i Vestindien. Desuden 
ønskede de, at deres søfolk blev fritaget for indkaldelse til 
flådetjeneste, så de ikke mistede deres mest erfarne søfolk. Selvom der 
ikke var tale om et handelskompagni i den forstand, vi har set med 
VOC og andre danske handelskompagnier - altså i et aktieselskab 
baseret på indskud – så blev det betegnet som Vestindisk Kompagni. 
141 I den sammenhæng mindede Vestindisk Kompagni mere om de 
hollandsk forkompagnier. 
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 I løbet af 1653 fulgte endnu tre grupper af investorer efter med at 
udruste skibe til at sejle mellem Danmark-Norge og Vestindien. Det 
følgende år sejlede fem skibe af sted mod Vestindien, hvoraf et aldrig 
nåede hjem. Således tegnede der sig et lyst billede for fremtidig handel 
med Vestindien. I de følgende år løb skibene dog på skift ind i 
alvorlige problemer i form af kapringer eller forlis. I 1657-60 satte Karl 
Gustavkrigene ind, og det begrænsede i en årrække mulighederne for 
handel. Ikke mindst Københavns belejring gjorde det næsten umuligt. 
Alligevel var den københavnske borgerstand efter krigen hurtig til at få 
genetableret aktiviteterne, og i 1662 tog Smit igen af sted til 
Vestindien.142 
 Erik Smits mangeårige erfaringer med at sejle på Vestindien fik 
ham i 1665 til at foreligge en plan for koloniseringen af en ø i 
Vestindien. Det var et projekt, der allerede i 1652 havde været fremme 
i forbindelse med den første vellykkede tur til Vestindien. I kraft af 
spaniernes krav på St. Thomas var man imidlertid nødt til at have 
kongen med for at gøre det legitimt. Hvis spanierne viste sig utilfredse 
med en eventuel dansk kolonisering af St. Thomas, ville de være 
tvunget til at gøre det til en større udenrigspolitisk krise med 
Danmark. Det måtte man formode de ikke var interesseret i, specielt 
når det gjaldt en for dem lille, ubetydelig ø. 
 Smit og hans kompagnon søgte derfor kongen om en kongelig 
befaling til at tage øen i besiddelse. For at få den befaling spillede Smit 
på de gavnlige effekter koloniseringen af St. Thomas ville medføre. 
Smit påpegede, hvordan det ville skabe respekt og glans om 
kongehuset, samtidig med, at det ville gavne handelen og dermed hele 
Danmark-Norge. Desuden ville de erfarne danske sømænd, der ellers 
var nødt til at søge hollandsk tjeneste, i stedet kunne få arbejde på 
sejladserne til Vestindien. Kongen godtog argumenterne, og Erik Smit 
blev d. 6. maj 1665 udnævnt til guvernør over St. Thomas.143 Smit 
afsejlede efterfølgende til Vestindien, og tog St. Thomas i besiddelse i 
Frederik d. 3.s navn. Koloniseringen gik langt fra let, blandt andet på 
grund af en krig mellem England og Holland. Krigen gav anledning til 
at pirater plyndrede, ikke kun de krigsførende, men også den unge 
danske koloni. Erik Smit døde selv i forsommeren 1666, og 
koloniseringsforsøget måtte i de følgende år opgives.144 Det 
mislykkede koloniseringsforsøg betød dog ikke, at man opgav tanken. 
Dog var den fejlslagne kolonisering mere end det første vestindiske 
kompagni kunne overleve, og det fulgte derfor aldrig op på Smits 
sidste ekspedition. 
 Frederik d. 3. blev i 1670 afløst af Christian d. 5 på Danmark-
Norges trone. I den forbindelse kom der større fokus på handel og 
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industri. Blandt andet i den forbindelse fik kommercekollegiet tilført 
ny energi i form af en reorganisering med ny præsident og nye 
deputerede. Det er uklart, hvem der var de egentlige initiativtagere til 
oprettelsen af et nyt vestindisk kompagni. Bro-Jørgensen angiver, at 
det var kommercekollegiet, der stod for at stifte de to 
handelskompagnier.145 Senere har man imidlertid revurderet 
Griffenfelds rolle omkring handelskompagniet, og Hornby vurderer, at 
Griffenfeld havde en afgørende rolle med omkring stiftelsen af 
Vestindisk Kompagni i 1671.146 Det kan blandt andet også læses i 
Danske Kancellis arkiv, hvor der under Vestindiske Missiver er et 
udkast til oktrojen, som er rettet af Peder Griffenfeld Schumacher.147 
Kongens øverste embedsmand ser således ud til at have været en af 
hovedpersonerne ved stiftelsen af Vestindisk Kompagni, ganske som 
han var det ved Ostindisk Kompagni året før. 
 Den første direktion blev udpeget af staten til handelskompagniet, 
og kom til at bestå af Jens Juel, der delte Griffenfeldts syn på 
økonomisk politik, Peder Pedersen Lerche og Hans Nansen d. Yngre. 
Gennem sit tredje ægteskab var Pedersen Lerche var som bekendt 
svoger til Griffenfeld, da begge mænd var gift med henholdsvis en 
datter og et barnebarn af Hans Nansen. Derved var de også var i 
familie med Hans Nansen d. Yngre, der var bror Pedersen Leches 
kone og farbror til Griffenfelds kone. Efterfølgende var det meningen, 
at aktionærerne selv skulle udnævne tre mere og fremover selv stå for 
valg af direktører.148 Både Juel og Pedersen Lerche sad i direktionen 
for OK. Generaladmiral Cort Adeler og toldembedsmand Frederik 
Poggenberg blev udnævnt til hovedparticipanter. Deres opgave var at 
føre tilsyn med driften og rådgive. Her var Adeler en kompetent 
mand, da han allerede var direktør i OK.149 I lighed med OK havde 
Vg-K også fire hovedparticipanter, der skulle holde opsyn med 
direktionens arbejde, ikke mindst regnskaberne.150 
 Oktrojen for Vestindisk Kompagni gav handelskompagniet 
monopol på handel med Vestindien og ret til gennem kolonisering at 
udnytte St. Thomas og andre områder, de eventuelt måtte kolonisere. 
St. Thomas var jo principielt set allerede dansk-norks efter Smits 
kolonisering af øen. Handelskompagniet fik også ret til at indgå 
alliance med stedlige regeringer, men naturligvis ikke med andre 
europæiske kolonimagter. Desuden fik man lov til at tage 
forholdsregler, både offensive og defensive, for at beskytte handel og 
søfart. Guvernøren skulle udnævnes af kongen efter indstilling fra 

                                                 
145 Bro-Jørgensen. 1967. s. 44. 
146 Hornby. 1980. s. 27. 
147 Koncepter og indlæg til vestindiske missiver og åbne breve 1671-1699, brev nr. 1, 
11 marts 1671. 

148 Feldbæk. 1986b. s. 374. 
149 Hornby. 1980. s. 28-29. 
150 Feldbæk. 1986b. s. 376. 



 52 

handelskompagniet.151 Resten af mandskabet ansatte selskabet selv. 
Handelskompagniet fik i den forbindelse også domsmyndighed over 
sine ansatte og i spørgsmål angående handel. En del af oktrojen, 
paragraf 16, gjaldt desuden, at Vestindisk Kompagni kunne overtage 
Glückstadt-kompagniet og handelen på Guineakysten i det tilfælde, at 
Glückstadt-kompagniet valgte at ophøre med aktiviteterne.152 
 Fra direktionens side var man stadig optaget af muligheden for at 
kolonisere St. Thomas, som man også havde fået kongens tilladelse til 
i oktrojen. Under ledelse af Jørgen Iversen sendte Vestindisk 
Kompagni i 1671 en ekspedition til St. Thomas. Iversen havde 
tidligere opholdt sig i Vestindien, blandt andet via et job hos det 
hollandske vestindiske kompagni, WIC, og kendte således forholdene i 
kolonierne indgående. Skibet Færø nåede St. Thomas i 1672, og 
selvom 161 af ekspeditionens mandskab døde i løbet af de første 7 
måneder på øen, så overlevede kolonien. Det store antal døde var et 
betydeligt problem og et, der fortsatte. Rygtet om de mange døde på 
ekspeditionerne og i Vestindien afskrækkede folk fra at melde sig som 
kolonister. Alligevel lykkedes det at opbygge en befolkning på St. 
Thomas, om end den primært kom til at bestå af englændere og især 
hollændere.153 
 Glückstadt-kompagniet. Dansk handel på Afrika startede i høj 
grad som svar på svenskernes ambition på området. I 1624 oprettede 
svenskerne, med hollandsk købmænd som initiativtagerne, et 
handelskompagni til markederne i Asien, Afrika, Amerika og 
Magellanica. Sidstnævnte dækkede de lande, Magelhãn havde opdaget. 
Som tidligere nævnt blev der året efter, i 1625, dannet et dansk 
handelskompagni, med Vestindien, Brasilien Virginia og Guinea som 
monopoliserede aktivitetsområder. I modsætning til det danske 
handelskompagni, så overlevede det svenskekrigen, og de tyske 
territorier svenskerne erobrede gav handelskompagniet flere 
muligheder.154 
 Et enkelt mislykkedes forsøg på handel med Afrika afskrækkede 
ikke, men det var alligevel først i 1636, at der igen blev givet en oktroj. 
Denne gang fik projektet ikke monopol, kun ret til at handle på Afrika, 
plus 12 års toldfrihed. Det var de københavnske købmænd, brødrene 
Johan og Gödert Braem, der fik en oktroj på handel med Afrika. 
Heller ikke dette handelskompagni var imidlertid levedygtigt.155 
 I mellemtiden fortsatte det svenske handelskompagni med rimelig 
succes. Det kunne man naturligvis ikke se stiltiende på fra dansk side. 
Her kom byen Glückstadt ind i billedet. Den var blevet grundlagt i 
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1615 af Christian d. 4. for at tage kampen op mod Hamborg. Med sin 
placering ved Elben lå den meget fordelagtigt for handel ud i Europa. 
Ikke alene var den tættere på de store markeder, men placering gjorde 
også, at man slap for at runde Skagen for at sejle ud i Europa. 
Farvandet omkring Skagen var hvert år årsag til at mange skibe 
forliste, til stor skade for handelen. Glückstadt blev befolket ved, at 
man lokkede udenlandske købmænd og håndværkere til. Byens 
befolkning kom derfor til at bestå af jøder, primært portugisiske, og 
hollændere. Tilstedeværelsen af de to befolkningsgrupper betød, at 
byen havde gode forbindelse til det internationale marked. 
 I første omgang var der tale om udbredt handel på Afrika med 
skibe fra Glückstadt, men ca. 1649-50 forsøgte købmænd fra byen at 
overtale Frederik d. 3. til, at give dem en oktroj. Den skulle give 
handelskompagniet en 50 årig periode med eneret til handel på især 
Afrika og Amerika, men oktrojen gjaldt også Asien og en række andre 
forhold. Oktrojen blev ikke godkendt, men Glückstadt fik retten til 
handel på Afrika. I løbet af 1650’erne var der en stabil handel med 
Afrika, både fra Glückstadt og med tiden også fra København. Fra 
hovedstaden var det en ung renteskriver ved navn Jens Lassen, der i 
1653 fik handelsrettigheder. Ganske vist gjaldt de kun til de caribiske 
øer og enkelte steder i Nordsøen, men ved sidstnævnte forstod han 
åbenbart Afrika. Det udviklede sig til et ”Afrikansk Kompagni”, med 
tre direktører, heriblandt Vincent Klingenberg.156 Igen var det svært at 
få handelskompagnierne til at fungere, og også Jens Lassens selskab 
forsvandt uden at efterlade sig yderligere spor.157  
 Heldigvis fik Danmark-Norge en håndsrækning i form af 
udefrakommende ekspertise. I forbindelse med Karl Gustav krigene 
deserterede en af svenskernes mest erfarne mænd på Guineakysten, 
Henrik Carlof. Han blev startskuddet til det næste handelskompagni, 
der blev oprettet til handel på Afrika, Glückstadt-kompagniet; opkaldt 
efter den by, hvor det havde hjemme. Glückstadt-kompagniet blev 
officielt dannet i 1659, og med oktrojen af 20. maj fik det sine 
privilegier, om end de først med ratifikationen i 1661 lå endeligt fast. 
Det primære var, at handelskompagniet fik ret til at handle på Afrikas 
kyst. Den tidligere direktør i det københavnsk baserede afrikanske 
kompagni under Jens Lassen, Vincent Klingenberg, blev sammen med 
hollændere Jacob de Boys udnævnt til direktører for Glückstadt-
kompagniet. 
 I modsætning til tidligere var Glückstadt-kompagniet kapitalstærkt, 
hele 392.700 mark, men evindelige kampe med hollænderne på 

                                                 
156 Nørregård. 1968. s. 31, 41. Vincent Klingenberg havde tidligere været udnævnt 
direktør i et tidligere guineakompagni. Da både Vincent og Poul Klingenberg var 
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Guineakysten tog hårdt på økonomien. Da man endelig fik fred fra 
hollændernes evindelig forsøg på at forstyrre danskernes aktiviteter, 
havde det kostet en del af besiddelserne i Afrika. De resterende loger 
og fort var desuden kun danske indtil 1679, så fremt hollænderne 
overholdt en række aftaler.158 Det gjorde de imidlertid ikke, og 
danskerne kunne beholde besiddelserne også efter 1679.159 I 1670 
ønskede Christian d. 5. en status fra handelskompagniet. På det 
tidspunkt var Glückstadt-kompagniets aktiviteter tæt på ikke-
eksisterende, da de sidste to skibe, de havde udrustet, begge var gået 
tabt. Kongen satte etatsråd Poul Klingenberg og kancelliråd Conrad 
Wasmer til at undersøge handelskompagniets og dets fremtid. De to 
mænd nåede til konklusionen, at Glückstadt-kompagniet ikke længere 
var i stand til at drive handel på Guineakysten. Man var samtidig bange 
for, at det i sidste ende kunne koste kongen hans besiddelser i Afrika, 
hvis ikke der var forbindelse til og handel med de danske fort. 
Kommercekollegiet foreslog at man enten solgte forterne eller sendte 
et skib af sted. Christian d. 5 kunne ikke beslutte sig, og tilbød i stedet 
at låne OK et skib til besejling af forterne på Guineakysten, hvis 
handelskompagniet ville udruste det. Det afviste kommercekollegiet, 
da OK selv havde store udgifter.160  
 Kommercekollegiet foreslog på den baggrund, at man oprettede et 
Afrika Kompagni, som afløsning for Glückstadt-kompagniet. Det var 
en ide statskollegiet var positivt stemt over for. Der var dog langt fra 
enighed i kommercekollegiet, da andre ønskede at støtte det allerede 
eksisterende Glückstadt-kompagni. I sidste ende blev det imidlertid 
Jens Juel, der fik gennemført sin holdning, at man burde nedlægge 
handelskompagniet til gavn for VK. Ikke alene ville det resultere i 
fordele igennem stordrift, men det ville også flytte den afrikanske 
handel fra Glückstadt til København. Herved kunne man undgå at 
handelskompagniet købte udrustning til sine skibe i Holland, man 
kunne samle handelen i landets hovedstad. Endnu en gang er det værd 
at bemærke, at Jens Juel sad i både kommercekollegiet og som medlem 
af direktionen i både OK og VK.161  
 Vestindisk-Guineisk Kompagni. Således endte de to 
handelskompagnier med at blive et, under navnet Vestindisk-guineisk 
Kompagni. I første omgang betød sammenlægning ikke det store, da 
direktion var skeptisk i forhold til slavehandelen, og valgte ikke at give 
sig i kast med det. En af grundene var at handelskompagniet manglede 
likvide midler. I den sammenhæng blev der ikke udstedt en ny oktroj, 
da den gamle jo tog højde for en eventuel sammenlægning af de to 
handelskompagnier.  
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 I forbindelse med overtagelsen af Glückstadt-kompagniet trådte en 
række nye investorer til samtidig med, at der i 1674 blev foretaget en 
aktieudvidelse. Det medførte at den tidligere tvivl om, hvorvidt man 
skulle kaste sig ud i at besejle Guinea-kysten blev overvundet, og 
aktionærerne besluttede sig for at udruste et skib, Charlotte Amalia. 
Skibet kom dårligt fra land, og 18. januar 1675 strandede det tæt på 
Göteborg. Skibet og ladningen var ikke forsikret, og da jagten St. 
Vincent kort efter også gik tabt ud for Norges kyst, måtte Vg-Ks 
handel indstilles. Herefter udstedtes der 20. maj 1675 en plakat om, at 
alle kongens undersåtter nu måtte besejle Vestindien, mod 10 % af 
den udgående ladning. I perioden 1675-1679 blev der desuden ikke 
sendt et eneste skib til Guinea, primært fordi Den Skånske Krig 
forstyrrede handelen, men også på grund af problemer med at skaffe 
likvide midler til udrustning af skibe.162 
 Problemerne med likviditeten stammede helt tilbage til den første 
aktietegningen, i det mange af aktionærerne ikke havde indbetalt det 
beløb, de havde tegnet for. I 1680 manglede der stadig 14.753 sldr. ud 
af i alt 79.700 sldr.163 Vg-K afgav i marts 1680 sin første indberetning 
om kompagniets forhold. Der var tale om en meget kritisk vurdering 
af især direktionens arbejde, der klandredes for ikke at have udnyttet 
de muligheder, der havde budt sig til. I den situation valgte direktionen 
at gå af. Afslutningsvis mente de dog ikke det så helt skidt ud, da der 
fandtes en del passiver bundet i faciliteter på St. Thomas. 
Handelskompagniet havde således ikke negativ egenkapital, men kun 
mangel på likvide midler. Manglen på penge blev dækket af 
direktionen, der trak på deres personlige kredit for at få Vg-K til at 
løbe rundt.164 Det ser ikke ud til at direktionen har fået dækket 
udlæggende; pengene blev i stedet at regne blandt de indskud oktrojen 
forpligtede direktionen og hovedparticipanterne til i tilfælde af 
underskud. 
 Handelen med Afrika gik heller ikke godt. Guineakysten havde 
hele tiden været underordnet handelskompagniets primære område, 
Vestindien. Efter at Charlotte Amalie strandede allerede på udturen 
opgav Vg-K at sende skibe til Guinea. Problemet var, som tidligere 
nævnt, penge. Først i 1680 forsøgte man igen at udruste et skib til 
Afrika. For at skaffe penge til udrustningen blev der i 1680 udstedt en 
forordning. Regeringen godtog i den forbindelse direktionens 
vurdering om handelskompagniets tilstand, og man forsøgte at 
genrejse handelskompagniet ved at stadfæstede Vg-Ks egen beslutning 
om at aktionærerne skulle indbetale deres restance med renter plus 10 
% af den tegnede sum i aktieudvidelse. Tilmed blev alle embedsmænd 
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med over 300 rd. i løn tvunget ind i handelskompagniet som 
aktionærer. De blev beordret til at indbetale 10 % af lønnen. Hvis de 
ikke gjorde det, ville kongen trække de 10 % i deres løn og selv 
indbetale dem til Vg-K. Yderligere blev alle der var så velhavende at 
de havde en vogn, og forudsat at de ikke allerede havde tegnet aktier 
for 500 sldr., skulle indbetale 60 rd. 165 Den form for tvangsbeskatning 
har befolkningen næppe været særlig begejstret for, men staten så sig 
tydeligvis ikke i stand til at støtte direkte med økonomiske midler. I 
stedet udlånte staten skibe til handelskompagniet. I en situation hvor 
det beviseligt var manglende på penge der stækkede 
handelskompagniets forretninger må det at få skibe til låns betegnes 
som det næstbedste, men ikke en varig løsning. 
 Ved hjælp af en række uoverlagte personvalg til guvernørposten 
gik det gradvist dårligere og dårligere for den unge koloni i Vestindien. 
I perioden 1680-88 led St. Thomas først under brødrene Esmit og 
dernæst Gabriel Milans guvernørskab, hvor de hver især efter tur søgte 
at skabe en personlig formue på bekostning af kolonien og 
handelskompagniets aktiviteter. Samtidig havde Vg-K svært ved at få 
sendt tilstrækkeligt med skibe til Vestindien. Fra 1672-1680 var det 
kun blevet til syv skibe, og i årene 1680-1688 blev der kun afsendt fire 
skibe. De fire skibe var endda til låns fra flåden og udrustet med støtte 
fra kongen, der blandt andet sørgede for sømænd til turen.166 
 I løbet af 1670’erne var forterne på Guineakysten forfaldet 
voldsomt, Christiansborg var endda bortfaldet til portugiserne. Som 
tidligere nævnt havde der været langt mellem at Vg-K sendte skibe til 
Afrika. I stedet fik private, primært fra København og Glückstadt, 
tilladelse af Vg-K til at besejle Guineakysten, mod at de medbragte de 
mest nødvendige forsyninger handelskompagniet ønskede at sende til 
de danske fort. Det var derfor vigtigt at få et skib af sted, med 
forsyninger og forstærkninger. Skibet ”Havmanden” gennemførte sin 
rejse i 1680/81. Desværre blev det ikke den store succes, blandt andet 
i kraft af at de fleste ombord døde inden hjemkomsten, og at skibet 
desuden kun medbragte varer for 678 rd.167 Værst af alt så døde de 
folk, man hjemmefra havde udpeget til at stå for handelen på kysten. 
Vg-K så sig nødsaget til igen at indstille besejlingen af Guineakysten. 
Selv ikke håndsrækningen fra staten havde hjulpet. I stedet gik man 
over til at forlade sig på privates besejling af Afrika. Som betaling for 
retten til at sende skibe til Afrika indvilligede de private købmænd, 
primært fra Glückstadt, i at medbringe personale og forsyninger til 
forterne. I den forbindelse lovede kongen 1500 rd. i støtte om året til 
driften af forterne på Guineakysten.168 De penge så Vg-K dog ikke 
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noget til, hvor man på en generalforsamling i 1689 besluttede at holde 
kongen fast på løftet. Christian d. 5. undgik imidlertid at betale 
pengene til handelskompagniet ved at udlicitere handelen på Guinea til 
Nicolaj Jansen Arf.169 
 Praksissen med at lade private handle på Guinea mod at de skulle 
medbringe forsyninger på handelskompagniets vegne hjalp en smule, 
men i længden var det uholdbart. I 1685 mistede man fortet 
Frederiksberg, og en række private skibe gik i de følgende år tabt. 
Selvom de private købmænd mistede skibe var de imidlertid stadig i 
stand til at opretholde handelen på Guinea, i modsætningen til Vg-K. 
Det hjalp imidlertid ikke handelskompagniet, der i 1689, efter at have 
brugt 25.000 rd. på guineafarten stadig ikke havde en etableret handel 
på forterne. Endnu en gang forsøgte Vg-K derfor at få penge fra 
kongen. Christian d. 5. havde tidligere lovet 1500 rd. om året i 
driftstilskud, men de penge var aldrig blevet betalt til 
handelskompagniet. I sidste ende måtte Vg-K i 1689 opgive for en tid, 
og midlertidigt afgive rettighederne til handelen på Guinea-kysten.170 
 Et af kriterierne, og tilbagevendende klagepunkt overfor Vg-Ks 
monopol, var, at man de krævede at handelskompagniet sørgede for at 
besejle kolonierne og forsyne dem med de nødvendige varer.171 
Følgelig blev man i 1687 nødt til at åbne St. Thomas for andre danske 
og norske handlende, mod at de betalte kompensation til 
handelskompagniet. Som nævnt var der også problemer med 
slavehandelen på Guinea, og her lod man et hollandsk foretagende 
komme til ved en aftale indgået i 1684. De to ovenstående eksempler 
viser med al tydelighed, at målet med at styrke den danske handel ikke 
gik efter planen. Parallelt med danskernes ambitioner som kolonimagt 
forsøgte også Brandenburgerne at gøre sig gældende i Vestindien. De 
forsøgte uden held at kolonisere en ø i Vestindien, og kontaktede 
efterfølgende Danmark-Norge for at indlede et samarbejde. Christian 
d. 5. var i den forbindelse meget interesseret i en sammenlægning af 
det brandenburgske og Vg-K.172 Øjensynligt havde kongen ikke megen 
tiltro til Vg-Ks fremtid. En sammenlægning af handelskompagnierne 
ville desuden betyde at man forlod den merkantilistiske økonomiske 
politik handelskompagnierne repræsenterede, da handelskompagnierne 
var beregnet på at styrke et lands økonomi. Et multinationalt 
handelskompagni ville nødvendigvis have medført en udvanding af 
målsætningen for handelskompagnierne. Kurfyrsten af Brandenburg 
var dog ikke indstillet på en sammenlægning. I stedet indgik 
brandenburgerne en aftale om at oprette en handelsstation på St. 
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Thomas.173 Selv efter aftalen lykkedes det ikke for brandenburgerne, 
på trods af at de nu havde fået fodfæste i Vestindien, at erhverve en ø. 
Ikke mindst fordi danskerne havde held til at sabotere deres forsøg på 
at gå i land på Crabben Eyland.174 
 Som de ovennævnte aftaler udmærket illustrerer, så var det småt 
med Vg-Ks aktiviteter. I 1690 tog man konsekvensen og 
bortforpagtede St. Thomas til den Bergske købmand Jørgen 
Thormøhlen. Aftalen skulle løbe i ti år, og Thormøhlen slap med at 
betale 4.000 rd. om året. Alligevel kneb det for den driftige nordmand 
og hans nyudnævnte guvernør, Francois de Lavigne. Thormøhlen 
prøvede at afhjælpe sine økonomiske problemer ved at hæve 
eksporttolden og skatten. Uheldigvis faldt det sammen med et dårligt 
år for St. Thomas, der havde været ramt af orkan og oversvømmelser. 
Højere eksporttold har sjældent været populært, og da slet ikke i et 
kriseår, og plantageejerne klagede højlydt. Tilmed mente direktione 
ikke, at forpagtningsaftalen gav ham ret til at hæve skat og told. 
Hermed måtte Thormøhlen finde alternative metoder til at tjene penge 
i Vestindien; der var jo en forpagtningsafgift, der skulle betales. Det 
lykkedes ikke, og i 1694 overtog Vg-K igen kolonien.175 
 På trods af at Vg-K selv var medvirkende til, at Thormøhlen måtte 
opgive sin forpagtning, ved ikke at lade ham hæve told og skatter, 
havde direktionen ingen planer for driften af St. Thomas. Her kom 
guvernøren på St. Thomas, Johan Lorentz, med et forslag om, at man 
begyndte at handle med slaver. Det tilsluttede Jens Juel og Mathias 
Moth, de to mest magtfulde mænd i direktionen, sig.176 Planerne om 
slavehandel medførte en fornyet optimisme på handelskompagniets 
vegne, og i 1697 udstedte man en ny oktroj. Oktrojen ser i den 
forbindelse ud til at være baseret på et forslag fra de to 
direktionsmedlemmer Juel og Moth. Den afveg markant fra den første 
oktroj, i det kongen ikke længere havde ret til at udnævne tre af 
direktionens seks medlemmer, men kun to. Samtidig blev alle seks 
direktionsposter besat, hvor man i 1671 kun havde besat de tre poster 
kongen udnævnte. De fire poster der skulle nyudnævnes blev besat 
ved valg fra hovedparticipanterne, og oktrojen foreskrev at det blev 
fire københavnske købmænd med god kreditværdighed.177 De fire 
købmænd der blev udnævnt var Jacob Lercke, Christian Braem, 
Jochum Fr. Rohde og Johan Gottfried Becker.178 Christian Braem 

                                                 
173 Olsen. 1988. s. 14. Hornby. 1980. s. 63. 
174 Bro-Jørgensen. 1966. s.153. 
175 Olsen. 1988. s. 14-15. Bro-Jørgensen. 1966. s. 152-154. 
176 Dudman Nielsen. 2002. s. 26. 
177 Fedlbæk. 1986b. s. 383. Dudman Nielsen. 2002. s. 30-31. 
178 Vg-K pk. 137. Underretning om kompagniets direktørers og hovedparticipanters 
til- og afgang 1690-1752. 



 59 

havde siddet i det i 1697 passive kommercekollegium, og fik ligeledes 
sæde i det andet kommercekollegium i 1704.179 
 Direktionen besluttede efterfølgende, at alle fremtidige 
beslutninger skulle vedtages ved minimum 50 % enighed. Herved var 
man sikret, at selv om ikke alle købmænd mødte op til et møde, var 
Juel og Moth ikke beslutningsdygtige uden de andre 
direktionsmedlemmer.180 Ved den nye oktroj og direktionens 
efterfølgende beslutning var kongen Vg-K reelt uden muligheder for 
at diktere handelskompagniets handlinger, hvad han ellers indtil 1697 
havde haft muligheden for. Efterfølgende sendte kongen senere på 
året selv Jens Juel til Stockholm for at forhandle et ægteskab mellem 
Karl d. 12s søster og hertug Frederik af Gottorp, hvorved Moth sad 
alene tilbage med de fire nyudnævnte købmænd.181 
 Forklaringen på magtskiftet til fordel for de københavnske 
købmænd skal, som Dudman Nielsen også påpeger, findes i at man 
behøvede nye folk og ny kapital. Juel og Moth havde selv skudt 
betragtelige summer i Vg-K, uden få noget ud af deres investeringer.182 
For at købmændene var villige til at træde til med kapital og 
handelserfaring, var man nødt til at sikre deres position og fremtidige 
investeringer i handelskompagniet. Ræsonnementet bag ændringer i 
Vg-K var, at det var de færreste, der ønskede at overlade penge til Vg-
K, der siden oprettelsen i 1671 endnu ikke havde formået at blive en 
god forretning, hvis ikke de fik mulighed for at påvirke 
handelskompagniets forretning. Inkluderingen af den potentielt meget 
lukrative slavehandel i Vg-Ks forretningsområder var således også et 
forsøg på at gøre det mere attraktivt for købmændene at investere i 
handelskompagniet.183 
 På trods af tilgangen af nye kapitalstærke folk, havde Vg-K stadig 
ikke tilstrækkeligt med likvide midler til at drive handelen effektivt. I 
stedet lod man handelen være fri, så man forhåbentlig kunne tjene 
penge på handelen på St. Thomas. Det resulterede imidlertid i, at 
hollænderne næsten fuldstændigt overtog handelen. Næsten al handel 
kom til at foregå vi Curacao. Den siddende guvernør, Johan Lorentz, 
var enig med direktionen i, at frihandelen ikke virkede efter hensigten, 
men så ingen vej uden om det. Alligevel havde han succes med at øge 
Vg-Ks andel i omsætningen i årene op mod århundredeskiftet. På 
trods af fremgangen valgte direktionen, imod Lorentz’ råd, at gå 
tilbage til monopolet, skønt det aldrig havde fungeret i praksis. Således 
sendte direktionen i 1702 en instruks ny til Johan Lorentz, der sigtede 
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efter at styrke handelskompagniets økonomi på bekostning af 
plantageejernes handelsmuligheder.184  

 

Handelskompagniernes økonomiske betydning 
 
 På trods af, at OK og Vg-K havde det svært i de første 30 år, så 
blev der sendt en række skibe til de oversøiske kolonier og markeder. 
Selv en enkelt værdifuld ladning kunne være med til at vende 
tendensen og give et handelskompagni penge og mere økonomisk 
vægt. En stor del af et handelskompagnis indflydelse måtte 
nødvendigvis være forbundet med dets indflydelse på den danske 
økonomi. I forbindelse med undersøgelsen af handelskompagniernes 
rolle i den økonomiske politik er det derfor nødvendigt at se omfanget 
af deres bidrag til økonomien.  
 Det primære bidrag fra handelskompagniernes drift til Danmark-
Norges økonomi var skibsladningerne. Derudover var der en række 
økonomiske goder ved kompagnierne, i kraft af de arbejdsplader, de 
gav i København. Mandskab til skibe, toldere og alle de erhverv, der 
var involveret i at levere forsyninger til kolonier og skibe. Alle de 
arbejdspladser var imidlertid afhængige af netop skibsladningernes 
størrelse og frekvens. Vi kan ikke afdække den samlede økonomiske 
betydning, men ved at undersøge handelskompagniernes handel pg 
sammenholde den med statens indtægter kan vi få et glimt af 
handelskompagniernes økonomiske betydning 
 
Ostindisk Kompagni  
 En enkelt værdifuld ladning var årsag til optimismen omkring OK 
i 1670’erne. I 1670 vendte Færø hjem med en ladning peber og fine 
krydderier. Skibsfartens udvikling giver et godt billede af den 
økonomiske betydning Ostindisk og senere AK havde.  
 Desværre har vi ikke særligt gode kildeforhold på det område. En 
del materiale er gået tabt i årenes løb, ikke mindst arkiverne for de to 
første OK.185 På den baggrund er det umuligt på nogen måde at udtale 
sig om kompagniets økonomiske betydning indtil 1699. Det har 
efterfølgende bevirket at forskere har fokuseret på tiden efter AKs 
oprettelse i 1732, da der her begynder at være tilstrækkeligt med kilder 
til, at det er muligt at få et retvisende billede af OKs aktiviteter.   
 De eneste tal vi reelt har af handelskompagniets aktiviteter fra 
perioden stammer fra kommissionen, der i 1727 afsluttede sin 
gennemgang af OK’s økonomi fra 1671 til 1727. Man havde i årenes 
løb sendt varer for 2.926.000 rd. til Asien. De var i Asien blevet 
handlet og havde betalt for hjemkomne varer købt i Asien for 
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2.748.000 rd., der i Danmark var blevet solgt for 5.701.000 rd. Af de 
hjemkomne varer havde danske købmænd købt for 1.244.000, mens 
udenlandske havde købt varer for de resterende 4.457.000 rd. Man 
mente således at handelen med Asien havde givet handelskompagniet 
en fortjeneste på 2.775.000 rd. De penge var imidlertid ikke længere i 
OK, der i 1727 var i store problemer, og ikke selvstændigt havde 
udsendt skibe siden 1721. Pengene var blevet brugt på at betale de 
uhyre omkostninger ved at drive handel på Asien. Alene køb, 
udrustning og reparation af skibene beløb sig ifølge bogholder 
Holmsted på 2.269.000 rd. Dertil kom også lønninger, 
forsikringspræmier og omkostninger til vedligeholdelse af huse.186 
  Målsætningen havde været at udsende to skibe om året. Det var 
kun lykkedes i de første år af OKs levetid, samt i storhedstiden 1688-
1704. I alt var det blevet til 45 skibe fra handelskompagniets side, der 
formåede at nå hjem med en ladning. I snit har det hjembragt 120.000 
rd. per ladning, men der var naturligvis store udsving fra ladning til 
ladning.187  
 Det er desværre ikke muligt at fordele tallene på de enkelte år, så 
tallene for 1671-1699 perioden ikke blandes sammen med 1699-1733 
tallene, i stedet må perioden behandles under et. Det gør naturligvis at 
det er svært isolere OK’s økonomiske gevinster for de enkelte år 1671-
1699. Vi må dog forvente at størstedelen af skibe og ladninger er 
hjemkommet i årene op til 1704. I 1709 gik Danmark med i Den Store 
Nordiske Krig i alliance med Prøjsen og Rusland mod Sverige. Den 
varede indtil 1720. I de mellemværende år gik OKs handel næsten helt 
i stå, og kongen tvangsoptog endda et lån i handelskompagniet, der 
drænede det for de sidste likvide midler. Lånet var oven i købet til en 
lavere rente end, hvad OK betalte til deres egne kreditorer. Derimod 
var årene fra 1670-1675 og 1688-1704 gode ved handelskompagniet. 
De første fire år lykkedes det at udsende to skibe om året, hvilket også 
lykkedes for det meste af perioden 1688-1704. Vi må således forvente 
at hovedparten af OKs indtægter lå i denne afhandlings første periode, 
årene 1670-1699, mens at den efterfølgende periode 1699-1733 var en 
nedgangstid. 
 I de år hvor det lykkedes at udsende to skibe har OK kunnet 
hjemføre gennemsnitligt 240.000 rd. Ikke alle udsendte vendte 
naturligvis hjem, da nogen skibe aldrig nåede frem, og andre igen blev 
i Trankebar til brug i den interasiatiske handel. Potentielt kunne OK 
således med to skibe om året fra 1670 og frem til 1727 have hjemført 
for 13.680.000 rd. varer. Fra handelskompagniets grundlæggelse og 
frem til 1699 ville det have været 6.960.000 rd. De store potentielle 
beløb blev ikke realiseret, og de kommer til at stå i skarpt kontrast til 
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de 5.701.000 rd. der reelt blev solgt asiatiske varer for i Danmark af 
OK indtil 1727. Hertil kommer de mange udgifter OK havde på den 
omkostningsfulde handel med Asien. 
 De 240.000 rd. OK i gennemsnit kunne hjemføre for med to skibe 
om året skal dog ikke forstås derhen, at det var hvad staten eller OKs 
forventede. Der nævnes ingen officielle tal for hvor meget 
handelskompagniet skulle sælge for i København. Tallet er 
udelukkende med for at illustrere handelskompagniets potentiale og 
hvor langt fra OK nåede i de første 30 år. 
 I perioden 1670-1686 lå Danmarks samlede årlige toldindtægter 
gennemsnitligt på ca. 130.000 rdl, dog i årene 1676-79 på 120.000, 
mens Norges lå på omkring 260.000 indtil 1680, og i årene indtil 1686 
i gennemsnit omkring 290.000 rd.188 Fra 1686 og frem steg 
toldindtægterne støt, blandt andet takket være krige i Europa, hvor 
Danmark-Norge kunne udnytte den neutrale rolle. Omkring 1700 lå 
indtægterne følgelig på ca. 155.000 rd. årligt for Danmark, mens 
Norges toldindtægter var faldet til ca. 230.000 rd. årligt grundet en 
toldstrid med Holland.189 Toldindtægterne, der grundet 
handelskompagniernes toldfritagelse i oktrojerne ikke var afhængig af 
disses handel, afspejlede naturligt nok den generelle økonomiske 
udvikling i landet. Det er værd at bemærke, at et succesfuldt år for OK 
med to hjemvendte ostindiefarer resulterede i værdier for 240.000 rd., 
det dobbelte af toldindtægterne fra selve Danmark. Statens samlede 
indtægter var i 1670-1675 gennemsnitligt årligt på 1.687.000 rd.190 Det 
tal steg løbende, og omkring 1700 lå statens årlige indtægter på 
gennemsnitligt 3.000.000. rd.191  
 Økonomisk har den manglende evne til at holde frekvensen på to 
skibe om året gjort, at OK ikke levede op til sit potentiale. Set i 
forhold til toldindtægterne og det samlede statsbudget var det store 
summer OK kunne omsætte for. Dog nåede man ikke engang at 
hjemføre halvdelen af de værdier en opfyldning af den oprindelige 
målsætning ville have resulteret i.  
 
Vestindisk-guineisk Kompagni  
 Det nyskabte handelskompagni for Vestindien og senere Afrika fik 
som en del af oktrojen rådighed over to skibe med mandskab. Hermed 
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fik man etableret den indledende besejling af St. Thomas. Ifølge Erik 
Gøbels optælling sendte Vg-K i perioden 1671-1696 38 togter til 
Vestindien.192 I perioden 1680-88 blev der som tidligere nævnt kun 
afsendt fire skibe. De gav ikke nær så godt udbytte som man havde 
haft i 1670’erne. Det blev yderligere forværret af at Vg-K mistede 
endnu et af sine skibe, da ”Havmanden” i 1683 gik tabt på grund af 
mytteri193. 
 Samlet set blev der i alt for perioden 1670-1699 udsendt 69 skibe, 
hvoraf altså de 38 indtil 1696 blev udsendt af handelskompagniet. 
Resten blev udsendt af private såsom Jørgen Thormøhlen, der 
udsendte syv skibe. Forskellen fra 38 skibe til 69 skibe skal ligeledes 
ses i lyset af de manglende år i Gøbel optælling, 1697-1699, der giver 
en vis unøjagtighed når man forsøger at sammenligne de to tal. Idet 
kildegrundlaget for Gøbels optælling primært er toldprotokollerne fra 
sundtolden ved Helsingør og Vg-Ks arkiver over Danske Kancellis 
fortegnelse over udstedte søpas, er de 69 skibe således et komplet tal 
for alle skibe der sejlede til Vestindien og Afrika. Dertil kommer 
således et ukendt antal skibe fra eksempelvis Bergen, Glückstadt og 
Amsterdam. Gøbel omtaler for perioden kun et skib der blev udrustet 
i Amsterdam, De Beurs van Amsterdam, og det var for 
handelskompagniets regning.194 Thormøhlen og borgerne i Glückstadt 
har øjensynligt været de mest aktive blandt de private. Forklaring på 
den store andel af private skibe er naturligvis, at Vg-K udliciterede 
handelen på Afrika, hvilket Glückstadtborgerne udnyttede, og 
bortforpagtede Vestindien. Grundet usikkerhederne kan vi ikke 
opstille et komplet billede af handelen. Hvis vi tager højde for skibe 
udrustet i Bergen og Amsterdam, har Vg-K tydeligvis været den 
største aktør. Men i betragtning af at handelskompagniet havde 
monopol, så er det bemærkelsesværdigt at Vg-K ikke står for en større 
andel af handelen med Afrika og Vestindien. 
 I København indbragt Vg-Ks skibe ikke nær de værdier OK kunne 
præstere. På grund af det mangelfulde materiale har det kun været 
muligt at opregne hvor meget skibene fra Vestindien indbragte før 
1691. Ifølge bogholder Peder Mariagers fortegnelser var 
gennemsnitværdien i de år på 8.700 rd., et meget ringe udbytte. På 
grund af bortforpagtningen og udliciteringen var bogholderiet ude af 
kraft fra 1691 til 1695, så først efter 1696 er det muligt at se værdien af 
Vg-Ks handel. Det hjælper os imidlertid ikke når vi ser på perioden 
1671-1699. På baggrund af den forholdsvis lille del af den samlede 
handel, der blev gennemført af selve Vg-Ks skibe, og de meget ringe 
fortjenester ifølge Mariagers papirer, må Vg-K siges at været en ikke-
faktor i den danske handel og økonomi indtil 1699. At 
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handelskompagniet overhovedet fortsatte med at eksistere kan i den 
grad undre.  
 Årsagen til at det rent faktisk lykkedes at holde kørende Vg-K, var 
at direktionen og hovedaktionærerne gentagne gange skød penge i 
handelskompagniet i form af obligationer til 8 % i rente om året. Det 
gjorde man i stedet for at udsætte aktionærerne for flere indskud, som 
det i 1680.195 Problemet forsøgte man at løse i instruksen der fulgte 
oktrojfornyelsen i 1697. I Punkt 19 i instruksen hedder det således, at 
direktørerne og hovedaktionærerne ”saa ofte Kompagniets tilstand det 
udkræver, at forskyde indtil Et hundrede tusind Rixdaler”196 I den 
situation inddrog man ikke staten i et forsøg på at dække 
underskuddet, men forsøgte selv at løse problemet internt i 
handelskompagniet, først ved indskud i form af obligation, siden hen 
ved at specificere hvorledes direktionen og hovedaktionærerne skulle 
dække hullet i handelskompagniets kasse. 
 

Delkonklusion 
 

Handelskompagnierne  
 Sammenfattende for de tidlige initiativer, der blev taget for at 
oprette handel med Vestindien, var det private, typisk købmænd, der 
var de aktive. Initiativerne kom kun i sjældne tilfælde fra statens side. 
Det gælder for alle handelskompagnier indtil 1670, at ingen af 
projekterne kom fra staten. Ved Christian d. 5. kroning i 1670 
indtrådte der et skifte i den økonomiske politik hen i mod en mere 
aktiv merkantilistisk politik, beregnet på at styrke Danmark-Norge 
først økonomisk og deraf følgende militært og politisk. I løbet af få år 
resulterede det i en konsolidering af de private koloniale 
handelsprojekter i to store handelskompagnier. Handelskompagnierne 
blev nok startet af staten, men grundlaget var de købmænd der 
allerede drev handel på Asien, Afrika og Amerika. Det gjaldt især OK, 
hvor Cort Adeler og Poul Klingenberg, efterfølgende blev inkluderet i 
direktionen. 
 Efter oprettelsen af OK i 1670 ser vi ikke meget til staten eller 
kongens indflydelse på handelskompagniets aktiviteter. Staten var 
interesseret i dannelsen af handelskompagniet, men Poul Klingenberg 
og Cort Adeler må betegnes som initiativtagerne. De var begge to 
centralt placeret med kontakter ved hoffet. Adeler har formentlig haft 
mest vægt bag sine ord i kraft af hans rolle som krigshelten, der var 
blevet hjemkaldt til posten som generaladmiral. Netop den post kan 
måske være med til at forklare, hvorfor admiralitetet stillede et skib til 
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rådighed i 1668 til et ellers privat projekt for at undsætte en koloni, 
man stadig forsøgte at sælge. 
 Det virker usandsynligt, at Frederik d. 3., der i flere omgange 
havde søgt at afhænde Trankebar, og desuden ikke havde sendt den 
undsætning, han havde lovet kolonien, pludselig ud af den blå luft 
valgte at stille et orlogsskib til de to herrers disposition af eget initiativ. 
Der var dog tradition for at tildele nye skibe, enten til eje eller til låns, 
som støtte i de første vanskelige år. OK fik i 1616 to orlogsskibe i 
forbindelse med Ove Gjeddes ekspeditionen til Ceylon. OK og Vg-K 
fik ligeledes begge tildelt skibe. Men i de nævnte tilfælde var der tale 
om et oktrojeret projekt, hvorimod Klingenberg og Adeler, på trods af 
deres stilling i administrationen, i forbindelse med deres projekt må 
betegnes som privatpersoner. Det var ikke som generaladmiral og 
generalpostmester, at Adeler og Klingenberg deltog; det var som 
erhvervsmænd. 
 Samtidig er det vigtigt at påpege, at hverken OK eller Vg-K opstod 
alene ud af statens ambitioner. Selv før handelskompagnierne opstod, 
var der en aktiv dansk handel på især Vestindien. For både at 
intensivere handelen og øge profitten ønskede købmændene selv 
monopol. Oprettelsen af handelskompagnierne må således ses som en 
statslig støtte og styrkelse af de initiativer, der allerede eksisterede. 
Samtidig blev handelskompagnierne en del af staten, da de ved 
oktrojen fik en semi-statslig status. Dog er der en væsensforskel i, at 
handelen og handelskompagnierne i første omgang opstod gennem 
købmænds initiativer, og ikke ved at man fra statslig side ønskede at 
etablere en kolonialhandel. Handelen eksisterede allerede, staten tog 
den blot til sig for at sikre kontinuitet og fortsat udvikling. Især var det 
vigtigt at undgå Trankebars skæbne fra årene 1639-1668, hvor 
kolonien mirakuløst overlevede uden støtte fra hjemlandet. De samme 
bekymringer kom til udtryk i forbindelse med forterne på Guinea-
kysten, hvor man i 1670’erne var meget optaget af at sikre en fast 
besejling.197 Ligeledes var det et af kravene for Vg-Ks monopol på 
handel med De Vestindiske Øer.198  
 I forhold til at man ofte betegner statens etablering af Vg-K og 
OK som en anordning beregnet på at sikre en større handel, er det 
bemærkelsesværdigt at der netop allerede eksisterede en ganske aktiv 
handel, endda med koloniseringsforsøg i Vestindien. Statens motiver 
til etableringen af handelskompagnierne kan i den sammenhæng ses på 
to måder: På den ene side kan det ses som et måde at støtte en 
spirende handel, ved at sikre forholdene for handelen. På den anden 
side kan det have været motiveret af købmændenes ønske om at 
monopoliserer handelen for egen vinding, som staten gik med til for at 
sikre handelen. For både den vestindiske og den asiatiske handel 
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gælder det, at de aktive købmænd, allerede inden 
handelskompagnierne opstod, søgte at få monopoler og toldfritagelse 
for deres handel med Asien, Afrika og Vestindien. Det er ikke muligt 
på det foreliggende materiale endeligt at konkludere om 
handelskompagnierne således blev oprettet med udgangspunkt i et 
statsligt ønske om at styrke handelen og deraf økonomien, men i kraft 
af Griffenfelds engagement og de forholdsvis begrænsede 
investeringer købmændene gjorde i handelskompagnierne – de fleste 
aktier gik af nød til kongehuset199 - så virker det mest sandsynligt at 
handelskompagniernes oprettelse var et forsøg på at bygge videre på 
den spirende handel og samtidig sikre at nogen tog sig af de allerede 
eksisterende kolonier. Uanset motivationen må vi, på baggrund af 
statens engagement i oprettelsen af handelskompagnierne, anse OK og 
Vg-K for statslige projekter. Handelskompagnierne var ambitiøse 
staters fremgangsmåde i 1600-tallet. . Holland havde eksempelvis også 
haft en driftig privat handel før 1602, og alligevel blev VOC oprettet. 
 Fra statens side ser det ud til, at Peder Schumacher Griffenfeld har 
været mere involveret i oprettelsen af handelskompagnierne end først 
antaget. Eksempelvis omtaler hverken Bro-Jørgensen, Hornby, 
Feldbæk, Gunnar Olsen eller Justesen Griffenfelds rolle i forbindelse 
med oprettelsen af de to handelskompagnierne 1669-1671. Det syn på 
Griffenfeld bestrider Heiberg senere, da han omtaler Griffenfeld som 
havende været aktiv i oprettelse af en række handelskompagnier. Han 
stod også for udfærdigelsen af instruksen til kommercekollegiet, og 
regnes for at have været interesseret i handel og manufaktur, dog 
primært på det organisatoriske plan.200 Den karakteristik passer fint 
sammen med, at han også organiserede de private handelsforetagender 
i to centrale handelskompagnier, som det fremgår af udarbejdelsen af 
oktrojerne.201 Griffenfelds håb var, at de forhåbentlig kunne styrke 
Danmark-Norges økonomi og følgelig den udenrigspolitiske situation, 
præcis som den merkantilistiske tankegang foreskrev.  
 I forbindelse med kongens ret til at udnævne dele af direktioner, er 
det ofte blevet fremlagt som et udslag af, at kongen ad bagvejen 
sikrede sig indflydelse på handelskompagniernes drift.202 Dog bærer 
direktionerne i højere grad præg at Griffenfelds venner og forbindelse, 
end af folk med forbindelse til Christian d. 5. Griffenfeld havde som 
bekendt forbindelse til kommercekollegiets deputerede og begge 
handelskompagniers direktioner, mens Christian d. 5. ikke havde 
nogen betroede i de tre ledelser. F. eks i tilfældet med OKs direktion, 
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der bestod af Adeler, Pedersen Lerche, Klingenberg, Jens Juel, samt 
Finche og Heintz fra kommercekollegiet. Kun Jens Juel kan i den 
forbindelse for alvor betegnes som centralt placeret, og han har i 
højere grad været knyttet til Griffenfeld end til kongen. Adeler og 
Klingenberg havde i kraft af deres embeder også deres gang ved 
hoffet, men der var heller ikke nogen af dem, der var kongens 
fortrolige. 
 Årene 1670-1699 var for begge handelskompagniers 
vedkommende præget af opture i de år, konkurrenterne var i krig, men 
så snart, der blev sluttet fred gik det tilbage for handelskompagnierne. 
Ikke mindst Vg-K kørte dårligt. 1670’erne havde tæret på kapitalen, og 
i 1680’erne havde uduelige guvernører hæmmet handelskompagniets 
udvikling og undergravet et eventuelt overskud. 1690’erne blev 
nærmest opgivet før det overhovedet var kommet i gang, da man 
overlod driften af St. Thomas til Thormøhlen. Efter 
bortforpagtningen til Thormøhlen var blevet ophævet i 1694 afspejler 
handelskompagniets aktiviteter efterfølgende et foretagende i vildrede. 
Det løses til dels ved oktrojen af 1697, hvorved købmændene reelt for 
kontrol over Vg-K. 
 Vg-K var ikke i stand til at opretholde handelen på Afrika, primært 
fordi de mistede skibe og ikke havde ressourcer til at udruste nye. Det 
skete imidlertid også for private købmænd som Henriques og Pauli, 
uden at de gik fallit. De var tværtimod i stand til at overleve 
modgangen og fortsætte handelen på forterne.203 Det faktum, at der 
var en aktiv handel før handelskompagnierne, og at selvstændige 
købmænd var i stand til at drive handel i områder hvor OK og Vg-K 
ikke magtede det, er ikke i sig selv nok til at stemple 
handelskompagnierne som overflødige. Der i mod har 
handelskompagnierne ikke helt været i stand til at udfylde den rolle de 
var tiltænkt.  
 Som nævnt ovenfor i forbindelse med oprettelsen af 
handelskompagnierne, bærer driften af handelskompagnierne i årene 
1670-1699 generelt set ikke præg af statens direkte eller indirekte 
indblanding. Kongen havde ganske vist haft ret til at udnævne den 
første direktion, selvom det meget vel kan have været Griffenfeld der 
stod for udnævnelserne. Hvorvidt kongen rent faktisk brugte den 
indirekte mulighed for at påvirke eksempelvis OK gennem Juel og 
andre er vanskeligt at afgøre, da det i så fald kan være foregået ved 
samtaler eller lignende, der ikke har efterladt sig spor for eftertiden. 
Det samme gør sig gældende for Vg-Ks direktion og 
kommercekollegiet. Selvom magten naturligvis lå hos kongen, og at 
Griffenfeld i 1670-71 på ingen måde kan siges at have været i 
opposition til Christian d. 5., så var Griffenfeld tydeligvis den centrale 
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person i de økonomisk-politiske tiltag for at styrker handelen. 
Ledelserne af de tre institutioner bærer således i højere grad præg af, at 
det var Griffenfeld, og ikke kongen, der havde mulighed for at udøve 
indflydelse på de deputerede og direktørerne.  
 Efter Griffenfelds fald begrænser staten og kongens engagement i 
handelskompagnierne sig til kapitalindsprøjtninger. Eksempelvis ved 
at tvinge aktionærer til rent faktisk at indbetale penge, de ifølge 
oktrojen allerede var forpligtede til, eller ved at tvinge embedsmænd til 
at indbetale en sum penge beregnet ud fra deres lån og status. I et 
enkelt tilfælde lovede kongen også 1500 rd. i tilskud til Vg-Ks handel 
på Afrika. I sig selv en pæn sum, der kunne indikere, at kongen var 
optaget af at få handelen til at fungere. Da penge imidlertid ikke kom 
til udbetaling, minder løftet dog mere om et forsøg på, at få 
direktionen til at lade være med at plage kongen om flere penge.204 
 Politikken overfor handelskompagnierne efter Skånske Krig, hvor 
man eksempelvis ikke gjorde noget ved kommercekollegiets forslag 
om en trekantshandel mellem København, Guinea og Vestindien, kan 
meget vel hænge sammen med at Griffenfeld var den egentlige 
initiativtager til at få styrket handelen og oprettet 
handelskompagnierne, efter Colberts forbillede. Tanken om 
trekantshandelen var i øvrigt allerede i 1672 blevet fremført af Jens 
Juel, som argument for at nedlægge Glückstadt-kompagniet og styrke 
OK og Vg-K.205 Udover at forfatte instrukserne til de tre 
merkantilistiske tiltag i form af kommercekollegiet og de to 
handelskompagnier havde han desuden forbindelsen til Københavns 
købmandsfamilier gennem ægteskabet med Nansen-familien. 
Personerne i hans omgangskreds og familie blev efterfølgende placeret 
både i handelskompagniernes direktioner og i kommercekollegiet.206  
Således har Griffenfeld siddet centralt i et netværk af 
kommercekollegiet, handelskompagnier og købmænd, utvivlsomt for 
at kunne sikre udvikling og have afgørende indflydelse på alle tre 
institutioner. Med Griffenfelds fald mistede handelskompagnierne 
således en af de centrale og mest magtfulde personer omkring deres 
oprettelse. Med Griffenfeld støtte er det ganske sandsynligt at staten 
havde ført en mere aktiv økonomisk politik overfor 
handelskompagnierne. Uanset om det var Christian d. 5., Griffenfeld 
eller andre omkring regeringen, så var der dog ubetinget tale om, at 
handelskompagnierne var et statsligt projekt, om end det var på 
baggrund af de private købmænds erfaringer og initiativer. 
  

 

                                                 
204 Feldbæk og Justesen. 1980. s. 335, 338. Bro-Jørgensen. 1966. s. 107. Hornby. 
1980. s. 62. Nørregård. 1968. s. 88-89. 

205 Nørregård. 1968. s. 84. 
206 Heiberg. 1980. s. 292 
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Handelskompagniernes økonomiske betydning 
 I løbet af handelskompagniernes første 30 år formåede de ikke at 
få økonomisk betydning for Danmark-Norge, dertil var aktiviteterne 
for begrænsede. Vi har set, hvordan det var meget få skibe, 
handelskompagnierne, især Vg-K, var i stand til at udsende. I lange 
periode lå kolonierne hen uden anden støtte end den, man kunne få 
frem via private skibe. Forsøg var der ellers nok af, men i de afgørende 
situationer gik skibet ned. Et enkelt skib med en værdifuld ladning 
kunne måske have vendt tendenserne. Mange af de skibe, der kom 
hjem fra Vestindien eller Ostindien havde trods alt en stor 
handelsværdi. For Asiens vedkommende gjaldt, som det havde vist sig 
allerede under det første OK, at det var den interasiatiske handel der 
måtte og kunne holde Trankebar og faktorierne i live i 
nedgangstiderne. I tilfælde af krig i Europa viste OK sig dog i stand til 
at udnytte konjunkturerne under neutralt flag.  
 Vg-K havde det svært, primært fordi handelskompagniet ikke var i 
stand til at udnytte de skiftende politiske situationer og krige til at sikre 
sig handel. Vg-K var ikke i stand til at opbygge handelen på St. 
Thomas, og havde store problemer med at opretholde præmissen for 
monopolet, at forsyne kolonierne med de fornødne vare til 
konkurrencedygtige priser. Foretagnets ringe succes viser sig også ved, 
at man var nødt til at udlicitere driften af St. Thomas til Thormøhlen, 
og slavehandelen fra Guineakysten til en gruppe hollændere. 
 Statens målsætning med at oprette handelskompagnierne var klar: 
for at styrke økonomien til samfundets bedste. Det fremgår også af 
oktrojerne. I forhold til den økonomiske politik, var 
handelskompagnierne tydeligvis beregnet som en del af den generelle 
merkantilistiske fremgangsmåde. Samtidig var det også resultatet af et 
stærkt ønske om at styrke den danske økonomi generelt, og handel og 
manufaktur specifikt. Alligevel er handelskompagniernes rolle i den 
danske økonomiske politik i årene 1671-1699 meget begrænset. 
Kommercekollegiet var som institution oprettet specifikt for at styrke 
dansk økonomi gennem tiltag inden for både handel og manufaktur. 
Alligevel havde det ikke handelskompagnier med i deres politiske 
tiltag. Handelskompagnierne hørte under Danske Kancelli, der blot 
lod dem drive deres virksomhed, som de mente bedst. I enkelte 
tilfælde tog Christian d. 5 affære og fik tilført kapital eller lånte skibe til 
handelskompagnierne, så de fik en kort opblomstring. 
Kommercekollegiet enlige forslag om, at man burde indlede 
slavehandel i Vg-K faldt netop på, at de ikke havde jurisdiktion over 
Asien og Amerika, men kun Afrika. 
 Overordnet set er det er et noget uens billede, der tegner sig af 
handelskompagniernes rolle i den danske økonomiske politik gennem 
perioden. De var måske nok tiltænkt en rolle, men i praksis faldt de i 
baggrunden og levede en relativ anonym tilværelse, som det også 
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fremgår af analysen af Vg-K og OK’s virke i perioden 1671-1699. 
Udover oprettelsen af handelskompagnierne bød perioden ikke på 
andre tiltag. De nye handelskompagnier var oprettet, men ellers var 
der vigtigere ting at se til. Ikke mindst Skånske Krig hæmmede 
udviklingen af begge handelskompagnier, da den fandt sted, mens de 
begge var ved at etablere sig. I den situation faldt den økonomiske 
politik i baggrunden, og den blev ikke siden hen genstand for samme 
opmærksomhed. Også kommercekollegiet led under forholdene. Først 
et par år efter Frederik d. 4 kroning forsøgte man igen at løfte 
Danmarks handel. Det var et karakteristika, der gik igen ved alle 
tronskiftende i perioden. Alle var tydeligvis klar over, at økonomien 
skulle styrkes, men når det kom til, at man skulle gøre noget aktivt ved 
det, faldt handelen og manufakturer ofte i baggrunden. Området var 
ikke vigtigt nok, når der samtidig var udenrigspolitiske hensyn at tage 
højde for.  
 I den forstand var det danske styre stadig bundet af dynastiske og 
traditionelle magtstrukturer, hvor det var vundne krige og landets 
størrelse, der viste dets magt. Her var hollænderne langt mere 
fremsynet. De var ligeglade med landerobring, de fokuserede alene på 
handelen, og den magt de fik igennem en stærk økonomi. 
Hollænderne havde naturligvis et andet udgangspunkt end Danmark, 
da man fra starten af havde en stærkere og mere avanceret økonomi, 
hvor Danmark var et agrarsamfund. Målet var hele tiden, som 
illustreret i både instrukser og Hørning og Thotts skrifter, at udvikle 
den danske økonomi med Holland som forbillede. Når det kom til 
stykket var man imidlertid ikke tilstrækkeligt indstillet på at ofre det, 
der skulle til, for at opnå den ønskede økonomiske styrke.  
 I lyset af ovenstående fremstår handelskompagniernes oprettelse i 
højere grad som en statslig sikring af en fortsat handel, end et 
decideret statsprojekt beregnet på at løfte handelen som helhed. 
Handelen var tilstede, men med ordnede forhold kunne handelen 
forhåbentlig videreudvikle sig under handelskompagnierne. 
Målsætning var som sagt at styrke handelen til samfundets bedste, men 
det er svært at se handelskompagnierne som et statsligt projekt og 
opfindelse. Der var snare tale om en videreførelse og ordning af 
eksisterende handel. Det billede bliver forstærket af statsmagtens 
generelle ageren over for handelskompagnierne i årene frem til 1699. 
Staten var bestemt interesseret i handelskompagnierne, men blandt de 
mange problemer Danmark-Norge stod overfor endte de bagerst i 
køen. Som vist tidligere så fik de territoriale ambitioner første prioritet 
efter Griffenfelds fald. På trods af Christian d. 5s få forsøg på at 
hjælpe handelskompagnierne, endte det i sidste ende med at man i en 
årrække opgav Vg-K. Handelskompagniet var ikke selv i stand til at 
passe monopolet, og der var ikke politisk vilje til at afhjælpe 
problemerne. OK klarede sig bedre, især på grund af den 
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neutralitetsbegrundede højkonjunkturerne i 1690’erne. Hen i mod 
slutning af 1600-tallet kan man med rette have forventet at OK var på 
rette kurs, og at det allerede var et fastetableret gode for den danske 
handel og stat. 
 
 

Økonomien og handelskompagnierne i 
krig og lavkonjunktur 1699-1730 
  

 Perioden 1699-1730 falder sammen med Frederik d. 4.s 
regeringstid, da han blev udråbt i 1699 og døde i 1730. I tiden under 
den pietistiske kong Frederik d. 4. lå Danmark enten i krig eller under 
rustning næsten uafbrudt indtil 1720, da første og anden halvleg af 
Store Nordisk Krig strakte sig over 1700 og 1709-1720. De evindelige 
krige mod svenskerne var hårde ved landet, og især befolkning, men 
også økonomien led. Angiveligt var det store pres på landet også en 
kraftigt medvirkende faktor til, at Frederik d. 4. sluttede fred med 
svenskerne i 1720. Kongen angav endda netop den motivation i hans 
private optegnelser.207 På det tidspunkt var landet drænet for 
ressourcer, og handel og skibsfart var hårdt medtaget af 
ekspropriationer og svenskernes kaperaktiviteter under krigen. I kraft 
af hård styring af finanserne var der imidlertid kun en begrænset gæld 
på 4 mio. rd., omkring et års statsindtægter.208 Tiden under Frederik d. 
4 kendetegnes desuden ved, at kongen i høj grad centraliserede rigets 
styring omkring ham selv, og ikke i samme omfang som hverken 
Christian d. 5 eller Christian d. 6 benyttede sig af førsteministre eller 
lignende.209  
 

Økonomisk politik i et merkantilistisk vakuum 
 
 
Det andet kommercekollegium 

 Efter Frederik d. 4s kroning i 1699 indtrådte der et skifte i den 
økonomiske politik. Regeringen gik væk fra toldpolitikken under 
Christian d. 5, hvor man havde søgt at styrke danske produkter og 
handel gennem toldforordninger. I stedet gik man over til at se told 
primært som et redskab til sikre statens indtægter. Det gik blandt andet 
ud over defensionsskibsordningen, der ophørte på baggrund af en 
traktat man i 1707 indgik med hollænderne.210 Med hensyn til 
manufakturer betød ændringerne i den økonomiske politik, at man 
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stadig var positivt indstillet, men at det ikke måtte koste noget. Det 
betød ligeledes at man ophørte med at give toldundtagelser til 
nystartede manufakturer, da man mente det ville betyde en nedgang i 
toldindtægterne.211 I stedet for den tidligere aktive merkantilistiske 
politik, blev det under Frederik d. 4. anset for vigtigere at forsyne 
hæren. De eneste manufakturbrancher der nød godt af den nye 
udvikling, var dem der havde leverancer til hæren, da regeringen søgte 
at være selvforsynende til hæren.212  
 I 1704 blev det andet kommercekollegium oprettet ved en 
reorganisering af det forrige nu inaktive kommercekollegium. Det 
første kommercekollegium var aldrig officielt blevet ophævet, men det 
havde samtidig heller ikke holdt møder siden 20. april 1691.213 
Oprettelsen var motiveret af et ønske om en mere aktiv handelspolitik, 
noget medlemmerne af det forrige kommercekollegium stadigt 
argumenterede for. Eksempelvis Herman Brechling, tidligere 
bogholder og sekretær i det første kommercekollegium.214 Han klagede 
via en supplik i 1703 sin nød til kongen. Specifikt klagede han over 
dårlige handelstraktater og nedlæggelsen af kommercekollegiet og kom 
med forslag til forbedringer. Det gjaldt ikke mindst det allerede 
dengang klassiske forslag, at forsvarets forsyninger burde kunne 
produceres indenlandsk, så man undgik at sende de store kontrakter 
ud af landet. Brechling var ikke ene, og en række af angiveligt ”de 
allerelendigste og ulykkeligste handelsmænd på jorden” klagede også i 
1703 over forholdene for handel og søfart. Problemet var eksempelvis, 
at danske og norske skibe blev opbragt af englænderne og 
hollænderne, og købmænd ønskede beskyttelse.215 Problemet var ikke 
noget et nyt kommercekollegium ville skulle tage sig af, men klagen 
repræsenterede ikke desto mindre ønsket om en mere aktiv dansk 
handelspolitik, både nationalt og internationalt.   
 Oprettelsen af det andet kommercekollegium var således en 
genoprettelse, da der var tale om at institutionen blev baseret på det 
første kommercekollegium. Det havde ganske vist ligget virkeløst hen i 
perioden op til nedlæggelsen af det første kommercekollegiums, da 
dets arbejdsopgaver overgik til kommissioner. Ved Frederik d. 4s 
kroning i 1699 havde kollegiet derfor ikke haft møder siden 1691. De 
første dokumenter om oprettelsen af et nyt kollegium er fra december 
1703. Her ser det ud til, at man i centraladministrationen allerede var 
langt fremme med overvejelserne og udfærdigelsen af en instruks. I 
løbet af januar 1704 blev instruksen færdiggjort, stort set uden 
ændringer, og d. 26. januar 1704 blev instruksen underskrevet.216 
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 Frederik d. 4’s kommercekollegium fik en instruks, der i høj grad 
var baseret på instruksen fra det første kommercekollegium. I det 
følgende vil jeg primært fremhæve de paragraffer, hvor den nye 
instruks adskilte sig fra den gamle. Under paragraf 1 blev 
medlemmerne opregnet. Her bibeholdt man den gamle struktur som 
udgangspunkt, da det nye kollegium ligeledes kom til at bestå af en 
præsident, en vicepræsident og seks eller flere assessorer bosiddende i 
København og med erfaring med handel. Dertil kom en sekretær og 
senere to kopister og et bud. I modsætning til det første, der 
udelukkende var et rådgivende organ, blev der lagt en del 
administrative opgaver ind under det andet kollegium. Blandt andet 
ved paragraf 3, hvor man valgte at lade kollegiet være et 
kontrollerende mellemled ved søpas- og certifikatudstedelse. Selve 
udstedelsen hjemhørte andetsteds, men kommercekollegiet fik til 
opgave at kontrollere papirerne, inden de udgik til de danske 
udsendinge. Derved kom kollegiet også til stå for formidlingen af 
informationen i forhold til danske konsuler, agenter og kommisærer.217 
Anders Monrad Møller ser den funktion som en mulig årsag til at 
kommercekollegiet blev genoprettet, fordi skiftende kommissionerne 
ikke ville kunne varetage en administrativ opgave af den størrelse. Et 
permanent kollegium med en sekretær og kopister ville derimod godt 
kunne løfte opgaven. Det er dog kun spekulationer; principielt kunne 
arbejdsopgaven lige så godt være blevet opfundet for at berettige en 
genoprettelse af kollegiet. 
 I den oprindelige instruks fra 1671 havde kollegiet en fast 
mødedag med kongen. Den dag havde været fredag, da kollegiets 
arbejde hang sammen med admiralitetets sagsområder, der ligeledes 
havde mødedag om fredagen. Mødedagen blev under paragraf 4 i den 
nye instruks afskaffet. I stedet holdt kollegiets medlemmer selv møde 
om fredagen, og kontakten og forestillinger til kongen kom til at gå via 
Danske Kancelli. I en sidebemærkning til instruksen blev det 
efterfølgende bemærket, at hvis det blev et problem, kunne man bare 
sørge for, at der var personsammenfald mellem admiraliteten og 
kollegiet, hvilket også blev tilfældet.218 
 Det oprindelige punkt vedrørende manufakturer og kollegiets 
opgave med at fremme det med nye ideer blev bibeholdt, og i 
paragrafferne 6-8 udbygget. Her blev opgaven underinddelt, således at 
kollegiet skulle rådgive og opmuntre nye manufakturer, at det skulle 
føre tilsyn med de allerede eksisterende manufakturer, og behandle 
nytilkomne og deres eventuelle særrettigheder. Det henviste 
sandsynligvis til et projekt der allerede var planlagt, og som var tiltænkt 
oprettet i kollegiets regi, så snart kollegiet var blevet reorganiseret. Her 
skulle der oprettes en halle. En kontrolinstans beregnet på ved hjælp af 
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eftersyn at kvalitetssikre manufakturisternes varer, primært klædevarer 
til hæren.219 
 Af andre nye tiltag blev der under paragraf 9 indført, at kollegiet 
skulle have myndighed til at afsige dom i sager mellem skippere og 
redere, der blev appelleret til kollegiet. Den genbrugte paragraf 10, 
angående kollegiets arbejde med at indsamle information, blev udvidet 
i paragraf 12. Her blev det pålagt kollegiet at holde øje med aktiviteter 
i udlandet, der kunne have indflydelse på dansk handel, og følgelig 
udtale sig ved indgåelse af traktater. Her er det måske de mange klager 
over den traktat, man indgik med hollænderne, der har sat sine spor. 
Paragraf 12 blev yderligere udvidet i paragraf 13, hvor kollegiet fik til 
opgave, såfremt der ikke var andre presserende opgaver, at gennemgå 
alle eksisterende, traktater, toldruller o. lign, og komme med 
bemærkninger til dem. Endeligt blev kollegiet også sat til at indgive en 
årsberetning.220 
 Ud over den tidligere nævnte mødedag, frafaldt ligeledes 
paragraffen om at kollegiet skulle holde øje med undersåtternes handel 
i og udenfor Europa. Paragraffens bortfald skyldtes, formentlig at OK 
og Vg-K ikke længere var nystartede selskaber, men etablerede 
oversøiske handelskompagnier der burde kunne klare sig selv. Både 
OK og Vg-K havde netop fået deres oktrojer fornyet, og de var inde i 
en god periode. Højkonjunkturen for handelskompagnierne var 
primært på grund af de mange år med krige i Europa, der havde 
betydet ekstra markedsandele til Danmark-Norge. Det betød i praksis, 
at kollegiet ikke kom til at beskæftige sig med handelskompagnierne, 
medmindre de direkte blev forespurgt af kongen. Endeligt bortfaldt 
også kommercekollegiets opgaver med rigets møntforhold, de blev 
returneret til rentekammeret.221  
 Det andet kommercekollegiums arbejde med dansk økonomisk 
politik var således centreret omkring de vante hovedopgaver, søfart, 
handel og manufaktur. Alligevel havde man ingen berøring med 
hverken OK eller Vg-Ks daglige virke. De hørte i stedet under Danske 
Kancelli, der ikke var indrettet til at fremme handel eller manufaktur. I 
forhold til den overordnede arbejdsdeling er det bemærkelsesværdigt, 
da kommercekollegiet jo netop skulle tage sig af handel. I stedet 
videreførte man den tidligere praksis, hvor kommercekollegiet havde 
indflydelse på en lille del af den oversøiske handel, nemlig 
Guineakysten. De to vigtigste områder, Asien og Vestindien, hørte 
imidlertid under Danske Kancelli.222 På sin vis er det 
bemærkelsesværdigt, at så vigtig en del af handelsforholdene hørte 
hjemme hos Danske Kancelli, men ved genoprettelsen i 1704 har det i 
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den sammenhæng været naturligt at samle alle aspekter af 
kolonihandel hos én instans. At det så blev Danske Kancelli, kan der 
være flere årsager til, f.eks. at kommercekollegiet ikke blev vægtet 
særlig højt, at den oversøiske handel ikke blev vægtet højt, eller at 
embedsmændene i Danske Kancelli modsatte sig at aflevere flere 
ressortområder. Det er desværre ikke muligt endelig at afgøre det 
spørgsmål, men det er tankevækkende at en af Vg-Ks direktører, 
Mathias Moth, var en højt placeret embedsmand i Danske Kancelli. 
Han havde dog i 1697 mistet meget af sin magt internt i 
handelskompagniet efter udstedelsen af den nye oktroj og 
efterfølgende Jens Juels død i 1700. 
 Bestemmelsen om, at kollegiet skulle holde øje med undersåtternes 
handel, også i udlandet, var ikke blevet ført videre fra første til andet 
kommercekollegium, ifølge Monrad-Møller fordi handelskompagnier 
kørte godt. Når kolonierne samtidig hørte under Danske Kancelli, må 
man formode at man mente det gik fint med den oversøiske handel til 
Amerika, Afrika og Asien. Her klarede handelskompagnierne selv 
problemerne, med undtagelse af eksempelvis søpas og sager 
vedrørende opbragte skibe, de hørte administrativt under kollegiet. Fra 
statens side har man altså ikke ment der var behov for at gøre mere 
for handelskompagnierne og den oversøiske handel med kolonierne.  
 Handelskompagnierne kørte omkring 1700 ret godt, især på grund 
af de givtige neutralitetskonjunkturene. OK tjente penge, og Vg-K 
havde fået ny oktroj og en tilgang af erfarne købmænd i 1697. 
Kommercekollegiets indsigt i handel blev dog anvendt i forbindelse 
med handelskompagnierne i enkelte tilfælde. Som vi skal se i det 
kommende afsnit, så blev enkeltsager angående handelskompagnierne 
sendt til udtalelse hos kommercekollegiet, på trods af at de ikke 
officielt beskæftigede sig med hverken OK eller Vg-K udover at 
udstede søpas til dem. Årsagen skal formentlig findes i at 
kommercekollegiet var det eneste organ, der i kraft af købmændene i 
kollegiet havde nogen reel indsigt i handel og kolonierne.223 
 Tre dage efter oprettelsen af kommercekollegiet ved en plakat 26. 
januar 1704 blev kollegiets medlemmer udnævnt. Præsident blev Grev 
Carl Ahlefeldt. Han havde ingen erfaring med handel, men havde til 
gengæld gjort årelang tjeneste ved hoffet. Han har primært været en 
præsentabel frontfigur, men med forbindelse i administrationen. Til 
støtte for den administrativt uerfarne Ahlefeldt blev juristen og 
generalprokuratøren Niels Benzon udnævnt til vicepræsident. Han 
havde tidligere siddet i kammerkollegiet. Dertil blev der udnævnt syv 
medlemmer til kollegiet: Justitsråd Peder Hjorth, justitsråd Peder 
Lemvig, Georg Grund, justitsråd Sigfred Friis Dverig, fra Søetaten 
kom kommandør Christen Thomesen Sehested. Den handelsmæssige 
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kompetence blev dækket ind via kommerceråd Jørgen Thormøhlen og 
Christian Braehm. De to sidstnævnte havde siddet i det forrige 
kommercekollegium, og Thormøhlen fra Bergen havde som tidligere 
nævnt haft forpagtet St. Thomas fra Vg-K. Der var således en 
overflod af folk med administrativ erfaring, men kun to af kollegiets i 
alt ni medlemmer havde reel erfaring med handel. Det indikerer, at 
kommercekollegiet i højere grad var tiltænkt en rolle som et 
administrativt organ i forhold til handelen, der ikke for alvor var 
beregnet på aktivt at søge selvstændige initiativer inde for handel og 
manufakturer. Kollegiet stod selv for efterfølgende at ansætte en 
sekretær, og valget faldt på Thomas Jørgensen Hørning.224   
  

Hørnings manuskript 
 Der eksisterer ikke et programskrift for det andet 
kommercekollegium på linje med Otto Thotts for det tredje 
kommercekollegium. Derimod skrev sekretær Thomas Jørgensen 
Hørning, et manuskript med titlen ”Kongelig Danske Rigers Inderlige 
Styrke og Magt”, hvilket Anders Monrad Møller har dateret til 
efteråret 1709. Formentlig er det færdiggjort kort tid efter Danmarks 
genindtræden i Den Store Nordiske Krig.225 Hørnings manuskript var 
ikke et samlet program for hvad og hvordan, man skulle agere for at 
hjælpe Danmarks haltende økonomi. I stedet indeholder ”Kongelige 
Danske Rigers Inderlige Styrke og Magt” flere elementer, såsom en 
længere analyse af de europæiske konkurrenters økonomi, status for 
Danmarks økonomi, betænkninger om, hvad der kunne forbedres, for 
til sidst at afslutte med en gennemgang af tænkelige argumenter imod 
forslagene i teksten.  
 Hørning havde været sekretær for siden 1704. På baggrund af de 
fem år Hørning havde siddet i kommercekollegiet, da manuskriptet 
udkom, fokuserede han i høj grad fokuserede på kommercekollegiets 
rolle i økonomien. Thott, derimod, skrev på baggrund af et nyt 
kommercekollegium, og kiggede derfor i højere grad fremad. 
 Indledningsvis behandlede Hørning de europæiske konkurrenter. 
Afsnittet strækker sig over 38 af manuskriptets 132 sider. I den 
sammenhæng fremhæves Holland og England som eksempler til 
efterfølgelse, mens især Spanien blev betragtet som et skrækeksempel, 
specielt i lyset af deres store ædelmetaltilskud fra de amerikanske 
miner. Holland blev rost for at have overlevet, skønt de var omgivet af 
stærke fjender, havde dårlige havne og levede i konstant fare for at 
blive invaderet. De blev betragtet som gode husholdere, dvs. de brugte 
mindre end de tjente. Samtidig havde de via deres høje tolerance for 
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religioner haft succes med at lokke dygtige håndværkere og købmænd 
til landet. Grundstenene i den hollandske økonomi var fiskeri og 
handel i Østersøen og Ostindien. Hørning fokuserede især på den 
sidste af grundpillerne, blandt andet ved en gennemgang af Vereenigde 
Ostindische Compagnie, der vurderedes at have haft en ekstra stor 
betydning for Generalstaternes økonomi, både indirekte via den 
generelle stigning i handlen, og direkte via de 3 mil., som 
handelskompagniet havde indvilliget i at betale for en 40 års fornyelse 
af oktrojen i 1696. Hørning var i den forbindelse en stor fortaler for 
handelskompagnier og den afledte økonomiske gevinst af deres 
forretninger. Derudover kom resten af hollændernes omfattende 
handel på både Afrika, Amerika, Frankrig, Østeuropa, Skandinavien 
og ikke mindst Østersøen. Der var kort sagt ikke det marked 
hollænderne ikke nåede ud til.226  
 I modsætning til hollænderne, der levede af handel, havde England 
været nødt til at bygge deres økonomi op fra bunden af ved hjælp af 
landets egne ressourcer, især uldtøj og mineraler. Ganske vist havde 
England også en omfattende handel, men i modsætning til 
hollænderne var den i første omgang bygget på egne produkter og 
efterfølgende udvidet med varer fra øst og vest. Hørning anså Holland 
for at være det rigeste land, men fordi de var tvunget til at købe 
varerne udefra, ville de stå dårligt i en krig, hvorimod englændernes 
væsentligt større grad af selvforsyning gjorde dem i stand til at føre 
krig i længere tid af gangen. Desuden roste Hørning englændernes 
evne forhandlede traktater, især den måde hvorpå de altid var i stand 
til at tilføje klausuler, der var fordelagtige for deres handel og 
skibsfart.227 Målet med en stærk økonomi var ikke kun at blive rigere, 
men i lige så høj grad hvad den stærke økonomi kun bidrage med til at 
styrke landet. Den magt ville så efterfølgende kunne bruges til at sikre 
og udvide handelen, hvorved symbiosen mellem magt og økonomi 
ville have en selvforstærkende effekt. Det var noget både England og 
Holland havde forstået og praktiserede i modsætning til Danmark-
Norge, der ofte opgav handelsfordele i bytte for umiddelbare 
udenrigspolitiske fordele, som ved forhandlingerne med hollænderne 
under Skånske Krig.228 
 Hørning anså ligeledes Frankrig for at kunne tåle længerevarende 
krige, endda bedre end England. Frankrigs store force var, at det var 
det folkerigeste land i Europa; det gjorde det til en selvstændig 
økonomi i sig selv. Desuden roser Hørning den franske 
centraladministration for at have støttet handel og kolonisering aktivt 
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og velvilligt, men samtidig bemærkede han, at de var langt bagefter 
Holland og England, hvad angik handel og flåde.229 
 Sverige, der før freden i Brömsebro havde været stort set uden 
søfart, havde efterfølgende fokuseret på at opbygge skibsbestanden, 
både til handel og til krig. Derudover havde de haft som målsætning, 
at handel med svenske varer skulle komme de svenske undersåtter til 
gode i stedet for udenlandske købmænd. Det lykkedes blandt andet 
ved hjælp af en toldforordning, der havde samme hensigt som den 
engelske navigatonsakt fra 1651230 Den var beregnet på, at en større 
andel af handelen kom på svenske hænder. Samtidig gjorde de meget 
for at forarbejde råmetallerne i Sverige, i stedet for at sende det 
udenlands til forarbejdning. Begge dele var tydeligvis noget Hørning 
gerne så indført i Danmark. Dog led jernværkerne og minerne i 
Sverige under de mange års krige, de havde været indblandet i. Det 
havde tæret på arbejdsstyrken, så det ikke længere var muligt at holde 
produktionen kørende for fuld kraft. I modsætning til de tidligere 
nævnte lande så havde Sverige ikke en oversøisk handel med hverken 
Amerika eller Østen. Sverige undgik dog at være afhængige af 
hollændere, englændere eller franskmænd, når det kom til de eksotiske 
vare, da de kunne importere en del at varerne via det Kaspiske Hav og 
Astrakhan.231 
 Moskva og en række andre stater behandler Hørning kortfattet. 
For Moskva og Zarens vedkommende var Hørning fuld af beundring 
for den måde, hvorpå hæren var blevet opbygget. Det lovede godt for 
fremtidige krige mod Sverige. ”Andre stater og stæder” var 
hovedsagligt de tyske såsom Hamborg og Brandenburg. De behandles 
kun meget overfladisk, formentlig mere af pligt end fordi, der var 
vigtige lektier at lære fra deres økonomiske politik. 
 Spanien var som nævnt det store skrækeksempel. Hvordan kunne 
et land med så meget guld og sølv ende i økonomisk ruin? Det er et 
spørgsmål historikere stadig forsøger at finde svaret på, og det var et 
spørgsmål samtidens økonomer også stillede sig selv. Ikke desto 
mindre opsummerer han det ganske kort: de havde hverken 
manufakturproducenter eller en købmandsstand. På trods af de mange 
ædelmetaller fra Amerika, eller måske netop på grund af dem, blev de 
enorme rigdomme kun brugt på standmæssigt avancement og luksus, 
hvilket gjorde det muligt for søfartsnationerne England, Holland og 
Frankrig at overtage handlen med Spanien. Hørning var også bekendt 
med, hvad der efterfølgende er blevet betegnet som ”Den Sorte 
Legende”,232 og han anså derfor Spanierne som skyggemennesker, og 
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den nedgang landet havde oplevet, som Guds straf, fordi de havde 
plyndret og myrdet indianerne.233 De sidste argumenter er atypiske i 
det den er følelsesmæssigt og religiøst betonet, mens resten af 
manuskriptet sigter har udgangspunkt i økonomisk fornuft. 
 Udgangspunktet for manuskriptet var Danmarks ringe økonomi, 
men Hørning indleder anden del om den danske økonomi med at 
behandle de mange gode elementer, der fandtes ved økonomien. 
Danmark var i stand til at forsyne sig selv med fødevarer, og havde 
desuden varer til overs til eksport. Til det formål var kyststrækningen 
godt dækket med rigeligt med gode havne. De skulle desuden bruges 
til at forsyne Norge med det korn, de manglede, og til at indføre jern, 
kobber og tømmer til Danmark. Det veludbyggede havnenetværk 
gjorde desuden, at der ikke var langt fra produktion til marked. 
Samspillet mellem Danmark og Norge var en vigtig del af den samlede 
økonomi i kraft af, at de supplerede hinanden godt. Samtidig gav 
Norges placering handelsmæssige fordele over for ærkerivalen Sverige, 
da England og Holland kunne handle i Norge og spare sejladsen ind 
gennem Øresund. Netop forholdet til Sverige var vigtigt, og på det 
punkt havde Danmark en stor fordel i kraft af kolonierne. Det gjorde 
Danmark stort set uafhængig af andre landes søfart til at forsyne 
landet med kolonialvarerne.234 
 Samlet set mente Hørning at Danmarks økonomi var og skulle 
baseres på tre grundpiller: 1. Danskerne skulle selv forarbejde og 
producere, også når det gjaldt de naturligt forekommende produkter. 
2. Man skulle selv stå for den størst mulige del af handel både til og fra 
Danmark. 3. Endelig skulle man maksimere fiskeriet til grænsen for, 
hvad naturen og lejlighederne tillod.235  
 Med henblik på handelen så Hørning en del muligheder for at 
forbedre den danske økonomi, men der var også en lang række 
problemer, der skulle løses, ikke mindst den største fare. Den lå i 
overforbrug og unødig luksus. Unødig var i denne sammenhæng stort 
set alt, der ikke var nødvendigt for overlevelse og yderligere 
investeringer. Luksusforbruget gjorde rige mænd fattige, og fattige 
endnu fattigere. Nyrige købmænd eller kræmmere, der ville vise deres 
velstand frem, måtte i dyre domme købe fine stoffer og smykker fra 
udlandet, til skade for den danske handel. Desuden gik mange mere op 
i at se rige ud end i at drive handel og manufaktur. Konsekvensen af, 
at alle ville se fornemme ud, var, at lønninger og fragtrater steg til 
skade for den almindelige handel, og stigningen i håndværkerlønninger 
fordyrede manufakturer.  
 I sidste ende ville det gå ud over kongen, der kom til at lide under 
manglende toldindtægter og en doven befolkning. Ja, luksusforbruget 
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ville i yderste konsekvens være samfundsomstyrtende, for som 
Hørning forklarer: ”Fattigdom overvelder hver Mand, fra den ringeste 
indtil den største, bedragerie haver og taget saadan overhaand, at faae 
Meniskers Troe og Love gielder ikke mere” og ”in summa luxus er én u-
maadelig begierlighed til ting mod fornuften, og er én Qvæle til mange 
laster, føder røfverie, skinderie, Aager, udsuelse, slem Villie, had, 
jalousie, Guds forglemmelse og endelig mishaab, og er saa vit imod 
Religionen som det Civile og Politiske Gouvernement” 236 Citaterne viser 
med al tydelighed, hvor stærkt Hørning var i mod luksus; der var ikke 
den dårligdom, den ikke medførte. Hørnings holdning på dette punkt 
var meget lig det, vi senere ser hos Otto Thott, om end Hørning 
formulerede kritikken og følgerne noget hårdere end Thott. I 
modsætning Otto Thotts manuskript inkluderede Hørning dog ingen 
forslag til, hvordan luksusforbruget kunne mindskes, andet end 
sparsommelighed.237 
 Udover det store problem med unødig luksus, var det nødvendigt 
at beskytte den indenlandske manufaktur, både gennem 
toldlovgivningen og ved privilegier til de nystartede virksomheder. En 
stærk manufaktur ville naturligvis også afspejle sig i handelen, hvor 
Hørning understregede vigtigheden af, at varer til og fra Danmark-
Norge blev transporteret af danskerne selv, og ikke mellemled såsom 
de allestedsnærværende hollændere. Det skulle opnås gennem traktater 
og konventioner, der udelukkede fremmede købmænd fra handelen.238 
En tankegang der var meget lig den englænderne havde med meget lig 
tankerne bag den engelske navigationsakt fra 1651.239 I den 
sammenhæng var Hørning naturligt nok også utilfreds med 
ophævelsen af defensionsskibsforordningen, der havde skadet 
købmændene og forsvaret. Samtidig ville det føre til at man blev nød 
til at købe skibe i udlandet i dyre domme, i stedet for at bygge dem 
selv og opbygge en ekspertice på området.240 
 De produkter, kolonierne og handelsforbindelserne sikrede til det 
danske marked, spillede i den sammenhæng en vigtig rolle, da det jo 
netop gjaldt om at skære mellemledet, især det hollandske, bort. 
Import af varer fra kolonierne ville ikke alene mindske handel med 
hollænderne, men også forsyne danske købmænd med varer til de 
lande, der ikke selv havde samme handelsforbindelser til Amerika, 
Asien og Afrika. Det gjaldt eksempelvis de andre østersølande og de 
nordtyske stater, der efter at Brandenburg officielt i 1715 opgav 
handelsstationen på St. Thomas, kun kunne få de varer fra enten 
hollænderne eller danskerne. 
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 Handelen var dog ikke det væsentligste for Hørning, det var 
manufakturer. Handelen var i den sammenhæng et vigtigt element i 
forsøget på at styrke manufakturer, da det var nødvendigt for 
danskerne selv at importere og eksportere. For at undgå fordyrende 
mellemled, der ville stille de danske varer dårligere i udlandet. Sidst i 
manuskriptet opsummerede Hørning de seks vigtigste måder at støtte 
manufakturer på; nemlig at sikre varens kvalitet ved at oprette en halle, 
at indrette manufakturer efter hvilke varer og arbejdskraft der var til 
rådighed, at holde priserne på både varer og arbejdskraft lave, gode 
kreditmuligheder, at man sikrede gode forhold for transport og 
opbevaring af varer, og slutteligt at man enten forbød import af 
fremmede varer, eller i hvert fald hævede tolden på dem.241 
 Konklusionen på Hørnings manuskript var, at hvis man blot havde 
fulgt kommercekollegiets indstillinger, så var det for det første aldrig 
gået så galt, og man ville også være i stand til at styrke økonomien.242 
Kommercekollegiet bliver ganske vist ikke nævnt i teksten, men 
eksempelvis toldundtagelser til nye manufakturtiltag, og bekæmpelsen 
af import med højere toldsatser, var begge klassiske ideer fra 
kommercekollegiet helt tilbage fra 1670’erne. Ideen om at sikre 
varernes, hovedsagligt klædemanufakturernes produkter, gennem en 
halle var således også en ide der overgik fra det første 
kommercekollegium og blev brugt som argument for at oprette det 
andet kommercekollegium.243 I Forhold til handelskompagnierne, så 
var han overbevist om at de medførte store gevinster for landet, både 
gennem den direkte import og ved aktivitet de medførte.244  
 

Den økonomiske politik og kommercekollegiet 
 Med oprettelsen af et nyt kommercekollegium i 1704 har 
købmænd og investorer nok håbet på mere støtte til nye tiltag, men 
som det fremgår ovenfor af den økonomiske politik under Frederik d. 
4, havde det lange udsigter. Under den noget konservative 
økonomiske politik havde kommercekollegiet svære vilkår, men man 
forsøgte alligevel at hjælpe handelen og manufakturer.  
 Under Christian d. 5 havde man jævnligt i al hemmelighed 
forbrudt sig i mod internationale traktater, ikke mindst dem man 
havde indgået med hollænderne, som ved eksemplet med 
sjettedelsmoderation245 Den politik forsøgte man i kommercekollegiet 
at videreføre. Staten havde dog ikke til sinds at prøve lykken, så selv 
om kommercekollegiet fandt en smutvej i traktaten af 1701, der gjorde 
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det muligt at forsætte med defensionsskibsordningen, blev det ikke 
udnyttet.246  
 Kommercekollegiet var ligeledes meget engageret i opgaven med at 
løfte den danske handel og manufaktur, det vidner de mange store 
projekter om. Klædehallen var allerede i tankerne da man oprettede 
kommercekollegiet, og efterfølgende arbejde kollegiet med det 
Islandske Kompagni, forhandlingen af en ny toldtraktat og 
forordningen om de fire specier. 
 På trods af at de eksotiske oversøiske destinationer i Vestindien, 
Afrika og Asien hørte under Danske Kancelli, så fik 
Kommercekollegiet alligevel mulighed for at beskæftige sig med 
handelskompagnier. 1704 fik kollegiet oversendt forslag fra kongen. 
Forslagsstilleren var en mand ved navn Bendix Nebel, og selve 
forslaget beskæftigede sig med mulighederne for et islandsk 
handelskompagni og diverse andre ting angående handel og 
manufaktur på Island og Grønland. I den forbindelse viste kollegiet 
sin begejstring for handelskompagnitanken, da de valgte at fokusere på 
netop det punkt. Herefter forhørte man sig hos de islandske købmand, 
og ved lidt udeladelse og manipulation fik man opstillet et 
udelukkende positivt syn på handelskompagnitanken, også på Island. 
Resten af Nebels ideer blev i øvrigt gennemkritiseret og forkastet.247 
 Ideen om et handelskompagni for Island vandt gehør, og kollegiet 
fik besked på allerede at have et forslag til en oktroj udarbejdet. 
Mindre end et år efter at forslaget indkom til kongen var man således 
klar til at stifte Det Islandske Kompagni med en kapital på 120.000 rd.. 
De klager kollegiet havde negligeret kom imidlertid til overfladen. I 
godkendelsesprocessen faldt projektet endeligt, takket være kritik fra 
islændingene, der ikke ønskede at blive underlagt et monopol med 
tilhørende højere priser og dårligere kvalitet.248 
 De stærke islandske protester fik altså kollegiets projekt til at falde, 
men i forhold til den økonomiske politik anså man således stadig 
handelskompagnistrukturen som en god ide. Det endda til en ø, der, 
trods alt, havde en selvstændig købmandskultur. I forhold til den 
økonomiske politik viser projektet en fortsat tro på protektionisme og 
merkantilismen. Selv den ellers økonomisk set konservative stat så 
fordelen i et nyt handelstiltag med tilhørende monopol. Besejlingen af 
Island var vigtig politisk, det var jo en del af Danmark-Norge, og 
samtidig så projektet ikke ud til at koste staten noget.   
 Udover Det Islandske Kompagni arbejdede kommercekollegiet 
ligeledes med klædehallen, et lotteri og et bankprojekt i årene op til 
Store Nordisk Krig. Kun klædehallen, beregnet på at sikre kvaliteten af 
klædeproduktion hovedsagligt til hæren, blev oprettet, men efter en 
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kort årrække måtte man stoppe forsøget. Lotteriet blev heller ikke den 
store succes, da under 25 % af lodderne blev solgt, og lotteriet blev 
efterfølgende ophævet. Bankprojektet viste sig også at falde på et 
uheldigt tidspunkt. Ingen var interesseret i at anbringe midler i andet 
end landbruget, og heller ikke bankprojekt blev gennemført.249 
 Efter afslutningen af Store Nordiske Krig blev der bedre 
muligheder for at fokusere på handelens vilkår. Det resulterede i, at 
man påtænkte nye toldforhandlinger med hollænderne. I den 
sammenhæng blev kommercekollegiet ved en ordre af d. 8. november 
1720 sat til at udarbejde en betænkning om hvordan man bedst kunne 
få fordel af den påtænkte traktat. Ved arbejdet med betænkningen 
indgik tre københavnske købmænd som repræsentanter for handelen: 
Wilhelm Edinger, Hans Jørgen Soelberg og Abraham Kløcker. De var 
alle storkøbmænd i København, der ligeledes havde interesser i den 
vestindiske handel, hvor de to sidstnævnte senere blev direktører i 
handelskompagniet.250 
 Betænkningen lå færdig i starten af 1721. Den indeholdt en række 
klager fra købmændene på baggrund af indsendte supplikker siden 
1701, og dertil fem konkrete forslag til handelens fremme.251 Her 
iblandt var der et forslag om oplagsfrihed på de fire mest handlede 
udenlandske varer, de såkaldte specier: fransk brændevin (cognac), salt, 
vin og tobak. 252 Tanken bag forslaget var, at få handelen med disse 
varer på danske hænder, ved at indføre et førstehåndsprincip. Samtidig 
har de tre købmænd og deres københavnske kolleger nok regnet med 
at få en stor gevinst af den øgede handel.253 Derfor opgav 
købmændene heller ikke, og efter adskillige supplikker lykkedes det i 
1722 at komme igennem med foreslaget, men på grund af lange 
forhandling blev forordningen først udstedt i 1726. København fik 
således monopol på de fire varer, med tilhørende store protester fra 
provinsen.254 
 Forordningen minder meget om den engelske navigationsakt fra 
1651, der ligeledes var beregnet på at udelukke udenlandske købmænd. 
I England havde man dog ikke begrænset indførslen til en by, på 
bekostning af provinsen.255 Netop protesterne fra provinsen i 
Danmark medførte at forordningen blev ophævet allerede i 1730.256 
Arbejdet med forordningen var et af kommercekollegiets få projekter, 
og endda et der blev gennemført, om end kun for en kort årrække. 
                                                 
249 Monrad Møller. 1983. s. 41, 44-45. 
250 Meier. 1981. s. 48. 
251 Meier. 1981. s. 50. 
252 Oplagsfrihed: I det her tilfælde at kunne oplagre sine varer uden at betale told af 
dem, og i ubegrænset tid.  

253 Meier. 1981. s. 53. Becker-Christensen. 1988. s. 320-325. For selve forordningen 
se Meier. 1981. s. 161 Bilag I.  

254 Halding. 1969. s. 4. Meier. 1981. s. 68, 103-105. 
255 Becker-Christensen. 1988. s. 25-26. 
256 Meier. 1988. s. 142-143. 
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Det var dog ikke så meget kommercekollegiet, som det var de tre 
købmænd, der gennem deres utrættelige supplikkeren fik presset det 
igennem. Selve toldtraktaten blev aldrig gennemført, og resten af tiden 
indtil reorganisering bestod kommercekollegiets arbejde i 
administration og udstedelse af søpas, samt at udtale sig om forskellige 
forhold, eksempelvis i forbindelse med en kommission angående OKs 
tilstand.257 
  
Opsummering 
 På baggrund af Frederik d. 4.s indstilling til økonomisk politik, og 
ikke mindst hvordan den økonomiske politik rent faktisk udfoldede 
sig mellem 1699 og 1720, er det tydeligt hvorfor tiden betegnes som 
en begivenhedsløs periode merkantilistisk set. Der blev ikke foretaget 
de store tiltag, hverken toldpolitisk eller ved anden form for støtte til 
handel og manufaktur.258 Det kan for så vidt forklares med krigen 
1709-1720, hvor der ikke var tid eller kræfter til at hjælpe de nye tiltag. 
Men selv inden krigen, i årene 1699-1709, var det meget begrænset 
hvad der blev gjort for at styrke handelen og manufakturer.259 Efter 
afslutning af Store Nordiske Krig blev der løsnet lidt op for den 
økonomiske politik, tydeligst eksemplificeret ved forordningen om de 
fire specier. I forlængelse af den økonomiske politik, der blev ført i 
Frederik d. 4s tid, fik kommercekollegiet dog samlet set ikke for alvor 
lov til at påvirke manufakturerne eller handelen.  
 Det andet kommercekollegium eksisterede fra 1704 indtil det blev 
reorganiseret i 1730’erne og endte med at blive til det tredje 
kommercekollegium omkring 1735. Efter Store Nordiske krig havde 
kollegiet kun få opgaver udover de almindelige administrative, det var 
blevet pålagt. I 1730’erne vurderede den nye regering, at man 
behøvede et nyt og forbedret kollegium, hvorpå man på baggrund af 
Danneskiold-Samsøe og Otto Thotts arbejde opretter et nyt i stedet 
for at videreføre det gamle. Det er kun i meget få tilfælde vi for alvor 
ser kollegiet virke i perioden 1704-1735. De mest fremtrædende 
opgaver, de påtog sig, var klædehallen, det Islandske Kompagni, 
forhandlingen af en ny toldtraktat, der ikke blev gennemført, og 
forordningen for de fire species, der ikke blev den ønskede succes. 

 

Handelskompagnierne i krig og lavkonjunktur 
 

 Ved indgangen til 1700-tallet var begge handelskompagnier i en 
fordelagtig position. De store koloni- og handelsmagter havde været 
involveret i langvarige krige. Først den Pfalziske Arvefølgekrig 1688-
1697 og fra 1701 den Spanske Arvefølgekrig. Det havde givet gode 
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forudsætninger for den dansk-norske handel, da de andre landes 
handel led under krigene. Både OK og Vg-K havde nydt godt af den 
ekstra handel, der tilfaldt deres skibe under et neutralt flag. Det havde 
resulteret i et opsving for handelskompagnierne, der så ud til at 
fortsætte ind i 1700-tallet. 

 
Ostindisk Kompagni 
 Perioden 1699-1730 begyndte godt for OK, der kom ud af 1600-
tallet med fremgang i økonomien. Efter en svær i tid med 
genoptagelse og udvidelse af aktiviteterne i Asien havde 
handelskompagniet nydt godt af især Pfalziske Arvefølgekrig, hvor 
både Frankrig, Holland og England var involveret indtil 1697. 
 Ved indgangen til det nye århundrede red OK på en bølge i kraft 
af neutralitetshandel, der havde givet muligheder for at overtage de 
krigsførende landes handel i det omfang, handelskompagniet havde 
skibe til det. Siden 1698 havde selve kolonien Trankebar ganske vidst 
givet underskud, men den øgede handel betød et samlet overskud. Det 
ændrede sig med krigsudbruddet i 1709.260 
 I storhedstiden fra 1687-1704 sendte OK ca. 30 skibe af sted, altså 
meget tæt på de to skibe om året, der var en del af den oprindelige 
målsætning. Det var naturligvis ikke alle skibene, der nåede hjem til 
Danmark, enkelte skibe forliste, og en del af dem måtte blive i 
Trankebar til den interasiatiske handel.261 Den stærke aktivitet gjorde 
det nemmere at drive handel, da de mange skibe medførte både varer, 
mandskab og især valuta, der satte handelskompagniets udsendte i 
stand til at handle effektivt. 
 Mod slutningen af 1600-tallet havde man udnyttet 
neutralitetshandelen til at oprette en lang række handelsloger. Ud over 
Trankebar på Coromandelkysten fandtes der nu loger på Malacca og 
Atchin. Hertil kom den nyoprettede Oddeway Torre, der blev oprettet 
på Malabarkysten i 1696. Desuden begyndte man i 1698 også at besejle 
Bengalen. Således var det et stort og omfattende netværk, man var i 
besiddelse af i Asien. Hele infrastrukturen for et effektivt og 
profitabelt handelskompagni var på plads. Den store 
usikkerhedsfaktor i driften var om konjunkturen holdt, og hvordan 
man ville klare fredslutningen, der måtte komme på et tidspunkt. I den 
situation ville konkurrenterne igen vende deres fulde opmærksomhed 
på handelen. En mindre faktor, der dog ikke nødvendigvis hang 
sammen med krige, var at man også måtte være i stand til at skaffe 
kompetente folk til Trankebar. Det kunne få stor betydning, hvis 
embedsmændene enten ikke var i stand til at fungere på det asiatiske 
marked, var dårlige købmænd, var alt for korrupte eller alle tre ting på 
en gang. 
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 Stadig mens den lukrative neutralitetshandel gav fremgang til OK 
indtraf der en række episoder, som svækkede kompagniet for 
fremtiden. Vigtigst af disse var at Naiken af Tranjore ikke længere 
overlod slavehandelen til danskerne. Indtil 1690 havde samarbejdet 
ellers fungeret godt, men fordi man valgte at sende forsyninger til 
hollænderne i Negapatam, der var under belejring af naiken af 
Tranjore, forværredes forholdet. I 1698 valgte danskerne efterfølgende 
den tabene side i en arvestrid, hvilket fik naiken til endeligt at fratage 
danskerne slavehandelen. Danskernes slavehandel havde været baseret 
på, at man uofficielt havde al handel med slaver fra naikens territorier i 
en art kommission, men uden forsyningerne fra det indiske baglandet 
faldt den danske slavehandel i Asien helt bort.262 Med tabet af 
slavehandelen mistede man et ellers indbringende marked, og med 
danskernes støtte til den tabene side bidrog man igen selv til at svække 
økonomien i OK.  
 Krigskonjunturerne fortsatte, og dermed også den danske 
neutralitetshandel. Det betød at der altid var laster fra de krigsførende 
nationer, man kunne fragte til Europa, om end det naturligvis ikke gav 
samme fortjeneste, som hvis det havde været handelskompagniets 
egne vare. Den Spanske Arvefølgekrig fortsatte til 1714, men allerede 
fra 1704 regnes storhedstiden for at være overstået. Den traditionelle 
forklaring er dårlige embedsmænd i Asien, der hverken var gode eller 
aktive nok som købmænd. Fra 1704 og frem er det især John 
Sigismund Hassius, der beskyldes for at bruge al tiden på sine egne 
forretninger og generel inkompetence. Han talte imidlertid godt for sin 
sag, og rådet i Trankebar støttede ham, formentlig fordi de også havde 
en andel i korruptionen. Først i 1713 fik man fra direktionens side nok 
af bortforklaringerne og de evindelige underskud i Trankebar. I sidste 
ende var problemet formentlig ikke hans forretninger ved siden af, 
men at det økonomisk gik stadigt dårligere for OK.263 Direktionen var 
samtidig selv medvirkende til at OK ikke havde tilstrækkeligt med 
likvide midler, da man i årene 1699-1709 havde udbetalt 140.000. rd. 
til aktionærerne og 50.000. rd. til direktionen.264 Udbetalingerne kom 
på baggrund af højkonjunkturen fra neutralitetshandelen, og kan som 
sådan forklares med at det gik godt i de år. Dog efterlod de OK 
sårbart overfor uheld og dårlige konjunkturer, som netop indtraf med 
Store Nordiske Krig 1709-1720. 
   Store Nordiske Krig tog hårdt på landet, og handelskompagniet 
gik heller ikke fri. I tillæg til problemerne med økonomien, så blev OK 
tvunget til at låne kongen 50.000 rd. fra kompagniets kasse. Lånet blev 
gennemført med en rente på 5 %, samtidig med at handelskompagniet 
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på deres egne lån betalte 6 %, og i nogle tilfælde endda mere.265 
Optagelsen af lånet faldt sammen med andre store udgifter, der 
efterlod OK uden likvide midler. I krigstid var det ekstra dyrt at låne 
penge, og konsekvensen blev, at der stort set ikke blev udsendt skibe 
indtil OKs nedlæggelse i 1729. Undtagelsen var et enkelt skib i 1720, 
der dog ikke hjemførte tilstrækkelig med varer til at trække handelen 
ud af dødvandet.  
 Handelskompagniet havde stadig en række skibe, men på grund af 
den økonomiske situation måtte man nøjes med at sende skibene af 
sted med fragt for private købmænd. Herved opretholdte man 
forbindelsen med Trankebar, men det hjalp ikke på handelen, da 
skibene kun medbragte andres varer. Med tiden gik skibene et efter et 
tabt. I Asien kom det så vidt, at handelskompagniets skibe lå oplagt til 
reparation løbende i starten af 1720’erne. Rådet på Trankebar så det 
imidlertid som en fordel, idet man derved sparede penge til mandskab 
og udrustning.266 De sidste skibe var mere en byrde end et aktiv for 
OK, hvilket fik direktion til at bemærke at: ”Det var bedre, om vi slet 
ingen skibe har”.267 
 Direktionen måtte i den situation ty til at bønfalde kongen om 
hjælp. I 1722 ansøgte OKs direktører, med grev Danneskiold-Laurvig i 
spidsen, om lov til at optage grev Gyldensten i direktionen. 
Ansøgningen var nødvendig fordi grev Gyldensten var franskmand og 
af den reformerte tro, ikke den lutherske. Året efter gentog man 
ansøgningen med en fransk katolik, grev Boisset. I sær grev 
Gyldensten havde ry for at være en dygtig forretningsmand, men lige 
lidt hjalp det.268 I forbindelse med problemerne i OK er det uvist om 
direktionen havde benyttet sig af punkt 19 i instruksen af 1699, der 
blev givet i forbindelse med oktrojen i 1698. Den foreskrev at 
direktørerne og hovedaktionærerne tilsammen skulle indskyde 100.000 
rd. hvis OK havde behov for det, og i øvrigt at indskyde pengene så 
ofte som det var nødvendigt.269  
 Til sidst så OKs direktion sig nødsaget til i 1726 at klage til kongen 
på vegne af det betrængte handelskompagni. Ønsket fra 
direktionsmedlemmerne Danneskiold-Laurvig, Gyldensten, Wilhelm 
Edinger og Christian Schupp var, at OKs forhold skulle revideres med 
henblik på at afhjælpe de økonomiske problemer. Heri lå også et 
ønske om en ny kapitalindsprøjtning, eller til nød overdragelse af 
fregatten ”Søridderen”, til handelskompagniet. Direktionen benyttede 
lejligheden til at rejse en række punkter, såsom at man ønskede 
fritagelse fra en afgift og at optage et lån på 150.000 rd. til 5 % i rente. 

                                                 
265 Holm. 1891. s. 439. 
266 Olsen. 1967. s. 241. 
267 Olsen. 1967. s. 237, 240. 
268 Holm. 1891. s. 438-439. 
269 Feldbæk. 1986b. s. 58. 



 88 

Dertil undskyldte direktionen handelskompagniets ringe stand med, at 
der under krigen ikke havde været konvojering af deres skibe, og at 
pesten i 1711 havde taget hårdt på handelen. Pesten medførte 
karantæner, der gjorde det vanskeligt at reeksportere de hjembragte 
varer. Derudover havde kongen selv hæmmet handelskompagniets 
virksomhed ved i 1711 at optage et lån på 50.000 rd. til 5 % i OK. Det 
faldt desuden sammen med tilbagebetaling af anden gæld og en af 
hovedparticipanterne, der trak sin 87.000 rd. store post ud af 
kompagniet. I alt medførte det, at man måtte udbetale 163.000 rd. 
Ifølge direktionen bevirkede det, at andre investorer også havde 
ønsket at trække sig ud, og at det efterfølgende havde været svært at 
lokke ny kapital til handelskompagniet. Samlet set var 
handelskompagniet i store problemer. Direktionen mente dog ikke, de 
havde gjort noget forkert, men at problemerne var opstået på grund 
af, hvordan andre havde handlet, heriblandt også kongen.270  
 I første omgang afvistes staten at støtte handelskompagniet med 
ordene: ”Det ville være ubilligt, om det danske land skulle kontribuere 
til handels fortsættelse, som alene tjener partikulære interesser.”271 Om 
det er en klage over, at få personer i OK handlede til egen vindings 
skyld, eller om, det var fordi, at handelen med Asien overordnet set 
kun kom en bestemt gruppe mennesker til gode, er uklart. Dog er det 
mest sandsynligt møntet på, at få personer tilgodeså dem selv i 
forbindelse med handelen. Især da handel generelt blev betragtet som 
gavnligt for den samlede nationaløkonomi, som det blandt andet 
fremgår af både Hørnings og senere Thotts skrifter om Danmark-
Norges økonomi. Kritikken skal ligeledes ses i lyset af den generelle 
holdning under Frederik d. 4 til at subsidiere industrielle og 
handelsmæssige tiltag. Det var som bekendt ikke den måde staten 
ønskede at føre økonomisk politik.272 
 Foranlediget af direktionens klager indvilligede kongen alligevel i at 
undersøge handelskompagniets forhold. Til det formål blev der i 
oktober 1726 nedsat en 3 mands kommission, der i samarbejde med 
bogholder Frederik Holmsted gennemgik OKs virksomhed. 
Kommissionen kom til at bestå af justitsråderne August Frederik von 
Johnn, Daniel Benjamin Weyhe og sekretær Andreas Hojer. Ingen af 
de tre havde øjensynligt erfaring med handel og ingen af justitsråderne 
sad i kommercekollegiet eller handelskompagnierne. 273 Sekretær 
Andreas Hojer blev i 1729 udnævnt til kommercekollegiet, men var af 
profession jurist. Kommissionen kunne allerede i maj 1727 fremlægge 
den første delrapport angående OKs virksomhed. 
Kommissionsmedlemmerne afviste alle klagepunkter med, at de enten 
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var af minimal betydning eller noget handelskompagniet burde have 
forudset og håndteret bedre. Årsagen til hvorfor det var gået så galt 
ifølge analysen fra kommissionen var ganske klar, man havde 
simpelthen ikke været god nok. Det gjaldt i stort set alle aspekter af 
OKs virke: for lidt kapital til at begynde med, for dårlig udnyttelse af 
handelen i Asien, for meget privat handel ved siden af samt en række 
andre punkter.274 Efterfølgende udarbejdede kommissionen både en 
redegørelse for den ostindiske handels betydning for 
nationaløkonomien og to mulige løsninger på OKs gæld og 
hensygnende handel.275 
 Samlet set mente kommissionen at handelskompagniets virke 
havde haft et overskud på handelsbalancen på ca. 1,5 mil rd. Det tal 
dækkede imidlertid kun over udførsel og indførsel af varer, ikke 
udgifter til vedligeholdelse, drift og udrustning af skibe. Set i forhold 
til den nationaløkonomi indeholdt regnskabet heller ikke alle de 
fordele den danske økonomi som helhed nød af den ostindiske 
handel. Det gjaldt både den handel OKs folk havde drevet privat, men 
også de mange leverancer til handelskompagniet, som Københavns 
næringsliv og håndværksfag havde stået for. Begge dele var vanskelige 
at medregne, men kommissionen var overbevist om, at det var 
betydelige summer, det gjaldt. Især den handel handelskompagniets 
ansatte drev ved siden af, var en stor post. Det førte til, at 
kommissionen understregede handelens betydning for Danmark-
Norges økonomi, ikke mindst fordi man uden handelskompagniet og 
den direkte handel med Asien ville være tvunget til at købe de 
pågældende vare fra englænderne og hollænderne. Uden tvivl til en 
væsentlig højere pris.276   
 Kommissionen var således af den opfattelse, at handelen med 
Asien burde sikres, men det behøvede ikke nødvendigvis være gennem 
OK. Til det formål opstillede de to løsningsmodeller til kompagniets 
problemer. Gælden på 300.000 rd. hæftede aktionærerne under alle 
omstændigheder for, også hvis handelskompagniet blev nedlagt. Hvis 
man i stedet fik aktionærerne til at dække en del af gælden, kunne OK 
måske alligevel fortsætte, og aktionærerne kunne muligvis senere få 
deres penge tilbage. Vigtigst var det at betale al gæld til udenlandske 
kreditorer og samarbejdspartnerne indenfor fragt og handel. Herved 
kunne man undgå et alt for dårligt ry, og sikre sig at man fortsat kunne 
handle internationalt. Desuden skulle der oprettes en ny kapital på 
300.000 rd. placeret i en fond separat fra handelskompagniets tidligere 
økonomi.  
 Planen var meget omfattende og inkluderede også reformer af 
forholdene i kolonierne, samt et stort ønske om flere tilflyttere. 
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Handelen skulle udvides, så der altid var en arbejdskapital på 50.000 – 
60.000 rd. i Trankebar. Desuden skulle der søges om tilladelse til selv 
at slå mønter, sådan som de andre kolonimagter gjorde det i Indien. 
Endelig skulle den gamle målsætning om to skibe om året opfyldes for 
at sikre kontinuitet i handelen med Asien. Handelen skulle samtidig 
drives med større nidkærhed, og administrativt skulle der strammes op 
via en effektiv og hyppigere revision.277 
 Den anden plan var noget simplere og bestod grundlæggende blot 
af en aktieudvidelse. Løsningen på problemet skulle være at udstede 
5000 aktier af 100 rd. stykket, hvorved menigmand også fik en chance 
for at investere i den eventyrlige handel med Indien og Kina. 
Handelskompagniets gæld til direktørerne kunne samtidig udbetales 
med de nye aktier, så der kun manglede at blive solgt 3500 aktier. 
 Samlet for begge planer må vi efterfølgende konstatere, at de var 
meget urealistiske. Især den første plan må karakteriseres som meget 
fjern fra virkeligheden. Delen med at udrede gælden med udenlandske 
kreditorer og folk i fragtbranchen var god nok, forudsat at man kunne 
få direktionen til at skyde flere penge i foretagendet. En effektiv 
revision og de omtalte ændringer i foreholdende i kolonien kunne 
måske nok klares, om end det ville have været ualmindeligt svært at få 
flere tilflyttere til Trankebar. Østen havde ry for at være en dødsfælde 
for europæere, der ikke var vant til klimaet i Indien. I forvejen døde en 
stor del allerede under sejladsen, eller kort tid efter de ankom til 
Indien. At blive udsendt var nærmest en dødsdom, og derfor ikke 
noget man kunne lokke folk til at gøre frivilligt.  
 De resterende dele af planen illustrerer kommissionens mangel på 
tillid til direktionen, eller kommissionens egen manglende indsigt. De 
løsningsforslag, de kommer med, er netop OKs egen målsætning, 
såsom to skibe om året og større arbejdskapital i Asien. Ganske vist 
skulle handelskompagniet igen forsøge de to skibe om året med en ny 
aktiekapital på 300.000 rd., men de resterende ændringer ville 
formentlig ikke have forandret driften på Trankebar. Det hedder sig at 
handelen burde udvides og drives med større nidkærhed. Det havde 
OK også forsøgt, men på grund af den store afstand havde 
direktionen ikke haft held til at styre deres embedsmænds virke i 
Trankebar. I tilfældet med John Sigismund Hassius, der var 
kommandant på Trankebar 1707-1716, havde direktionen flere gange 
klaget over hans arbejde og det evindelig underskud i Trankebar. 
Alligevel lykkedes ikke at lave et overskud i Trankebar, selvom 
handelskompagniets i netop de år sendte to skibe om året, og generelt 
anstrengte sig for at holde handelen i live efter fredsslutningen.278 
Tilfældet var ikke enestående, direktionen havde gentagende gange 
svært ved at få embedsmændene til at følge ordre. I stedet brugte de 
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samme embedsmænd tid og penge på deres egen handel, til tider 
direkte til skade for OK, som når skibene blev voldsomt forsinket 
eksempelvis ved Kap-kolonierne, fordi skibets ledelse og besætning 
skulle handle deres egne varer før de ville sejle videre.279 
 Samtidig redegjorde kommissionen heller ikke for, hvorfra de 
300.000 rd. skulle komme. En ny kapitalindsprøjtning fra direktion var 
næppe mulig; de skulle i forvejen dække en stor del af den oprindelige 
gæld på ligeledes 300.000 rd. En aktieudvidelse, der kunne bidrage 
med den ønskede sum, har også været urealistisk i et land stadig 
medtaget af 11 års krig, og så oven i købet til et handelskompagni, der 
havde dårlig kreditværdighed og stor gæld. Kommission undviger eller 
ignorerer dette punkt, så vi ved ikke, hvad de havde i tankerne. Det 
virker dog urealistisk at rejse de beløb, der var på tale.  
 Planen med 5000 aktier af 100 rd. kunne potentielt rejse 500.000 
rd. hvoraf direktionen fik deres lån dækket med de 150.000 af pengene 
udbetalt i aktier. De resterende 350.000 rd. skulle findes blandt den 
almindelige og mindre formuende del af befolkningen. Fra starten af 
havde begge handelskompagnier haft problemer med både at sælge 
aktier og at få folk til at indbetale de penge, de skyldte til kompagniet. 
I efterkrigsårenes dyrtid virker det igen urealistisk at finde den slags 
summer blandt mellemklassen og landbefolkningen. Til dels på grund 
af den generelle økonomiske situation, der kombineret med 
kompagniets problemer ikke kan have virket tiltrækkende. Tidligere 
havde blot et enkelt rigt lastet skib kunne skabe eufori og tro på 
handelskompagniet, men de sidste to skibe var ankommet til 
København uden ladning overhovedet. 
 Vurdering om, hvorvidt planerne kunne lade sig gøre, må 
imidlertid forblive akademiske, for ingen af dem blev efterprøvet. 
Kommission har måske godt været klar over det urealistiske i 
forslagene. I hvert fald åbnede de også for den mulighed, at kongen 
bare kunne lade direktionen og handelskompagniet klare sig selv. Det 
gjorde de velvidende, at det formentlig ville føre til nedlæggelse af OK 
og tilbagelevering af oktrojen og kolonien. I den situation var der ikke 
noget til hinder for at man efterfølgende kunne starte et nyt 
handelskompagni, endda uden den tyngende gæld fra OK. Helst skulle 
man sørge for at holde handelen med Asien åben, så folk kunne se 
hvor attraktiv den var. Hvis det kunne vise, at der var penge at tjene 
på handelen med Asien, ville det forhåbentlig skabe interesse for et nyt 
handelskompagni.280 
 Kommissionen var således ikke villig til at anbefale at staten 
støttede OK, helt på linje med udgangspunktet, at ”det ville være 
ubilligt” at støtte en handel, der kun kom de få til gode.281 Det endda 
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på trods af at kommissionen udmærket godt var klar over den store 
afledte aktivitet handelskompagniet skabte med sin handel. Set i lyset 
af den generelle holdning til handel under Frederik d. 4, kan det ikke 
undre at man ikke ønskede at hjælpe OK. Alene det at indløse gælden 
så handelskompagniet igen ville være i stand til at drive virksomheden, 
ville være en bekostelig affære. Samtidig ville kommissionens planer 
naturligvis skulle effektueres, i et forsøg på at vende udviklingen. I den 
situation var der stadig ingen garantier for det ville hjælpe på handelen.  
 De sidste to skibe handelskompagniet havde i fart til Asien var 
”Grev Laurvig” og ”Den Gyldne Løve”. Den økonomiske situation 
gjorde det umuligt at udruste flere. I marts 1729 havde man fået nok af 
problemerne med OK. Kongen udstedte en plakat, der gav 
direktionen to måneder til selv at løse problemerne og forsætte 
handelen, ellers måtte handelskompagniet selv bære tabene. Kongen 
nægtede selv at deltage enten ved støtte eller sågar blot at møde op til 
møderne. Direktionen opgav, og overdrog d. 23. april 1729 oktrojen 
og Trankebar til staten.282 Gunnar Olsens version, hvor OK blev 
opløst fordi de to ovennævnte skib kom hjem uden varer, passer ikke 
med datoerne, da beslutningen om opløsningen blev taget allerede i 
april, mens skibene først kom hjem i efteråret.283  
 Staten ønskede imidlertid ikke selv at drive det underskudsgivende 
Trankebar og handelen, og da en af kongens betroede, Christian 
Ditlev Reventlow, der i forvejen var blevet hjemkaldt for at stå for 
genopbygningen efter Københavns brand i 1728, blev han ligeledes 
gjort ansvarlig for at organisere både handelen og et nyt 
handelskompagni.284 Handelen på Indien og Kina fortsatte således, da 
et interessentskab blev dannet allerede kort tid efter OKs opløsning. 
Med kongens billigelse og samme toldrettigheder som OK udrustedes 
der to skibe til Trankebar, og året efter tre skibe, hvoraf det ene gik til 
Kina.285 Interessentskabet, der overtog i 1729 fortsatte med at have 
succes i starten af 1730’erne, og i april 1732 blev der udstedt en ny 
oktroj til Asien, tildelt Asiatiske Kompagni. 
 Den måde hvorpå AK afløste OK er blevet beskrevet med ”Hele 
transaktionen var formentlig nøje planlagt, både fra kongen og de 
københavnske købmænds side”.286 Målet skulle netop have været, at 
undgå at vedgå sig det gamle handelskompagnis arv og gæld. Set i lyset 
af udtalelsen fra kommissionen om, at det var en dårlig ide at støtte en 
handel der kun tjente partikulære interesser,287 må man i hvert fald gå 
ud fra at staten ikke troede på OKs videre muligheder.  
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 Det nye handelskompagni fik så prominente købmænd som 
Frederik Holmsted, Gørris Klaumann, Wilhelm Edinger og Hans 
Jørgen Soelberg i direktionen, nogle af Københavns rigeste købmænd. 
Desværre indeholder OKs arkiv ikke oplysninger over hvilke 
interessenter der sad i handelskompagniets da det blev nedlagt.288 Det 
havde ellers været interessant at se hvor mange af disse der 
accepterede tabet men efterfølgende investerede i AK. Holmsted var 
eksempelvis bogholder, og generelt må det formodes, at 
storkøbmændene alle har haft forretning med OK, og i den 
forbindelse penge til gode i det forgældede handelskompagni.  

 
Vestindisk-guineisk Kompagni 
 De vanskelige tider indtil 1699 havde tæret hårdt på det ambitiøse 
projekt, om end den givtige neutralitet under arvefølgekrigene havde 
hjulpet. Kolonien St. Thomas var etableret og opdyrket, men Vg-K 
manglede likvide midler til at optrappe handelen. Det største problem 
var, at der ikke blev sendt nok skibe til hverken Afrika eller 
Vestindien. 
 Det nye århundrede fik, set med Vestindisk-guineisk Kompagnis 
øjne, en god start, da den Spanske Arvefølgekrig brød ud i 1701. Den 
involverede oven i købet Danmarks fire største konkurrenter i 
Vestindien: Frankrig, Spanien, England og Holland. De to førstnævnte 
kæmpede imod de to sidstnævnte indtil 1713. Det betød en lukrativ 
neutralitetshandel for handelskompagniet. De krigsførende lande 
sendte nemlig en stigende mængde af deres varer med danske neutrale 
skibe til Europa, for at undgå at blive ombragt af fjendtlige kapere. Da 
Vg-K stadig led under mangel på likvide midler, var det begrænset 
hvor mange skibe, der kunne udsendes, selv med de gunstige 
konjunkturer. Dog nød især St. Thomas godt af krigen, da øen var den 
eneste neutrale havn i Caribien. Derfor tiltrak den sig en stor 
transithandel, med dertil hørende øgede velstand på øen. Vg-K tjente 
også flere penge gennem den øgede handel og toldindtægter. Samtidig 
styrkede det også kolonien som helhed, da planterne også tjente penge 
og blev rigere.289 
 Handelskompagniet mente dog ikke, at man tjente nok penge på 
den omfangsrige handel på St. Thomas. Direktionen påbød derfor det 
sekrete råd på øen at indføre en ekstratold. Den blev pr. 6. februar 
1704 fastsat til 6 % for al handel til fremmede. Fra Vg-Ks side var 
man tilfreds, men ønskede alligevel tolden sat op til 20 %. 
Guvernementet så en så høj toldsats som meget skadelig og frygtede, 
det kunne føre til oprør. Direktionen argumenterede med, at man ikke 
behøvede sige noget til plantageejerne, hvis bare handelen gik fra 
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plantageejerne via handelskompagniet til de udenlandske opkøbere. I 
sidste ende blev 20 % tolden dog skrinlagt. I den forbindelse har 
direktionen nok ikke været opmærksom på, hvor tæt forbundet især de 
hollandske handelsforbindelser i Caribien var. St. Thomas var 
hovedsagligt befolket af hollændere, og selv de danske 
kompagniansatte på øen var efterhånden giftet ind i de hollandsk-
vestindiske plantageejerfamilier.290  
 Netop handelskompagniets toldpolitik førte til, at der i 1706 blev 
sendt en delegation til København, for at forhandle direkte med 
direktionen. Ud over toldspørgsmålet var forholdet ikke for godt 
mellem plantageejerne og direktionen. Stridigheder omkring valget af 
en ny guvernør, da guvernør Lorentz døde i 1702, havde medført et 
yderligere skel i mellem Vestindien og København. Indbyggerne 
pegede i den situation på Claus Hansen, hvilket funktionærerne på øen 
bøjede sig for. Kompagnifunktionærerne på St. Thomas, der skulle 
repræsentere handelskompagniet i disse situationer, var selv 
plantageejere eller private handlende, så de har formentlig også været 
interesseret i at få en lokal som guvernør. 
 På vegne af plantageejerne blev Andreas Zinck og Anthony 
Zytsema således sendt til København. Kravene var blandt andet, at der 
skulle gøres mere for at få de opbragte skibe tilbage fra krigsførende 
nationer og afskaffelse af afgiften for folk, der flyttede til en anden ø. 
Disse og andre krav afviste direktionen, men lovede, at de ville 
overveje deres ønsker. Resultatet var så skuffende for plantageejerne 
på St. Thomas, at de to deputerede måtte søge handelskompagniet om 
beskyttelse.291 
 Ved Claus Hansens død i 1706 blev Joachim von Holten udnævnt. 
Von Holten døde i 1708, hvorpå bogholderen fik tilsneget sig posten 
som guvernør. I København mente man, han havde været i ledtog 
med von Holten og handlet imod handelskompagniets interesser, 
hvorfor de i stedet udpegede Mikkel Crone. Han havde ellers tidligere 
gjort sig mindre heldigt bemærket som guvernør på Trankebar, men 
direktionen mente, det var vigtigt med en udefrakommende uden 
forbindelser til indbyggerne, men stadig med erfaringer fra handel. I 
hans tid var det store emne, hvorvidt der skulle være frihandel på St. 
Thomas. Vg-K gik med til at gøre et forsøg, forudsat at de stadig 
havde monopol på indførsel af varer i Danmark-Norge og 
hertugdømmerne, samt at de var eneimportør af danskproducerede 
varer til St. Thomas. Det sidste punkt bortfaldt dog, da 
handelskompagniet ikke lå inde med nogen af de varer på St. 
Thomas.292 
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 Efter fredsslutningen i 1713 vendte forholdende tilbage til det 
normale, og hollænderne overtog igen rollen som den førende 
konkurrent til Danmark og Vg-K. Frankrig og England havde 
efterhånden så stærk en handel og handelsflåde at hollænderne ikke 
længere kunne gøre sig gældende som mellemled. Men over for et 
svagere land, som Danmark-Norge, var hollænderne stadig i stand til 
at dominere handelen. Det gjaldt især i Vestindien, hvor hollænderne, 
ud over at være gift ind i administrationen på St. Thomas, også havde 
familieforbindelse med et netværk af hollandske købmænd både i 
Europa, på Curacao og i Nordamerika. Det gav hollænderne en unik 
mulighed for at sætte sig på handelen, da deres forbindelser gav dem 
et større kreditnetværk og bedre afsætningsmuligheder. 
Handelskompagniet var i den forbindelse overbeviste om, at det kun 
var hollænderne, der tjente på frihandelen på St. Thomas.293 
 Forholdet mellem handelskompagni og koloni var gradvist blevet 
dårligere, og det fik i 1715 plantageejerne til at sende endnu en 
delegation til København. Den bestod af de tre plantageejere Jørgen 
Carstensen, Jan Jansen de Wint og Jacob Magens. Guvernør Crone 
mente, han sagtens kunne klare problemet på St. Thomas, hvis bare 
han fik et fuldt bemandet skib med 150 kanoner. Det havde Vg-K dog 
ikke, og i stedet måtte Crone nøjes at rådgive direktionen. Crone 
mente, at plantageejernes egentlige mål var at få handelskompagniet 
ophævet. Det er ikke utænkeligt, men det fremgik ikke af de 
deputeredes fremlæggelse i København.294 
 Direktion tog ikke delegationens 13 klagepunkter særligt seriøst. 
Alene den første behandling og svar tog to måneder. De deputerede 
var meget utilfredse med behandlingen, og anmodede i to omgange 
direktionen om en fortsat dialog. Det sidste forsøg på at få direktionen 
i tale, indsendt d. 21. december, truede de endda med at gå til kongen. 
Den klage er formentlig indgået lige før årsskiftet, idet gehejmerådet 
på kongens vegne i starten af januar 1716 ønskede en redegørelse fra 
direktionen.295 Kernen i delegationens punkter var ønsket om frit at 
kunne handle med Europa og Amerika, frit at kunne rejse fra øen 
uden at skulle betale afgift, stemmeret i det sekrete råd på lige fod med 
guvernøren samt diverse økonomiske kompensationer og eftergivelse 
af gæld. Direktionen afslog alle punkter. 
 Hovedproblemet var ønsket om frihandel og større frihed til 
kolonisterne. Fra direktionens side mente man, at forslagene ville 
resultere i, at handelskompagniet stod tilbage kun med udgifter. 
Konsekvensen ville være enden på Vg-K. Det var ikke så meget selve 
kompagniets mulige undergang, der var problemet, men det ville 
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efterlade både direktionen og deres venner med store økonomiske tab, 
da de alle havde lånt store beløb til kompagniet.296  
 Selvom delegationen således ikke direkte foreslog kongen at 
ophæve Vg-K og selv overtage kolonien, hvilket Crone ellers havde 
mistænkt plantageejerne for at ønske, så ville det efter direktionens 
opfattelse blive resultatet, hvis kongen accepterede forslagene. På 
baggrund af et fire personer stort udvalg fra gehejmerådet blev der 
udarbejdet et kompromisforslag.297 Her skulle der vægtes imellem 
plantageejernes krav, Vg-Ks frygt for at miste eksistensgrundlaget og 
kongens egne hensyn til nationaløkonomien. Det sidste spørgsmål må 
formodes at have været det vigtigste for staten. Samtidig var der 
mange i centraladministrationen, der selv var aktionærer i 
handelskompagniet. Desuden sad kommercekollegiets præsident, Grev 
Carl Ahlefeldt også i Vg-Ks direktion siden 1703. Den potentielle 
interessekonflikt har dog næppe været aktuel, da Ahlefeldt grundet sin 
mangel på erfaring både med handel og administration betegnes som 
en frontfigur i kollegiet og handelskompagniet. Eksempelvis optræder 
Carl Ahlefeldts underskrift kun på fire ud af 85 resolutioner og møder 
indtil hans død i 1722, og kan således på ingen måde regnes for aktivt 
medlem med indflydelse på handelskompagniets udvikling.298 Samtidig 
figurerer Ahlefeldts underskrift heller ikke på kommercekollegiets 
udtalelse angående plantageejernes klager.299 
 Kompromisforslaget fra de fire gehejmerådsmedlemmer blev 
afvist, især af Vg-Ks direktion, der mente St. Thomas ifølge oktrojen 
var deres ejendom. Herefter fik kommercekollegiet sagen til udtalelse, 
og der blev nedsat en kommission med 4 medlemmer af 
kommercekollegiet og uvildige købmænd overfor Vg-K og 
kolonihandelen. Kollegiets gav overordnet set plantageejerne ret i 
deres klager, og vedgik at Vg-K ikke havde overholdt monopolets 
betingelser om at forsyne indbyggerne med de nødvendige varer. Med 
hensyn til spørgsmålet om frihandel, så man i kommercekollegiet 
ingen problemer i, som minimum, at have frihandel i forhold til de 
andre øer i Vestindien og det nordamerikanske marked, især ikke set i 
lyset af at handelskompagniet ikke havde kunnet forsyne øen, og i 
øvrigt højst udsendte et skib om året. Ligeledes gav man 
plantageejerne ret i, at det var urimeligt at Vg-K kunne aftage øens 
produkter til priser 1/6 under markedspris. Derudover medgav 
kollegiet at forsvaret var for dårligt, og foreslog at man fra statens side 
udstationerede en kommandant med ansvar for forsvaret, på Vg-Ks 
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regning, da handelskompagniets egne folk udelukkende bekymrede sig 
om handel.300  
 Kommissionens forslag var generelt en validering af 
plantageejernes klager. Som udgangspunkt var kommissionen nemlig 
enig med plantageejerne i at Vg-K ikke havde opfyldt kravet for 
monopolet, nemlig at forsyne øen med de nødvendige forsyninger. På 
de grundlag betvivlede kommission ligeledes mange af 
handelskompagniets rettigheder, såsom skatteprivilegier, og mente 
man godt kunne give handelen fri. På de juridiske og militære 
spørgsmål samt hvorvidt indbyggerne skulle betale både sjettedel og 
tiendedels skat ved fraflytning gav man også plantageejerne ret.301 
 På baggrund af kommissionens arbejde udarbejdede gehejmerådet 
en anbefaling til en løsning på problemet, som kongen efterfølgende 
fulgte. Kommissionens arbejde blev godtaget uden de store ændringer, 
dog anbefalede gehejmerådet, at frihandelen skulle bortfalde, såfremt 
Vg-K en dag var i stand til at forsyne øen og derved opfylde 
kriterierne for monopolet. Med hensyn til hvorvidt der skulle betales 
skat ved fraflytning af St. Thomas, blev skatten sat ned til 
tiendedelsskat. Rådet henstillede desuden Vg-K til at gøre noget for at 
forbedre forsvaret af øen, men pålagde dem ikke nogen konkrete 
initiativer.302 
 Internt i Vg-Ks direktion var Mathias Moth den stærke mand indtil 
hans død i 1719. Oprindelige var han under uddannelse til læge, men 
via søsterens forbindelse til Christian d. 5. gjorde han karriere i 
administrationen. Efter Christian d. 5’s død og sønnens Frederik d. 4’s 
kroning var Moth ikke længere kongens fortrolige. Det svækkede 
kraftigt han position, også i Vg-K. Samtidig mistede han i 1700 sin 
allierede i Vg-K, Jens Juel, da denne døde. Moth regnes dog stadig for 
at have været en magtfuld person, og selv 35 år senere skrev Frederik 
Holmsted, bogholder i Vg-K fra 1708 og frem, at Moths meninger om 
handelskompagniets virke havde stor betydning.303 Svækkelsen af hans 
position var ikke nok til at holde ham uden for indflydelse, og han 
vedblev at være aktiv helt frem til sin død i 1716.  
 Allerede under Moths ledelse havde der været økonomiske 
problemer foranlediget af blandt andet krigen. Den generelle mangel 
på likvide midler, som handelskompagniet havde lidt under i tidlige år 
fortsatte ind 1700-tallet. Under Moth og Juel var likviditetsproblemet 
angiveligt blevet løst via indskud fra de to direktører, mod obligation 
på 8 % om året. Efterfølgende ændrede den nye oktroj i 1697 den 
praksis, da der under punkt 19 i instruksen anføres at ”Direktörerne 
og Hovedparticipanterne skal pligtige vera, saa ofte kompagniets 
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tilstand det udkræver, at forskyde indtil Et hundrede tusend 
Rixdaler…”.304 I lyset af den potentielt meget drænende praksis 
instruksen foreskrev, har direktionen og hovedparticipanterne været 
nød til at søge alternative løsninger på likviditetsproblemet. 
 Udbruddet af Store Nordiske Krig betød desuden, at Vg-Ks skibe 
fik problemer med at få varerne til København. Turen rundt om 
Skagen var i forvejen farlig med stor risiko for skibsforlis. Med krigen 
øgedes risikoen, da man nu også blev udsat for svenske kapere. For et 
handelskompagni med økonomiske problemer ville tabt skib være en 
økonomisk katastrofe der kunne betyde handelskompagniets endeligt. 
Følgelig valgte direktionen at lade skibene gå ind i Amsterdam. Derved 
risikerede man ikke at miste skibet, men samtidig kom der ingen 
vestindiske varer til København. Økonomisk gik det meste af 
fortjenesten derved også til kommissæren i Amsterdam, mens der ikke 
var nogen returvarer til handelskompagniets mange købmænd. De 
københavnske købmænds så i den situation en mulighed for at tjene 
penge, ved at forsyne Vg-K med lån til gengæld for rentegivende 
obligationer.305 
 Det er vanskeligt præcist at udrede, hvordan regnskabet har 
fungeret, blandt andet da der ikke findes et regnskab over indskud fra 
participanterne. Det ser ud til at man, i stedet for at skulle investere 
yderligere i Vg-Ks aktiviteter, som punkt 19 i instruksen foreskrev, 
lånte pengene til handelskompagniet. Herved ville direktørerne tjene 
penge på at udlåne til dets drift. Derudover fik man ved at låne 
pengene til handelskompagniet som minimum et håb om at få 
pengene igen. Ved et indskud var pengene indbetalt til Vg-K, uden at 
man kunne gøre krav på at få pengene igen. Med et lån skulle pengene 
trods alt betales tilbage. Selv hvis Vg-K gik konkurs, kunne man håbe 
på, at kongen overtog handelskompagniet, som det var sket i Frankrig, 
og i den forbindelse dækkede al gæld.306 Ved en regulær konkurs kunne 
man stadig gøre krav gældende overfor konkursboet, og måske stadig 
få nogen af pengene igen, om end det må betegnes som mere 
tvivlsomt. 
 Der ses ikke nogen tegn på at punkt 19 i instruksen blev taget i 
anvendelse. Det eneste indskud der finder sted er et 30 % forskud i 
1723. Eksempelvis har Halding opgjort, at hverken Køcker eller 
Soelberg på noget tidspunkt mellem Kløckers optagelse i direktionen i 
1723 og indtil 1730 indbetalte indskud i en størrelsesorden der kan 
henføres til punkt 19. Hun konkluderer på den baggrund, at 
regnskaberne enten er gået, eller at der ikke er blevet ført regnskab 
over dem.307 Halding ses i øvrigt kun at forholde sig til tal, der er valgt 
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for at illustrere forholdet mellem hvor meget den enkelte skulle 
bidrage med at den endelige sum, men ikke til de 100.000. rd. 
instruksens har som øvre grænse for indskuddene.308 Summer i den 
størrelses orden har købmændene givetvis kviet sig ved. Muligheden 
foreligger derfor, at indskuddene slet ikke har fundet sted, og at driften 
alene foregik ved lånte penge.   
 Praksissen med de lånte penge førte i længden til at Vg-K endte 
med at operere med to regnskaber, da de lånte penge gik til 
udrustning, men aktiekapitalen ikke var involveret i driften. Långiverne 
var Vg-Ks egne direktører, hovedaktionærer og leverandører.309 
Resultatet blev at storkøbmændene i København blev knyttet tættere 
til handelskompagniet. Samtidig tjente købmændene gode penge på at 
låne til kompagniet. Eksempelvis tjente Hans Jørgen Soelberg i 
perioden 1722-1735 8.329 rd., 4 mk. og 4 sk. på at låne Vg-K i alt 
16.600 rd. Soelberg blev i 1719 aktionær i handelskompagniet, og i 
1723 hovedparticipant.310  
 Det samme gjorde sig gældende for hans kollega Abraham 
Kløcker, der ligeledes henholdsvis blev hovedparticipant i 1723 og 
direktør i 1728. De 8.300 rd. han udlånte til Vg-K indbragte i årene 
1724-1735 i alt 5.691 rd. og 15 sk.311 Fremgangsmåden var ikke 
nødvendigvis valgt for at trække penge ud af handelskompagniet; 
lånene var et nødvendigt supplement til kapitalen. Udover at man på 
den måde udskød problemet med at skaffe kapital til 
handelskompagniet, ved hele tiden at låne mindre summer til 
udrustning af skibe og indkøb af ladninger, så kostede lånene også Vg-
K penge i form af renter til dets egne direktionsmedlemmer og 
hovedparticipanter.   Faktum er desuden, at de Soelberg, Kløcker og 
andre købmænd i løbet af 10 år tjente ganske pænt på den valgte 
forretningsmodel. 
 Set i lyset af at Vg-K aktierne ikke gav noget udbytte, og at 
handelskompagniets skibe for det meste lagde til i Amsterdam i stedet 
for København under Store Nordiske Krig og indtil 1729, har 
købmændene i den periode investeret i Vg-K primært for at tjene på at 
låne til handelskompagniet. Først efter at handelskompagniet i 1729 
fik oprettet eget sukkerraffinaderi begyndte man igen at sende skibene 
til København. 312  
 Som nævnt er Vg-K blevet drevet uden yderligere indskud. Til 
gengæld ser vi måske her starten til det, der hos AK udviklede sig til 
opdelingen i to regnskaber i kraft af en kontinuerende fond og en 
cirkulerende fond. Der er mange sammenfald mellem den praksis der 
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blev indført i AK, og den der eksisterede i Vg-K især i 1720’erne ved, 
at man hentede midler udefra til de enkelte ekspeditioner. Formen var 
ikke den samme som senere under AK, men i kraft af at eksempelvis 
Soelberg og Holmsted både sad i Vg-K og var med til at udforme og 
oprette AK, er det nærliggende at se AK’s opdeling i to regnskaber 
som et udslag af de erfaringer man gjorde sig i Vg-K i 1720’erne.313 
 Koloniseringen af St. Jan. Selvom starten af 1700-tallet ikke 
forløb specielt positivt for Vg-K, så havde man alligevel held til at 
kolonisere endnu en ø i Vestindien. Der var tale det største projekt for 
kompagniet i tiden 1700-1730.  
 St. Thomas var i sagens natur, det var jo den første koloni i 
Vestindien, blevet koloniseret på baggrund af en ekspedition udsendt 
fra København. Med St. Jan var der snarere tale om et lokalt vestindisk 
projekt. I 1715 var der begyndende tegn på at jorden på St. Thomas 
var udpint, og mange plantere ønskede derfor at opdyrke jord på den 
nærliggende ø St. Jan. Således meddelte den afgående Guvernør Crone 
i 1715 at en gruppe af plantere på St. Thomas, med en Johan Heinrich 
Sieben i spidsen, havde planer om at bebygge St. Jan. Ifølge et brev fra 
Guvernør Bredal af november 1716, var det eneste, der afholdt 
planterne fra at begynde på St. Jan, frygten for, at englænderne ville 
modsætte sig.314 Der var ganske vist ingen englændere på øen, men de 
mente, at have krav på øen og ønskede i øvrigt, at begrænse andre 
landes koloniale udfoldelser.315 
 Vg-K var positivt indstillet overfor en kolonisering af St. Jan, og 
direktionen gav guvernør Bredal tilladelse til at gå videre med 
projektet. Med en styrke bestående af 20 plantere, 5 soldater og 16 
negre gik Bredal i land på St. Jan 25 marts. 1718. Han plantede det 
danske flag og skyndte sig så tilbage til St. Thomas sammen med 
planterne af frygt for, hvordan englænderne ville reagere. Englænderne 
forsøgte ved flere lejligheder, sidste gang i 1724, at true danskerne til at 
opgive St. Jan. Det nægtede Bredal, og englænderne lod danskerne 
blive på øen.316  
 Kolonisationen af St. Jan blev udført af planterne fra St. Thomas. 
De blev som oftest boende på hovedøen, mens de sendte en mand til 
at passe deres interesser på St. Jan. Guvernør Moth kunne i foråret 
1726 melde St. Jan fuldt beboet og opdyrket. Kun i meget få tilfælde 
var der kommet kolonister fra Danmark-Norge. Det blev heller ikke 
nødvendigt for Vg-K at sende hjælp til koloniseringen. Den 
nødvendige garnison og infrastruktur på St. Jan kom fra St. Thomas, 
hvor guvernøren stod for at sende soldater, slaver og betjente til den 
nye koloni. De folk, der blev sendt til St. Jan, manglede naturligvis på 
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St. Thomas, og det betød at man fra København var nødt til at sende 
flere folk til Vestindien. Men det gjaldt kun soldater og betjente, og 
her var der tale om et meget beskedent antal. Så sent som i 1733 
bestod garnisonen af en løjtnant, en korporal og seks soldater. 
Handelskompagniets udgifter til koloniseringen af St. Jan blev således 
afholdt af St. Thomas. Direktionen ser ud til at have været utroligt 
heldige med koloniseringen af St. Jan; de fik en koloni stort set gratis.  
 Alternativet til koloniseringen ved hjælp af lokale plantere og de af 
handelskompagniets folk, der allerede var i Vestindien, ville have været 
en fuldt udrustet ekspedition fra København. Det ville have været 
umådeligt omkostningsfuldt; penge handelskompagniet ville have 
skullet indkræve fra aktionærerne. Her ville mange sandsynligvis have 
undslået sig, især fordi Danmark-Norge på niende år deltog i Store 
Nordiske Krig mod Sverige. Siden krigens udbrud i 1709 var alle 
landets ressourcer gået til rustningsindustrien og soldaterne, samtidig 
med at handlen led under eksproprieringer af varer og skibe til 
krigsindsatsen.  
 I hele koloniseringsprocessen omkring St. Jan optræder kongen og 
statsmagten kun en enkelt gang, da Vg-K skal sikre sig, at englænderne 
ikke modsætter sig danskernes besættelse af øen. På 
handelskompagniets foranledning skal man fra central dansk side 
således have kontaktet det engelske hof for at sikre sig at de fulgte 
Charles d. 2.s’ ordre fra 1672. Handelskompagniet havde allerede i 
oktrojen fra 1697, oven i købet i den første paragraf, fået retten til at 
kolonisere Krabben Eyland og St. Jan. Oktrojen omtaler også i 
paragraf 2: ”Alle de öer, som kompagniet er ejende og endnu er 
ubebygt, saasom Krabben Eyland St: Jan og deslige”.317 Der var altså 
ikke direkte behov for at søge kongen om lov til koloniseringen, fra 
dansk side var opfattelsen at handelskompagniet allerede ejede St. Jan. 
Men af formelle hensyn var man naturligvis nødt til at have staten ind 
over koloniseringen. En af de vigtigste begivenheder skete således ikke 
engang på Vg-Ks initiativ, men på private plantageejeres. Det er endnu 
et eksempel på, at koloniseringen i Vestindien ikke nødvendigvis var et 
statsstyret middel til et mål. 
 Med hensyn til den afrikanske handel, så var det ikke imponerende 
hvordan Vg-K udnyttede mulighederne for trekantshandel. Den 
primære årsag for årene 1699-1730 var i første omgang de meget 
svingende priser, efterfulgt af Store Nordiske krig med tilhørende 
vanskeligheder for handelen generelt. Fra 1697 til 1721 blev der 
således kun udsendt 7 skibe der transporterede slaver fra Afrika til 
Vestindien.318 I 1720’erne hæmmede krige mellem og i de 
omkringliggende afrikanske stater yderligere handelen.319 
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 På trods af de mange problemer for Vg-K, så var man i stand til at 
udbetale udbytte, 12 % i 1714 og 8 % i 1721. I betragtning af at årene 
under og efter Store Nordiske Krig fra 1709-1720 normalt betegnes 
som meget vanskelige år for handelskompagnierne, er det meget 
overraskende at Vg-K havde overskud til at udbetale penge til 
aktionærerne; i øvrigt handelskompagniets to eneste gange fra 1671 og 
frem til 1734 hvor.320 Der er ikke umiddelbart nogen forklaring på 
hvorfor Vg-K i netop 1712 og 1721 udbetalte udbytte. Det virker især 
besynderligt i betragtning af at handelskompagniet fra 1723 og frem til 
kapitalindskuddet i 1734 foranlediget af købet af St. Croix måtte låne 
sig frem hos aktionærerne til 6 % i rente.321 
  
Kommissionen af 9. nov. 1726 angående en mulig 
forening af Ostindisk og Vestindisk Kompagni  
 Problemerne i OK var for så vidt ikke Vg-Ks problem. I 1726 
forsøgte man imidlertid fra statens side at koble de to 
handelskompagnier sammen, formentlig for ikke selv at skulle 
overtage hverken OK eller kolonien og handelsstationerne i Asien. Til 
det formål blev der på baggrund af et reskript fra Frederik d. 4. 
etableret en kommission. Formålet var ifølge reskriptet at søge en 
sammenlægning af de to handelskompagnier, da det ville være ”til det 
Ostindiske Companies fordeel og /kraft, om det med det Vestindisk-
guineiske Kompagni blev combineret”.322 Kommission kom til at bestå 
af Weyle, Hojer og von Johnn, de samme tre der havde siddet i 
kommissionen angående OKs tilstand. Eftersom 
kommissionsmedlemmerne omtaler kongens svar som et reskript må 
der foreligge en oprindelig forespørgsel til kongen. Denne 
forespørgsel er ikke vedlagt kommissionspapirerne, men siden 
reskriptet er adresseret til de tre herrer i kommissionen er det rimeligt 
at antage, at de også, på baggrund af deres arbejde med kommissionen 
angående Oks tilstand, er de oprindelige stillere af forespørgslen.  
 Kommissionen udbad sig Vg-Ks direktions syn på sagen. Her var 
man ikke positivt indstillet overfor tanken om at overtage en inaktiv 
gældspost, hvilket OK jo reelt var. Direktionen undslog sig, blandt 
med reference til plantageejerne og kommissionen af 1716 i 
forbindelse med klagerne fra St. Thomas.323 I den forbindelse havde en 
kommission nået en løsning hvor Vg-K havde mistet en række af 
privilegierne, deri blandt monopolet, i de perioder hvor Vg-K ikke var 
i stand til at forsyne kolonisterne med de nødvendige vare.324 Det blev 
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nu brugt som en undskyldning fra direktionens side, samt at man 
henviste til at det generelt gik dårligt.  
 Kommissionen har tydeligvis ment at direktion ikke var ærlig 
omkring Vg-Ks tilstand, hvorfor man på skrift forlangte at 
handelskompagniets bogholder, Frederik Holmsted, skulle udlevere en 
række oplysning. Til direktionens store fortrydelse fulgte Holmsted 
kommissionens ordre, hvorefter han måtte forklare sig med at 
kommissionen havde krævet det under henvisning til den kongelige 
reskript, der lå til grund for kommissionens arbejde. Selvom der blandt 
kommissionspapirerne findes en opgørelse hvor det fremgår at 
plantageejerne på De Vestindiske Øer skyldte handelskompagniet i alt 
181.000 rd., og at Vg-K således havde betydelig økonomiske 
ressourcer man eventuelt kunne inddrive, så faldt den foreslåede 
sammenlægning. Direktionens modvilje var for stor.325 
 En kombination af de to handelskompagnier kunne ellers have løst 
situationen, hvor OK ellers var tæt på at gå under. Kongen interesse 
for den sammenlægning kommissionen blev nedsat for at gennemføre 
var ikke nok til at det kunne gennemføres. Staten var tydeligvis ikke i 
stand til at gennemtrumfe sammenlægningen overfor en modvillig 
direktion, og staten har således ikke haft mulighed for at statsstyre 
handelskompagniet – uanset om man mente det var nødvendigt for at 
holde den asiatiske handel i live. 
 

Handelskompagniernes økonomiske betydning  
 

 I tiden efter afslutningen på Store Nordiske Krig i 1720 blev det 
ostindiske eventyr igen taget op til overvejelse. Generelt var 
stemningen imod handelen med Asien. Specifikt gik kritikken på, at de 
eneste varer, Danmark-Norge havde at tilbyde var penge, hvorved 
man gennem den asiatiske handel drænede landet for rede penge. Den 
vestindiske handel, der havde ligget stille indtil 1697, nåede dog et 
niveau hvor der blev udsendt skibe, men ikke nær så mange som man 
havde ønsket. 
 
Ostindisk Kompagni 
 Handelen på Asien led under krigen, og man var ikke i stand til 
fuldt at genoprette den i årene efter freden.  Fra 1699 til 1709 valgte 
man at udbetale 140.000 rd. til aktionærerne og 50.000 til direktørerne. 
Uheldigvis var det penge handelskompagniet ikke havde tilovers, 
hvorfor skibene måtte udrustes for lånte penge. Eksempelvis var 
direktionen i 1707-08 kun i stand til at rejse ca. 11,7 % af pengene til 
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udrustningen af skibe.326 Kort efter fulgte udbruddet af Store Nordiske 
Krig i 1709. I den forbindelse optog Frederik d. 4 i 1711 et lån på 
50.000 rd.327 Lånet blev ganske vist efterfølgende betalt tilbage i 1722, 
men det bidrog i 1711 til at man ikke længere havde nogen penge til at 
udruste skibe for, med en langsom deroute til følge. Samlet set led 
handelskompagniet i højere og højere grad af mangel på kapital, som 
det også fremgår af direktionens klage fra 1726, der er refereret 
ovenfor. 
 OK var således meget lidt aktive i årene 1699-1730. Efter den gode 
periode under krigene i starten af 1700-tallet, faldt 
handelskompagniets aktivitet så meget, at ikke spillede nogen rolle i 
den dansk-norske økonomi. Potentialet var der stadig, som det 
fremgår af kommissionens analyse af handelskompagniets situation i 
1720’erne. Netop den situation, at et potentielt indbringende marked 
led under et uvirksomt handelskompagni, har formentlig været 
medvirkende til at man besluttede at der ikke var grund til at støtte 
OK. Den ostindiske handel var således, samlet set, i årene 1699-1730 
fuldstændig uden betydning for den danske handel. Det dækker ganske 
vist over perioden med handel under neutralitet indtil 1704, hvor det 
gik godt. Selv efter freden brød ud i Europa lykkedes det OK at sende 
2 skibe om året, og i årene 1701-1708 udsendtes laster for 800.000 rd., 
om end et skib gik ned med hele 130.000 rd.  Men for resten af 
perioden er der tale om en lang nedgang uden udsending af skibe, der 
ender med opløsningen af OK. Netop i kraft af, at så få skibe blev 
udsendt, og endnu færre nåede hjem, havde OK reelt ingen betydning 
for økonomien. 
 

Vestindisk-guineisk Kompagni 
 Udviklingen i starten af 1700-tallet gjorde, at man senest i 1716 
overgik til udelukkende at finansiere handel og udrustning ved hjælp af 
lån optaget hos direktører, aktionærer og leverandører ved 
handelskompagniet. Selve aktiekapitalen blev ikke anvendt til de 
formål. Den har efter alt at dømme været ikke-eksisterende. Reelt har 
man således kørt med en betragtelig gæld. I den sammenhæng er det 
besynderligt, at man valgte at udbetale aktieudbytte i 1714 og 1721. 
OK blev i 1711 tvunget til at låne sin kapital ud til kongen mod 5 % i 
rente. Handelskompagniets egne lån var i bedste fald til 6 % i rente. 
Måske har direktionen i Vg-K været bange for, at deres penge skulle 
blive inddraget på samme måde, og skyndt sig at udbetale pengene til 
aktionærerne, direktionen var jo også selv aktionærer. Efterfølgende 
kunne man så tjene på at låne handelskompagniet penge. Risikoen for 
at tabe pengene må i den situation være den afgørende faktor for, om 
det kan betegnes som en velgørende eller profitabel handling at låne 
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Vg-K penge. I denne situation var det tydeligvis et spørgsmål om 
profit for købmændene. Med lånene løste de måske nok det 
umiddelbare pengeproblem, men i længden tyngede det yderligere på 
handelskompagniets pressede økonomi at skulle betale renter på 
lånene. 
 I forhold til den økonomiske betydning af Vg-K, kostede Store 
Nordiske Krig dyrt. Under konflikten blev der kun udsendt få skibe, 
og i længden gik man over til at udruste skibe i Amsterdam, og 
ligeledes lade dem ligge til der ved hjemkomsten. Derved undgik man 
krigens direkte farer i form af svenske kaperer, men samtidig forsvandt 
handelskompagniets økonomiske betydning for København næsten 
helt, da der hverken blev udrustet skibe i eller hjemført varer til 
København før 1729. 

 
Delkonklusion 
 

Handelskompagnierne  
 På trods af den lovende start på århundredet gennem 
neutralitetshandelen under den Spanske Arvefølge Krig, der meget 
belejligt involverede alle de konkurrerende kolonimagter, så formåede 
handelskompagnierne ikke at bevare væksten efter fredsslutningen i 
1713. Da havde Danmark-Norge allerede været i krig mod Sverige 
siden 1709. Udviklingen i årene 1699-1730 viser med al tydelighed, 
hvor afhængig den danske handel var af de udenrigspolitiske forhold. 
Selv en handelspolitisk sværvægter som Holland led økonomisk under 
de krige, landet deltog i, men den dansk-norske handel var så svag, at 
den kun blomstrede, når konkurrenterne var i krig. I lige konkurrence 
kunne den dansk-norske handel stadig ikke overvinde den hollandske, 
og det på trods af at den havde været for nedadgående siden 
englænderne og franskmændene i 1600-tallet lovgav for at udelukke 
hollænderne og få transithandelen på nationale hænder. 
 Netop krigen mod Sverige trak de sidste kræfter ud af 
handelskompagnierne. Det sidste dødsstød faldt for OKs vegne da 
kongen besluttede sig for at låne handelskompagniets kapital. Derved 
var direktionen efterladt uden midler til at udruste skibe eller skaffe 
ladninger. Det medførte en lånespiral, hvor handelskompagniet uden 
likvide midler var nødt til at låne sig frem til høje renter og 
efterfølgende bekostelige afdrag. Da lånet efter krigen blev betalt 
tilbage var det for sent, og OK var ikke længere i stand til aktivt at 
drive handel. 
 Set i forhold til statslig indblanding var 1699-1730 en meget rolig 
tid for handelskompagnierne. Allerede fra starten af perioden så vi, at 
kommercekollegiet ikke havde kolonier og handelskompagnierne som 
ressortområde. Kun i tilfældet med kommission, der skulle undersøge, 
hvorfor det var gået galt for OK, blev kollegiet inddraget. I forhold til, 
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at kollegiet havde til opgave at styrke dansk økonomi, er det 
bemærkelsesværdigt, at kollegiet ikke også skulle beskæftige sig med 
handelskompagnier. Eksempelvis stod de for at administrere og 
vurdere monopoler i manufakturer, men det gjaldt ikke, når det kom 
til udenrigshandelen. 
 Den generelle økonomiske politik under Frederik d. 4 er 
kendetegnet ved at fokusere på de traditionelle kerneområder. Nye 
manufaktur- og handelspolitiske tiltag var velkomne, men som det 
tydeligt fremgår af den industripolitik, der blev ført, så var man 
generelt ikke indstillet på at betale for industri eller handel i form af 
andet end symbolsk støtte til initiativtagerne. Enkelte monopoler og 
nye manufakturer blev ganske vist oprettet i perioden, men meget få 
med succes. En af de få nye manufakturer, der havde succes, var 
Frederik Holmsteds kattuntrykkeri. En succes, der formentlig kan 
tilskrives, at han netop fik monopol.328  
 Danmark-Norge førte således i årene 1699-1730 ikke en 
merkantilistisk politik med henblik på at øge andelen den dansk-
norske andel af handelen. Der var snare tale om en 
husholdningsøkonomi, hvor man søgte at maksimere det økonomiske 
udbytte nu og her, uden at ville investerer i noget der først senere ville 
give overskud. I den situation var handelskompagnierne naturligvis 
ikke attraktive. Set over perioden 1699-1730 var handelskompagnierne 
således reelt ikke en del af den økonomiske politik. Det var fint de var 
der, især når de hentede værdifulde varer hjem i store mængder. Men 
da det gik galt, var staten ikke stand til, og i kraft af den generelle 
økonomiske politik næppe heller interesseret i, at hjælpe 
handelskompagnierne. På trods af krigens omkostninger kom 
Danmark-Norge ud af den uden en stor gæld.329 Alligevel blev der ikke 
investeret i de svækkede handelskompagnier, om end kongen betalte 
lånet tilbage. OK formåede ikke at løse dets problemer, og kongen 
ønskede ikke at støtte et gældstynget handelskompagni, især når 
støtten kun ville gavne de få med partikulære interesser i handelen.  
 Mens staten ikke beskæftigede sig med handelskompagnierne, 
overtog købmændene endeligt forretningen. Tydeligst fremgår det hos 
Vg-K, hvor en række købmænd var i stand til at manøvrere sig ind i 
direktionen, og efterløbende drive en fordelagtig lånevirksomhed til 
Vg-K. I forhold til indblanding fra staten kunne en mand som Grev 
Carl Ahlefeldt have haft en betydelig rolle i form af at være både i 
direktionen for Vg-K og præsident for kommercekollegiet. Imidlertid 
ser han ud til at have været en kransekagefigur i kollegiet, og i 
handelskompagniet har han heller ikke været aktiv, som det fremgår af 
Direktions og Resulotionsprotokollen.330 Forventeligt nok sad der folk 

                                                 
328 Christensen. 1988. s. 186. 
329 Jespersen og Feldbæk. 2002. s.153. 
330 Vg-K pk. 15. Participant og direktionsbeslutninger. 1697-1734. 
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fra centraladministrationen i handelskompagniernes direktion, men 
den eneste der i perioden ser ud til at have været aktiv var Mathias 
Moth. Han havde imidlertid sin forbindelse til kongehuset gennem 
Christian d.5 og ikke Frederik d. 4, og kan således ikke betegnes som 
en kongeligt betroet, ej heller en mand med indflydelse på linie med 
hvad Jens Juel, på trods af dennes problematiske forhold til Christian 
d. 5, havde tidligere, eller eksempelvis senere direktører og præsidenter 
såsom J. S. Schulin og A. G. Moltke. 
 Vg-K overlevede utroligt nok perioden, og kom endda styrket ud 
af den i kraft af koloniseringen af St. Jan. Taktikken med at drive 
størstedelen af forretningen fra Amsterdam for lånte penge må 
betegnes både som en succes og godt købmandsskab. Til gengæld var 
det mindre hensigtsmæssigt overfor Danmark-Norges økonomi, der 
ved Vg-Ks praksis med at handle via Amsterdam fik minimalt udbytte 
af kolonierne og handelskompagniet. Taktikken lykkedes, og bevirkede 
blandt andet at Vg-K kunne holde skibsfarten til Vestindien 
nogenlunde ved lige.331 Selvom Danmark-Norge således ikke fik 
økonomisk gavn af handelskompagniets forretninger, så gjorde 
købmændene i Vg-K det tydeligvis, ellers havde storkøbmænd som 
Soelberg og Kløcker ikke investeret i handelskompagniet. Slet ikke 
allerede i henholdsvis 1719 og 1721.332 
 Holdning fra statens side har øjensynligt været, at 
handelskompagnier var fint og godt, men ikke noget man var 
interesseret i at støtte. Det var en forretning der nok tjente 
interessenterne i handelen og handelskompagnierne, men ikke staten. 
Til dels eksemplificeret ved at plantageejernes klager i 1716 fik staten 
til at fjerne en del af Vg-Ks monopolrettigheder såsom varer til under 
markedspris. En enevældig stat, der bifaldt og støttede et projekt man 
anså for vigtigt for Danmark-Norges fremtid, ville næppe svække det, 
selv hvis nogle plantageejere synes de blev behandlet uretfærdigt. Der 
var imidlertid andre ting der var vigtigere for Frederik d. 4., ikke 
mindst krig.333 Alternativt havde staten nok muligheder for at hjælpe 
handelskompagnierne i gang efter krigen. Såfremt der var tale om et 
statsligt projekt for at styrke handelen specifikt og økonomien 
generelt, kunne man ligefrem forvente en form for aktiv støtte. Det 
skete eksempelvis under Christian d. 5, der ganske vist undgik selv at 
betale kapitaludvidelse af Vg-K, ved at tvinge sine embedsmænd til at 
investere i handelskompagniet.334 

 

 

 

                                                 
331 Halding . 1969. s. 67 
332 Halding. 1969. s. 68. 
333 Jespersen og feldbæk. 2002. s. 153-157. 
334 Bro-Jørgensen. 1966. s. 107. Hornby. 1980. s. 62. Nørregård. 1968. s. 88-89. 
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Handelskompagniernes økonomiske betydning  
 Efter storhedstiden omkring 1700 kom der en mindre nedgang i 
aktiviteterne, da konkurrenterne efter fredsslutningen igen meldte sig 
på verdenshavene. Den spirende handel fik et kraftigt slag, da 
Danmark-Norge i 1709 engagerede sig i Store Nordiske Krig. I den 
situation udviklede handelskompagnierne sig afgørende forskelligt. 
Asien-handelen har tydeligvis været den mest sårbare, da den krævede 
større kapital til at udruste skibe og indkøbe ladninger af sølv og guld. 
Da OK i 1711 mistede det sidste af kapitalen i et tvangslån til staten, 
var det efterfølgende stort set uden muligheder for at drive handel på 
Asien. Alene det at låne sig til de summer, der skulle til, ville være at 
satse hele handelskompagniets eksistens. Samtidig var der den øgede 
risiko for opbringning, og at markedet i København generelt led under 
krigens ekstraskatter.  
 Vg-K havde ikke de samme problemer. Det var billigere at handle 
på Vestindien, både fordi der var kortere, men også fordi 
handelskompagniets selv havde en produktion på St. Thomas, der 
udnyttedes. Dertil kom, at Vg-K havde succes med at låne sig frem 
blandt kompagniets ansatte og medlemmer. Det er ikke umiddelbart 
klart hvorfor det lykkedes for Vg-K at fungerer ved at låne sig frem, 
mens OK ikke var i stand til at overleve. Som tidligere nævnt er OKs 
arkiv meget begrænset, hvilket gør det vanskeligt at undersøge. I kraft 
af at OK aldrig oplevede noget tilsvarende til ændringen i Vg-Ks 
magtstruktur i forbindelse med oktrojen i 1697, hvor købmændene fik 
afgørende indflydelse, er det nærliggende at koble netop den ændring i 
Vg-K sammen dets overlevelse. Modsat var OK tættere knyttet til 
regeringen, og følgelig mindre attraktivt for købmænd. I hvert fald 
hvis man betragter det ud fra den målsætning, der lå bag ændringerne i 
Vg-Ks oktroj i 1697, hvor man netop søgte at tiltrække købmænd med 
deres viden, erfaring og kapital. 
 OK kom således stærkt svækket ud af 1720’erne, mens Vg-K slap 
ud af krigsårene som et fortsat aktivt handelskompagni, om end stadig 
med store gældsposter. Undervejs var det ligefrem lykkedes at 
kolonisere en ny ø, St. Jan, om end det mere var beboere og 
kompagniansatte på St. Thomas, der havde klaret koloniseringen, end 
hovedkontoret i København. 
 Generelt for begge handelskompagnier kostede pesten omkring 
Østersøen 1709-1711 et væsentligt tab af handel på især Danzig og de 
andre østeuropæiske havne ud til Østersøen, da opkøberne på 
auktionerne på grund af karantæner ikke kunne videresælge varerne i 
det nævnte områder. Tidligere gik en stor del af de importerede vare 
fra Vestindien og Asien til reeksport til netop andre byer omkring 
Østersøen. Pesten resulterede i, at havnene blev lukket med 
karantæne, da pesten ramte København og Nordsjælland i 1710-1711. 
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Den tabte transithandel og reeksport overgik i det tilfælde til de 
forhadte hollandske købmænd.  
 Udover at hollænderne overtog en del af handelen på grund af 
pesten i København og Baltikum, så fik Europas førende 
handelsnation også gavn af Danmarks engagement i Store Nordiske 
Krig. Krigen gjorde det meget risikabelt for danske skibe at sejle helt 
til København, da de derved blev udsat for svenske kaperskibe især i 
området fra Skagen og ned gennem Kattegat. I stedet valgte 
handelskompagnierne, især Vg-K, grad at lade skibene gå ind til især 
Amsterdam eller Hamborg. Herved sikrede man at skib og ladning 
ikke blev røvet, men samtidig gik en stor del af overskuddet fra 
togterne til afgifter, told og især kommissioner til mellemmænd. 
Forretningen blev holdt i gang og kolonierne blev besejlet, men 
handelskompagnierne selv så ikke meget til overskuddene fra 
ekspeditionerne.335 
 Kun i storhedstiden lykkedes det handelskompagniet nogenlunde 
at nå målsætningen om to skibe om året. I årene op til storhedstiden 
havde det været umuligt at opnå, og i tiden efter fredsslutningen blev 
det fra 1704 og frem svært at få sendt tilstrækkeligt med skibe af sted. 
Efter krigsudbruddet i 1709 faldt aktiviteten som nævnt drastisk, så 
der til sidst ikke blev sendt skibe af sted. Uanset krigens påvirkning på 
handelskompagnierne, så viser udviklingen entydigt en ting: staten 
hverken kunne eller ville hjælpe. Krigen havde tæret hårdt på 
økonomien, og i den situation var der igen ikke midler til også at holde 
et skrantende handelskompagni kørende. Det var et privat 
handelskompagni, og direktionen måtte selv klare skærerne. Kongen 
ønskede ikke engang at møde op på de møder, der var beregnet på at 
lokke nye investorer til.  

 

 

Begyndende vækst og likvidering af Vg-K 
1730-1754 

 
  

Økonomisk politik under fornyet 
merkantilisme 
 
 Ved Christian d. 6.s kroning i 1730 led Danmark-Norge stadig 
under ikke alene krigen, men også den generelle dårlige konjunktur for 
især fødevarer. Dertil kom, at hollænderne i 1724 forhøjede tolden på 
stude og andre varer danskerne traditionelt havde solgt til 
hollænderne. Følgelig faldt eksporten. Kornpriserne var desuden også 
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faldet kraftigt siden 1699. Samlet set var landbruget, hjørnestenen i 
den danske økonomi, i krise. Fokus fra regeringens side var naturligvis 
at hjælpe det betrængte landbrug og godserne. De mange godsejere i 
regeringen var naturligt nok mest opmærksomme på den side af 
økonomien. 336 
 Kort efter Christian d. 6 kroning blev den nye regering samlet, 
hvilket typisk betød en større udskiftning af embedsmændene. En 
enkelt mand fasthold dog sin position, Christian Ludvig von Plessen. 
Han blev sammen med sin bror Carl Adolph von Plessen udnævnt til 
konseillet. Tidligere havde deres far Christian Siegfried von Plessen 
stået for styringen af finanserne under Christian d, 5. Christian Ludvig 
von Plessen gik således i farens spor, da han i 1730 blev udnævnt til 
generaldirektør for finanserne og handelen, en nyoprettet stilling i 
rentekammerat.337 Året efter valgte man i januar endeligt at nedlægge 
det andet kommercekollgium.338 Det havde aldrig fået den ønskede 
succes, selvom det var aktivt med betænkninger og forslag. Dertil var 
kollegiet for svagt politisk, da det kun var et rådgivende og 
administrativt organ uden reel indflydelse. 
 I situationen med de svære forhold for landbruget forsøgte man i 
1731 at forhandle en ny handelstraktat med Holland. Grundlaget for 
toldforhandlingerne var stadig det hedengangne kommercekollegiums 
toldrulle der var blevet udarbejdet til lignende forhandlinger med 
hollænderne i 1721. Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt at 
man vælger at nedlægge kommercekollegiet kort tid før man 
påbegyndte nye toldforhandlinger med hollænderne. Von Plessen har 
tydeligvis ikke anset det for brugbart i den sammenhæng, sandsynligvis 
fordi dets formål havde været at styrke handel og manufaktur, mens 
von Plessen var optaget af landbrugets forhold. Den gamle var 
udløbet i 1721. Mod lavere hollandsk told på fødevarer ville man 
acceptere toldlettelser for import af industrivarer, for at styrke 
afsætningsmulighederne for landbruget i Holland. Den kortsigtede 
danske forhandlingspolitik slog imidlertid fejl, da hollænderne ikke 
ville acceptere forslaget. Der blev dog stadig gennemført en toldrulle, 
der for handelskompagniernes vedkommende blot bekræftede de 
allerede eksisterende toldfritagelser fra oktrojerne.339 

 
Det tredje kommercekollegium 

 Et par år efter nedlæggelsen af kommercekollegiet i 1731 kom atter 
opmærksomhed på manufakturer og handelen. På trods af at den 
største krise for danske økonomi var de dårlige priser på fødevarer, 
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landbruget led under, så indså man alligevel fra statens side at man 
måtte gøre noget for manufakturer. Det var især afslaget af de dansk-
norske forslag i 1731, der gjorde at man indså nødvendigheden af at 
opbygge en selvforsynende manufaktur, der kunne levere 
industrivarerne. Skiftet væk fra de sidste 30 års økonomiske politik var 
dermed også et skift til en mere aktiv merkantilistisk funderet 
økonomisk politik, med udgangspunkt i ønsket om at styrke 
handelsbalancen, når man nu ikke kunne løse den økonomiske krise 
med øget fødevareeksport til Holland.340 
 Erkendelsen af nødvendigheden af en stærk manufaktur og handel 
betød et skifte i regeringen, hvor brødrene von Plessen begge trådte 
ud. C. A. von Plessen i april 1733 og C. L. von Plessen i 1734.341 I den 
situation blev ideen om et kommercekollegium genoplivet. Et nyt 
Kommercekollegium blev således genoprettet i 1735. Derved afspejler 
kollegiet også datidens syn på økonomien, og hvilke politiske tiltag 
man kunne gøre for at styrke handelen. Samtidig med oprettelsen af 
det nye kommercekollegium forfattede en af de tre deputerede i 
kollegiet, Otto Thott, et skrift omhandlende økonomiens tilstand og 
hvordan, man kunne forbedre den. Det er efterfølgende blevet 
betegnet som et programskrift for kommercekollegiet. Skriftet 
indeholder en række oplysninger om den daværende politik og 
forbedringsforslag, og i forbindelse med kommercekollegiet er en 
analyse af skriftet en vigtig kilde til den økonomiske politik i perioden. 
 Arbejdet med at oprette et nyt kommercekollegium gik ganske 
usædvanligt uden om både gehejmekonseilet og kollegierne. I stedet 
blev beslutningen truffet af kongen og hans rådgivere. Desværre er der 
bevaret meget få dokumenter, der kan belyse arbejdet. Årsagen til at 
gehejmekonseilet og kollegierne blev holdt uden for oprettelsen af det 
nye kollegium var angiveligt, at en del af deres opgaver overgik til 
netop kommercekollegiet.342 
 Kommercekollegiet blev dannet i forbindelse med at Christian d. 
6. gennemførte en omorganisering af administrationen omkring 
finanserne. Det var angiveligt kongens egen ide, men hans rådgivere 
var også positivt stemt.343 Ikke mindste Danneskiold-Samsøe, der var 
en af sin tids mest aktive i statsadministration, selvom han er mest 
kendt for sit arbejde med flåden. Netop greve Frederik Danneskiold-
Samsøe betegnes ofte som arkitekten bag kommercekollegiet. Selv i 
datiden betegnede den engelske gesandt, Walter Titley, Danneskiold-
Samsøe som ophavsmanden og iscenesætteren.344 Sammen med J. S. 
Schulin og Otto Thott blev han også udnævnt til deputeret i 
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kommercekollegiet. Grevens rolle i oprettelsen af kollegiet bliver 
yderligere understøttet af, at det er ham, der første gang nævner 
kongens beslutning om at oprettet Kommercekollegiet. Fra starten af 
blev det forbeholdt, at Schulin og Danneskiold-Samsøes primære 
opgaver i henholdsvis Tyske Kancelli og Søetaten kom forud for 
kollegiet, hvorved Otto Thott i den første tid var den eneste, der skulle 
beskæftigede sig fuld tid med kollegiet.345 Efterfølgende blev 
storkøbmanden Desmercieres tilføjet til overdirektoriet, fulgt af Jacob 
Benzon i 1737.346  
 I forbindelse med oprettelsen af det nye kommercekollegium 
sørgede Rentekammeret for at udsende en række spørgsmål til hele 
landet angående økonomien. Svarene skulle indsendes direkte til 
kongen, således at det blev de tre deputerede, der alene fik mulighed 
for at analysere informationerne. Det var endnu et forsøg på at gå 
grundigere til værks, end hvad man tidligere havde gjort.347 I 
modsætning til de første to kommercekollegier, der i høj grad kun 
fokuserede på København som Danmarks vigtigste handels- og 
industriby, var det tredje kollegium orienteret mod hele landets 
velstand. Eksempelvis havde de første to kollegier primært arbejdet 
for at fremme handel og industri, hvorimod kommercekollegiet af 
1735 også havde landbruget og fiskeriet som ressortområde, og derved 
var der tale om et komplet kollegium for alle statens erhverv, inklusiv 
handel.348 
 Instruksen for ”General Landøkonomi og Kommercekollegium” 
var meget omfattende i forbindelse med hvilke arbejdsområder, der 
var underlagt kollegiet. Kollegiet blev tildelt 15 indsatsområder, hvor 
det skulle forsøge at styrke økonomien. Ansvarsområderne blev 
efterfølgende delt mellem 1. og 2. departement. Overordnet set fik 1. 
departement ansvaret for kommercien, det vil sige handel, søfart og 
manufaktur, mens 2. departement fik landøkonomien, altså land- og 
skovbrug, minedrift, fiskeri og befolkningens vækst som 
arbejdsområder. Til departementerne blev der ansat en række 
tilforordnede, for handelen Cai Fr. Schnell og den 
allestedsnærværende Frederik Holmsted, for landøkonomien K. K. 
Dauw, Herman Leopold og J. F. Friis.349 
 Det første punkt, der nævnes under 1. departement er netop 
handelen, både inden- og udenrigsk, ”med alle sine derhen hørende 
underskeedlige stykker”.350 Det er vanskeligt at afgøre, hvor meget 
man skal ligge i det, men handelens placering som det første i 
instruksen kunne indikere, at det blev regnet for det vigtigste område. 
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Set i forhold til andet departements inddeling, hvor landbruget er 
nævnt som det første, er det en sandsynligvis tilfældet. I den 
forbindelse er det tankevækkende at handel og manufaktur hørte 
under 1. departement, mens de traditionelle kerneområder for dansk-
norsk økonomi, såsom landbrug og fiskeri, sorterede under 2. 
departement.351 
 Det tredje kommercekollegiums økonomiske politik kom til at 
ligge i forlængelse af de tidligere kollegier og den merkantilisme der 
havde været en del af den danske økonomiske politik siden Christian 
d. 4.’s tid. Beskyttelse af industri og handel var en central del af dansk 
økonomisk politik i 1700-tallet. Allerede i slutningen af 1600-tallet var 
man begyndt at hæve tolden og på anden vis forsøge at beskytte og 
fremme produktionen i Danmark, men det havde især hollænderne 
modsat sig. Igennem toldforordningerne fra 1651, 1655 og 1672 
udvikledes protektionismen med en foreløbig kulmination i 1683, hvor 
ca. 150 indførselsforbud og 50 udførselsforbud var i kraft. 
Hollænderne besad imidlertid en stærk økonomisk- og magtpolitisk 
position, som de i 1691 udnyttede til at presse danskerne til at opgive 
de fleste forbud og toldrestriktioner, for derved at forbedre deres egne 
handelsmuligheder i Danmark.352  
 I forbindelse med oprettelsen af General Landets Økonomi- og 
Kommerce Kollegium begyndte man således på ny at tænke i 
protektionistiske baner. I den forbindelse repræsenterer Otto Thotts 
skrift tankerne fra en af de centralt placerede aktører i dansk 
økonomisk politik frem til hans død i 1785. Allerede i 1735 blev de 
første merkantilistisk inspirerede love udstedt, da man valgte at 
monopolisere kornhandelen. Monopolet gjaldt både Danmark og 
Norge. Det betød ikke alene, at det danske korn var sikret afsætning, 
samtidig med at man undgik at nordmændene købte korn udenlandsk 
til skade for handelsbalancen. Set fra staten og kommercekollegiets 
synspunkt var det med til at styrke handelen, da alt korn fra Danmark 
til Norge derved skulle udføres på danske eller norske skibe.353  
 Status for den dansk-norske økonomi i 1735, året for 
”Allerunderdanigste Uforgribelige Tanker Om Commerciens Telstand 
Og Opkomst” udgivelse, var ikke særlig positiv. Som tidligere nævnt 
havde Store Nordiske Krig, 1709-20, tæret hårdt på landet. Enkelte 
købmænd havde måske nok tjent penge på at forsyne hæren med 
materiel og fødevarer, men overordnet set var økonomien trængt 
under en alvorlig landbrugskrise.354 I de femten år efter krigen rettede 
den dansk-norske økonomi sig kun langsomt. I forhold til handelen 
havde både Vg-K og OK haft det svært, og sidstnævnte gik i 1729 i 
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betalingsstandsning. Kort efter blev der imidlertid oprettet et nyt 
handelskompagni, Asiatisk Kompagni. Samtidig købte Vg-K i 1733 
øen St. Croix. Ganske vist var handelen ikke i det omfang, man 
ønskede, men der var dog håb. Det var på baggrund af denne 
økonomiske situation, at Otto Thott skrev. Thott anviste i skriftet 
vejen frem for den trængte danske økonomi med praktiske råd til, 
hvordan man fra statens side, gennem kommercekollegiet, kunne 
styrke produktion, manufaktur og handel. Glamann har efterfølgende 
døbt det ”Et nationaløkonomisk programskrift”.355 

 

Otto Thotts nationaløkonomiske programskrift 
 I 1735 udgav Otto Thott værket ”Allerunderdanigste uforgribelige 
tanker om commerciens telstand og opkomst”.356 For godsejeren 
Thott var fokus i programskiftet naturligvis på den indenlandske 
manufaktur og handelen. Den generelle holdning til Thott er, at han 
var en dygtig embedsmand, men ikke en leder eller idemand. I 
forbindelse med Thotts værk regner man eksempelvis Danneskiold-
Samsøs for at have været initiativtageren, som det ligeledes var 
tilfældet med kommercekollegiet. Thotts skrift har været en kanal 
Danneskiold-Samsø brugte for indirekte at påvirke den økonomiske 
politik.357 
 Otto Thott var af den gamle danske adelsslægt Thott, der kunne 
datere stamtræet helt tilbage til 1300-tallet. Han blev født i 1703 og fik 
efterfølgende den klassiske overklasseopvækst med dannelsesrejser til 
samtidens fornemste universiteter. Ved hjemkomsten til Danmark 
blev han i 1728 udnævnt til assessor ved højesteret. Siden hen blev han 
i 1730 kommitteret i rentekammeret under ligeledes nyudnævnte 
generaldirektør over finanserne og kommercevæsenet, Christian 
Ludvig von Plessen. I 1734 blev Thott deputeret for finanserne og i 
1735 ansat i det nyoprettede General Landets Økonomi- og 
Kommerce Kollegium. Her fik han en ledende rolle, og i perioden 
1746-1759 var han 1. deputeret i kollegiet.358  
 Udover at Thott var adelig og godsejer med gode forbindelser til 
regering, havde Otto Thott også forbindelse til købmandskredsene, 
om end han ikke selv var engageret i handelen. Frederik Holmsted 
beskrev Thott som en mand der besad en god forståelse af handelen 
generelt og dets grundlæggende principper.359 I kraft af at 
karakteristikken af Thotts forståelse af handel er indledningen på et 
brev fra Frederik Holmsted til Otto Thott skal det dog ikke 
nødvendigvis tages for pålydende. Holmsted har sandsynligvis indledt 
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brevet med smiger af modtageren, da han efterfølgende skulle 
foreligge Thott planer om at oprette et østersøisk handelskompagni. 
 Initiativtageren til det nye projekt var ligeledes Frederik Holmsted, 
og kredsen af investorer inkluderede storkøbmændene Gregorius 
Klaumann og Hans Jørgen Soelberg. I den forbindelse argumenterede 
Holmsted overfor Thott for, at handelen var til alles bedste, og at så 
mange som muligt burde deltage i handelen. Almindelige folk kunne 
således få mulighed for at investere i det foreslåede handelskompagni, 
hvorved den samlede investerede kapital i Danmark-Norge ville stige, 
og derved styrke handelen. For at inddrage folk der ikke tidligere 
havde kunnet investere i handelskompagnierne, åbnede man for at en 
del af selskabets kapital kunne bestå af pant i ejendomme, således at 
investorerne ikke behøvede at have kontanter for at købe aktier. I den 
forbindelse er det interessant at købmænd uden for investorkredsen 
ikke var enig med Holmsted. Her mente man at et sådant 
handelskompagni endelig ville knække konkurrencen, og efterlade 
handelen på storkøbmændenes hænder.360 Selvom projektet ikke blev 
realiseret, regnes det alligevel for at have inspireret Thott til afsnittet 
om østersøhandelen i Uforgribelige tankers afsnit om handel. 
 Selve skriftet er inddelt i tre kapitler startende med landbruget og 
råvareproduktion – det var trods alt landets største erhverv – over 
manufakturer for til sidste at nå til handelen.  
 Landbrug og råvareproduktion. Godsejeren Otto Thott var ikke 
i tvivl om at ”Bondens arbeide ligger til største deels Grundvolden til 
et lands velfærd, samt Borgernes næring og Kiøbmands Handel”.361 
Med det udgangspunkt tager han fat på landbrugets situation, hvor de 
fleste var fattige efter Store Nordiske Krig og den generelle 
lavkonjunktur. Alle sad i gæld og ingen kunne betale skat, hvilket 
naturligvis måtte udbedres. Krigen havde betydet at landbruget måtte 
ofre sig for krigsindsatsen, samtidig med at priserne faldt 
internationalt. Endvidere betød krigen, at de fleste købmænd enten 
havde fået beslaglagt skibe til troppetransport eller de var blevet taget 
af kapere. Det betød efterfølgende, at hverken det danske korn eller 
danske manufakturprodukter blev handlet videre udenlands. Samme 
problem så Thott med afsætning af de jyske okser til markedet i 
Tyskland; her havde Slesvigernes bedre produkter overtaget. Som om 
det ikke var nok for den skrantende økonomi, så havde 
landmilitsreformerne betydet at folk i en kort årrække kunne forlade 
godserne, og det havde resulteret i, at mange var taget til byerne, 
hvorfor landbruget nu manglede arbejdskraft. Udsigterne for 
landbruget var ifølge Thott meget dystre, og til at afhjælpe krisen 
foreslog han en lang række initiativer såsom eftergivelse af skattegæld, 
indførsel af en fast pris, div. forbedringer for at øge forbruget 
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indlands, forbud mod import af fremmed korn, mere samhandel 
mellem Norge og Danmark, fordelagtige handelstraktater med 
fremmedland samt lidt held i form af bedre tider. Han så desuden 
gerne, at der brød krig mellem andre lande, helst med Holland som 
deltager.362 Det sidste punkt er et udslag af den nulsumsteori, man 
havde, om velstand i verden. Hvis en konkurrent blev skadet, måtte 
det nødvendigvis komme en selv til gode. 
 Landbruget dækkede primært over selve systemet og den 
tilhørende arbejdskraft. De produkter, det medførte, samlede han 
under betegnelsen råvarer, der blev underinddelt i de fire kategorier: 
agerdyrkning, græsgang, skove og fiskeri. I korte træk var han tilfreds 
med agerdyrkningen og den mængde varer, der blev produceret, om 
end han håbede på, at et opsving kunne motivere landmændene til at 
opdyrke den jyske hede. Han så endvidere store fordele i en større 
produktion af hør og hamp, da det var varer, der var brug for 
indenrigsk til blandt andet flåden og skibsfart i almindelighed. De tre 
kategorier behøvede alle opmærksomhed, og han håbede, at mere flid 
ville kunne føre til bedre udnyttelse af ressourcerne. Det ville kunne 
mindske den alt for store import, der efterfølgende illustreres ved en 
liste over de 20 mest nødvendige importvarer. En del af dem, 
konstaterer han, kunne hentes i Norge, hvis minedrift i øvrigt burde 
udvides. Afslutningsvis i kapitlet gennemgår han den danske handel på 
Island, Finmarken, og det nordlandske. Grundlæggende havde den 
ikke gjort købmændene rige, men den fungerede dog. Især handelen 
på Island havde man forsøgt at forbedre, men Otto Thott 
kommenterer det med, at det nok var umuligt ”med mindre mand 
tillige vidste at vise, hvorledes dette Land een half snes Grader 
nærmere mod Synden var at nedflytte”.363 Hans konklusion på 
situationen omkring de nødvendige varer, som han ellers selv 
medgiver, burde omtales i kapitlet om handel, var i korte træk, at man 
måtte sørge for i det mindste at importere direkte og ikke igennem 
mellemmænd, navnlig de hollandske, der var et fordyrende led.364 
 Kapitel 2, ”Om borgerligt væsen i sær om manufacturer”, 
fokuserer på forarbejdning af landets varer. Således mener Thott, at 
”saa kand det som Landmanden selger for 100 rigsdaler, ved Borgerne 
forbedres til 3 dobbelt”.365 Thott så manufakturer som et vigtigt 
element i, at gøre Danmark rigere og mægtigere, men han var samtidig 
godt klar over, at det i 1735 ikke var en synderligt veludviklet gren af 
økonomien. Til at rette op på udviklingen foreslog Thott tiltag såsom 
præmier til færdige varer, altså en slags produktionsstøtte. Samtidig 
anbefalede han, at man skulle give erhvervene friere rammer og færre 
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afgifter, samt at man skulle forsøge at lokke faguddannede udlændinge 
til. Sidstnævnte anerkendte Otto Thott krævede en del held. Her 
tænkte han på andre landes succes med indvandre, som de franske 
huguenotter, der immigrerede til Holland, og de faglærte håndværkere, 
der flyttede til England, da hertugen af Alba jagede dem ud under den 
hollandske selvstændighedskrig. Religionskrigene var, desværre, 
overståede, så det var ikke sandsynligt, man ville opleve en lignende 
indvandring. Endvidere indeholder kapitlet en lang række råd, såsom 
at man skulle købe minimalt forarbejdede varer, for derved selv at 
kunne værdiforøge varen så meget som muligt, og råd til, hvordan 
man skulle starte sin fabrik op. Netop rådet om at importere billigt, for 
selv at forarbejde varen og sælge med fortjeneste, var inspireret af 
hollænderne, der var specielt dygtige til det.366 
 På samme måde som i det første kapitel gennemgår han også de 
enkelte varer, med tilhørende anbefalinger til, hvordan det enkelte 
erhverv kan forbedre sig. Generelt set er der tale om så vidt muligt at 
undgå afhængighed af udenlandske produkter. I så fald, det viser sig 
umuligt, skal man forsøge at importere så lavt forarbejdede varer som 
muligt. Et enkelt erhverv fortjener dog at blive fremhævet her, 
skibsbyggeriet. Det var et gennemgående emne i datidens økonomiske 
tænkning, at det var vigtigt at bygge sine egne skibe. Otto Thott 
mente, det burde være muligt i Danmark, der dog havde langt de fleste 
materialer i landet, mens hollænderne, datidens førende søfartsnation, 
måtte indkøbe stort set alle delene.367 
 Otto Thotts sidste kapitel, ”Om Commercio i særdeleshed”, 
fokuserede på handelen, der efter kapitlerne om produkter og 
manufactur ifølge Thott var ”…den stoere Axel, som kommer disse 
2de hiul til at løbe”.368 For Thott var et vigtigt element i en 
blomstrende handel købmændene. De stod for at bringe de danske 
produkter til udenlandske markeder, hvorved de hentede kapital til 
landet. Købmændenes modsætning var kræmmerne, der ifølge Thott 
importerede for meget fra især hollænderne i stedet for at handle med 
dansk varer. Derved havde de en negativ effekt på handelsbalancen.  
 I forbindelse med problematikken omkring købmænd og 
kræmmere opregner Thott, hvordan en købmand burde agere: flittig 
og dristig og med fornuft. Samtidig stilles der også store krav til en 
købmands viden og evner. I alt, hvad han foretager, sig skal han vide 
alt om vekselkurser, udbud, møntenheder, stedets kutymer og love. 
Det var Thott godt klar over ikke kom af sig selv, så han foreslog at 
unge købmænd blev sendt til fremmede handelsdestinationer for at 
opbygge viden og erfarenhed. Kun på den måde kunne en kræmmer 
blive til en købmand.  
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 De mange detaljerede krav til en købmand vidner om, hvor vigtigt 
Thott anså en dygtig købmandsstand for at være. De var absolut 
nødvendige for at udvikle handelen i Danmark. Hvordan man i praksis 
skulle fremdyrke købmænd af den rette støbning og med den 
nødvendige uddannelse er imidlertid lidt mere uklart. Thott vurderede 
at det var de færreste af købmændene, der var børn af rige købmænd. 
De ville ellers netop være løsningen, da de ville få både erfaring og 
betydelige økonomiske midler i ryggen. For at afhjælpe dette problem, 
og i almindelighed opfordre og støtte dem der ønskede at blive 
købmænd, forestillede Thott sig flere tiltag. Man kunne for eksempel 
gøre det mere attraktivt at være købmand ved hjælp af eksempelvis 
immuniteter og ellers i almindelighed opmuntre købmændene og deres 
børn til at blive ved handelen. Derudover foreslog Thott også, at man 
oprettede to til tre kommissionærstillinger i Europas største 
handelsbyer. Derved kunne kommissionærerne både skaffe 
efterretninger om handelsforhold, varetage danske interesser og selv 
lære faget. Efter 10-12 års udsendelse ville de så kunne vende hjem og 
bruge deres oplærte erfaringer som købmænd i Danmark. Thott 
erkendte, det ville være vanskeligt at få etableret kommissionærerne, 
men var overbevist om, at det ville være til stor gavn for landet.369 
 Veluddannede købmænd gjorde det ikke alene. Et af de store 
problemer for den danske økonomi var ligeledes manglen på 
økonomiske midler. Handelskompagnierne led eksempelvis fra starten 
af under manglen på risikovillig kapital, hvorfor tegningen af både Vg-
K og OK i 1670’erne kun blev gennemført med store problemer og 
trusler fra kongen. Det var ikke kun et problem for 
handelskompagnierne, men for hele den danske handel, da det var 
svært at få rejst penge nok til ekspeditionerne til kolonierne. På sin 
hvis var det samme problem, der ledte til, at handelskompagnier som 
institution opstod, især i et kapitalfattigt land som Danmark-Norge. I 
den situation søgte staten at samle pengene i handelskompagnierne, i 
stedet for at de var fordelt på flere mindre og derved typisk mere 
sårbare private projekter. 
 Den normale mangel på penge var i årene op til Otto Thotts skrift 
desuden blevet forværret af branden i 1728, det tiltagende forbrug af 
luksus og unges bekostelige dannelsesrejser. Sidstnævnte var ikke 
nødvendigvis et problem, hvis bare de unge kom tilbage klogere og til 
større gavn for landet. Det gjorde de desværre ikke; de brugte i stedet 
rejserne på fornøjelse og fest.370 
 Otto Thotts forslag til at løse problemet var en genoplivning af en 
gammel ide, at man kunne tiltrække flygtninge med risikovillig kapital. 
Tidligere havde Holland nydt godt af flygtende franskmænd. Desuden 
var Thott opmærksom på, at flygtende købmænd fra Antwerpen til 
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Amsterdam måske nok ikke alene havde skabt det stærke 
kapitalmarked i byen, men de havde dog været en vigtig del af det.371 
Allerede i instruksen til det første kommercekollegie fra 1670 havde 
man indført, at man så vidt mulig skulle tiltrække flygtninge. Typisk 
var fokus på faglærte flygtninge inden for fag, der ikke var 
tilstrækkeligt dækket i Danmark. Muligheden for at tiltrække kapital fra 
udlandet var også en mulighed, efter at en stor kapital var blevet 
frigivet ved nedlæggelsen af det belgiske Oostende Compagnie. 
Hollænderne var i de næste mange år meget opsatte på at forhindre de 
midler, der havde været investeret i Ostende-kompagniet, i at blive 
investeret i nye konkurrenter i andre europæiske lande.372  
 På trods af især hollændernes bestræbelser på at undgå 
spredningen af midlerne fra Ostende-kompagniet lykkedes det at 
modstå hollændernes forsøg på at begrænse konkurrencen og oprette 
AK i 1732.373 Selvom Thott ikke nødvendigvis havde Ostende-
købmændene i tankerne, om end de sikkert også havde været 
velkomment, så var det den type folk, der skulle til. 
 At tiltrække kapitalstærke udlændinge til landet var naturligvis ikke 
nok. Hovedformålet med Thotts skrift var at genrejse dansk økonomi. 
Til det formål opregner Thott følgelig otte konkrete punkter. 

1. Sparsommelighed 
2. Sikre og vedligeholde lån og tilhørende lovgivningen 
3. At støtte egen skibsfart 
4. Et velindrettet toldvæsen 
5. God mønt 
6. God politie 
7. God politik, gode traktater 
8. At forvalte velstanden og den fordelagtige handel  
 

 Sparsommelighed. Det første punkt var Thotts gamle mærkesag. 
Sparsommeligheden var ikke så meget tiltænkt på administrationen, 
hæren eller andre steder i staten, vi normalt ville tænke på i forbindelse 
med besparelse. Det var i stedet luksusforbruget, der generelt set 
skulle ned over hele landet. Dernæst skulle der opbygges en 
manufaktur, der kunne erstatte de varer, der ikke længere ville være 
muligt at importere. Thott nævner selv fine kniplinger som et 
eksempel på noget, man sagtens kunne lave selv i Danmark og 
påpeger, at der var mange lignende varer.  
 Sikre og vedligeholde lån og tilhørende lovgivningen. Punkt 2 
gjaldt kreditten. Her tænkte Thott mest i juridiske baner, dvs. at han 
ønskede bedre forhold for investorer og långivere i forbindelse med 
konkurser. Ved igennem loven at sikre kreditorer ønskede han at gøre 
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det lettere for folk med ledig kapital at investere den uden at frygte for 
at kunne få pengene igen. Forhåbentlig ville det også tiltrække 
udenlandske investorer til landet. Samtidig skulle købmænd, der gik 
konkurs, også straffes behørigt for at afskrække andre og vække tillid 
til, at man sikkert kunne investere i Danmark-Norge. 
 At støtte egen skibsfart. Transport af danske varer på danske 
skibe var noget man i årevis havde ønsket at fremme. Punkt 3 var 
således en gentagelse af et tidligere forslag. Hollænderne og 
englænderne havde vist, hvor vigtigt det var for handelen, at varer til 
og fra et land så vidt muligt blev fragtet på skibe ejet af landets egne 
borgere. Situationen i 1735 var den, at hollænderne og englænderne 
stadig stod for en stor del af handelen i Danmark, fordi de ved hjælp 
af deres større handelsflåde overtog fragten, og derved også en stor del 
af indtjeningen, i forbindelse med handel. Hvis man kunne få 
handelen på danske hænder ville en større andel af danskernes egne 
penge blive i landet ved import, og man ville få en større del af 
fortjenesten ved eksporten, hvis man selv sejlede varerne til markedet. 
I bund og grund sund købmandslogik. Endvidere ville det betyde et 
behov for flere skibe. De skulle bygges i Danmark med tilhørende 
arbejdspladser og vækst. Samtidig ville en større handelsflåde betyde 
øget beskæftigelse til bemanding og vedligeholdelse. Dertil kom, at 
man ville få flere og bedre matroser, der kunne være til stor nytte i 
krigstid. Forholdet mellem handel og skibsfart var, som Thott selv 
formulerede det, at ”da lige som Commercium u-feilbarligen meget 
befordrer Skibsfarten, saa er den dog reciproque, at skibsfarten igien 
befordre Commercium”374 
 Ideelt set mente Thott, at tolden på varer, der blev ført med 
fremmede skibe, skulle belægges med ekstratold. På grund af traktater 
med England, Holland og Frankrig ville det imidlertid ikke være 
muligt. I stedet måtte man beligge de varegrupper, fremmede førte til 
landet, med ekstratold, men de varer, danske købmænd handlede med, 
skulle friholdes. Det var endnu en måde at udnytte told som et 
regulerende middel i den økonomiske politik. I det her tilfælde kunne 
det formentlig ikke undgås, at det også gik ud over nogen af de danske 
købmænd, men for samfundets bedste var det nødvendigt. En anden 
mulighed var, at man gav de danske skibe en præmier pr. læster for 
hver udenlandsk rejse.375 I praksis ville det have karakter af en 
indirekte toldbegunstigelse. 
 Baggrunden for Thotts tankegang var som bekendt ikke ny viden, 
for ham var det en gammel sandhed, at stærke sømagter også var 
stærke handelsmagter. Eksempler som fønikerne og Venedig var ifølge 
Thott eksempler på den sammenhæng. I Thotts egen tid var det især 
England og Holland, der igen beviste sammenhængen, mens Frankrig, 
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der ellers burde være det rigeste land i Europa, ikke var det på grund 
af for lille en handelsflåde.376 England havde allerede i 1651 vedtaget 
”The Navigation Act”, der sigtede imod at ekskludere hollænderne fra 
at handle direkte med England. Danmark var i samme situation som 
englænderne i 1651, og Thott ønskede lignende tiltag, selvom han 
formentlig har været klar over de udenrigspolitiske komplikationer i 
den forbindelse. I det mindste håbede Thott på, at hollænderne gik i 
krig samtidig med at Danmark havde fred, det havde altid været 
indbringende.377 Det er desuden en tankegang, der er meget 
karakteristisk for merkantilismen. I tilfælde af krig ville en større del af 
kagen tilfalde en selv, fordi de andre var optaget af at bekæmpe 
hinanden. 
 Et velindrettet toldvæsen. Punkt 4 gjaldt et andet aspekt af 
toldpolitikken. Thott anså et ”Vel indrettet Toldvæsen” som endnu en 
central del i en forbedring af handelen og økonomien generelt. Med et 
velindrettet toldvæsen mente Thott, at det skulle sikre imod svindel. 
Men samtidig skulle det ikke føre til forsinkelser for de handlende. 
Derfor var det vigtigt, at toldforordningerne var enkle og 
letforståelige. Selvom punkt 4 primært sigtede mod, hvordan 
toldvæsenet fungerede i praksis, bruger Thott lejligheden til at 
kommentere, hvordan toldsatserne burde være. Import af varer, der 
skulle forarbejdes, burde belægges med så lidt told som mulig, da 
Danmark vandt det tabte ind igen ved forarbejdningen. Eksportvarer 
– her tænkte han formentlig på forarbejdede varer og ikke råvarer – 
skulle derimod helt fritages for told, så varerne bedre kunne klare sig i 
konkurrencen med udlandet. Heller ikke varer, der var hentet til landet 
med henblik på reeksport, som det især blev tilfældet for AKs varer, 
skulle belægges med told, da det også stillede købmændene ringere i 
konkurrencen med andre landes købmænd.378 
 God mønt. Ganske som det gjorde sig gældende for det andet 
kommercekollegium,379 så anså Thott også møntforholdene for en 
central del af økonomien. Punkt 5 blandt Thotts otte punkter, der 
kunne hjælpe den danske økonomi, var derfor et stabilt møntvæsen. 
Grundlæggende var det et spørgsmål om stabilitet, så købmændene 
havde en sikker valuta, de kunne drive handel med. Mønten skulle 
derfor være af tilpas ringe kvalitet til, at andre ikke ønskede at smelte 
den om, men samtidig ikke så ringe, at andre lande ikke respekterede 
den.  
 God politie. Thotts sjette punkt var, at man skulle sikre ”en god 
Politie”.380 Med politi mente han ikke ordensmagten, men det gjaldt 
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stadig om at sørge for god orden og sikkerhed i alle samfundets dele. 
Det indebar at sikre beskæftigelse til arbejdsløse, udbygning og 
vedligeholdelse af vejnettet, godt brandvæsen og god brandforsikring, 
prisloft på fødevarer, sygdomsbekæmpelse, at tjenestefolk var 
sparsommelige og flittige uden at tjene for meget, at der var gode 
håndværkere og nok af dem, et ordentligt fattigvæsen, og sidst, men 
ikke mindst, skulle man søge ”gode sæder at befordre, såsom Guds 
Frygt…”381 De mange forskellige elementer i ”god Politie” kan 
sammenfattes med, at Thott ønskede orden i samfundet, og at 
befolkningen var sparsommelig og arbejdsom til det fælles bedste. 
 God politik, gode traktater. Det syvende punkt, Thott mente var 
nødvendigt for en succesfuld handel og økonomi, var 
traktatforholdene. Igen var hollænderne det førende land på området. 
Thott beundrede, hvordan de altid syntes at tabe krigene, men 
samtidig vinde freden. Via traktater havde hollænderne succesfuldt 
skabt sig handelsfriheder i store dele af Europa. Det gjaldt også i 
Danmark, hvor hollænderne havde samme handelsrettigheder, som 
danskerne selv. Det forhindrede ifølge Thott de fattige danske 
købmand i at tjene penge på grund af den hårde konkurrence med de 
stærke hollandske købmænd. Thott bemærkede i den sammenhæng, at 
traktaten med Holland netop var ved at udløbe, og at tiden derfor var 
passende til at man gjorde noget ved det.382 I begge de foregående 
kommercekollegier var det blevet indskrevet i instruksen, at man skulle 
søge traktater med større fordele til den danske handel, tydeligvis uden 
succes. 
 At forvalte velstanden og den fordelagtige handel. Det ottende 
og sidste punkt af Thotts forslag til, hvordan man styrkede handelen 
og økonomien, var selve handelen. De tidligere punkter var 
hovedsagligt elementer, der skulle være på plads for at sikre handelen 
de optimale forhold. Her starter Thott dog med en advarsel. Det gjaldt 
ikke om blindt at hæve told på de varer, man ville begrænse, eller blot 
at mindske importen. For Frankrig havde det tidligere betydet, at 
franske tiltag til at begrænse engelske klæder i Frankrig medførte, at 
man mistede penge på handelen med England. På samme måde havde 
forhøjelsen af tolden på studer til Holland indebåret, at de havde købt 
studer i Gielderen i stedet, hvorved den danske handel var blevet 
svækket og aldrig siden havde rettet sig.383 Det gjaldt således ikke kun 
om at beskytte varer, men i allerhøjeste grad om at drive handelspolitik 
med stor omtanke. Thott skyndte sig dog at understrege, at man under 
de forrige konger havde gjort store fremskridt med handelen, men at 
især Store Nordiske Krig havde ødelagt meget, og at handelen følgelig 
på ingen måde kunne betegnes som fuldkommen.  
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 Som handelen var indrettet på Thotts tid, var ”de fornemmeste 
grene deraf” asiatisk, vestindisk, spansk, fransk, engelsk, hollandsk, 
tysk og østersøhandelen. Med den formulering er det tydeligt, at Thott 
anså den asiatiske handel som den vigtigste, hvilket han også selv 
bekræfter i de næste linjer. Den asiatiske handel var således ”den 
eeniste hvorved Danmark nu kand roese sig at have nogen synderlig 
fordel.”384 Den analyse baserede Thott på, at den almindelige nytte for 
landet var stor og endda uafhængig af interessenterne, dvs. 
købmændene. Selv hvis købmændene indimellem tabte på handelen, så 
tjente befolkningen altid på den asiatiske handel.  
 Det klassiske argument imod handel med Asien var, at man sendte 
store summer i ædelmetal og metal til Asien. Ifølge en merkantilistisk 
tankegang var målet at akkumulere værdi. I praksis i form af så en stor 
del af verdens endelige rigdom som muligt, i form af guld og sølv. 
Bekymringen, både i Danmark og i Europa generelt, var, at man 
svækkede landet ved at sende ædelmetaller til østen. Det tilbageviser 
Thott med almindelig sund fornuft, i det han ikke mener, nogen kan 
være i tvivl om at Danmark tjente mere på at handle med Asien. Alene 
det, at værdien af returladning altid oversteg udgangsladning 
betragteligt, viste at man tjente på handelen, også selvom det ikke var i 
form af guld og sølv. Thott erkendte dog, at handelen med Trankebar, 
om end den fornemmeste, ikke havde været så indbringende, som man 
kunne håbe. Han håbede dog på, at den del af handelen ville rette 
sig.385 Kinahandelen omtales ikke direkte, ud over at Thott omtaler 
handelen med te, men i kraft af at handelen med Trankebar ikke gik så 
godt, må man formode, at Kinahandelen var den lukrative del af 
Asienshandelen. Det endda i 1735, hvor man reelt kun havde drevet 
direkte handel på Kina siden OKs konkurs i 1729.386 
 Den vestindiske handel var ligeledes lukrativ for landet, om end 
ikke nær så meget som den asiatiske. Alligevel så Thott et stort 
potentiale i De Vestindiske Øer; specielt hvis man kunne afsætte mere 
sukker til Østersølandene. Ikke alene kunne man få gode priser for 
sukkeret, men samtidig var det en handel, man kunne drive uden at 
skulle udsende penge. Slavehandelen undlader Thott at beskæftige sig 
med, måske i lyset af diskussion om hvorvidt Vg-K skulle drive 
slavehandel. Diskussionen kørte på det tidspunkt stadig internt i 
handelskompagniet.387 
 Normalt ville man forvente, at England og Holland var de største 
handelspartnere, men valget som den mest betydningsfulde 
handelspartner faldt i stedet på Spanien. Årsagen var primært 
importen af salt, og i mindre omfang uld, samt at handelen med 
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England og Holland hovedsagligt kom de to lande til gode, ikke 
Danmark. Salthandelen var stadig et problem på grund af den hårde 
konkurrence fra engelsk og hollandsk importeret salt. Thotts løsning 
var, at man fandt produkter fra enten Danmark eller alternativt 
Østersølandene, der kunne sælges i Spanien. Kombineret med 
spaniernes dovenskab burde det hjælpe på handelen. Præcis samme 
problem gjorde sig gældende for handelen med Frankrig. Udover salt 
importerede Danmark også vin og brændevin fra Frankrig, men havde 
ikke noget franskmændene behøvede. Igen forslog Thott, at man 
medbragte varer fra Østersølandene eller Norge, der kunne sælges i 
Frankrig, hvorved man undgik at sejle med tomme skibe med dertil 
hørende mindre indtjening.388 
 På trods af at handelen med England og Holland hovedsagligt var 
envejshandel hvor de førnævnte lande bragte varer til Danmark, så var 
handelen med de to lande stadig af stor betydning for landet. For 
handelen med England var der desværre ikke så meget, man kunne 
gøre. Englænderne hentede på egne skibe de varer, de kunne bruge fra 
Norge, og solgte deres eget korn, klæder og andre varer. Thott havde 
ikke nogen reelle svar på, hvad man kunne gøre for at forbedre 
handelsbalancen i forhold til England, udover at det skotske salt burde 
forbydes på grund af ringe kvalitet. Det evige problem for dansk 
handel gjorde sig også gældende her; Danmark havde udover norsk 
jern ingen varer, englænderne behøvede.389 
 I forhold til handelen med Holland, så Thott en enkelt mulighed 
for at hæve tolden. Hollænderne havde samme handelsrettigheder som 
danskerne selv og det betød, at de hentede det meste af det tømmer, 
jern og fisk, de behøvede, fra Norge. Her kunne man let hæve tolden 
betragteligt og derved tjene flere penge. Det var forsøgt tidligere, hvor 
man efter Thotts opfattelse havde givet op for hurtigt. Hollændernes 
alternativ var at hente de samme varer i Riga og andre Østersøhavne. 
Priserne var ganske vist de samme som i Norge, men transporten var 
længere og farligere. På den tid, det tog at sejle til Riga, kunne man nå 
til Norge 3-4 gange. Den forskel mente Thott var nok til, at man 
kunne hæve tolden. Selvom de i en årrække måske holdt sig væk, ville 
de blive nødt til at vende tilbage til at købe jern og tømmer i Norge. I 
den vanskelige handelssituation med Holland var det hans eneste råd 
til, hvordan man kunne dreje handelen mere til danskernes fordel.390 
 Det tyske marked var ikke af større betydning, om end de aftog en 
del af de ostindiske varer, der blev solgt videre. Derud over 
importerede Danmark en betydningsløs mængde vin, træ og jern, som 
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ligeså godt kunne findes indenlandsk. Kort og godt var de tyske byer 
og fyrstedømmer ikke betydningsfulde handelspartnere.391 
 Det var Østersølandene derimod. Som Thott indleder med at 
bemærke, så besad ingen af Østersølandene guld eller sølv. Alligevel 
var området rigt og havde historisk set vist sig meget vigtigt for store 
handelsmagter. Thott vurderede, at for hollænderne var Østersøen lige 
så vigtig som Ostindien. Ikke så meget på grund af de varer, man 
kunne hente i Østersøen, men fordi de der var i stand til afsætte de 
ostindiske varer. Der var dog også vigtige varer i Østersøen, især til 
skibsfarten, såsom tømmer, tjære og hamp. Thott vedgik, at Danmark 
ganske vist også havde en god handel med Østersøen, primært i form 
af fisk og ostindiske varer, men at der var muligheder for at udvide 
handelen. Hvis man kunne overtage rollen som mellemled for varer 
fra Østersøen til Holland og England, ville det være meget lukrativt og 
fordelagtigt for især skibsfarten.  
 Det var ganske vist et meget ambitiøst projekt at indskyde danske 
handlende som et mellemled i forsyningslinjerne. Det primære 
argument for, at projektet kunne lykkes, var Danmarks strategiske 
placering. For det første betød pladseringen, at man kunne være 
hurtigere fremme ved havnene i Østersøen om foråret, og bliver 
længere til søs om efteråret, fordi man havde kortere vej fra hjemstavn 
til markederne end de andre landes købmænd. Thott gjorde sig ingen 
illusioner om, at man kunne overtage handelen i konkurrence med 
hollænderne og englænderne, men han mente, der burde kunne findes 
en ordning til alles fordel. Hvis man derfor oprettede en stabelplads, 
helst så langt ude i Kattegat som muligt, men alternativt ved 
København, kunne hollænderne spare en stor del af deres transporttid. 
På den måde kunne danskerne hente varerne fra Østersøen til 
stabelpladsen, hvorfra hollænderne hentede varerne og solgte deres 
ostindiske varer til danskerne, som de så kunne tage med tilbage til 
Østersøen. Det betød så at man måtte gøre det meget billigt, ellers 
ville den hollandske regering sætte sig imod.392 
 Planen er i sig selv ganske fornuftig, da det helt sikkert ville have 
været en styrkelse af den danske handel. Dog må planen regnes for 
urealistisk. Det største problem var, at begge landes flåder var 
afhængige af varerne fra Østersøen. Det ville således være politisk 
uholdbart for England eller Holland at lade flådens forsyninger være 
afhængige af en tredjepart, der endda var konkurrent og havde politisk 
sammenfaldende interesser med begge land. England gik som bekendt 
endda i krig, da Danmark i 1801, gennem tilslutningen til det væbnede 
neutralitetsforbund, blev en potentiel trussel for forsyningerne fra 
Østersøen.393 Den erfaring havde Thott naturligvis ikke i 1733, men 
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det må også i hans tid havet været åbenlyst, og det er måske 
forklaringen på, at projektet aldrig blev ført ud i livet. Det viser til 
gengæld at ambitionerne ikke fejlede noget fra Thotts side. 
 Dernæst var han meget opmærksom på, at mulighederne i den 
norske økonomi skulle udnyttes til det maksimale. Han foreslog i den 
forbindelse, at der skulle udstedes et forbud mod indførelse af 
udenlandsk korn, og at det danske korn skulle udnyttes i et endnu 
tættere samarbejde med den norske økonomi. Derved kunne 
nordmændene sikres kornleverancer, landmændene i Danmark var 
sikret afsætning for deres varer, og til gengæld skulle de norske varer 
såsom tømmer og jern handles til Danmark i stedet for til englænderne 
og hollænderne. Målet med at holde varerne indenrigs var naturligvis, 
at man selv skulle sørge for forarbejdningen og derved få større 
fortjeneste når man eksporterede.  
 I kraft af Otto Thotts skrift rent faktisk gik hen og blev et 
nationaløkonomisk programskrift for Danmark og det nyoprettede 
kommercekollegium, så giver det os et præcist billede af datidens 
opfattelse af Danmarks økonomi og hvad der skulle gøres for at 
forbedre den. I ”Allerundanigste uforgribelige tanker om commerciens 
telstand og opkomst” er det tydeligt at merkantilismen var en central 
del af den økonomiske politik. Danmark-Norges økonomi skulle 
styrkes, og det betød at man måtte arbejde med alle muligheder, både 
landbrug, handel og manufaktur. Alle tre områder skulle støttes, men 
især ved manufakturer og handelen så Otto Thott og 
kommercekollegiet muligheder for vækst. 
 I forhold til handelen repræsenterer kommercekollegiets program i 
form af Thotts skrift en meget aktiv tilgang til problemerne. Handelen 
skulle styrkes gennem nye tiltag, og opbygges ved at støtte de 
eksisterende markeder. I den sammenhæng behandles handelen med 
Asien, Afrika og Amerika under den overordnede titel ”Det VIII 
middel til commerciens velstand og bestandighed er at menagere den 
fordelagtige handel”. Som tidligere nævnt var den asiatiske handel den 
vigtigste, fordi skibene hjemførte så store værdier til reeksport. Ud 
over den konstatering, så begrænser Thott sin omtale af den asiatiske 
handel til at forsvare den udsending af sølv og guld der var nødvendig. 
For den vestindiske handels vedkommende gjaldt det, at om end den 
var lukrativ, ville det være godt hvis man kunne sælge mere sukker til 
østersølandene. Samlet set havde Thott altså ikke de store planer for 
kolonihandelen eller handelskompagnierne. De skulle bare fortsætte 
som hele tiden, med de ændringer der var tilføjet i forbindelse med 
oktrojerne af 1732 og 1734 til henholdsvis AK og Vg-K.  
 Kolonihandelen var således blot en del af et større hele. Den bliver 
nævnt som det første, og den asiatiske specifikt som den mest 
lukrative. Thott undviger helt spørgsmålet om slavehandel, selv om 
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det var omdiskuteret i 1730’erne, hvilket han selv påpeger.394 Vg-K 
ønskede, med Holmsted i spidsen, at frigive slavehandlen på de 
afrikanske fort og Vestindien. Ifølge Holmsteds havde det siden 1708 
været en underskudsforretning, men samtidig var handelen på 
Guineakysten vigtig for at sikre de danske fort. Modargumentet var at 
den monopoliserede slavehandel sikrede de Vestindiske øer en fast 
leverance af arbejdskraft.395 Desuden ville forterne uden Vg-Ks faste 
besejling blive svækket, og i sidste ende kunne det medføre at de gik 
tabt. Det havde været argumentet i 1670’erne, og var formentlig også 
grunden til at Christian d. 6 ikke var begejstret for at frigive Vg-Ks 
slavehandel.396 I den situation har Thott valgt ikke at udtale sig. 

 
Den Økonomiske politik og kommercekollegiet 
 I kraft af at Thotts skrift er blevet kaldt for et nationaløkonomisk 
programskrift, der oven i købet udgik fra et genskabt 
kommercekollegium under en ny og mere progressiv regering, så er 
sammenhængen med den førte økonomiske politik også større end 
tidligere set fra 1670 til 1730. 
 Efter udskiftningen i regeringen, hvor godsejernes indflydelse blev 
mindsket ved von Plessen brødrenes afgang, skiftede fokus til at 
manufaktur og handel. Et af de gennemgående problemer for 
handelskompagnierne var manglen på likvide midler, et problem der 
afspejlede et generelt problem i samfundet med en begrænset kapital. 
For at afhjælpe det problem blev Kurantbanken i 1736 oprettet. På 
initiativ blev der oprettet et generalmagasin. Det var beregnet på at 
være en indkøbscentral af både råvarer til manufakturerne og på at 
aftage manufakturernes varelager, så de fik frigjort kapital. I den 
forstand blev generalmagasinet en kreditanstalt for manufakturerne.  
 På linje med hallen der var blevet oprettet under det andet 
kommercekollegium, blev der i 1739 oprettet en dugmagerhalle. I 1741 
fulgte en række lav indenfor tekstilbranchen. Kommercekollegiet og 
regeringen var således yderst aktive i støtten af manufakturerne, med 
stor succes til følge. Eksempelvis blev der i perioden 1736-1774 
udbetalt i alt 830.000 rd. i statslig understøttelse til industrien, om end 
størstedelen blev udbetalt mellem 1752 og 1767.397 Det var et markant 
skift fra den økonomiske politik under Frederik d. 4, selv med 
opblødning i løbet af 1720’erne.  
 Over for handelen gik kommercekollegiet til værks med en lang 
række forbud og forhøjelser af toldsatserne på import. Forbuden var 
meget specifikke både hvad angik geografien og varerne. Mest kendt 
er vel nok luksusforbudene, om end de ikke fik den ønskede effekt. 
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 Som vi har set hos både Hørning og Thott, så var der i 
økonomisk-politisk kredse en stor bekymring overfor den store og 
bekostelige import af luksusvarer. I Hørnings tid havde man ikke 
været lydhør overfor problemet, men i det tredje kommercekollegium 
var det noget af det første man tog fat på. Det viste sig imidlertid 
uforholdsmæssigt bureaukratisk at administrere, ikke mindst når det 
kom til grænserne mellem hvem der måtte benytte hvilken form for 
luksus. I praksis blev man derfor nødt til at justere forbudet flere 
gange.398 Generelt for Danmark-Norge indførte man forbud mod 
indførsel af alt hvad man mente Danmark-Norge selv kunne 
frembringe, også selvom den indenlandske produktion enten ikke var 
stor nok eller slet ikke fandtes. Udstedelsen af monopoler blev 
ligeledes anvendt, dog primært i forhold til sukkermarkedet.399 Her 
sikrede man Vg-Ks monopol på at raffinere sukker i forbindelse med 
oktrojen i 1734.400 Efterfølgende blev tolden på raffineret sukker fra 
udlandet hævet, og i 1750 forbød man helt import af sukker.401 
 Udover tiltag i forhold til manufakturerne og toldforordning stod 
kommercekollegiet ligeledes for at videreudvikle instrumenter for 
handelen og de handlende. Kommercekollegiet var involveret i 
oprettelsen man adskillige handelskompagnier såsom Almindeligt 
Handelskompagni i 1747, og flere andre. I modsætning til 
handelskompagnierne, der er genstand for denne afhandling var de 
hovedsagligt beregnet på handel med Europa og lignende, samt 
Færøerne, Island og Grønland.402 Ligeledes blev Grossersocietet 
etableret for de købmænd der handelede en gros. Et af de første 
medlemmer var naturligvis Frederik Holmsted. Danmark-Norges 
første bank, Kurantbanken, blev ligeledes oprettet blandt andet takket 
være kommercekollegiet og en række af købmændene. 
 Kommercekollegiets aktivitetsniveau var så højt i 1730’erne, at 
man omkring 1740 var nødt til at holde igen. Der blev skåret i 
understøttelsesmulighederne til manufakturer og forskud på nye anlæg. 
Bro-Jørgensen forklarer det med, at man ville se tiden an og lade de 
nye tiltag udvikle sig, inden man så på videre tiltag. Følgelig blev 
1740’erne en mindre aktiv periode for kommercekollegiet. 
Eksempelvis blev budget, sammenfaldende med tronskiftet, skåret fra 
30.000 rd. til 22.000 rd.403 Tronskiftet fra Christian d. 6 til Frederik d. 5 
forløb dog uden de store skift i regeringen.404 De samme personer 
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fortsatte, om end von Plessen brødrene gjorde et kortvarigt forsøg på 
at genvinde noget af den tabte indflydelse, dog uden succes.405 
 I 1751 vendte J. H. E. Bernstorffs hjem fra Paris og tiltrådte som 
udenrigsminister, fulgt året efter af hans udnævnelse til 
kommercekollegiet. Han var kraftigt inspireret af den franske 
industrialisering, og var ifølge Bro-Jørgensen af en nærmest doktrinær 
merkantilistisk opfattelse.406 De sidste år af perioden indtil 1754 blev 
præget af en optrapning af understøttelsen til manufakturerne, og i 
1756 blev budgettet igen hævet til 30.000 rd. 
 Kommercekollegiet havde således vist sig som et aktivt kollegium i 
den fornyede merkantilisme. Oprettelsen af en række institutioner kan 
direkte tilskrives dem. Desuden indtog kommercekollegiet den rolle 
der vel altid havde ligget til det. Kommercekollegiets 1730-1754 rolle 
illustreres meget godt ved, at kollegiet råd var et af de afgørende i 
likvidering af Vg-K, da de vurderede at handelskompagniet hæmmede 
en videre udvikling af sukkermarkedet. 

 

Handelskompagniernes vækst og Vg-Ks 
endeligt 
 
 
Asiatisk Kompagni 
 Danmarks deltagelse i Store Nordiske Krig 1709-1720 hæmmede 
vilkårene for den danske handel, og det ramte også OK. Efter krigen 
var handelskompagniet så forgældet, at man i 1729 ikke kunne se 
anden udvej end at lade kompagniet gå i betalingsstandsning. Stort set 
samtidig oprettede man et nyt kompagni til at efterfølge OK. Fordi 
man blot havde ladet det gamle kompagni gå i betalingsstandsning, 
slap man for at skulle likvidere den store gæld, og i stedet kunne man 
starte på en frisk. Det er naturligvis svært at afgøre efterfølgende, 
hvorvidt det var en bevidst og kynisk økonomisk tankegang, der lå 
bag, men man endte med at efterlade kreditorerne uden mulighed for 
at for deres penge tilbage. I stedet slap de nye aktionærer netop for at 
skulle indløse den gamle gæld, og kunne i stedet starte på en frisk i 
AK.407 
 I første omgang blev OK ikke afløst af AK, men der imod af et 
statsstøttet projekt ledet af hollænderen Pieter Backer. I 1729 blev han 
således udnævnt til direktør for den kinesiske handel. De 
københavnske købmænd så modvilligt på at en fremmed kom ind på 
markedet, og det endda uden selvstændig kapital. Backer havde ellers 
fremlagt en plan han mente ville indbringe en fortjeneste på 325 %. I 
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1730 blev der udstedt en oktroj for det, der blev kendt som det 
kinesiske societet. Allerede måneden efter fulgte en oktroj for handel 
på Ostindien, dvs. Trankebar og tilhørende faktorier i Asien.408 
 Som så mange gange før gik det langsomt med aktietegningen. 
Handelskompagnierne havde desuden de sidste mange år været 
underskudsforretninger, hvilket også har været med til at afskrække 
folk. Købmændene i København tog imidlertid godt imod projektet, 
og ved den stiftende generalforsamling blev fire storkøbmænd valgt til 
direktionen. De valgte var Gørris Klaumann, Wilhelm Edinger, Hans 
Jørgen Soelberg og Frederik Holmsted. Dertil kom de fire 
hovedparticipanter, Frans Feddersen, Michael Fabritius og Joost v. 
Hemert og Jens Poulsen Dreyer. Sidstnævnte var sekretær i 
kommercekollegiet og i den forbindelse den eneste af de otte, der reelt 
havde nogen adgang til regeringen. Således må man betragte societet 
som uden direkte forbindelse til regeringen eller kongen. I stedet 
tilsluttede en gruppe af de mest fremtrædende købmænd i København 
sig projektet.409 
 Backer var dog ikke ude af projektet endnu og havde stadig 
regeringens tillid. Da direktionen således et par dage efter valget blev 
præsenteret for kronprinsen, prøvede denne at overtale direktionen til 
at inkludere Pieter Backer i societet. Direktionen ville helst undgå 
udefrakommende indblanding så man valgte at forhøre Backer om 
hans viden om handelen på Kina. Holmsted skrev 24 spørgsmål til 
Backer, som han efter direktionens mening ikke svarede godt nok på. 
Herefter gik man til kronprinsen og fremlagde Backers utilstrækkelige 
viden, hvorefter kronprinsen accepterede, at Backer var ude af 
projektet. Købmændene havde således held til helt at overtage 
projektet, på trods af at det fra starten var et initiativ der kom fra 
statens side. 
 Købmændene i Kina-societetet fik allerede i 1730 udsendt de 
første to skibe til Trankebar og et til Canton, efterfulgt af endnu to til 
Trankebar året efter.410 Hermed var den asiatiske handel officielt 
genetableret, om end man endnu ikke havde fået nogen af skibene 
hjem igen. Alligevel fortsatte man arbejdet med at udfærdige en ny 
oktroj for et stort anlagt handelskompagni. Oktrojen for AK blev 
underskrevet d. 12. april 1732. Følgelig blev der d. 25. juni afholdt en 
stiftende generalforsamling. Ved et tilfælde, og med god pr til følge, 
ankom de to skibe man havde udsendt i 1730.411 
 Heldet så således ud til at tilsmile det nye handelskompagni. Oven 
i købet havde man været i stand til at forhandle en fordelagtig oktroj 
på plads med kongen. Kompagniet forpligtede sig til at drive handel 
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mellem Asien og København og til at stå for udgifterne ved de danske 
besiddelser i Asien, navnlig Trankebar. I modydelse fik man det vante 
monopol på al handel med Asien. Dertil hørte økonomisk støtte i 
form toldlettelser. Samtidig forpligtede kongen sig også til at 
konvojere kompagniets skibe i tilfælde af krig. Ydermere opgav 
kongen retten til at udnævne direktører; noget kongen ellers havde 
haft siden de første oktrojer til Vg-K og OK. Oktrojen gjaldt for 40 
år.412 
 Samlet set fik handelskompagniet en meget fordelagtig oktroj. Det 
er svært at forestille sig krav, de ikke har fået igennem. Især længden af 
oktrojen, og det at kongen afstod fra at blande sig i 
handelskompagniets affærer, var bemærkelsesværdigt. 40 år var lang 
tid og sikrede investorerne et mangeårigt monopol, de kunne udnytte 
til at tjene indskuddet hjem og mere til. Ved første øjekast sikrede 
oktrojen også, at staten ikke blandede sig med politiske hensyn. Dog 
valgte aktionærerne i de interne bestemmelser, at præsidenten skulle 
være en person af høj stand. Den første præsident for AK blev således 
Christian Ludvig Scheel von Plessen, der sad som finansminister i den 
nye regering.413 Da Christian d. 6 gik i mod von Plessen brødrenes 
indstilling angående stavnsbåndet, hvorpå broderen trak sig ud af 
regering, valgte C. L. von Plessen ligeledes at udtræde af regeringen 
allerede i 1734.414 Omstændighederne omkring von Plessen brødrenes 
udtrædelse fra regeringen var, om end de ikke er helt afklaret, så 
alvorlige at Christian d. 6 efterfølgende ikke havde meget til overs for 
dem.415 Han skrev således om ”Plesserne og de andre misfornøjede” 
og forsøgte at få dem til at passe deres arbejde som 
højesteretsassessorer, en titel de kun havde bestridt løn og 
titelmæssigt, men aldrig ved selve højesteretten. Konflikten endte med 
at brødrene opgav deres pension i den forbindelse, og kongen 
kommenterede det med at ”det glæder os, at publikum approberer, at 
vi have skilt os af med tvende unyttige og utaknemlige personer”. Von 
Plessen brødrene mistede således helt deres plads i staten, men 
fortsatte med at være aktive i handelskompagnierne.416 
 Herefter var handelskompagniet uden direkte kontakt til 
regeringen af personlige kanaler, indtil J. S. Schulin i 1743 overtog 
hvervet som præsident. Godt nok var man via oktrojen sluppet for 
tvungen politisk indblanding fra kongens side, men hvis man stadig 
ønskede gode forbindelser med den enevældige stat, var det uheldigt 
have en præsident der var upopulær hos kongen.  
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 Tegningen af aktier til Kina-societets ekspeditioner var i sin tid 
gået langsomt.417 Det blev for en gangs skyld ikke tilfældet med AK. 
Som tidligere nævnt ankom der to skibe fra Asien den dag der var 
stiftende generalforsamling i handelskompagniet. Udover kongen var 
det i høj grad de københavnske købmænd, der investerede i 
kompagniet. Dertil kom enkelte adelige og embedsmænd. I første 
omgang var aktierne fordelt blandt en stor gruppe mennesker. Af de 
største aktionærer fandtes købmændene Desmercieres og Holmsted, 
fulgt af kongefamilien, Grev Gyldensteen418 og von Plessen brødrene. 
Desmercieres var den største aktionær med 42 aktier, mens konge og 
kongefamilien samlet havde 28 aktier.419 
 I løbet af årene frem til 1753 skete der en fordeling blandt 
aktionærerne, således at aktierne blev mere jævnt fordelt på flere 
personer. En mulig årsag er, at der blev gennemført en aktieemission i 
1744, så det samlede antal aktier steg fra 400 til 1600. Samtidig var 
aktierne i 1732 primært blevet købt af personer, der allerede havde et 
forhold til projektet, dvs. købmænd der havde været med til at udvikle 
handelskompagniet, eksempelvis Holmsted og Desmercieres. Blandt 
de adelige, der købte aktier, har det været et spørgsmål om f.eks. at 
sikre sig leverancer til AK, eller at stå godt politisk ved at investere i et 
kongeligt privilegeret projekt.420 I takt med at AK har udviklet sig, er 
det blevet et legitimt investeringsobjekt, også for mindre købmænd, 
der ikke kunne gøre sig forhåbninger om at en mindre aktiepost ville 
føre til lukrative forbindelser i handelskompagniet.  
 Efter man havde undgået de indledende obligatoriske problemer 
med at få tegnet alle aktierne og havde overstået den vellykkede 
dannelse af handelskompagniet påbegyndte man at udruste skibe. 
Belært af tidligere problemer med netop likvide midler, gennemførte 
man i AK en anden økonomisk struktur end i OK eller Vg-K. Som 
det er blevet redegjort for tidligere i opgaven, så var hele ideen med 
handelskompagniet, at man samlede en egenkapital fra en række 
investorer, hvorefter man brugte pengene på at udruste skibe og betale 
for koloniernes drift. I AK valgte man at lade aktiekapitalen, den 
såkaldte kontinuerende fond, være en fast sum til sikring af 
handelskompagniet i tilfælde af uforudsete udgifter eller 
engangsudgifter. Sidstnævnte gjaldt ikke landanlæg og kolonier, da 
man overtog Trankebar og handelslogerne i Asien.421 
 Til at dække udgifterne til udrustningen af det enkelte skib indførte 
man i stedet en cirkulerende fond. Konsekvensen var, at hver aktionær 
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til udrustning skulle betale sin del af omkostningerne, svarende til 
vedkommendes aktieandel i handelskompagniet. I det tilfælde han ikke 
ønskede at deltage i ekspeditionen, kunne en anden aktionær overtage 
hans post. I sidste instans havde AK tilladelse til at søge kapital uden 
for aktionærernes rækker, såfremt der ikke var nok investorer. I 
praksis overtog storaktionærerne dog som oftest de poster, som 
mindre aktionærer ikke ønskede at skyde i en given ekspedition. 
Inddelingen i to fonde kom ikke til at fungere helt efter hensigten, da 
de to kasser endte med at flyde sammen.422 
 På grund af den valgte struktur i handelskompagniet var hver 
ekspedition et regnskab for sig, og indgik ikke som tidligere i AKs 
regnskab, før det var afsluttet. Da hver aktionær havde investeret i 
skibet og dets ladning, var de naturligvis berettiget til en tilsvarende del 
af overskuddet. Handelskompagniet selv stod således uden for 
ekspeditionerne økonomisk og tjente derfor heller ikke penge på det. I 
stedet fik handelskompagniet alle indtægter og told fra Trankebar, 
samt 5 % af alle udgående ladninger og 10 % af auktionsbeløbet i 
Europa. Derudover var AK berettiget til fem baller varer på hvert 
kompagniskib, købt og solgt for den kontinuerende fonds regning. 
Allerede her aner man faren for at de to fondes regnskab kunne flyde 
sammen. Udover disse bestemmelser pålagde generalforsamlingen 
embedsmændene i Asien den størst mulige sparsommelighed. De fik 
også forbud mod at sende egne varer med kompagniskibene, 
formentlig belært af de problemer, det havde medført for det gamle 
OK. I den sammenhæng vedtog aktionærerne ligeledes kun at ansætte 
pålidelige betjente.423 
 Forholdene i Asien, og især Indien, var forfaldet en del hen imod 
slutning af OK levetid. AK stillede straks krav om, at guvernøren 
skulle udbedre alle fejl og mangler, og det endda for koloniens egne 
midler. Det resulterede i et dårligere forhold mellem Trankebar og 
direktionen, der varede perioden ud. Kolonien klarede ellers sig selv, 
på trods af de interne uroligheder i området omkring Trankebar. Dog 
var man ikke tilfreds med handelskompagniets krav om returvarer, da 
man i kolonien ikke mente sig i stand til at opfylde kravene uden bedre 
tid og tilførte midler fra Danmark. Overordnet set levede Trankebar 
og de tilhørende loger deres eget liv, med et støt overskud på mellem 
500 og 7000 rd. i perioden 1733-1741.424 Kolonien bidrog ikke med ret 
meget til handelen, og skibene vendte ofte hjem uden en fuld 
returladning.425 Handelen fortsatte uforstyrret i årene frem 1754. Det 
eneste større initiativ kom i 1747, da kompagniet efter to skibsforlis 
året før ønskede en handelsoffensiv i Asien, specifikt på 
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Malabarkysten. Det forsøg blev senere fulgt af udvidelser i Bengalen 
og på Nicobarerne.426 
 Hvor handelen på Indien fortsatte i vante rammer med enkelte 
udsving og et enkelt handelsfremstød, så var det nyt at etablere en fast 
handel på Kina. OK havde allerede i starten af 1720’erne sendt enkelt 
ostindiefarer via Trankebar til Kina, men en egentlig Kinahandel, var 
det ikke blevet til. Den vigtigste vare fra Kina viste sig hurtigt at være 
te. Handelen med Kina kom faktisk til næsten udelukkende at bestå af 
te, mens man for 90 % vedkommende sendte sølvpiastre den anden 
vej. Teen tegnede sig således for 85-90 % af lasten, mens resten typisk 
bestod af kinesisk silke.427 Grundet strukturen på handelen med Kina 
gennem kinesiske købmænd undgik man som oftest problemer med at 
skaffe tilstrækkelig med returladning til at fylde skibet. Samtidig gjorde 
de kinesiske restriktioner, at det ikke var muligt at oprette kolonier 
eller større handelsstationer, hvormed handelskompagniet måtte nøjes 
med et mindre kontor i Canton. Det betød til gengæld, at man slap for 
de omkostninger, der hæmmede Trankebar. Samtidig udviklede 
handelen med Kina sig til at blive den mest lukrative. Teen blev typisk 
reeksporteret fra København, til stor hjælp for den danske 
betalingsbalance.428 
 Økonomiske tænkere havde ellers store betænkeligheder ved 
handelen med Asien, primært fordi det eneste danskerne kunne tilbyde 
kineserne, de var interesseret i, var metaller, primært sølv. Mange 
mente at handelen resulterede i at Danmark blev drænet for valuta. 
Det argumenterede Otto Thott som bekendt imod,429 og i AK 
bekymrede man sig heller ikke om det; her var problemet snarere at 
kunne forsyne kinafarerne med tilstrækkeligt med sølv. Her trådte den 
jødiske minoritet til, sammen med en række af aktionærerne, der havde 
forbindelse til det internationale sølvmarked. Fra 100.000 rd. i 1732 
steg behovet for sølv støt, så der i 1753 indkøbt for næsten 700.000 rd. 
sølv til skibene. Det var således en stor forretning at forsyne 
handelskompagniet med sølv. Udover jøderne inkluderer listen over 
firmaer, der forsynede AK, også Holmsted, von Hemert, Iselin, 
Desmercieres og Kløcker med flere. Det var alle storkøbmænd, der 
var involveret i handelskompagnierne. Desmercieres var endda en af 
de største aktionærer og deputeret i kommercekollegiet. 430 
 En direkte forbindelse til handelskompagniet og direktionen ser ud 
til at have været en god måde at opnå kontrakter på. Det er et generelt 
billede for handelskompagnierne, der her gentager sig, og man kan 
ikke undgå at overveje, om det nu også var det billigste sølv AK købte 
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på den måde, eller om det kunne have været gjort billigere. Etatsråd 
Friis gik i 1752 med de samme overvejelser. Han mente at 
sølvlicitationerne var aftalt på forhånd, og at direktionen fik en 
personlig økonomisk gevinst gennem licitationerne. Overraskende nok 
benægtede direktionen ikke sagen, men hævdede, at det var til gavn for 
handelskompagniet. Det er uklart, hvordan det skulle være tilfældet, 
men sagen blev aldrig undersøgt til bunds. I løbet af 1750’erne 
begyndte man dog i højere grad at købe sølv i udlandet, især Spanien, 
da priserne var blevet for høje i Danmark.431 
 Forholdene i Asien, og ikke mindst den indbringende handel med 
te, sikrede, at der i København indløb en støt strøm af varer. Her blev 
de udbudt på auktioner, som handelskompagniet stod for. Igen 
optræder centralt placerede købmænd både som aktionærer, 
hovedparticipanter, direktører på den ene side og opkøbere på anden 
side. I Glamanns analyse af AKs auktioner er det tydeligt, hvorledes de 
samme storkøbmænd, der var storleverandører, også var store aftagere 
af handelskompagniets hjemførte varer. Desværre er det ikke mange 
kilder til, hvem der købte hvad på auktionerne, der har overlevet, men 
fra auktionerne 1734-1736 findes der nogle oversigter over køberne, 
og hvor meget de købte. Her stod 18,3 % af køberne for at aftage 76,2 
%. Igen var Desmercieres, Michael Fabritius, v. Hemeert, og Frederik 
Holmsted blandt de største opkøbere.432  
 Sammenholdt med de auktionsprotokoller, der har overlevet fra 
1750’erne, gentager billedet sig 20 år senere. I samtlige kategorier, 
salpeter, ostindiske tørklæder og bohe-te var det finanshuset Fabritius 
& Wever, der stod for de største opkøb. De blev fulgt af v. Hemert og 
Iselin som henholdsvis nummer 2 og 3 på listen over de største 
opkøbere, hvis man ser på værdien af det opkøbte. AKs hjemførte 
varer var tydeligvis kun beregnet på at styrke selve handelen ved at 
forsyne købmændene med lukrative varer. Resten af økonomien blev 
ikke umiddelbart berørt af AKs eksport. Heller ikke befolkningen, der 
kun i ringe grad aftog de kinesiske varer, fik den store nytte af den 
asiatiske handel. Udover den direkte afledte aktivitet i København i 
form af forsyninger og mandskab til udrustning af ostindiefarer gik 
den økonomiske gevinst til købmændene, aktionærerne og til dels også 
københavnerne. 

 

Vestindisk-guineisk Kompagni 
 Ved tronskiftet i 1730 var Vg-K og den vestindiske handel i en 
noget bedre situation end den asiatiske handel, der var meget usikker 
efter OKs likvidering i 1729. Efter de magre år under krigen havde 
handelskompagniet rejst sig en smule. Ganske vist manglede der, som 
altid, likvide midler, men forretning fungerede dog stadig. De tidligere 
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problemer på St. Thomas var overstået, og koloniimperiet var blevet 
udvidet med øen St. Jan. Stabiliteten de sidste 10 år bevirkede, at 
handelskompagniet nu var klar til at ekspandere og virkelig blive den 
magtfaktor i dansk økonomi, som det havde potentialet til. 
 Succesen med koloniseringen gav mod på større investeringer, og 
den nærliggende franske ø St. Croix var et oplagt emne. Fra Vg-Ks 
side var det den tidligere bogholder og daværende participant i både 
Asiatisk- og Vestindisk-guineisk Kompagni, Frederik Holmsted, der 
stod bag planerne. Han havde arbejdet sig op som bogholder i Vg-K 
og OK og fik blandt andet i 1716 monopol på kattuntrykkeri.433 
Sideløbende med at han var aktiv i oprettelsen af AK, gik Holmsted 
med planer om at erhverve endnu en ø til Vg-Ks kolonisamling. I en 
betænkning af 28. januar 1732 indviede Holmsted for første gang 
gehejmeråd C. A. von Plessen i planerne om at købe St. Croix. Da 
Holmsted i 1732 sendte grundtrækkende i planen for købet af St. 
Croix, sad han oven i købet ikke på nogen post i handelskompagniet. 
Han blev først hovedparticipant i april 1728 og direktør i september 
1733.434 
 Motiverne til købet af endnu en ø til den Vestindiske koloni har 
formentlig været at udvide kolonien til en levedygtig størrelse. 
Samtidig var et køb den eneste realistiske måde hvorpå Danmark-
Norge kunne udvide koloniimperiet. På trods af, at Danmark-Norge 
var en udenrigspolitisk faktor i Nordeuropa, der gennem de rigtige 
alliancer kunne stå stærkt, så var man oversøisk i kolonierne på ingen 
måde i stand til at føre krig. Hvis der havde været nogen form for tvivl 
før, så understregede slaveoprøret på St. Jan tydeligt Danmarks 
manglende evne til at forsvare sine øer.  
 Forslaget blev ikke udarbejdet af selve handelskompagniet, men 
via gehejmerådet og von Plessen til kongen. Christian d. 6. gav 22. 
februar 1732 Holmsted lov til at fortsætte med planerne, formentlig 
takket være von Plessens rolle i sagen. Ifølge Holmsted selv havde han 
haft ideen i lang tid, men anså først nu situationen for gunstig på 
grund af Christian d. 6. mere positive indstilling over for handel og 
industri end faren Frederik d. 4. Holmsted og von Plessen 
videreudviklede efterfølgende planerne i løbet af 1732-33. Det ser i høj 
grad ud til at have været et to-mands projekt, hvor handelskompagniet 
og direktionen ingen rolle spillede i planernes udformning. 
Bemærkelsesværdigt, når planerne netop gik på at forbedre 
handelskompagniets situation.435 
 For at overbevise kongen om gunstigheden af det dyre projekt – 
det ville koste i alt 150,000 rd. – argumenterede Holmsted for det 
gavnlige for hele landet ved et køb af St. Croix. Det ville nemlig kunne 
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bruges til at sætte de arbejdsløse og fattige i arbejde. Desuden ville det 
øge den almindelige omsætning i samfundet, når der skulle produceres 
varer til den nye koloni.436 De samme argumenter lå i sin tid til grund 
for overhovedet at oprette de to handelskompagnier i 1670-1671. Der 
gik det i øvrigt meget dårligt med at sende arbejdsløse og fattige 
danskere til St. Thomas, da de fleste døde.437 Holmsted var imidlertid 
klar til at gøre et nyt forsøg.438 
 Først i april 1733 blev hovedparticipanterne indkaldt til et 
orienterende møde d. 16. april, fulgt af en ekstraordinær 
generalforsamling d. 8. maj. Udover at von Plessen på mødet blev 
gjort til hovedparticipant i Vg-K, så blev finansieringen af købet 
fremlagt. I den forbindelse ser der ud til at være en vis uenighed blandt 
historikere, da von Plessen ifølge Christensen blev præsident, mens 
han ifølge Halding blev hovedparticipant og ifølge Bro-Jørgensen 
direktør. 439 Vg-Ks egne lister, som Halding øjensynligt er den eneste af 
de tre, der har læst, viser at von Plessen blev hovedparticipant d. 26. 
september, og først i 1735 præsident.440 Ved valget til direktionen i 
1733 var det i stedet Otto Blome, der blev præsident. Han sad i 
regeringen sammen med von Plessen, og var som sådan den første af 
en regerings politiske inderkreds der blev direktør for Vg-K. Blome 
regnes i den sammenhæng for at være en repræsentant for den 
holstenske adel, og blev ifølge Edvard Holm i samtiden beskrevet som 
en ”lidet fremragende mand” og ”ganske uskadelig”. Han sad i 
regeringskonseillet og som præsident i Vg-K indtil 1735.441 
 I Resten af direktionen i form af Holmsted, Klaumann, de Junge, 
Soelberg, F. Seckman samt fra 1735 Ernst Ulrik Dose og Lorens 
Kreyer var der en del forbindelser til staten. De Junge var deputeret i 
Landetatens Generalkommissariat siden 1720, og således en 
efterladenskab fra Frederik d. 4s tid. F. Seckman, Dose og Kreyer har 
det ikke været muligt at identificere. Forbindelsen til staten var således 
stadig til stede gennem Severing de Junge, men ikke på helt samme 
niveau som von Plessen havde sikret, hvis ikke han var blevet uvenner 
med Christian d. 6. von Plessen havde trods alt været tættere på 
kongen end de Junge, og med den højest mulige post i 
handelskompagniet. Udnævnelse af von Plessen som præsident har i 
den forbindelse næppe været et forsøg på at tækkes kongen, og det har 
helt sikkert ikke været kongens beslutning, da von Plessen blev 
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udnævnt til præsident d. 26. september 1735,442 men allerede var trådt 
ud af regeringen d. 8. januar 1734.443 
 Kapitalen skulle rejses ved hjælp af en aktieombytning, hvor alle 
aktier blev nedskrevet med 50 %. Samtidig skulle aktionærerne 
indskyde 2.000 rd. for hver 1.000 de havde i aktier i forvejen. Som 
modydelse blev der for 1.000 rd. aktier givet en plantagegrund. De 
resterende plantagegrunde skulle de kommende år sælges og bruges til 
at afdrage handelskompagniets gæld. Angiveligt accepterede 
participanterne den storslåede plan. De havde heller ikke meget at 
skulle have sagt, når den nyvalgte præsident med kongen i ryggen 
fremlagde den færdige plan. Hvis participanterne var utilfredse kunne 
de altid undlade at indbetale de ekstra penge, men ifølge 
bestemmelserne ville det medføre, at de mistede alle deres oprindelige 
aktier uden kompensation.444 
 Officielt blev planen altså godtaget med, hvad Bro-Jørgensen 
kalder ”almindelig tilslutning.” Direktionen lovede efterfølgende højt 
og helligt, at det var sidste gang den slags pression fandt sted, og i 
fremtiden ville der hverken blive lagt indirekte eller direkte pres på 
participanterne. På den baggrund mente man fra direktionens side, at 
det var gået godt, og at folk var tilfredse.445 Alligevel valgte især 
participanter, der ikke havde været til stede ved mødet, at klage til 
kongen. Specifikt klagede participanterne over den økonomiske 
konstruktion omkring købet, der indbefattede at de hver især måtte 
investere yderligere i Vg-K bare for ikke at miste deres oprindelige 
indskud.  
 Under alle omstændigheder fortsatte planerne ufortrødent, og med 
udsigten til at miste den oprindeligt indbetalte kapital foretrak en del af 
aktionærerne at betale penge og håbe på at pengene blev tjent hjem, 
hvis nu købet blev en succes. Dog var der en overraskende stor del af 
aktionærerne der valgte ikke at indbetale ekstraindskuddet og i stedet 
lade deres aktier hjemfalde til Vg-K. I alt 17 af 66 aktionærer og 
11.445 rd. af handelskompagniets pålydende værdi på 88.883 hjemfaldt 
til Vg-K. Aktierne var efterfølgende ikke til at afsætte.446 Det var 
tydeligvis ikke attraktivt at blive plantageejer i Vestindien. Samtidig har 
Vg-K ej heller fremstået som et attraktivt investeringsobjekt, da det 
ikke alene havde indtjeningsproblemer, men samtidig nu også kuppede 
aktionærerne til at indbetale penge en del af dem ikke havde råd til.  
 Med den gennemførte aktieombytning og kapitaludvidelse fik man 
rejst midlerne til at købe St. Croix. I første omgang måtte man dog 
låne pengene fra staten, indtil pengene reelt var blevet betalt af 
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aktionærerne. I 1733 blev købet endeligt gennemført, om end 
salgspapirerne først blev ratificeret af den franske konge i 1735. 
Sideløbende med købet fik Vg-K i 1734 en ny oktroj. Grundlæggende 
var der tale om en fornyelse af den forrige oktroj, men med det tillæg, 
at St. Croix nu også var omfattet. Dertil kom, at toldsatserne for 
import fra fastsattes til 2½ % af værdien og 1 % i tilfælde af 
reeksport.447 Omstændighederne for sukkerhandelen blev ligeledes 
fastlagt, således at Vg-K eksempelvis kun kunne søge om tilladelse til 
at import af sukker fra andre europæiske lande.448 Samtidig bortfaldt 
kongens ret til at udnævne direktører i handelskompagniet.449 
 Hvor Holmsted og von Plessen, formentlig med en vis støtte fra 
kongen, havde været i stand til at påtvinge Vg-K købet af St. Croix, så 
indikerer den næste store sag i Vg-K, at det måske primært var von 
Plessen og Holmsted, der havde været de magtfulde ved købet af St. 
Croix. Holmsted havde i årevis været i mod at Vg-K havde monopol 
på slavehandel fra forterne på Guineakysten til plantagerne på De 
Vestindiske Øer. Med den position han havde i Vg-K efter købet af St. 
Croix, forslog han i 1733 at man frigav slavehandelen, der siden 1697 
ellers havde været forbeholdt handelskompagniet. Baggrunden var Vg-
Ks fortsatte økonomiske problemer. Holmsted var overbevist om, at 
handelskompagniet siden 1708, hvor Holmsted tiltrådte som 
bogholder, havde tabt 200.000 rd. på slavehandelen. Samtidig havde 
man fra Vg-Ks side ikke været i stand til at forsyne De Vestindiske 
Øer med tilstrækkeligt med slaver. Holmsted var bekymret for at det 
fortsatte underskud kunne koste handelskompagniet dets eksistens. En 
af fortalerne for slavehandlen, Severin de Junge, der angiveligt var 
kongens mand i dette spørgsmål. mente på den anden side, at Vg-K 
ville gå under, hvis man ikke sikrede til slaver til en fortsat kultivering 
af øerne.450 
 Dudman Nielsen har i høj grad baseret kongens modstand imod 
Holmsteds forslag på, at Severin de Junge argumenterede og stemte 
imod ophævelsen. Valgprotokollen viser imidlertid at kongen stemte 
for ophævelsen. Eftersom C. A. von Plessen som bekendt var trådt ud 
af regeringen og var blevet uvenner med kongen, var Severin de Junge 
ellers reelt det eneste direktionsmedlem der samtidig var embedsmand 
med forbindelse til regeringen og kongen. Med mindre kongen har 
stemt med den fløj, der ville vinde, for at undgå at tabe ansigt. 
Kongens 22 stemmer ville ikke have ændret resultatet, så ser det er 
altså ikke et entydigt bevis på, at Severin de Junge var mellemmand for 
kongens holdning.451 Dudman Nielsen redegører ikke for kongens 
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holdning, idet hun baserer hans modstand på de Junges modstand og 
kongelige forbindelser.452 Det er ganske i tråd med Feldbæks 
argumentation, om end han aldrig inddrager de Junge på linie med 
Schulin og Moltke som en af dem der sikrede forbindelse mellem 
konge og handelskompagni.  
 Det er dog samtidig svært at se hvorfor regeringen skulle støtte 
ophævelsen af slavehandelen, da man måtte formode det vil svække 
besejlingen af forterne på Guinea-kysten. Det var havde tidligere været 
argumenteret for at opretholde en handel på Guinea-kysten.453 Uanset 
kongens holdning til spørgsmålet var det stadig Holmsted og von 
Plessen, der var årsagen til at spørgsmålet blev rejst og vedtaget. Det 
er med til at underbygge billedet af to direktionsmedlemmer, der var i 
stand til at drive handelskompagniet fremad, øjensynligt uden at 
regeringen havde betydende indflydelse på Vg-Ks udvikling. 
 I spørgsmålet om magtforholdet mellem kongen og 
handelskompagniet, repræsenteret af Holmsted og von Plessen, er det 
vigtigt at påpege, at i et enevældigt monarki havde kongen som 
udgangspunkt muligheden for at trumfe sine ønsker igennem. Hvis 
kongen i en situation ikke ønskede at benytte sig af sin enevældige 
magt, kunne det være et udtryk for, at han enten var udmanøvreret, så 
han ved brug af enevældig magt ville komme til at fremstå som en 
tyran. Alternativt har situationen ikke været tilstrækkelig vigtig til, at 
han har følt det nødvendigt at bruge sin magt på emnet. Sidstnævnte 
har formentlig været tilfældet i sagen angående handelskompagniets 
rolle i slavehandel. Her sendte kongen ganske vist en repræsentant, 
embedsmanden Severin de Junge, men hans argumenter vandt ikke 
direktionen for sig, og Vg-K endte med at frigive slavehandelen.454 
 Samtidig med at købet af St. Croix var ved at blive effektueret, 
indtraf der i november 1733 en anden markant episode i 
handelskompagniets historie. Slaverne på St. Jan gjorde oprør og 
overtog i løbet af kort tid øen. Guvernementets ressourcer var spredt 
ud over de to øer, især de militære. Koloniseringen af St. Jan i 1718 
havde ikke medført den nødvendige oprustning af øernes forsvar, og 
den mindste ø var overladt til en løjtnant, en korporal og 6 soldater.455 
De kunne intet stille op i mod de angribende slaver. Først året efter 
formåede en fransk hjælpestyrke at nedkæmpe oprøret. Opstand betød 
at stort set alle plantager på øen lå i ruiner. Samtidig var der ikke ret 
mange slaver tilbage, der kunne genopbygge øen. De var enten flygtet 
eller slået ihjel.456 

                                                 
452 Dudman Nielsen. 2002. s. 72-73. 
453 Glamann. 1957. s. 55-56. 
454 Dudman Nielsen. 2002. s. 72-74. 
455 Bro-Jørgensen. 1967. s. 222. 
456 Bro-Jørgensen. 1966. s. 229-234. 



 141 

 Udover den umiddelbare ødelæggelse på St. Jan og deraf følgende 
økonomiske tab for Vg-K og plantageejerne, så medførte oprøret, at 
direktionen så sig nødsaget til at tildele opbygningsarbejdet en 
betydelig del af de penge og slaver, der ellers skulle have været brugt 
på St. Croix. På den nyindkøbte ø havde man planlagt et storstillet 
opmålingsarbejde. Projektet var det første af sin art, ikke alene i 
Vestindien, men i verden, da man ikke kun opmålte et befolket 
område, men en skovdækket og ukendt ø helt fra bunden af. 
Logistikken involveret i projektet gjorde det imidlertid meget 
vanskeligt at gennemføre opmålingen. Alene kommunikation mellem 
direktionen i København og den udsendte på St. Croix, Frederik 
Moth, tog i gennemsnit ca. 100 dage.457 De udsendte folk fra Danmark 
døde på stribe, mest uheldigt alle de udsendte landmålere. Gang på 
gang måtte man vente på nye landmålere eller udstyr til dem. Hvis de 
ikke døde, stak de ofte af, gerne med udstyret. Teknikken var heller 
ikke tilstrækkeligt udviklet til at måle op på tværs af en bjergrig ø med 
tæt bevoksning. Opmålingen skulle gennemføres så hurtigt som 
muligt, hvorefter de opmålte plantager skulle gives som betaling til 
participanterne for deres kapitalindskud i forbindelse med købet. De 
resterende grunde skulle udloddes i et lotteri, der dog aldrig blev 
afviklet, da det ikke var muligt at sælge tilstrækkeligt med lodder. 
Udsigten til at vinde en plantage, der krævede store investeringer for at 
rydde grunden, opføre bygninger og købe slaver var ikke så 
tillokkende, som Holmsted og direktionen havde forestillet sig. 
 Fra direktionens side forestillede man sig, at det efter en succesfuld 
gennemført opmåling hurtigt ville kunne afsætte plantagerne, 
hvorefter befolkningen af øen kunne påbegyndes. Vg-K forventede, at 
investeringen hovedsagligt skulle tjenes hjem gennem de udførte varer 
fra St. Croix. Hertil behøvede man naturligvis en stor og produktiv 
befolkning. De storslåede planer for handelskompagniet kan let 
tænkes at have gjort direktionen uforholdsmæssigt optimistiske, men 
optimismen forsvandt imidlertid langsomt i takt med at de 
ovennævnte problemer forsinkede opmålingen. Først i 1751 kunne 
guvernør Jens Hansen melde til direktionen, at alt land var opmålt og 
opdyrket.458  
 Sideløbende med købet og kultiveringen af St. Croix fortsatte de to 
andre øer deres stille eksistens. St. Jan var for lille og med for lidt 
opdyrkelig jord til nogensinde at få større betydning, og St. Thomas 
forsatte med at lide under den udpining af jorden, der i 1718 havde 
fået plantageejerne til at kolonisere St. Jan. Produktiviteten faldt støt 
på den tidligere hjørnesten blandt de Vestindiske øer. Fra 1725 til 1754 
faldt antallet af plantager i drift fra 177 til 155. Faldet skete 
hovedsagligt i antallet af sukkerplantager, fra 63 til 38. Samtidig faldt 
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antallet af arbejdsduelige slaver fra 1633 til 909. Nedgangen blandt 
slaverne er især vigtig, da den udbytterige, men også meget 
arbejdstunge sukkerindustri, behøvede mange hænder.459 I stedet 
overgik St. Thomas til at leve af handel. Havnen i Charlotte Amalie var 
en af de bedste i Caribien, og især i krigstid levede øen højt på 
neutralitet og den gode havn. Sammenfaldende med købet af St. Croix 
lempede man handelsrestriktionerne på linje med forsøgende i starten 
af 1700-tallet for at stimulere handelen yderligere.460 
 Lempelserne af handelsrestriktionerne og frigivelsen af 
slavehandelen gav ikke umiddelbart de ønskede resultater. 
Mulighederne for handel var ganske enkelt ikke til stede, om end det 
hjalp da England endnu en gang kom i krig med Frankrig og Spanien i 
1739, efterfulgt af Østrigske Arvefølgekrig 1740-47. Vg-K tjente ikke 
synderligt på den ekstra omsætning. Fra handelskompagniets side 
fokuserede man primært på sukkerhandelen, og på at udbygge 
monopolet på sukker i Danmark-Norge. 
 Fra statens side fik Vg-K i den forbindelse en håndsrækning, da 
man i juli 1733 udstedte en toldforordning. Den betød at importtolden 
på råsukker blev sat ligeså højt som tolden på raffineret sukker, og at 
begge toldsatser blev hævet kraftigt til henholdsvis 5 sk. pr. pund 
sukker importeret på indenlandske skibe, og 6 sk. pr. pund importeret 
på udenlandske skibe. Tidligere havde toldsatsen været på henholdsvis 
10 og 12 sk. pr. 100 pund. Toldsatserne blev efterfølgende tredoblet i 
1735, således at det til sidst var umuligt for andre end Vg-K at 
importere sukker.461 Vg-K var undtaget i kraft af deres oktroj, der igen 
i 1734 fastsatte en importtold på 2½ % af værdien af lasten.462  
 Yderligere blev det besluttet ikke at give tilladelse til oprettelse af 
flere sukkerraffinaderier i Danmark-Norge, således at Vg-Ks og de to 
sukkerraffinaderier handelskompagniet ikke ejede, var de eneste i 
landet. Sidstnævnte raffinaderier beklagede sig i øvrigt højlydt, da 
tolden gjorde det umuligt for dem at fortsætte. Endvidere blev det 
bestemt, at de to raffinaderier kun måtte nedsætte priserne med 
enstemmighed blandt dets interessenter. Uden muligheden for af 
presse Vg-Ks raffinaderi i opstarten frygtede de at handelskompagniet 
til sidst ville kunne diktere prisen. Det førte til efterfølgende 
forhandlinger mellem Vg-K og raffinaderierne, hvoraf det ene blev 
købt i 1737. Betingelserne for privilegierne på sukkerhandelen og 
sukkerraffineringen var, at handelskompagniets raffinaderi skulle være 
i stand til at forsyne borgerne med sukker, og inden for 4-5 år endda 
nedsætte prisen. 463 
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 Det er uklart hvorfra initiativet til toldforordningerne i 1733 og 
1735 kom. Regeringen og kongen nævnes naturligt nok som giverne i 
forbindelse med toldforordningerne,464 men det er samtidig tydeligt at 
handelskompagniet også har talt godt for sin sag. Således skrev 
direktionen selv til kommercekollegiet og påpegede hvor vigtig 
importtolden var. Uden den ville kræmmere og hollændere ifølge 
direktionen oversvømme markedet og ruinere indenlandske 
producenter.465 Handelskompagniet kæmpede hårdt for at fastholde sit 
monopol. I den sammenhæng var det meget fordelagtigt praksis for 
handelskompagniet, at direktionen blev rådspurgt i sager angående 
sukkerproduktionen. Fra Vg-Ks side var man godt klar over at det 
gjorde handelskompagniet upopulært, da Det gav mistanke om at 
direktionen forsvarede egne interesser. Von Plessen frygtede ligefrem 
at den dårlige omtale til sidst ville skade Vg-Ks anseelse hos kongen 
og i sidste ende vende ham imod handelskompagniet.466 
 Vg-K var da også meget aggressive i forsvaret af deres position på 
sukkermarkedet. Eksempelvis forsøgte man i 1738 ihærdigt at 
forhindre oprettelsen af et raffinaderi i Flensborg, men da det ikke 
stred mod privilegiet fra 1735 kunne handelskompagniet ikke 
forhindre raffinaderiet. Herefter forsøgte et direktionsmedlem, 
Klaumann, at opkøbe raffinaderiet, igen uden held. Efterfølgende var 
direktionen ikke sen til at fortælle kommercekollegiet om de fatale 
følger det ville få. Det var en gennemgående praksis fra 
handelskompagniet, der generelt beklagede sig så snart der var den 
mindste anledning. I 1739 forsøgte man at undgå at der blev givet 
privilegier til et raffinaderi i Norge, og erklærede at i så fald ville det 
”medføre Kompagniets Ruin”.467 Ligeledes klagede Vg-K i 1737 sin 
nød, og erklærede at det var tynget af en ”gruselig Gjæld, at det var at 
anse som et sygt og udtørrende Legeme”, og igen i 1743 at det havde 
lidt under ”mærkelige Ulykker og mangfoldige Slags 
Vanskeligheder”.468  
 Ifølge direktionen havde handelskompagniet det således yderst 
vanskeligt. Den meget malende og upræcise karakteristik direktion 
anvendte, eksempelvis de ”mærkelige ulykker” har formentlig været 
brugt som skræmmebilleder og undskyldninger for ikke at miste 
privilegier eller få yderligere konkurrence. Vg-K, der ellers kun havde 
udbetalt aktieudbytte i 1690-94, 1714 og 1721, var fra 1734 og frem 
var således, på trods af ulykkerne, i stand til at udbetale aktieudbytte 
alle år indtil 1754. Typisk lå udbyttet på mellem fem og syv procent.469 
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 Sveistrup og Willerslev argumenterer gentagende gange for, at C. 
A. von Plessen var indblandet, og at han i kraft af sin forbindelse til 
regeringen havde afgørende indflydelse. De nævner således at han var 
medlem af regeringen i begyndelsen af 1730’erne,470 men ikke at han 
udtrådte i april 1733, og at von Plessen brødrene efterfølgende var i 
modsætning til Christian d. 6. Endda i et omfang der fik kongen til at 
omtale dem som ”unyttige og utaknemlige”.471 Det er derfor 
bemærkelsesværdigt i hvor høj grad der er blevet taget hensyn til Vg-K 
både ved toldforordningen i juli 1733, altså to måneder efter C. A. von 
Plessen udtrådte af regeringen. Regeringen og kommercekollegiet 
fortsatte også efterfølgende med at være lydhør overfor 
handelskompagniets forsøg på at beholde monopolet. Kun i enkelte 
tilfælde fik de mange klager monopolet til at vakle, som da Norge i 
1741 fik lempet tolden.472 På trods af det problematiske forhold 
mellem von Plessen brødrene og Christian d. 6. var man fra 
regeringens side altså stadig interesseret i at støtte handelskompagniet. 
 Regeringens lydhørhed overfor Vg-Ks klager og indførsel af nye 
toldforordninger og privilegier i 1730’erne antyder, at man har anset 
handelskompagniet for et betydningsfuldt element i den økonomiske 
politik. Således er det også første gang nogen af handelskompagnierne 
blev tilgodeset via en toldforordning. Tidligere var 
handelskompagniernes fordele alene kommet til udtryk i oktrojerne, i 
form af monopoler der ekskluderede udlændinge og ikke-autoriserede 
dansk-norske købmænd fra at handle på henholdsvis Asien, Afrika og 
Amerika. Eventuelt gunstige toldordninger var ligeledes blevet 
inkluderet i oktrojerne. Toldforordningen havde derimod ikke været 
brugt til at støtte handelskompagnierne yderligere. Det på trods af at 
man udmærket var klar over de problemer det afstedkom for den 
almindelige befolkning. Rentekammeret forsvarede i den 
sammenhæng sukkerpriserne med stigende priser i Vestindien. I tråd 
med Adam Smiths senere kritik af handelskompagnierne udnyttede 
Vg-K imidlertid situationen, og fastholdt en høj sukker pris. 
Argumentet var, at så længe sukkerforbruget var stigende, eller som 
minimum stabilt, var det naturligvis ikke nødvendigt at ændre priserne. 
Det eneste der kunne nødvendiggøre en prisnedsættelse var udefra 
kommende sukker. Men så længe der ikke var nogen konkurrence til 
Vg-K, fastsatte man priserne som hidtil.473 
 Dog viser kommercekollegiets velvillighed overfor de norske 
klager og ansøgningen om et raffinaderi i Flensborg i slutningen af 
1730’erne, at man ikke nødvendigvis tog alle direktionens beklagelser 
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for gode varer. Det primære mål var at opbygge sukkermarkedet, men 
ikke nødvendigvis at støtte Vg-K. 
 Besejlingen af De Vestindiske Øer blev varetaget ved udsendelse af 
et til to skibe om året, men der udover foretog Vg-K sig ikke ret 
meget. På trods af monopolet var Vg-K stadig ikke i stand til at 
forsyne øerne med fornødenheder. I stedet sørgede lokale købmænd, 
især hollændere, for at forsyne øerne, kombineret med at 
plantageejerne også købte deres varer i Nordamerika. Selvom de 
hollandske købmænd i den forbindelse aftog en stor del af øernes 
produktion, også sukkeret, havde handelskompagniet alligevel succes 
med at styrer sukkermarkedet i Danmark-Norge. Angiveligt 
tredobledes sukker forbruget således på få år, så Vg-K var nødt til at 
købe sukker andre steder i Europa for at dække forbruget.474 
 I forbindelse med at Vg-K fokuserede på sukkerhandelen og frigav 
handlen mod at handlende på øerne betalte en afgift, opstod der et 
konsortium til handel på De Vestindiske Øer. Konsortiet bestod 
blandt andet af købmændene Just Fabritius, Joost van Heemert, J. F. 
Wever og Andreas Bjørn.475 De tre førstnævnte var alle engageret i den 
asiatiske handel, og søgte igennem det nye konsortium at erobre en del 
af den Vestindiske handel. Vg-K var som nævnt ikke synderligt aktive, 
og i situationen så købmændene en mulighed. Vg-K havde ingen 
indsigelser, så længe man havde varer nok til returlasten. I længden 
blev konkurrencen fra både konsortiet samt de hollandsk og engelske 
købmænd for meget, og i 1746 udstedte direktionen en bestemmelse 
om, at kun dansk-norske skibe der havde betalt afgift til Vg-K havde 
lov til at handle på De Vestindiske Øer. Samtidigt søgte også 
konsortiet kongen om at forbyde udenlandsk handel på kolonierne, og 
desuden også om lov til at oprette et raffinaderi til det sukker 
konsortiet selv hjembragt. Sukker skulle dog kun sælges i udlandet, så 
man ikke overtrådte Vg-Ks monopol.476 
 Konsortiet var dog stadig en konkurrent til Vg-K, og fra 
direktionens side var man bekymret for, om handelskompagniet kunne 
overleve. I den situation blev det foreslået enten at fusionere Vg-K og 
konsortiet, eller at staten overtog øerne og gav handelen fri. Det er 
uklart hvorfor man foreslog at opgive øerne til staten, muligvis fordi 
Vg-K alligevel kun interesserede sig for sukker-handelen, og at de i 
forbindelse med en overdragelse af øerne stadig sad med monopolet 
på at importere og raffinere sukker i Danmark-Norge. 
Kommercekollegiet kunne ikke tilslutte sig direktionens forslag om at 
overdrage øerne til staten.477 Under de omstændigheder endte det med 
at handelskompagniet og det private konsortium blev slået sammen i 
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starten af 1747. med den kapitaltilførsel det medførte har man igen 
ment Vg-K var i stand til at drive handelen, og handelskompagniet fik 
igen fuldstændigt monopol på besejlingen af De Vestindiske Øer.478 
Konsortiet fik således andel i den monopoliserede sukkerhandel, Vg-K 
fik en kapitaltilførsel, mens plantageejerne endnu en gang blev taberne 
da handel på øerne igen blev monopoliseret. 
 Vg-Ks monopolstilling, der var blevet ført ud i livet gennem 
toldforordningerne af 1733 og 1735, var langsomt blevet svækket. 
Som nævnt ovenfor havde man givet tilladelse til andre 
sukkerraffinaderier end handelskompagniets. I 1749 i forbindelse med 
en ansøgning om endnu et raffinaderi i Norge skiftede 
kommercekollegiet holdning, og mente nu at flere sukkerraffinaderier 
ville styrke industrien og handelskompagniet. Vg-K var ikke længere i 
stand til at aftage alt råsukkeret, så der var rent faktisk behov for flere 
raffinaderier. Kommercekollegiet håbede ligeledes at det ville medføre 
lavere priser på sukker. Året efter blev der givet tilladelse til yderligere 
sukkerraffinaderier i Norge, og i 1751 blev der åbnet op for 
raffinaderier i Danmark. Handelskompagniet var naturligvis lodret 
uenigt, men blev i sidste ende nød til at acceptere udviklingen.479 
 Mens udviklingen af de Vestindiske øer trods alt gik i den rigtige 
retning økonomisk, om end langsommere end forventet for St. Croixs 
vedkommende, så meldte gamle problemer sig igen. Allerede ved de to 
delegationer fra De Vestindiske Øer til København, hvoraf den sidste i 
1716 opnåede resultater i form af frigivelse af handelen, havde 
forholdet mellem St. Thomas og handelskompagniet være tilspidset. I 
lyset af den økonomiske udvikling ønskede direktionen at tjene nogen 
af de mange penge de havde brugt på blandt andet købet af St. Croix 
hjem igen. Samtidig ønskede plantageejerne mere selvstændighed og 
flere rettigheder. Dertil kom også et udbredt krav om en styrkelse af 
koloniernes forsvar, der nærmest var ikke-eksisterende. St. Croix var 
således bemandet med 14 mand, hvoraf de to sidst ankommende var 
henholdsvis 60 år og fordrukken.480 
 Kravene kom til overfladen igen til dels som reaktion på, at 
handelskompagniet i 1745 først strammede reglerne for skibsfart til og 
fra øerne. Fremover måtte kun skibe eget af kongens undersåtter, 
udrustet i Danmark, med dansk pas og tilladelse fra 
handelskompagniet besejle øerne. Guvernementet på øerne var selv 
ikke meget for de nye restriktioner, handelskompagniet havde 
vedtaget, og offentliggjorde også først i 1746 det nye forbud efter 
direkte ordre fra direktionen.481 Kort tid efter offentliggørelsen af det 
nye forbud, i november 1746, gav guvernementet imidlertid 
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dispensation til at udføre dansk-vestindisk sukker med to hollandske 
skibe. Årsagen var, at man ikke selv kunne betale den pris for sukkeret, 
som hollænderne tilbød.482 I de efterfølgende år fortsatte Vg-K derfor 
med at indføre restriktioner, beregnet på at håndhæve det monopol 
oktrojen havde tildelt dem. I forbindelse med fusionen af Vg-K og det 
private konsortium støttede kongen ligeledes op om dette med 
ovenfor nævnte yderligere indskrænkning af besejling, så det 
udelukkende var Vg-Ks skibe der måtte handle med kolonierne.483  
 Det grundlæggende i problematikken var, at handelskompagniet 
ønskede at en større del af øernes produktion endte i Danmark. 
Direktionen havde så sent som i forbindelse med købet af St. Croix 
udtalt, at Vg-Ks indtjening skulle komme fra beskatning af 
befolkningen, told på udførslen af de vestindiske varer og ikke mindst 
produktion og handel med sukker.484 Samtidig ville flere vestindiske 
varer i København være en fordel for købmændene, især dem, der sad 
med gode forbindelser i handelskompagniet og interesse i at opkøbe 
varerne på auktionerne. 
 Vg-K oplevede i 1730’erne og 1740’erne en stabil økonomisk 
udvikling, ikke mindst takket være sukkermonopolet. Som tidligere 
nævnt kom det endda så vidt at Vg-K, der ellers kun havde udbetalt 
aktieudbytte i 1690-94, 1714 og 1721, fra 1734 og frem var i stand til 
at udbetale aktieudbytte alle år indtil 1754. Typisk lå udbyttet på 
mellem fem og syv procent, alt efter hvordan det enkelte år var gået og 
hvilken type aktie der var tale om.485 Handelskompagniet havde langt 
om længe opnået en vis succes, om end problemerne med utilfredse 
plantageejere tiltog i 1740’erne. 
 I 1748 strammede Vg-K yderligere eksportrestriktionerne for De 
Vestindiske Øer. Fremover måtte kun handelskompagniet udføre 
sukker fra øerne. Eneste dispensationsmulighed var, når der var tale 
om at bruge sukkeret som betaling for nødvendige varer fra 
Nordamerika.486 Ifølge oktrojen var det ellers handelskompagniets 
pligt at forsyne øerne med fornødenheder, men det havde Vg-K aldrig 
været i stand til at gøre med nogen form for stabilitet. Guvernementet 
og borgerrådet på St. Thomas anså imidlertid handelen med 
Nordamerika for livsnødvendig for den fortsatte eksistens og drift af 
øerne og plantagerne. Derfor besluttede man, at handelen med 
Nordamerika var undtaget de nye restriktioner. Samme beslutning tog 
man kort tid efter på St. Croix. 
 I 1749 sendte plantageejerne endnu en gang en delegation til 
København. Målet var at forhandle med direktionen og forhåbentlig 
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opnå indrømmelser til befolkningen i Vestindien. Tilbage i 1716 var 
det trods alt lykkedes. Delegationsmedlemmerne var Pieter de Wint og 
Jean Malleville. Deres forhandlingsposition var enkel; de krævede, at 
handelskompagniet respekterede de rettigheder, planterne mente, de 
var i besiddelse af, samt at det skulle gælde alle på øerne. Vg-K stod 
imidlertid fast på sit krav på førsteret til koloniens produktion. 
Udsendingene fik lov til på egne skibe at sejle varer, de havde købt i 
spanske besiddelser, til København og efterfølgende videresælge dem i 
Europa. Reelt var en sådan indrømmelse uden indhold. I praksis ville 
de mange led fordyre varerne så meget, at plantageejerne ikke ville 
kunne konkurrere med priserne i Europa. Plantageejerne lod sig da 
heller ikke nøjes og gik i stedet til kongen.487 De Wint og Malleville 
forslog igen at lade staten overtage kolonierne. Endnu en gang blev 
forslaget afvist, men dog ikke helt så konsekvent som tidligere. 
Direktionen havde selv foreslået det tidligere, kommercekollegiet var 
også ved at skifte mening.488 
 Om kolonierne kunne overtages af kongen var for kollegiet et 
spørgsmål om, at indbyggerne viste ”prøver på deres nidkærhed og 
gode intention til at befordre kommcercien og den indenlandske 
handel.”489 I det tilfælde, at kolonierne blev overtaget af staten, var 
man ikke interesseret i flere af de evindelige klager, plantageejerne 
havde sendt til handelskompagniet. I bytte for friere handel skulle 
planterne til gengæld også tænke på landets og handelens ve og vel.  
 Vg-K efterkom i 1750 de voldsomme anklager fra Vestindien og 
accepterede, at der måtte udføres sukker til Nordamerika som betaling 
for nødvendige varer. Fra handelskompagniets side kunne man i 
København næppe have opretholdt kravet, når både plantere og 
guvernører var så kraftige modstandere af forslaget. Kontrollen og 
muligheder for afstraffelse af syndere var tæt ved umulig at udføre fra 
København uden en smule lokal velvilje. Den lokale velvilje overfor 
Vg-K fik man med udnævnelsen af Peder Clausen til guvernør på St. 
Croix. Clausen overtog posten i 1751 og gik straks i gang med at 
håndhæve handelskompagniets handelsrestriktioner, noget 
forgængeren Jens Hansen ikke havde hverken ønsket eller gjort. 
Clausen var imidlertid ikke udpræget diplomatisk i sin håndtering af 
plantageejerne, så mens han strammede kontrollen blev planterne 
mere og mere utilfredse med ham. På St. Thomas tog guvernementet 
stadig plantageejernes side, så da Borgerrådet ønskede 
handelsrestriktionerne tilsidesat, godkendte guvernør Suhm det.490  
 Det overordnede billede af Vg-Ks styre må i lyset af ovenstående 
således betegnes som uden reel magt. Med undtagelse af Clausen 
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efterkom hverken guvernører eller plantageejerne bestemmelserne, der 
udgik fra København. 
 Udviklingen i Vestindien hjalp ikke på spændingerne mellem 
handelskompagniet og plantageejerne. Sidstnævnte var stadig ikke 
tilfredse, og i 1753 sendte man en petition til kongen, hvori de 
plæderede for at monopolet blev ophævet og kolonierne blev købt af 
staten og handelen skulle gives fri. Fra Vg-Ks side havde man ingen 
indvendinger mod at afgive kolonierne. Allerede i 1746 havde man 
endda selv foreslået det. Ganske vist havde handelskompagniet siden 
1746 oplevet en fremgang, blandt andet takket være sammenlægningen 
med konsortiet i 1747, men alligevel havde man oparbejdet en gæld på 
1.220.931 rd. Dog betingede Vg-K sig, at overtagelse af kolonierne 
også indbefattede en overtagelse af Vg-K og alle dets besiddelser, 
ejendomme og rettigheder. Fra statens side indvilligede man og 
overtog alle aktier til pålydende, hvilket betød en samlet købssum på i 
alt 1.250.000 rd. Derudover var der også Vg-Ks gæld, så der var tale 
om en stor udskrivning for staten, hvorved statsgælden blev tredoblet 
491.  
 Med hensyn til omstændighederne omkring købet, så har kongens 
førsteminister A. G. Moltke utvivlsomt spillet en stor rolle. Han var 
selv en investorerne i konsortiet under Andreas Bjørn, og var således 
kommet ind i Vg-K ved sammenlægningen i 1747. Efterfølgende 
overtog han i 1750 posten som præsident i Vg-K, da C. A. von Plessen 
gik af.492 Moltke har således siddet centralt på to af de tre sider der var 
involveret i likvideringen af handelskompagniet. For Feldbæk har det 
været nok til at konkludere at Moltke iscenesatte det hele med ”al den 
ynde, rokokoen rådede over”.493 I Feldbæks version var det ligeledes 
enevælden, underforstået Moltke, der fandt ”tiden moden til at tage 
afsked med kompagniet”.494 Samtlige historikere udover Feldbæk der 
omtaler episoden har dog plantageejerne som ophavsmand til ideen 
om at nedlægge handelskompagniet. Det er således tilfældet både hos 
Olsen, Bro-Jørgensen og Hornby.495 
 Handelen og især sukkermarkedet ville være bedre tjent med at 
være drevet af private købmænd.496 Vg-Ks kerneområde, 
sukkerhandelen og raffineringen, var oven i købet blevet svækket af 
kommercekollegiet tilladelser til raffinaderier i Danmark og Norge, 
idet kollegiet vurderede at handelskompagniet ikke havde kapacitet til 
at videreudvikle sukkermarkedet.497 Vg-K kunne ikke aftage alt 
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råsukkeret, og som vi tidligere har set, så udnyttede 
handelskompagniet sin position på markedet til at fastholde priserne 
højt. Med henblik på motiverne bag likvideringen skriver Ole Feldbæk 
således, at ”By this time (1754) the West India Company had achieved 
the objectives that the State had hoped for. The Island had been 
cultivated. Routes and markets had been established; and private 
Danish shipping and trade were now capable of operating these routes 
and markets.”498 Opfattelsen er altså, at Vg-K var til for at udvikle 
kolonierne i Vestindien, indtil staten mente, det var fordelagtigt at 
overtage dem.  
 Tidligere havde man ikke været villig til at likvidere Vg-K. I 
forbindelse med handelskompagniets problemer i 1680’erne skriver 
Hornby således, at “det synes, som om det kun var regeringens vilje, 
der stod i vejen for kompagniets likvidation.” Tiden var angiveligt ikke 
moden til en statsdrevet koloni, i stedet foretrak man at “skubbe det 
private selskab og dets modvillige aktionærer foran sig”499 
Kommercekollegiets holdning i 1753-1754 havde dog ændret sig sidne 
1680’erne, og for den sags skyld 1747 og 1749, og man nu at Vg-K og 
plantageejernes kontroverser hæmmede den videre udvikling af 
sukkerproduktionen.500 I den sammenhæng har kollegiet haft forståelse 
for plantageejerne og deres forslag om at staten overtog øerne. På den 
måde eliminerede man den ene part, handelskompagniet, hvormed 
problemer forhåbentlig var løst.  
 Spørgsmålet har betydning med henblik på forholdet mellem stat 
og handelskompagni i de sidste år indtil 1754. Det skær af perfekt 
kalkulation der specifikt i dette tilfælde hviler over statens omgang 
med Vg-K mister lidt af glansen, når det var plantageejerne der tog 
initiativet. Det ligger i forlængelse af begivenhederne omkring købet af 
St. Croix og frigivelsen af slavehandelen, samt den angiveligt tætte 
forbindelse mellem regering og direktion, der reelt ikke var til stede før 
1750 og Moltkes udnævnelse til præsident. Overordnet bidrager det til, 
at regeringen kun i et ret begrænset omfang ses at have haft indflydelse 
på Vg-Ks udvikling gennem interne forbindelse. Handelskompagniet 
var en del af den økonomiske politik i kraft af at det tjente penge og 
sikrede Danmark-Norge en uafhængig sukkerforsyning.  
 Set i lyset af den generelle holdning til Vg-Ks virke, hvor 
købmændene med Holmsted i spidsen fik lov til at styre det i den 
retning der gav bedst økonomi for de involverede, er det tvivlsomt om 
regeringen havde likvideret handelskompagniet, hvis ikke muligheden 
havde budt sig til. Det var i høj grad klagerne fra Vestindien der 
gentagne gange rejste emnet, og regeringen der så fordelen i 
situationen. Det er således svært at se nedlæggelsen som konsekvens af 
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en decideret plan fra regeringens side, snare en gunstig mulighed der 
bød sig til. 

 

Handelskompagniernes økonomiske betydning 
 

 Den økonomiske betydning af de oktrojerede handelskompagnier 
var indtil 1730 meget begrænset. 1670-1699 var således en 
opbygningsperiode, hvor begge handelskompagni etablerede kolonier 
og handelsstation, men ikke for alvor formåede at blive en profitabel 
virksomhed. Fra 1699 og indtil 1730 led Vg-K og OK under en 
økonomiske politik der fokuserede på landbruget, samtidig med at 
Store Nordiske Krig skabte svære vilkår for handelskompagnier. 
Årene 1730-1754 var Danmark-Norge for en gangs skyld ikke i krig, 
mens handelskompagnier fortsatte deres virksomhed. Vg-K havde 
eksisteret i 59 år og var velfunderet, om end det stadig led under 
kroniske likviditetsproblemer. AK blev ganske vist først oprettet i 
1732, men det var funderet på årevis af erfaring med handel på Asien, 
og det overtog de allerede etablerede kolonier og handelsstationer i 
Asien. Således var både Vg-K og AK i en situation hvor marked og 
produktion var til stede, og handelskompagnierne var i stand til at 
udnytte de forhold. 

 

Asiatisk Kompagni 
 Det nystartede handelskompagni var på mange måder en direkte 
fortsættelse af det hedengangne OK. Oven i handelen på Trankebar 
og Indien udvidede man ved at satse yderligere på den kinesiske 
handel. Det viste sig hurtigt at være en god ide, da det ene skib efter 
det andet hjemførte værdifulde ladninger. Varerne blev efterfølgende 
solgt på auktioner, hvorfor auktionsprotokollerne giver et godt billede 
af den økonomiske betydning af AKs handel. 
 Stort set alle opkøb på auktionerne var beregnet på reeksport, og 
man regner med, at ca. 90 % af de varer handelskompagniet indførte 
til København blev reeksporteret. Det gør, at handelen havde en 
meget begrænset afsmittende effekt på resten af den danske økonomi. 
Samtidig indbragte det heller ikke de store summer i told og skatter. 
Handelskompagniets import var i forvejen fritaget for told, og i 
oktrojens første 10 år var reeksporten ligeledes fritaget. Efter 10 år 
blev reeksporten pålagt en toldafgift på 1 %. Såfremt varerne blev 
udført inden for ni måneder efter ankomsten i København. Ellers 
trådte den normale told på 2,5 % i kraft.501 
 Handelen gik godt for AK, især handelen med Kina, hvor man fra 
1740 og frem udsendte to skibe om året samt et enkelt til Indien.502 

                                                 
501 Feldbæk. 1986b. s. 98-99. § 14 og 15. 
502 Glamann. 1949. s. 389. Glamann. 1960. s. 138. 
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For Kina-handelens vedkommende var te den primære handelsvare, 
mens der fra Indien hovedsagligt blev hjemført bomuldstøj fra 
Coromandelkysten og Bengalen.503 På køb og salg af te regnede man 
fra 1733 og frem med en fortjeneste for handelskompagniet på ca. 
200-300 %.504AK hjemførte i perioden 1730-1754 varer for 14.169.081 
rd. på Kina-handelen og 5.850.804 på Indien-handelen; i alt 
20.019.885. I gennemsnit blev der således solgt asiatisk varer på AKs 
auktioner for 834.161,88 rd.  
 Det skal ses i forhold til statens årlige indtægter, der for et 
repræsentativt udvalgt år, 1749, lå på 4.209.420. rd.505 plus 
partikulærkassen indtægter fra Øresundstolden mv. på 402.335. 
Sidstnævnte var udelukkende til kongens disposition.506 Den årlige 
omsætning på AKs auktioner var altså dobbelt så stort som kongens 
toldindtægter. Tallene er naturligvis ikke direkte sammenlignelige, 
Danmark-Norges indtægter er udelukkende medtaget for at sætte 
tallene i perspektiv.  
 På baggrund af tallene kan vi dog se AKs aktiviteters andel af 
toldindtægter for det valgte år 1749. Efter de første 10 år skulle 
handelskompagniet betale 1 % af reeksporten af varer med oplagstid 
under 10 år, modsat 2,5 % for alle andre uanset oplagstid. Vi har ikke 
mulighed for at tage højde for oplagstiden, så vi forudsætter at de 
førnævnte ca. 90 % af varerne blev reeksporteret med en toldsats på 
1%. I forhold til de samlede toldindtægter i 1749, kan tolden af AKs 
varer således opgøres til 1 % af de formodede reeksportede 90 % af 
AKs auktionsværdier, der i 1749 var på 1.299.327. rd.507 1 % af det 
reeksporterede er 11.693,94 rd., der i forhold til den samlede 
toldindtægt på 158.255. rd. svarede til 7,4 %. Det er en ganske 
betragtelig andel for et enkelt handelsforetagende.  
 
Vestindisk-guineisk Kompagni 
 For Vg-Ks vedkommende var der tale om væsentligt mindre 
summer. Gøbel angiver Vg-Ks årlige indtægt ved auktionerne i årene 
1734-1746 til at være i gennemsnit 92.000. rd. og for årene 1747-1754 i 
gennemsnit 182.000. rd. Som tidligere nævnt var Vg-Ks primære 
forretningsområde i disse år sukkermarkedet. Følgelig udgjorde 
importen af råsukker henholdsvis 90 og 82 % for de to perioder. 
Faldet i sukkerimporten for årene 1747-1754 skyldtes ikke et fald, men 

                                                 
503 Feldbæk. 1990. s. 326-327. 
504 Glamann. 1949. s. 389-391. 
505 Nathanson. 1836. s. 238-240. Det samlede beløb på 4.209.420. rd. dækker over 
indtægter fra Danmark, Norge, Hertugdømmerne og grevskaberne samt told og 
konsumtionsafgifter for året 1749.  

506 Nathanson. 1836. s. 243. Partikulærkassen fik indtægterne fra byen Altona, 
Øresundstolden, Bergenstolden, Trondhjemstolden. Patrikulærkassen var ikke en 
del af statens indtægter, men en kasse kun kongen rådede over. 

507 Feldbæk. 1990. s. 326. 
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at tobak, kakao og kaffe efterhånden blev en importvare fra 
Vestindien.508 Således fordobledes værdien af den sukker der blev 
importeret fra 1734-1746 til 1747-1754. Det viser at Vg-K havde en 
støt stigende handel. Sukkeret var desuden til det hjemlige marked, og 
kun en mindre del af varerne fra Vestindien blev reeksporteret.509  
 I forhold til tolden betalte Vg-K som bekendt 2½ % af værdien, 
hvorved importen i gennemsnit for et år i perioden 1747-1754 var på 
182.000 rd. Det gav statskassen 4550 rd. i indtægt. Et markant mindre 
beløb end hvad AK kastede af sig. Den afledte økonomiske betydning 
af Vg-K var dog væsentlig større, på grund af multiplikatoreffekten i 
kraft af at de importerede varer, især sukkeret blev forarbejdet og solgt 
i Danmark-Norge. Herved resulterede sukkermarkedet i 
arbejdspladser samtidig med at opnåede et af hjørnestene i den 
merkantilistiske tankegang, Danmark-Norge således var 
selvforsynende og derved uafhængig af import af sukker fra andre 
lande, ikke mindst Holland. 
 På trods af de lave toldindtægter var regeringen opmærksom på 
multiplikatoreffekten gennem Vg-Ks sukkerhandel, om end 
multiplikatoreffekten ikke var et økonomisk begreb man kendte i 
samtiden. Den afledte effekt af Vg-K var, som Gøbel har pointeret 
det, væsentligt større end AK. Toldforordningerne i 1733 og 1735, 
udprægede merkantilistiske tiltag, var så fordelagtige for Vg-Ks 
sukkerhandel at handelskompagniet udviklede sig til at indtage en 
væsentligt større rolle i den dansk-norske økonomi og økonomiske 
politik. 

 

Delkonklusion 
 
Handelskompagnierne  
 Både Ak og Vg-K nød godt af det gradvise skift til en mere 
merkantilistisk økonomisk politik i Christian d. 6.s første år. AK fik i 
løbet af få år etableret en stabil og frugtbar handel med både Indien og 
Kina. Især inddragelsen af Kina i handelen var afgørende for at 
handelskompagniet fik succes. AKs historie for 1730-1754 er 
karakteriseret ved de meget få begivenheder i årenes løb. Således ser 
handelskompagniet ikke ud til at have oplevet større problemer som 
handelskompagni. De havde ingen klagelystne plantageejere at diskuter 
med, og skibene fortsatte med at ankomme. Værdien af ladningerne 
fortsatte med at stige. Interessenterne i handelskompagniet var blandt 
Danmark-Norges storkøbmænd, såsom Desmercieres. Med sæde både 
i kommercekollegiet og i AKs direktion tjente han og andre af 

                                                 
508 Gøbel. 1983. s. 32-34. 
509 Gøbel. 1983. s. 35-36 
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handelskompagniets interessenter penge på at forsyne AK og aftage 
dets produkter til reeksport.  
 Det potentielle problem i at von Plessen sad som præsident i AK 
indtil 1743 medførte ikke de store problemer, muligvis fordi AK rent 
faktisk fungerede som handelskompagni. 
 Vg-K sikrede selv sin fremtid ved købet af St. Croix, der 
kombineret med ændringen af tolden på sukker satte 
handelskompagniet i stand til at gennemføre en monopolisering af 
sukkerimport og raffinering. Sagen omkring købet af St. Croix er 
bemærkelsesværdig, ikke bare fordi købet må betegnes som et 
aggressivt tiltag i udvidelsen af koloniimperiet, men også fordi det var 
to initiativrige personer, der fik købet gennemført. Holmsted og von 
Plessen stod personligt bag planerne. Oven i købet ser Holmsted ud til 
at have været idémanden, der behøvede von Plessens indflydelse og 
position til at gennemføre projektet. På trods af von Plessens 
uenigheder med Christian d. 6. var den tidligere minister stadig en 
respekteret mand. Med hensyn til spørgsmålet om, hvem der fik ideen 
til købet fremhævede Holmsted sig selv som idémand og forhandler i 
forbindelse med købet. Von Plessens baggrund som storgodsejer gør 
det samtidig usandsynligt, at netop han skulle udvikle en så dristig 
plan, der samtidig i første omgang primært ville komme købmænd til 
gode.  
 For at et køb af St. Croix kunne gennemføres, måtte kongen 
naturligvis involveres, og godkendelsen fra centralmagten kom også 
prompte. Det betød imidlertid ikke, at staten gik ind i den videre 
udvikling og gennemførelse. Her vedblev Holmsted at være 
hovedpersonen, hjulpet af von Plessen. Man kunne have forventet, at 
staten overtog projektet, når nu det gjaldt udvidelsen af riget, og 
således også stod for forhandlingerne med den franske ambassadør. 
Men også her var det Holmsted, der varetog projektet og fik aftalen på 
plads med den franske ambassadør. Hele processen er ikke alene et 
vidnesbyrd til Holmsteds initiativrighed og evner, men også til statens 
forhold til Vestindisk-guineisk Kompagni. I en tid hvor kongen efter 
sigende søgte at forbedre Danmarks handel og industri, så begrænsede 
statens engagement i købet af St. Croix sig til at give sin accept af 
projektet, ratificere den af Holmsted underskrevne traktat, og et 
kortvarigt lån på 30.000 rd. til dækning af udbetalingen til 
franskmændene. 
 De problemer, der var opstået med planterne på især St. Croix, var 
næsten identiske med problematikken fra 1716. Her havde planterne 
også krævet handelsrestriktionen ophævet og ønsket, at kronen 
overtog kolonien. I 1716 drejede det sig dog kun om St. Thomas. 
Tilføjelse af St. Jan og St. Croix kom på initiativ fra henholdsvis 
planterne på St. Thomas og Fr. Holmsted hjulpet af von Plessen. Fra 
statens side støttede man projektet, men økonomisk kun med et 
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midlertidigt lån til selve købet, på 30.000 rd., og gennem de aktier, 
kongen allerede sad med. Købet af St. Croix blev forhandlet på plads 
af Frederik Holmsted selv. Han var handelskompagniets mand, uden 
poster i regeringsinstanser. 
 Udover købet af St. Croix så var handelskompagniets ene store sag 
mellem 1730 og dets likvidering ophævelsen af monopolet på 
slavehandel. Det var en af Holmsteds mærkesager, og han havde i 
årevis argumenteret for at det urentabelt for Vg-K at monopolisere 
slavehandelen. Regeringen og kongen var angiveligt imod, fordi man 
frygtede for besejlingen af forterne på Guineakysten. Ganske som 
tidligere var man klar over at en besejling af forterne var nødvendige 
både at støtte dem, så de ikke faldt til afrikanske fjender eller andre 
europæiske lande. 
 Købet af St. Croix sikrede Vg-K fordi det på langt sigt sikrede en 
væsentlig større sukkerproduktion og dermed indtjeningsgrundlag for 
handelskompagniet. Kombineret med det de facto monopol de nye 
toldsatser gav Vg-K, var man i stand til at sikre udbetaling til 
aktionærerne regelmæssigt fra 1734. Dog formåede man ikke at 
nedbringe gælden, tværtimod. Sukkermonopolet udsatte imidlertid Vg-
K for unødigt høje sukkerpriser. Kombineret med de evindelige 
stridigheder med plantageejerne i Vestindien førte det til at 
kommercekollegiet vurderede, at sukkerhandelen ville være bedre tjent 
med at man overtog De Vestindiske Øer og likviderede Vg-K. 
Problemstillingen omkring likvideringen vil blive diskuteret yderligere 
herunder i forbindelse med målsætningen for handelskompagnierne 
set over årene 1670-1754. 
 

Målsætningen med handelskomagnierne  
 At man i 1670-1671 valgte at oprette handelskompagnier for at 
styrke handelen generelt, var naturligt nok, da det var tidens svar på at 
styrke økonomien gennem kolonier og handel med Asien, Afrika og 
Amerika. Handelskompagnierne opstod, som tidligere nævnt, som den 
merkantilistiske løsning for en stat der ønskede at styrke sig selv 
økonomisk og følgelig i forhold til konkurrerende europæiske lande. 
England og ikke mindst Holland havde vist vejen frem, og i Danmark-
Norge fulgte man eksemplet.  
 Imidlertid virker det usandsynligt, at meningen allerede ved 
handelskompagniernes dannelse i 1670-1671 var at virke som 
bølgebrydere for statens handelsinteresser i det lange perspektiv. 
Handelskompagnierne må nødvendigvis være blevet grundlagt med 
tanke på at tjene penge nu og her. Griffenfeld, der efter alt at dømme 
havde en afgørende hånd med i oprettelsen af handelskompagnierne, 
har i forbindelse med de handelspolitiske tiltag mest været interesseret 
i at tjene statens interesser. Det betyder dog ikke, at han nødvendigvis 
ville afholde sig fra at tjene penge på handelskompagnierne gennem 
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sine forbindelser til købmandsstanden. For ham havde styrkelse af 
økonomien og handlen udenrigspolitiske implikationer, i kraft af øget 
velstand. Ikke om 70 år, men inden for en overskuelig fremtid. De 
mange storkøbmænd, der havde været involveret i den gradvise 
stigning i handlen med Asien og Vestindien, var i 1670 heller ikke 
fokuseret på at styrke Danmark-Norge om 50-70 år, de var først og 
fremmest interesseret i at tjene penge nu og her. 
 I forbindelse med Vg-Ks nedlæggelse er Ove Hornbys dom at 
”kompagniet havde været løftestangen”,510 mens Gøbel omtaler det 
som en spydspids for udviklingen, beregnet på at blive nedlagt når 
tiden var inde og den private handel stærk nok.511 Tanken om at 
handelskompagnierne var tænkt som en spydspids for handel og 
økonomien generelt, beregnet på at skulle ophæves når de havde tjent 
deres formål, er dog svær at understøtte. I forbindelse med oprettelsen 
af det Islandske Kompagni skrev Thott ganske vist i Uforgribelige tanker 
om handelskompagnier, at han godt vidste hvad der kunne indvendes 
imod dem, men at de i en vanskelig situation var det mindste onde.512 
Det er dog ikke ensbetydende med, at det var holdningen før ham. 
Hørning nævner eksempelvis ikke spørgsmålet, og man fortsatte da 
også med at oprette handelskompagnier, eksempelvis AK. Det 
handelskompagni var allerede under udvikling da Christian d. 6 blev 
kronet. Selvom man altså godt vidste at handelskompagnierne havde 
en række ulemper, var man overbevist om at købmændene alene ikke 
kunne magte handelen med Asien. 
 Officielt var statens målsætning med handelskompagnierne i 
1670/71 at styrke ”commerciernes … bestes fortsetterlse och 
fremtarf”.513 Det indbefatter ikke eksplicit at de på noget tidspunkt 
skulle nedlægges. Set i forhold til, at de engelske og hollandske 
handelskompagnier klarede sig rigtig godt, især VOC oplevede en 
decideret guldalder, er der ikke noget der tyder på at 
handelskompagnier som institution blev oprettet for på et passende 
tidspunkt at blive nedlagt. Det ændrer ikke ved at 
handelskompagnierne viste sig at være en effektiv spydspids. Men det 
var ikke en del af målsætningen, at de skulle nedlægges.  
 I forhold til de engelske og hollandske handelskompagnier, er der 
heller ikke noget der kan bekræfte tanken om at handelskompagnier 
var oprettet for både at styrke handelen og blive nedlagt igen når tiden 
var inde. VOC, der regnes for skoleeksemplet på handelskompagnier i 
16- og 1700 – tallet,514 eksisterede således indtil 1799. Det hollandske 
handelskompagni for Vestindien, WIC, eksisterede indtil 1791, hvor 

                                                 
510 Hornby. 1980. s. 114. 
511 Gøbel. 1983. s. 45. 
512 Glamann. 1966. s. 98-99. Feldbæk. 1986b. s. 17. Feldbæk. 1981. s. 137. 
513 Feldbæk. 1986b. s. 34-35, 365-366. 
514 Emmer. 1981. s. 95. 
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det gik konkurs.515 Begge handelskompagnier hørte hjemme i en af 
verdens stærkeste økonomier, men de blev aldrig nedlagt af staten for 
at give handelen fri. I stedet gik de konkurs i 1790’erne. Det samme 
gør sig gældende for andre landes handelskompagni. England EIC 
eksisterede således helt frem til 1857. Som institution var 
handelskompagnierne ikke beregnet på at være en spydspids designet 
til blive nedlagt når konjunkturerne passede. For Frankrigs førte 
handelskompagnierne ganske vist en mere omskiftelig eksistens, ikke 
mindst efter Colberts død. Den ambitiøse finansministers målsætning 
om en række handelskompagnier, der med statslig støtte i opstarten 
kunne udvikle sig til selv at drive oversøiske handel og udkonkurrere 
englænderne og hollænderne, indbefattede heller ikke at 
handelskompagnierne skulle nedlægges.516  
 I en forsimplet opstilling kan man således med rette spørge sig selv 
hvorfor de to hollandske og det engelske handelskompagni, hvoraf 
især VOC var forbilledet for de første dansk-norske 
handelskompagnier, ikke blev nedlagt sådan som det skete for Vg-K. 
Hvis formålet med et handelskompagni var at opbygge handelen og 
kapitalmarkedet i et land for derefter at blive nedlagt til gavn for den 
private handel, så burde begge de hollandske handelskompagnier være 
blevet nedlagt langt tid før både deres konkurs og likvideringen af Vg-
K. Samtidig så Griffenfelds forbillede med hensyn til økonomisk 
politik, Colbert, handelskompagnierne som institutioner der skulle 
udvikle sig ikke til at blive overflødige, men til at kunne klare sig selv. 
Blot fordi Colbert var af den holdning er det ikke ensbetydende med 
at Griffenfeld var, men det sætter dog nedlæggelsen af Vg-K i relief. 
At Vg-K i 1754 havde nået sin målsætning er således en rationalisering 
ud fra forholdene i 1754, men der ikke tale om en målsætning der var 
udtænkt i forbindelse med oprettelsen.  
 Samtidig er det svært at nedlæggelsen som andet end en praktisk 
løsning i 1754, ikke mindste fordi AK fik forlænget sin oktroj senere, 
på et tidspunkt hvor handelen florerede og handelskompagnierne var 
nødvendige. Den store forskel på Vg-K og AK var naturligvis at 
førstnævnte administrerede produktionsmidlerne, hvorved det netop 
hæmmede udviklingen. Det blev derimod ikke nedlagt fordi 
handelskompagniet havde nået en tidligere defineret målsætning. Selve 
likvideringen var reelt ikke nødvendig, selvom en frigivelse af 
sukkerhandelen ville fjerne hjørnestenen i handelskompagniets 
økonomi, da Vg-K i teorien sagtens kunne være fortsat med at drive 
handel. Eksempelvis fortsatte AK selvom det afgav sine kolonier til 
staten.517 Imidlertid slap interessenterne ved likvideringen ud af et 
forgældet handelskompagni til en fordelagtig kurs. Det er endnu et 

                                                 
515 Emmer. 1981. s. 71. 
516 Boulle. 1981. s. 106. Cole. 1939. s. 476-477. 
517 Feldbæk og Justesen. 1980. s. 147-149. 
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oplagt punkt hvor Moltke kan have udnyttet sin indflydelse, da han og 
andre indflydelsesrige folk næppe var interesseret i at miste deres 
investeringer. 
 
Statens mænd i handelskompagnierne  
 Problematikken omkring handelskompagniernes direktioner, og 
hvorvidt kongen påvirkede handelskompagniernes udvikling gennem 
højt rangererne embedsmænd eller ministre er en diskussion der 
berører alle tre handelskompagnier, og det er således nødvendigt med 
samlet opsamling og diskussion af problemstillingen.  

Teoretisk set kan kongen via interne forbindelsesled 
have påvirket handelskompagnierne. Allerede ved den første oktroj 
havde Christian d. 5. således muligheder for at påvirke 
handelskompagniernes udvikling, en mulighed Feldbæk vurdere 
kongen ønskede at benytte.518 Adskillige steder er den ofte tætte 
forbindelse mellem kongen og de embedsmænd, der sad i direktionen i 
kompagnierne, blevet fremhævet. Praksissen med sammenfald mellem 
kongens fortrolige og direktionsmedlemmer er mest fremtrædende 
under Christian d. 5. og Christian d. 6. Under førstnævnte konge sad 
eksempelvis Jens og Niels Juel begge sad i direktionen for OK og Jens 
Juel ligeledes i Vg-Ks direktion. Derimod fremstår 
handelskompagnierne i tiden under Frederik d. 4. som 
købmandsforretninger. Vg-Ks Direktion fra 1697 og indtil 1730 
bestod således hovedsageligt af købmænd. Først da Carl Adolph von 
Plessen trådte ind i som præsident, sammenfaldende med købet i 
1733, kom der en med et forhold til kongen i spidsen for 
handelskompagniet. På daværende tidspunkt var han imidlertid i 
modsætningsforhold til kongen, da von Plessen som godsejer ikke var 
enig i politikken med at styrke staten. Præsidentposten kan have været 
en retrætepost, men efter 1733 havde C. A. von Plessen i kraft af sin 
udtrædelse af regeringen i april 1733 ingen forbindelse til kongen eller 
centraladministrationen.519 Derved havde han heller ikke sin daglige 
gang på Christiansborg og den dertilhørende kontakt til kongen og 
regeringen. 
 Som eksempel på netop kongens mulighed for at udøve indflydelse 
på handelskompagnierne nævner Feldbæk specifikt C. A. von Plessen, 
J. S. Schulin, von Berckentin og A. G. Moltke.520 Von Berckentin er 
dog ikke relevant for denne afhandling i forhold til forbindelse mellem 
regeringen og de valgte handelskompagni, da Feldbæk inkluderer ham 
på baggrund af posten som præsident i Det almindelige 
Handelskompagni. Derudover blev han i 1740 udnævnt til direktør i 
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519 Boss. 1980a. s. 403-404. 
520 Feldbæk. 1986b. s. 18. Feldbæk og Justesen. 1980. s. 113. 
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kommercekollgiet, samtidig med at han erstattede Ivar Rosenkrantz i 
gehejmekonseillet.521 
 En gennemgang af OK, AK og Vg-K understøtter ikke billedet af, 
at kongens embedsmænd sad med ved bordet og sikrede sig at 
handelskompagnierne udviklede sig i tråd med statens ønsker. I hele 
perioden sad der en række folk fra staten i handelskompagniernes 
direktion. For årene 1670-1699 gælder det især Jens Juel, der sad i både 
OK og Vg-K, samt Moth. Juel var en centralt placeret mand, der både 
sad i direktionen for OK og Vg-K samt var deputeret i 
kommercekollegiet. Samtid blev han brugt som diplomat. Dog havde 
han haft allieret sig med Griffenfeld, hvorefter han kom længere væk 
fra regeringen da Griffenfeld i 1676 blev fængslet. Kongen nærede en 
mistro til Juel, både på grund af Griffenfeld, men også fordi Juel 
repræsenterede den gamle adel, der i Christian d. 5s optik naturligvis 
var i opposition til enevældet.  
 Følgelig kan vi ikke regne Jens Juel for at have en særlig direkte 
forbindelse til kongen, om end han naturligvis har fulgt kongens 
befalinger. Jens Juel og Mathias Moths periode sammen i direktionen 
blev i høj grad påvirket af netop deres arbejde. Juel som diplomaten, 
mens Moth sad i Danske Kancelli. I en årrække styrede de to 
egenhændigt Vg-K. Det blev der imidlertid sat en stopper for i 1697, 
da der i forbindelse med endnu en indbetaling til det trængte 
handelskompagni blev udnævnt nye direktører og hovedparticipanter. 
De ønskede sikkerhed for deres fornyede investeringer og ændrede 
forretningsgangen, så Moth og Juel ikke længere selv kunne diktere 
Vg-Ks forretninger. Juel blev efterfølgende sendt til Stockholm som 
diplomat, hvorfor Moth de facto sad ene tilbage med de nye 
direktionsmedlemmer.  
 I 1700 døde Juel, og indtil sin egen død i 1719 sad Moth som 
oftest i opposition til købmændene i direktionen. For perioden 1699-
1730 sad Moth indtil sin død i 1719 stort set alene, og eftersom hans 
forbindelse til kongehuset var gået gennem hans søster, var han uden 
direkte forbindelse til Frederik d. 4. Den forbindelse havde Grev Carl 
Ahelfeldt, der i 1703 blev direktør i Vg-K. På daværende tidspunkt var 
Ahlefeldt en hofmand, der tilhørte inderkredsen omkring kongen. 
Dog mistede han gradvist den status efter 1711, indtil han i 1712 fik 
en retrætepost som statholder i Slesvig og Holsten. Fra 1708 sad han 
desuden som præsident for kommercekollegiet, dog mere for syns 
skyld end noget andet, da han hverken havde erfaring med handel eller 
administration. Som det fremgår af resolutionsprotokollerne, så deltog 
han imidlertid sjældent i møderne i Vg-K, og efter 1704 optræder han 
faktisk ikke som medunderskriver på protokollerne.522 Han blev i 1722 
efterfulgt af Danneskiold-Laurvig, der i højere grad mødte op til 
                                                 
521 Holm. 1894. s. 292. 
522 Vg-K pk. 15. Participant- og direktionsbeslutninger. 1697-1734. 
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møderne, men som stadig var kraftigt i undertal overfor 
købmændene.523 
 Danneskiold-Laurvig sad ligeledes i OKs direktionen, hvor han i 
højere grad havde indflydelse på handelskompagniets forretning. Som 
bekendt havde OK store problemer i 1710’erne og 1720’erne, hvorfor 
Danneskiold-Lauervig stod bag en ansøgning om en dispensation der 
gjorde det muligt for franskmanden Gyldenstierne at indtræde i OK. 
Danneskiold-Laurvig var desuden også med til at indsende klagen der 
medførte kommissionen til undersøgelse af OKs tilstand. 
 Det typiske argument for en tæt forbindelse mellem 
handelskompagniernes virke og regeringen er dog hverken Juel, Moth, 
Ahlefeldt, men derimod de fire tidligere nævnte: C. A. von Plessen, 
Berckentin, Schulin og Moltke. Den første af de fire, der sad som 
præsident i et af handelskompagnierne, var von Plessen, som i 1735 fik 
posten i forbindelse med købet af St. Croix. For Vg-K bortfaldt den 
ret i justeringen af oktrojen i 1734, igen i forbindelse med købet af St. 
Croix. Von Plessen indtræden som præsident i Vg-K falder i øvrigt, 
som tidligere nævnt, kort efter at han trak sig fra regeringen på grund 
af uenighed med kongen. Von Plessen var både på kant med Christian 
d. 6 over hans religiøse holdninger og den økonomiske politik. 
Efterfølgende var Christian d. 6. endda meget utilfreds med von 
Plessen brødrerne, og udtalte sig negativt om dem. Christian d. 6 
forbød endda en anden embedsmand, Berckentin, at lade dennes 
datter gifte sig med en von Plessens sønner.524  
 I sagen om Vg-K slavehandel forsvarede von Plessen således heller 
ikke kongens holdning, men fulgte Holmsteds modstand mod den 
fortsatte handelskompagnihandel med slaver. Christian d. 6’s holdning 
blev i stedet fremført af Severin de Junge, der indtrådte i direktionen i 
1732. I så fald, at kongens havde en repræsentant i direktionen i de år, 
var det således nærmere Severin de Junge end von Plessen.525 Severin 
de Junge var til gengæld ikke nær så højt placeret i regeringen. 
Forløbet omkring købet af St. Croix og den fortsatte slavehandel viser 
i den sammenhæng med al tydelighed, at det var Holmsted og von 
Plessen, der var den reelle magtfaktor i direktionen. I den situation kan 
vi ikke fortsætte med at omtale Vg-K som værende indirekte styret af 
kongen gennem velvillige embedsmænd. Her var handelskompagniet 
alene styret af økonomiske hensyn, idet slavehandel blev frigivet fordi 
den gav underskud. 
 J. S. Schulin overtog i 1743 præsidentposten i AK fra C. A. von 
Plessen. Schulin var udenrigsminister, og således en af de helt centrale 
personer i regeringen. Herved opnåede man endelig den tætte 
forbindelse mellem regering og handelskompagni, som Feldbæk har 
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påpeget. I modsætning til eksempelvis Grev Carl Ahlefeldt, så mødte 
Schulin rent faktisk op til møderne, i hvert fald i de første år. Som 
tidligere vist faldt hans frekvens som medunderskriver på 
handelskompagniets resolutioner, i 1742 underskrev han 14 ud af 25 
resolutioner, i 1743-44 3 ud af 29 og fra 1745 indtil 1750 6 ud af 84 
resolutioner.526 At han ikke deltog i den daglige drift mere end det 
tydeligvis var tilfældet er ensbetydende med, at Schulin ikke påvirkede 
AK. Ved vigtige spørgsmål har der stadig været en tæt forbindelse til 
regering og kongen. Gennemgangen af Schulins frekvens i 
resolutioner viser kun at ikke deltog i den daglige drift. For reelt at se 
hvorvidt han påvirkede handelskompagniets beslutning ville samtlige 
resolutioner skulle nærlæses. Til denne opgave har det dog kun været 
muligt at gennemføre en kvantitativ analyse af underskriverne på 
resolutionerne. I modsætning til Ahlefeldt så deltog Schulin dog i 
resolutioner også i de senere år, om end i et meget begrænset omfang. 
 Ved J. S. Schulins død i 1750 overtog A. G. Moltke 
præsidentposten i AK. I modsætning til de andre 
direktionsmedlemmer og præsidenter, der havde sæde i regeringen 
eller befandt sig i en given konges inderkreds, optræder han 
konsekvent i resolutionsprokollerne indtil i hvert fald 1754. Det 
samme gør sig gældende for Vg-K, hvor Moltke overtog 
præsidentposten i 1750, denne gang dog efter C. A. von Plessens, der 
udtrådte året før.527  
 Samlet set er det Feldbæk betegner som ”det behov, statsmagt og 
kompagni på den anden side havde for en let og ubesværet kontakt, 
blev i årtierne omkring 1700-tallets midte tilgodeset ved, at 
fremtrædende medlemmer af enevældens politiske ledelse… lod sig 
vælge til præses i de enkelte kompagnier”528 I den forbindelse passer C. 
A. von Plessen udnævnelse til præsident i Vg-K i 1735 dårligt, da han 
netop var utroligt upopulær hos kongen. C. L. von Plessen udnævnelse 
til præsident i AK skete på et tidspunkt hvor forholdet til kongen var 
godt, men hvis det var essentielt for samarbejdet mellem 
handelskompagniet og kongen kunne man med rette forvente en 
udskiftning, enten på kongens ellers aktionærernes foranledning. I 
stedet sad C. A. von Plessen i Vg-K indtil 1749, og C. L. von Plessen 
på samme vis indtil 1743. En tæt forbindelse til regeringen kan meget 
vel have været en nyttig ting for handelskompagnierne, men ikke nok 
til at fjerne en præsident der var uvenner med kongen. Efterfølgeren i 
AK, J. S. Schulin, var derimod reelt centralt placeret som 
udenrigsminister. Hans relativt høje fravær i resolutionsprotokollerne 
kan, sammenholdt med forholdene omkring von Plessen brødrene, 
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tyde på at forbindelsen mellem regering og handelskompagnierne 
primært var af pr-mæssige hensyn udadtil. 
 
Handelskompagniernes økonomiske betydning 
 Set i forhold til deres økonomiske betydning for handelen, er det 
tydeligt at AK havde den største. I perioden 1732-1754, og for den 
sags skyld mange år efter, hentede kinafarerne værdifulde ladninger 
hjem. Alligevel har eksempelvis Erik Gøbel vurderet, at både 
middelhavsfarten og handelen på Vestindien havde større betydning 
for Danmarks økonomi.529 Gøbel udbygger ikke emnet yderligere, men 
forklaringen er ligetil. 90 % af alt hvad AK importerede, blev 
reeksporteret. De eneste, der således fik gavn af handelen var de 
købmænd, der solgte sølv til ladningen og købte te på auktionerne. De 
tjente mange penge på teen, men det var rent transithandel, der ikke 
hjalp til at opbygge den indenrigske økonomi.  
 I modsætning hertil var den vestindiske handel baseret på at 
handelskompagniet solgte danske produkter på øerne, hvorpå de 
købte øernes produktion, der efterfølgende blev behandlet i Danmark. 
Ganske vist var ladningerne fra Vestindien ikke i nærheden af 
ladningerne fra Kina i forhold til værdi, men den afledte værdi 
vurderes at have været større. Det gjaldt både i form af udrustning og 
ladning til skibene, samt den arbejdskraft som eksempelvis 
kattuntrykkerierne og sukkerraffinaderierne benyttede sig af. Samtidig 
er det væsentligt at netop 90 % af teen og andre kinesiske varer gik til 
reeksport. Det viser, hvor lidt behov, der reelt var for teen i Danmark. 
Det havde naturligvis været dyrt, hvis man selv skulle anskaffe det via 
englænderne, men i realiteten var te en luksus som ikke var nødvendigt 
for Danmarks økonomi, hvorfor man havde kunnet påligge det en 
voldsom og hæmmende toldsats, der ville have minimeret importen. 
Teimporten var således hovedsagligt beregnet på at styrke 
handelsbalancen. I modsætning hertil var sukkerprodukter og kattun af 
større nødvendighed i hverdagen, og de kan ikke klassificeres som 
luksusprodukter. 
 Set i forhold til handelskompagniernes økonomiske betydning for 
Danmark-Norge resulterede overgangen til en mere aktiv 
merkantilistisk økonomisk politik i en stigning i betydning af AK og 
Vg-K. Springet kan dog ikke siges at være alene på baggrund af den 
økonomiske politik, da købmændene bidrog med initiativer i 
handelskompagnierne, ikke mindst købet af St. Croix og etableringen 
af Kinahandelen. 
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Dansk-norsk økonomisk politik i forhold til 
handelskompagnierne 
 

  Selvom både Thott og Hørning henholdsvis accepterede 
handelskompagnierne og så dem som vigtigt instrument i handelen,530 
så kan der på baggrund af gennemgangen af deres manuskript ikke 
herske nogen tvivl om, at landbruget, og til dels manufakturer var af 
større betydning. Handelen var bestemt også vigtig, så var den trods 
alt underordnet. Handelskompagnierne var i den forbindelse en 
luksusting, der nok kunne styrke og udvide både den dansk-norske 
handel og økonomien, men aldrig erstatte landbruget. Den 
merkantilistiske tankegang bød en stat med politiske ambitioner 
behøvede handelskompagnier, men Danmark-Norge var stadig baseret 
på landbrug. 
 I perioden 1670-1754 veksler handelskompagniernes økonomi og 
statsstøtte meget. Overordnet set startede OK og Vg-K med al den 
støtte, de kunne ønske sig, mens Christian d. 5. var konge, fulgt af en 
periode med meget begrænset politisk bevågenhed i under Frederik d. 
4. Det satte sine spor på handelskompagniet, men ved overgangen til 
Christian d. 6 og senere Frederik d. 5. fik handelskompagnierne igen 
støtte, om end i mindre omfang end under den forrige Christian. 
Støtten repræsenterer i den sammenhæng til dels holdningen til 
handelskompagnier. I årene 1670-1699 var handelskompagnierne 
således regnet for en del af den økonomiske politik, men samtidig en 
mindre del, der sammen med handelen i almindelighed kom til at lide 
under de militære dele af stormagtsambitionerne. Som det fremgår af 
afsnittet om handelskompagniernes økonomiske betydning for 1670-
1699, så har de ikke kunnet fremvise ret meget vægt i form af 
overskud og hjemførte varer. Generelt set kørte begge 
handelskompagni dårligt og havde svært ved at få udsendt skibe til 
kolonierne. 
 Opblomstringen i handelen i forbindelse med de andre 
handelsnationers krige 1689-1704 medførte ganske vist en øget fokus 
på især OK, mens Vg-K udliciterede En del af forklaringen er krigene, 
der især for tiden med Frederik d. 4 som konge satte sit præg på 
landet. Den elleve år lange krig med Sverige skubbede økonomiske 
hensyn i baggrunden. Det var også sket under Skånske Krig 1675-
1679, men den kortere krig tærede knap så hårdt på OK og Vg-K, der 
endnu var helt nystartede og derfor med en større del af kapitalen i 
behold og uden lånebyrden fra tidligere. 
 Udviklingen i centraladministrationen bærer også sin del af 
forklaringen. I 1670 var staten stadig i gang med ombygningen af 
statsapparatet til et enevældigt monarki med kollegier. Det betød også, 
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at der var relativt kort vej i fra top til bund i kollegier og kancellier, og 
at kongen og Griffenfeld i højere grad selv kunne overskue hele 
processen. Med tiden voksede administrationen i omfang, og for 
Frederik d. 4 var der flere ting at tage stilling til i en større 
organisation, end der var for Christian d. 5. Samtidigt var der i årene 
1699-1730 ikke folk som Griffenfeld eller Danneskiold-Samsøe, der 
kunne bidrage til statens drift med selvstændige ideer og initiativ. 
Griffenfeld udmærkede sig jo netop i administration og med hans 
visioner for Danmarks udvikling. Det samme gælder i et vist omfang 
Danneskiold-Samsøe, der engagerede sig kraftigt i oprettelsen af det 
tredje kommercekollegium, og økonomien generelt.531 
 At administrationen var vokset er ikke hele forklaringen på at 
handelskompagnierne fik en mindre fremtrædende rolle. Vigtigere var 
det, at handelskompagnierne burde være etableret og kunne klare sig 
selv. I ly af Store Nordiske Krig gik de imidlertid mere eller mindre 
ned. De endte med at drive handel næsten udelukkende for lånte 
midler. Kommissionen af 1726 var overbevist om, at det var fordi 
virksomheden var for lille og midlerne for små til at OK og Vg-K 
kunne være levedygtige og leveringsdygtige i kolonialvarer. Netop 
emnet med at sikre nok likvide midler til, at handelen kunne holdes på 
et fornuftigt niveau, var et problem, man fra starten havde været 
opmærksom på, men heller ikke i 1600-tallet under Christian d. 5. fik 
man løst problemet. I stedet måtte direktørerne og aktionærerne 
gentagende gange skyde ekstra penge i foretagendet. 
 Først med likvideringen af OK og følgende oprettelse af AK, samt 
udvidelse af Vg-Ks kolonier med St. Croix, ser kompagnierne ud til at 
opnå en fornuftig størrelse. Med skiftet i 1730, og ikke mindst da man 
igen skiftede regeringen i 1733-1734, indførte man en væsentlig mere 
merkantilistisk økonomisk politik, til gavn for både AK og Vg-K. 
Asienshandelen fik en ny oktroj i 1732, og klarede sig efterfølgende 
strygende, reelt uden strukturelle eller finansielle problemer perioden 
ud. Vg-K fik mere direkte gavn af skiftet i den økonomiske politik, da 
forhøjningen af tolden på sukker og privilegier sikrede dem et reelt 
monopol på sukkermarkedet. Det udnyttede handelskompagniet til 
fulde. Dog blev den fordelagtige position langsomt udvandet i løbet af 
1740’erne, til et punkt hvor næste skridt var helt at frigive 
sukkerhandelen og raffineringen. Efter en periode med marginal 
statslig påvirkning af handelskompagniernes virke i årene 1670-1699, 
fulgte en periode fuldstændig uden en økonomisk politik på området 
indtil 1730, hvorefter en mere komplet merkantilistisk politik hjalp 
især Vg-K. 
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 Konklusion 
 

  
 Under normale forhold var den dansk-norske økonomiske politik 
udstukket fra højeste sted, kongen, i samarbejde med sine 
regeringsmedlemmer. Handelskompagni- og koloniaspektet af dansk-
norsk økonomi ses dog kun sjældent at have haft kongen eller 
regeringens bevågenhed. I løbet af de 84 år, afhandlingen behandler, 
støttede de skiftende konger eller regeringer kun sjældent aktivt 
handelskompagnierne. Det økonomiske fokus i Danmark-Norge lå på 
de største erhverv, især landbruget, mens oversøiske handel og 
kolonierne var overladt til handelskompagnierne selv, samt købmænd 
og andre interesserede. 
 For Danmark-Norges i 1670-1671 var den eneste vej til en større 
andel af den merkantilistiske verdensøkonomi gennem 
handelskompagnier. På en lang række varer var man selvforsynende, 
specielt når det gjaldt fødevarer, men også med tømmer og jern var 
man godt funderet. Til gengæld havde man ikke ret mange andre 
råvarer, der kunne udnyttes i manufakturer. Blandt andet derfor 
lykkedes det aldrig for alvor at opbygge velfungerende manufakturer, 
der kunne bidrage til at mindske importbehovet og endda bruges til 
eksport. Kombinationen af en begrænset købekraft på 
hjemmemarkedet og dårlige konjunkturer vanskeliggjorde blot 
yderligere arbejdet med at styrke Danmark-Norges økonomi.  
 Målsætningen med at oprette handelskompagnier var at styrke 
Danmark-Norge økonomisk i form af en mere omfattende handel og 
bedre handelsbalance med udlandet. Ultimativt var det et udtryk for 
stormagtsambitioner, da det at engagere sig i handelskompagnier var et 
forsøg på at sikre sin magtposition. I forhold til, at målsætningen med 
handelskompagnierne var at de skulle styrke handelen og udvide 
Danmark-Norges andel i verdens rigdomme, var det også et udtryk for 
at søge at styrke sig, da styrket handelen i længden ville fører til øget 
politisk styrke. Ud fra den målsætning kunne man forvente, at staten 
ville søge at hjælpe sit magtpolitiske middel, handelskompagnierne, i 
tilfælde af, at det gik dårligt for dem. Samlet over perioden 1670-1754 
ses der imidlertid ikke en egentlig aktiv støtte for at hjælpe 
handelskompagnierne, selvom det meget hurtigt viste sig at de ikke fik 
succes. En af årsagerne til den manglende støtte var krigen 1675-1679, 
hvor Danmark-Norges magtambitioner betød et tilbageslag for 
handelskompagnierne. En anden årsag kan være Griffenfelds fald, der 
i betragtning af hvor centralt placeret han var omkring de nye 
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handelspolitiske institutioner i 1670-71, rimeligvis kunne tænkes at 
have ville ført en mere aktiv økonomisk politik omkring 
handelskompagnierne. Efter en vanskelig start så OK dog ud til klare 
sig rimeligt, så under Christian d. 5. var det ikke for alvor nødvendigt 
at redde handelskompagniet. Det var stadig ikke så stærkt som man 
kunne have ønsket, men med neutralitetskonjunkturerne fra 1689 og 
frem så det ud til, at OK ville komme til at tjene penge. Vg-K fik 
derimod ikke gang i handelen efter 1679, og 
neutralitetskonjunkturerne kom mest indbyggerne på St. Thomas til 
gode, ikke handelskompagniet. 
 Hvor genudstedelsen af OKs oktroj i 1697 således kom på et 
positivt grundlag med forventning om vækst, udgik ændringen og 
forlængelsen af Vg-Ks på baggrund af et stagneret handelskompagni, 
der havde måttet udlicitere driften og kolonierne og leve af afgifterne. 
Omstrukturering og tilføjelsen af slavehandel til Vg-Ks virksomhed 
var direktionen forslag til hvordan man kunne lokke private investorer 
til. I den forbindelse overgav staten muligheden for kontrol med 
handelskompagniet, for at sikre købmændenes mulighed for at styre 
Vg-K og deres investeringer. Efter således at have ført en parallel 
tilværelse de første 30 år, skilte handelskompagniernes veje, hvor OK 
fortsatte sit virke med et tæt forhold til staten baseret på embedsmænd 
i direktionen, mens Vg-K fik overtal af købmænd.  
 Under Store Nordiske Krig fik handelskompagnierne igen 
problemer, da krigen gjorde handelen mere risikabel. Begge 
handelskompagnier forfaldt til noget nær et vegeterende stadie, hvor 
Vg-K dog stadig drev handel via Amsterdam. Købmændene i Vg-K 
begyndte at låne til handelskompagniets drift, og kombineret med en 
smidigere kapitalstruktur var man i stand til at slippe igennem krigen, 
medtaget, men dog stadig aktiv. I modsætning hertil var OK nærmest 
inaktivt og forsøgte gennem staten at klage sig til støtte. Lige meget 
hjalp det, OK fik ingen hjælp udefra og blev ophævet i 1729, samtidig 
med at Vg-K udvidede ved at oprettet et sukkerraffinaderi.  
 Allerede året efter fortsatte Vg-K med ambitiøse planer, da 
købmanden Holmsted i samarbejde med von Plessen var 
initiativtagerne til at Vg-K købte øen St. Croix. På Asien-handelen var 
staten aktiv allerede lige efter OKs nedlæggelse, men i løbet af kort tid 
overtog købmændene igen initiativet, da man allerede kort tid efter 
OKs nedlæggelse påbegyndte en direkte handel med Kina. 
Købmanden fik udmanøvreret kongens mand, og med udgangspunkt i 
Kina-handelen og Trankebar blev AK grundlagt i 1732. På de to 
største handelsmæssige tiltag var det således købmænd, der var de 
bærende kræfter. Efter AK grundlæggelse og Vg-Ks omstrukturering i 
forbindelse med købet af St. Croix fortsatte handelen med at vokse 
perioden ud. Vg-K fik monopoliseret sukkerraffineringen og handelen 
med sukker, og AK hentede værdifulde ladninger hjem på stribe. I 
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forhold til statens rolle fik regeringen ikke den indflydelse man kan 
have håbet på med von Plessen brødrenes udnævnelser til 
præsidentposterne, da de kort tid efter blev uvenner med kongen. Von 
Plessen brødrene blev efterfulgt på præsidentposten af prominente 
ministre som J. S. Schulin og A. G. Moltke, om end det kun var 
sidstnævnte der aktivt ses at have taget del i handelskompagniernes 
drift. 
 Samlet over perioden fulgte staten således ikke op på sin 
målsætning, da man set over de 84 år kun sjældent aktivt støttede 
handelskompagnierne. I sidste ende var der andre ting der var vigtigere 
end stormagtsambitionerne, især under lavkonjunkturer. 
Købmændene fremstår langt mere aktive end staten, for eksempel ved 
Vg-Ks køb af St. Croix. Ligeledes overtog købmændene initiativet 
omkring Kina-handelen fra staten, og var dermed kraftigt 
medvirkende til at Kina-handelen blev så profitabel. Det kan 
naturligvis bunde i at staten vurderede handelskompagnierne til 
allerede at opfylde målsætningen om at støtte handelen og forbedre 
handelsbalancen, den rolle de var tiltænkt i den dansk-norske 
økonomi. Det passer dog dårligt med udviklingen både under 
Christian d. 5 og Frederik d. 4. I perioden 1670-1699 kørte begge 
handelskompagnier som nævnt dårligt, med undtagelsen af OKs 
opsving i forbindelse med udnyttelse af neutraliteten. For årene 1699-
1730 endte begge handelskompagnier med at være hovedsagligt 
passive i handelen, hvor kun meget få skibe blev udsendt eller bragte 
varer hjem igen. Således var de reelt uden betydning for økonomien, 
både direkte og afledt. Først efter 1730 sker der noget i 
handelskompagnierne, og her var det hovedsagligt på grund af de 
førnævnte initiativer, der kom fra købmændene.  
 På den baggrund er det svært at se handelskompagnierne som en 
statslig spydspids for handelen. At det lykkedes at opbygge en 
kolonihandel må i høj grad tillægges det faktum, at 
handelskompagnierne var i stand til at overleve uden statslig støtte. 
Købmændene har i den forbindelse nødvendigvis tjent penge på deres 
andel i handelskompagniernes handel. Det har blandt andet medvirket 
til, at storkøbmændene var villige til at investere i eksempelvis det 
nystartede AK, på trods af at der i 1729 ikke havde været en reel 
handel med Asien de sidste 20 år. Statens engagement i 
handelskompagnierne begrænsede sig til at være indstifter i 1670-1671, 
samt i at man under Christian d. 5. forsøgte at tilføre Vg-K ekstra 
kapital og lånte fire skibe til OK. Herefter nøjedes staten med at 
forholde sig til handelskompagnierne i forbindelse med enkeltsager, 
dvs. klagerne fra kolonierne eller OK og købet af St. Croix.  
 Billedet af at staten ikke aktivt støttede handelskompagniernes 
udvikling gentager sig ligeledes, hvis vi ser på den økonomiske politik. 
Fra kommercekollegiets og statens side optræder 
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handelskompagnierne således stort set ikke hverken i perioden 1670-
1699 eller 1699-1730. Det kan for den første periode til dels forklares 
med, at handelskompagnierne kun lige var oprettet, og således var en 
sag, der var sat i værk og skulle have tid til at udvikle sig. Desuden 
stod Griffenfeld selv for at udforme oktrojerne, hvor man ellers kunne 
have forventet at kommercekollegiet som minimum ville få udkastene 
til udtalelse. Det eneste handelskompagnirelateret forslag fra 
kommercekollegiets side gjaldt anbefalingen af slavehandel. Det blev 
først medtaget i Vg-Ks oktroj af 1697, hvor kollegiet ikke længere var 
aktivt, men hvor Jens Juel havde siddet i kollegiet og samtidig sad i 
Vg-Ks direktion.  
 For perioden 1699-1730 var handelskompagnierne helt ude af 
billedet, da ingen af dem fungerede efter hensigten. 
Kommercekollegiet forsøgte sig med diverse tiltag for at styrke 
handelen generelt, eksempelvis forordningen om de fire specier, men 
var ellers bundet af regeringens økonomiske politik om ikke at 
investere i handel og manufakturer. Kommercekollegiet blev kun 
inddraget i kolonierne og handelskompagniernes affærer ved 
enkeltsager såsom den vestindiske delegation i 1716. Efter 1730 
skiftede holdningen, hvorefter regeringen og kommercekollegiet i 
langt højere grad så positivt på handelskompagnierne. AK blev 
grundlagt og blev en øjeblikkelig succes, og Vg-K fik monopol på 
sukker og opbyggede produktionen og forbruget i Danmark-Norge. I 
den situation vurderede regeringen øjensynligt, at det gældsatte Vg-K 
hæmmede De Vestindiske Øer udvikling, og likviderede 
handelskompagniet. 
 Handelskompagnierne blev tydeligvis oprettet ud fra en klar 
merkantilistisk tanke om at de kunne bidrage til et styrket Danmark-
Norge, i første omgang økonomisk og afledt deraf udenrigspolitisk. 
Griffenfeld ser ud til, på statens vegne, at have været den drivende 
kraft bag de handelspolitiske tiltag omkring 1670-71, en antagelse 
udviklingen efter dennes fald bestyrker. På trods af alle problemerne 
gennem årene, så må handelskompagnierne tilskrives en stor del af 
æren for det aktivitetsniveau handelen med Asien, Afrika og Amerika 
nåede fra 1730’erne og frem. Handelen havde næppe nået det niveau, 
det gjorde, hvor især AK hentede den ene værdifulde ladning efter den 
anden hjem, hvis ikke det havde været for handelskompagnierne. Dog 
er det utænkeligt, at handelskompagnierne fra starten var beregnet på 
at skabe succes mere end 80 år efter oprettelsen. VOC, forbilledet for 
handelskompagni over hele Europa, formåede allerede i starten at 
hente tilstrækkeligt med varer hjem til at udbetale aktieudbytte. Efter 
blot 20 års drift havde hollænderne opbygget et handelskompagni der 
år efter år gav et stort overskud, og var med til at drive den hollandske 
økonomi frem. OKs oktroj i 1670 var på 40 år, en tidsramme staten 
har forventet var rigeligt. 40 år senere var Danmark-Norge lige gået 
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ind i Store Nordiske Krig året før, og ingen af handelskompagnierne 
så længere lovende ud. I den sammenhæng nåede 
handelskompagnierne ikke den målsætning der var opstillet for dem i 
1670-71. 
 I forbindelse med målsætning er det evident at 
handelskompagnierne ikke var et mål i sig selv, men et middel til et 
mål. Den opfattelse af handelskompagnierne kan dog ikke forklare 
likvideringen af Vg-K. Regeringens accept af forslaget var en her-og-
nu vurdering, der på ingen måde kan siges at have været planlagt i 
1670-71 eller de efterfølgende fornyelser af oktrojerne. Tanken om at 
handelskompagnierne var beregnet på at gøre sig selv overflødige er i 
den forbindelse ligeledes usandsynlig. Ingen andre steder i Europa 
praktiserede man at nedlægge handelskompagnier og give handelen fri. 
VOC eksisterede indtil det gik konkurs i 1800, og EIC fortsatte indtil 
det i 1858 blev nationaliseret i forbindelse med et oprør i Indien. Disse 
handelskompagnier kan ikke siges at eksisteret for at opfylde en 
målsætning, der i sidste ende ville resultere i deres nedlæggelse, ganske 
som det heller ikke var tilfældet med OK, AK eller Vg-K. De blev 
oprettet for at styrke handelen og økonomien, en målsætning de 
opfyldte ved egen kraft gennem selvstændige initiativer. 
 Udviklingen omkring de dansk-norske handelskompagnier viser 
tydeligt det symbioseforhold der var nødvendigt mellem 
handelskompagnier og merkantilisme. Handelskompagnierne 
behøvede en merkantilistisk politik for at kunne sikre handelen og 
samtidig tjene penge til andre end interessenter, der havde forretninger 
med handelskompagnierne. Samtidig var et handelskompagni 
nødvendigt, hvis man ønskede at føre en merkantilistisk politik. Uden 
et handelskompagni ville der ikke være en institution hvori handelen 
og kapitalen i landet kunne opbygges og drives ”til Commerciens och 
det deraf dependerede Almindelige bestes”532. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
532 Feldbæk. 1986b. s. 34, 365. 
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Abstract 

 
 The founding of the royal chartered East Indian Company, EIC, in 
1670 and the royal chartered West Indian Company, WIC, in 1671 
officially asserted Denmark-Norway’s aspirations as both the region’s 
political power but also as an international trade nation. Under the 
newly crowned King Christian V, the state’s foremost civil servant and 
administrator, Peder Griffenfeld Schumacher, was, to a certain, extent 
inspired by Colbert’s mercantilism and composed the charters 
accordingly as well as the instructions for the Council of Commerce. 
The trials of the war of 1675-1679, contributed to the newly founded 
trading companies facing severe economic difficulties. The state tried 
to help the trading companies, but never really committed to the 
financial aid or structural change that might have been needed.  
 By 1699 the EIC was experiencing a golden age due to wars in 
Europe that affected especially the Dutch commerce, while the WIC 
due to almost being bankrupt had been reorganised to accommodate a 
larger number of merchants on the board of directors. This in turn 
helped the WIC cope with the frugal economic policy of Frederik IV 
(1699-1730) and the war of 1709-1720. The EIC however did not 
cope, and had to declare bankruptcy in 1729, after the King turned 
down requests to help the trading company. Many of the same 
merchants involved in the WIC were in turn engaged in the EIC’s 
subsequent replacement, the Asian Company. The AC’s success was 
immediate, securing valuable cargos year after year. After 1730 the 
economic policy again shifted towards a more mercantilist one both 
trading companies experienced increased growth rates. The WIC, in 
particular benefited form the new economic policy. By 1754 the 
council of commerce assessed that the WIC was limiting the sugar 
industry, and the State bought out the shareholders and assumed 
control of the colonies, and not, as previously assumed, based on any 
inherent superfluous economic status of the trading companies. 
 Traditionally, the royal chartered trading companies have been 
viewed as being managed indirectly by the king through trusted men 
placed on the trading company’s board of directors. It has often been 
suggested that the trading companies purposely rendered themselves 
superfluous because they eventually would reach a stage where they 
were no longer beneficiary to the economy but instead held it back. 
However, such arguments are wholly unfounded. What the problem 
seems to be is that historians make the unmistakable error of basing 
their research on the status of the trading companies of 1754 instead 
of the period preceding it, rendering such findings historiographical 
anachronistic. Also, the development of the trading companies, 
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especially between 1730 and 1754, has often been connected with the 
many ministers that were involved due to the fact that the brother C. 
A. and C. L. von Plessen brothers, as well as J. S. Schulin and A. G. 
Moltke all served as presidents of the trading companies. However, it 
appears that they might have been more of public figures rather than 
sanctioning any actually state influence. Of the four presidents of the 
trading companies only Moltke can be seen occupying a seat in the 
government with regularly participation in meetings with the board of 
directors over a period of time.  
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