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1.0: Historisk baggrund:
Ud fra en 1600 1700 tals europæisk forståelse var verdens rigdom

konstant, og en værdiforøgelse hjemme skete alene ved hj embringelse af
oversøiske værdier. Disse tanker var opstået i forbindelse med den økono
miske og politiske suoees, som bl.a. Spanien og Portugal oplevede netop
med afsæt i handelsaktiviteterne på deres oversøiske handelsdestinationer.
Dette være sig både i Indien, Afrika og Vestindien. Det lå i tiden, at euro
pæiske nationer oprettede handelskompagnier, der kunne varetage nationer
nes handelsinteresser, og det var netop med udgangspunkt i disse tanker, at
Danmark bl.a. oprettede dansk Ostindisk Kompagni i 1616 og Vestindiske
Kompagii i 1671. Glüekstadts Kompagniet af 1659 havde handelsrettighe
derne på Afrika, men ved dette kompagnis konkurs i 1674 overtog Vestin
disk Kompagni disse rettigheder, og Vestindisk guineisk Kompagni (VgK)
blev oprettet. H

Bl.a. på grund afDanmarks krig mod Sverige 1675 1679 (den Skån
ske Krig) kom VgK dårligt fra start. Under krigen havde kompagniet svært
ved at finansiere udrustningen afhandelsskibe, samtidig med at risikoen for
fiendtlig kapervirksornhed afholdt kompagniets direktion for at udsende »
skibe. Konsekvensen blev, at under krigen var det alene private handels
folk, der besejlede Guinea, og først i 1681 ankom det første kompagniskib
til fortet Frederiksberg i Guinea. Under fraværet af kompagniskibe var for
tet forfalden, og i almindelighed herskede der slettetilstande. Ej heller på
St.'Thomas i Vestindien havde indbyggerne haft det for nemt. Siden den
endelige okkupering af øen i 1672 havde St. Thomas konstant været under
pres fra især hollænderne og englænderne. Kultiveringen af øen gik kun
langsomt og mange kræfter blev brugt på at være forberedt på eventuelle
angreb. For direktion en i København var konsekvensen af disse' urolige ti
der et dårligt rentabeltkompagni med konstante finansielle problemer.

Som løsningsforslag hertil acoepteredes i 1685 med kongens støtte,
at det tyske fyrstedømme Brandenburg :tik en stabelplads på St. Thomas.
Dette indebar, at det brandenburgske handelskompagni fik lov til at etablere
sig fysisk i 30 år på St. Thomas, at de fik lov tilat opføre bygnnger, hvor
fra de kunne drive deres transatlantiske handel. Til gengæld herfor skulle
brandenburgerne betale recognition (afgift) til VgK samt opdyrke landarea
ler med henblik på plantagedrift. Samarbejdet med brandenburgerne forløb
dog aldrig som forventet, og idet VgK fortsat var i økonomisk bekneb,
bortforpa gtedes i 1689 handelsrettighederne på Guinea til handelsmanden
Nikolaj Jansen Arff, ligesom nordmanden Jørgen Thormöhlen i 1690 fik
handelsrettighederne til St. Thomas. Med disse handlinger blev VgK et ve
geterende handelskompagní, hvis økonomiske indtægt alene baseredes på
recogniti on. Kompagniet selv var ikke handelsaktivt.

1
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Dog var hverken Arff eller Thormöhlen succesfulde med deres for
pagtninger. Thormöhlen havde svære problemer med både brandenburger
neog VgK, der resulterede i, at han ikke kunne betale sin forpagtningsaf
gift til kompagniet, der såledesi 1694 genovertog handelsrettighederne fra
Thormöhlen. I Guinea oplevede Arff i 1693, at fortet Christiansborg blev
erobret og overtaget af dc lokale. Til trods for at det senere lykkedes Arff at
få fortet tilbage, var de økonomiske konsekvenser heraf så store, at han i
1696 gav handelsrettighederne tilbage til VgK og frem til 1698 havde han
ansvaret for vedligeholdelsen af fortet mod betaling fra den danske kong
Christian d.5. Dette var VgKs situation i 1697, hvor kompagniet med den
af kongen underskrevne oktroj af 28 sept. 1697 indledte sin 37 årige perio
de som monopolist af handel og transport af slaver fra Guinea i Afrika til
St. Thomas i Vestindien. Med varierende grad af succes gennemførte kom
pagniet 'sine handelsaktiviteter med slaverne frem til feb. 1734, hvor kom
pagniets participanter ved en flertalsafgørelse stemte for kompagniets op
hævelse af sin slaveaktivitetl

1.1: Problemformulering:
' I den hidtidige forskning af VgK har historikeme for det meste alene

koncentreret sig om de generelle udviklingslinier for kompagniet, enten
med direkte fokus på VgK eller indirekte gennem analyser af kompagniets
guvernementer i Guinea og på St. Thomas. Forskningen har således kon
centreret sig om hele kompagriets virke, der igen er analyseret ud fra kom
pagniets ydre strukturelle forhold, og hvor de hidtidige forskningsresultater
hovedsagligt begrunder VgKs problemer ud fi'a økonomiske og politiske
årsagsforklaringer.2 En analyse af kompagniets problemer set indefra har

' Westergaard, Bro Jørgensen, Nørregaard, Hornby, Justesen, Feldbæk.
I Således sidestiller Westergaard, Bro Jørgensen, Hornby, Nørregaard, og Justesen de
økonomiske og politiske årsagsforklaringer, idet de alle opfatter VgKs samlede han
delsaktiviteter som positive for statskassen og landets erhvervsliv. For Westergaard
opererede VgK tmder et stærkt enevælde, hvor kompagniets problemer bl.a. skyldtes
intern embedsmisbrog i Vestindien. Ligesom Nørregaard ser Bro Jørgensen og Hornby
dårlige administration som årsagsforklaring til kompagniets mange problemer. Men
mens Bro Jørgensen og Hornby tillægger VgKs direktion skylden, er årsagsforklaring
en ifølge Nørregaard en dårlig intern administration af guvernementet i Guinea. Videre
mener Nørregaard modsat Westergaard, at den samlede rentabilitet i slavehandelen var
så ringe, at VgKi stedet for sin egen handel og transport af slaver skulle have indkøbt
de af englænderne eller hollænderne til Vestindien importerede slaver. Som den eneste
vurderer Feldbæk de økonomiske faktorer højere end de politiske, idet han mener, at
handelskompagnierne var statens middel til fremme af landets merkantilistiske økono
miske politik, hvor tiltagene var formet i henhold til landets samlede ve og vel, der igen
alene kunne lade sig gøre på grund af landets stærke enevælde. Hermed tillægger Feld
bæk ens med Westergaard kongemagten en indflydelse på VgKs virke.
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således indtil videre ikke haft forskernes opmærksomhed, hvorfor jeg med
nærværende speciale ønsker at brydehermed ved at undersøge om VgKs
problemer tillige kunne skyldes indre forhold. Til afdækning heraf ønsker
jeg at undersøge VgKs magtstruktur, hvor analysen vil ske ved at undersø
ge hvilke roller kompagniets beslutningskompetente magtgrupper, kongen,
direktionen og kompagniets participanter spillede enkeltvis og i forhold til
hinanden. De enkelte gruppers roller samt deres magtgrundlag vil blive for
søgt fastlagt gennem magtgruppernes beslutningsprocesser i tider med in
teme konflikter, idet under konfliktertræder den enkelte persons eller grup
pes indflydelse og magt som oftest tydeligere fi'em end ellers, og gennem
løsningen af konflikten vil den sejrende part være den tabende part overleg
en, og derved være den mest magtfulde part.

Udgangspunktet for min analyse vil være kompagfiets organisatori
ske opbygning med dets magtstruktur oginterpersonelle relationer, der igen
vil blive sammenlignet med det hollandske West Indische Compagnie
(WIC 1621 1793), hvorfra VgK havde hentet sin organisatoriske inspirati
on (kapital 5). Idet VgKs hovedkontor lå i København, og idet kompagtiets
tremagtgfupper fysisk befandt sig her, ligesom deres beslutninger blev .
truffet her, vil København være det geografiske udgangspunkt for min ana
lyse. Af tidsmæssige årsager har jeg valgt at bygge analysen op omkring tre
for kompagniet betydningsfulde begivenheder, der tidsmæssigt dækker be
gyndelsen, midten og slutningen af den periode, hvor VgK havde monopol
på handel og transport af slaver fra Afrika til Vestindien, nemlig sept. 1697
til feb. 1734. Den frísfr_e begivenhed (kapital 6) fandt sted i sommeren/efter
året 1697, hvor VgK efter bortforpagtningen af sine handelsrettigheder til
Arff og Thorm öhlen trådte ud af sin vegeterende periode, ved at amnode
kongen om at få sine handelsrettigheder på Guinea og Vestindien tilbage.
Dette skete med kompagniets oktroj af 28 sept. 1697, og kompagniet påbe
gyndte sin handel og transport af slaver. Den a__1;_d;e_p begivenhed (kapital 7)
var i årene 1715 16, hvor tre deputerede fra St. Thomas rejste til Køben
havn, med det formål at forbedre forholdene for indbyggeme på St. Tho
mas. lndbyggerne var utilfredse med deres guvernør Crones håndtering af
øens administration, ligesom de ønskede muligheden for salg af deres pro
dukter uden om kompagniet. lndbyggerne udfordrede kompagniets mono
polrettigheder. Den tredje og sidste begivenhed (kapital 8) var kompagniets
køb af St. Croixi 1733 med den efterfølgende ophævelse af kompagniets
monopol på handel og transport af slaver i feb. 1734. I alle tre tilfælde vil

Westergaards, s.xx xxiii, 18,20,22,2 4,181, Bro Jørgensen, s.144 46,186,196,206,
Hornby, s.9 l0,7l,72,78,81,111,113, Nørregaards, s.7 8,58,154,346 353, Justesen,
s.329 30,348 49,360 62, Feldbæk (1981), s.135 37,156 58, do (1986a), s.10, do
(l986b), s.204,209, 215 18, do (1990), s.173, do (1993), s.8l.
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forskelle og ligheder i de participerendes synspunkter blive inddraget, li
gesom spørgsmål som, hvem var initiativtageren, hvem fulgte op på ideen,
hvem gemiemførte ideen, hvilken modstand mødte ideen og ud fra hvilke
kriterier vil blive søgt besvaret.

Slutteligt skal det præciseres, at analysen afudviklingen i VgKs in
terne magtstruktur alene vil omfatte magtstrukturerne i København, og så
ledes ikke magtstrukturerne mellem kompagniet og dets guvernementeri
henholdsvis Guinea og St. Thomas, og således ej heller magtstrukturerne
mellem guvernementerne og de respektive lokale magtgrupper.

2.0: Litteraturgennemgang:
Mit specialet er først og fremmest bygget op omkring det overleve

rede kildemateriale for VgK, hvor kilderne i dag er frit tilgængelige på
Rigsarkivet (RA) i København. VgKs kildesamling er meget omfattende og
dækker i alt 957 pakker eller bind, der spænder fra alt mellem direktionsbe
slutninger i København til hj emstedt materiale fra henholdsvis Vestindien
og Guinea. Den store mængde af kilder er systematiseret under serien Vej
ledende A_rl<_ivre_gistra_u.1rer bd. XIV, Asiatiske, vestindiske og guirieiske.
handelskompagriier, ved BRO JØRGENSEN og RASCH, der kan være
brugbar i søgningen efter relevant kildematerialet.

Grundtanken med kildearbejdet har været at analysere udviklingen
af VgKs magtstruktur gennem beslutningsprocesserne i de tre for kompag
niets svære situationer, der igen skal ses ud fi°a de tre beslutningskompeten
te magtgruppers side, nemlig kongemagtens, direktionens og kompagniets
patticipanters synspunkter. I dette arbejde har jeg især fundet det relevant at
se på femgrupper af kilder, nemlig 1) kompagniets oktrojtekster og interne
ledelsesregler 2) protokoller indeholdende participant og direktionsresoluti
oner 3) hjemsendte breve og dokumenter fra guvemementerne, 4) Frederik
Holmsteds kildesarnling vedrørende kompagtiets køb af St. Croix og ende
lige 5) Vestindiske Sager under Danske Kancelli.

2.1: Primært kildemateriale:
Den første kildegruppe, nemlig VgKs oktrojer og interne ledelses

regler findes i Prof. Ole FELDBÆKS trykte kildesamling: Danske Handels
kompagriier 1616 1843, hvor oktroj erne og de interne ledelsesregler er gen
givet i deres oprindelige sprogform og stavning. En oktroj var et forhand
lingsresultat mellem kongemagten og VgKs direktion og hovedparticipan
ter, hvori kompagniets rettigheder og pligter var stadfæstet, og de interne
ledelsesregler var udfærdiget i et reglement (fra begyndelsen af 1700 tallet
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i en konvention), der gengav participanternes indbyrdes, forpligtende
overenskomst?

Som kilde udtrykker oktroj erne to værdier ved dels i deres forhand
lingsresultat at afspejle det øjeblikkelige magtforhold mellem stat og kom
pagni og ved dels at være den ramme under hvilken fiemtidlige beslutning
er skulle træffes. Ved brugen af oktrojteksterne som kilde, er det derfor
vigtig at forholde sig til de hurtige og/eller langsomme magtforandringer i
forhold til det i oktroj en præciserede. Oktrojteksten kan nemlig give udtryk
for et forhold, der kan vise sig ikke at være gældende i virkeligheden, og
dette være sig både på kort og på lang sigt. Bevidstheden om, at oktroj en
alene afspejler det øjeblikkelige magtforhold, er derfor vigtigt at have for
øje.

Resten af kildegrupperne foreligger alle som utrykte kilder under
VgKs aktivsamling, og kompagniets partieipant og direktionsresolutison
Æg, herunder beslutninger truffet på de forskellige generalforsamlinger,
findes i vid udstrækning som referat i kopibøgerne. Disse resolutioner er i
deres grundform dokumentariske og afspejler alene resultatet af en given
proces. Resolutioneme viser alene, hvad resultatet blev, mens selve den.
proces, der førte deltagerne frem til deres beslutningerne, er ukendt for læ
seren. I kopibøgerne findes der til tider pro og kontra indlæg fra de partici
perende parters side, der kan give læseren en mulighed for at få et indblik i
selve beslutningsprocessen, men idet de i kopibøgerne medtagede indlæg er
selekteret af kompagniet, afspejles den ”rigtige“"f` proces ikke nødvendigvis
herigennem.

Den tredje kildegruppe er emsendte breve og dokumenter fra gu
vernementerne. I et forsøg_på at mindskeen guvernørs mulighed for selvbe
staltet magt skulle de hj emsendte generalbreve være underskrevet af guver
nementets samlede øverste ledelse, hvilket var guvernøren sammen med det
Sekreteråd. Gennem disse hj emsendte generalbreve havde guvernementet
en mulighed for at fremme sine interesser og synspunkter overfor direktion
en i København, hvorfor disse generalbreve som udgangspunkt udtrykker
den holdning til en given sag, som guvernementet ønskede direktionen
skulle have. Men derudover modtog direktionen i København breve fra bå
de guvernøren og medlemmerne af det Sekreteråd, hvori deres personlige
holdninger og interesser blev fiemlagt, hvor disse holdninger som oftest
udsprang af et ønske om at fremme deres egen personlige situation i for
hold til VgK. Så ved benyttelse af disse hj emsendte breve er det derfor nød
vendigt at være opmærksom på kildernes mulige tendens.

Den fierde kildegruppe er et sæt dokumenter under faget: Protocol
Angaaende Dend St. Croi§f; a_ffaire,1,732 28/ 1 173 3, 26/2, som ligger under

3 Feldbæk (19863), S.l6,l8.
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Dokumenter vedk. øen St. Croix og dens erhvervelse. Dokumenterne er
samlet af initiativtageren til købet Fr. Holmsted, og de stopper på det tids
punkt, hvor offentligheden fik indblik i sagen. At Holmsted i det hele taget
valgte at føre denne art dagbog, og at han ophørte dermed, så snart offent
ligheden vidste besked, vidner om Holmsteds bevidsthed i forbindelse med
indsamlingen og præsentationen af de overleverede dokumenter, mens sel
ve sammensætningen af dokumenterne, påført Holmsteds egne kommentar
er, vidner om det billede af forhandlingeme, som Holmsted ønskede efter
tiden skulle have. Den samlede dokumentsamlingen vidner derfor alene om
Holmsteds syn på hændelsesforløbet, hvilket er vigtig at have for øje ved
anvendelsen af disse dokumenter.

Den femte og sidste kildegruppe er dokumenter samlet under Dan:
skeKancelli Vestindiske Sager, der udgør dokumenter, som kongemagten
har samlet i forbindelse med de sager omkring VgK, hvori den indgik. De
indsamlede dokumenter spænder bredt og er meget broget sammensat, og
det har været muligt at finde dokumenter her, som ikke findes under VgK.
Idet kildesamlingen spænder bredt, er det nødvendigt ved anvendelse af
hvert enkelt dokument at gøre' sig dets kildeværdi og tendens lsilartrforederi '
gennem at finde dokumentets vidneværdi set fra kongemagtens side.

2.2: Sekundær litteratur:
Dansk Vestindien, handelskompagnier og de lange linier afVgK er

et veludforsket område afhistorien, som både historikere og ikke fagfolk af
inden og udenlandsk oprindelse har beskæftiget sig med. Den samlede lit
teraturmængde er stor, hvorfor jeg i mit litteraturvalg alene har koncentreret
mig om brede fremstillinger, specialværker, tidsskriftsartikler og specialer
med direkte fokus på VgK og dernæst de sammenhænge, hvori kompagniet
indgik. Endvidere har jeg valgt litteratur skrevet af fagfolk og når muligt fra
tiden efter 2. verdenskrig, hvor forskningen afhandelskompagnier for alvor
gik i gangfi Jeg har således set bort fra litteratur af mere skønlitterær art, li
gesom fremstillinger af mere populært og mindre videnskabelig karakter er
fiavalgt.

Som hovedbog har jeg valgt__Waldermar WESTERGAARDS dispu
tats: The Danish Westlrzdies under Company Rule fra 1917, der med sit kil
de nært forskningsarbejde fortsat er den eneste monografi med direkte fokus
på VgK. Westergaard er gennem årene blevet kritiseret for i sit analysear
bejde ikke at være perspektiverende nok, ligesom flere af hans statistiske
oplysninger er fundet forkerte. Man bør derfor med forsigtighed anvende
Westergaards talmateriale, men idet Westergaards fremstilling er et stykke

' Gøbel, s.536, Green Pedersen og Willemoes Jørgensen, s.10, Hernæs (1985), s.71.
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pionerarbej de omkring VgK, skal og bør disputatsen opfattes og anvendes
som en introduktion til kompagniets generelle virke og historie.5

Med henblik på afdækning afVgKs guvernementer i henholdsvis
Guinea 'og Vestindien har jeg valgt specialværker fra serien Vore gamle
Tropekolonier, nemlig: NØRREGAARD, G.: Guldkysten, og BRO JØR
GENSEN, J.O: Dansk Vestindien indtil 1755. Ligesom Westergaard er
både Nørregaard og Bro Jørgensens fremstillinger baseret på kildenært
forskningsarbej de, hvor Nørregaard dog med tiden er blevet kritiseret for
sin etnooentriske fremstilling af historien. I 193 0 31 var Nørregaard re
search student i London under vejledning afA.P. Newton, der som ”an hi
storian of the British Empire” netop så historien ud fra en engelsk overher
redømme og imperialistisk historiesyn.6 Nørregaards analysevinkel menes
at stamme herfra, og sammen med Jens Vibæk kritiseres han for at give
serien Vore gamle Tropekolonier en forkert etnoeentrisk slagside, der dog
sammenlignet med de engelske historikere er væsentligt nedtonet? Ens
med Westergaard skal Nørregaards konklusioner derfor anvendes med for
sigtighed, og netop som supplement hertil har jeg valgt Ole JUSTESENS
fremstilling: ..Vestafrika.og det atlantiske. handelssystem publiceret' under
Danmarks historie, Kolonierne .i Asien og Afrika. Modsat Nørregaard for
søger Justesen nemlig at inddrage interne afrikanske interesser, konflikter
og politiske konstellationer i sit analysearbej de, hvorved hans forsknings
resultater fremstår anderledes end Nørregaa;rds.8

Bro Jørgensens analyse af kompagniets guvernement i Vestindien er
betragtet som et ”godt og hæderligt værk”, der primært koncentrerer sig om
økonomiske og sociale forhold set fra Vestindiens side, dog uden 'altid at
konkludere på et dybere niveau. Bro Jørgensen tager efter Westergaard,
hvilket Ole HORNBY i sin monografi: Kolonierne i Vestindien også er
kritiseret for. Hornby er anvendt som supplement til Bro Jørgensen, trods
det at Hornby umiddelbart ikke bidrager 'med noget væsentlig nyt?

Som den sidste historiker med direkte fokus på handelskompagnier
har jeg valgt at benytte Ole FELDBÆKS to artikler: The Danish Trading
Companies ofrhe Seventeenth and Eighteenth Centnries og The Organiza
tion and Structnre ofthe Danish East India, West India and Guinea Com
panies in the 17th and 18th Centnries. Med udgangspunkt i de forskellige

5 Gøbel, s.554, Calundann Larsen, s.12 16.
6 Citat: Green Pedersen og Willemoes Jørgensen, s.11.
T Brimnes, s.102 03, Green Pedersen og Willemoes Jørgensen, s.11 12, Hernæs (1985),
do (1992), s.3, 72 73, Justesen (1979), s.1 1, Gøbel, s.558.
3 Hernæs (1985), s.73, do (1992), s.4, Brimnes, s.l04, Green Pedersen og Willemoes
Jørgensen, s.13,
9 Citat; Caludann Larsen, s.l6. Olwig, s.243, 252, Brimnes, s.104, Gøbel, s.554.
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kompagniers oktrojtekster og inteme ledelsesregler har Feldbæk i sine ar
tikler primært forholdt sig til udviklingen af kompagniernes institutionelle
historie, og artiklerne vil således primært blive anvendt i forbindelse med
VgKs institutionelle historie. Feldbæk er økonomisk historiker, der først og
fremmest har beskæftiget sig med de forskellige danske asiatiske kompag
nier ud fra en handelshistorisk synsvinkel.m

Foruden nævnte publikationer findes der andre oversigtsværker af
generalkarakter, der også har beskæftiget sig med VgKs historie, men disse
værker er fravalgt, enten fordi de bygger på en eller flere af ovemiævnte hi
storikere eller fordi de i værkerne fremstillede synspunkter allerede er givet
i det medtagede litteratur.“ `

Samtidige kilder i form af_breve og håndskrifter fra både Guinea og
Vestindien er ligeledes fravalgt, idet skrifterne for det meste beskæftiger sig
med topografiske og biologiske forhold. Enkelte tester beskriver politiske O
forhold, men idet disse alene er anskuet ud fra guvernementernes side og
ikke fra kompagniet i København, bliver teksterne irrelevante i forhold til
speoialets analysevinkeltl 2. H . . . ..:.

Dog fortjener Peter Mariagers håndskrift Én saavidt mueligrfitld
strendig Historisk Efilerreming Extraheret afDet Vestlndiske og Guineiske
Compagnies Archiv fra 1753 en kommentar. Gennem flere år var'Mar iager
sekretær i VgK og.bl.a. i l733/34, hvor konflikten om kompagniets fortsat
te handel og transport af slaver fandt sted. Netop fordi Mariager var ansat i
VgK bliver hans håndskrift en afspej ling af kompagniets historie set inde
fra, der således kunne bibringe med noget nyt i forhold til kildematerialet.
Men idet Mariager alene har baseret sin fremstilling på dokumenter og bre
ve fra VgK, uden at han forholder sig til hvorfor og i hvilke sammenhænge
begivenhederne opstod, bidrager Mariager med intet nyt i forhold til kilder
ne, og hans historiske fremstilling bliver således sekundært iforhold til

1° Brimnes, s.l03, Gøbel, s.541,546,549 551, Feldbæk (l986b), s.204.
' 1 Her tænkes bl.a. på Kay Larsens monografier: Dansk Vestindien 1666 19] 7, 1923, på
professor lsaae DOOKHANs monografi:_A History ofthe British Virgin Islands 1 672 to
1970, på Sophie PETERSENS monogafi: Danmarks gamle Tropekolonier fra 1946, og
på_Daniel' HOPKINS: The Danish Cadasiral Survey ofSr. Croix 1 733 I 754. Arkivar
Erik GØBEL har i forbindelse med VgK mest beskæftiget sig med kompagniets han
delsstatistiske oplysninger, sejlaktiviteter, skibsladninger, rej setider man.
'Z Her tænkes specielt på J.L. Carstens tekst: En Almindelig Beskrivelse om Alle de
Danske, Americanske eller West Jndiske Ey Lande. Carstens beskrivelse af forholdene
på St. Thomas får ham til at mene, at kompagniets monopolrettigheder skulle ophæves,
ligesom guvernørens selvbestaltede magt skulle mindskes, hvor begge dele igen skulle
ske i fortsat respekt til kongemagten. ldet disse betragtninger er formuleret både bedre
og tættere i kildematerialet, bibringer Carstens ikke med noget nyt.
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VgKs arkivmateriale.. Havde Mariager fremkommet med sine egne hold
ninger og vurderinger af de forskellige sagsforhold, havde disse været pri
mært kildeinforrnation, der dog igen skulle have været tolket i henhold til
den 1750°er historiker, som Mariager forsøgte at være”

3.0: Forskningsdiskussion:
Forskningen af de europæiske handelskompagiier har udviklet sig

fra et stadie af “eksotisk lokalhistorie i kfrønikeform”, over forskellige øst
vest, nord syd paradigmer til nutidens ønske om en bedre teoretisk funde
ret forskning.'4

Forskningen af handelskompagnierne rummer mange kompleksiteter
og muligheder, alt fra en institutionelforskning af kompagniernes organisa
toriske og juridiske forhold til en_ analyse af kompagniernes økonomiske,
sociale, politiske og kulturelle systemer i såvel Europa som i Afrika, Asien
og Vestindien/Amerika,og igen analyseret i forhold til det' enkelte kom
pagni eller foretaget ud fra en komparativanalyse, med eller uden nationa
listiske og ideologiske undertoner. Alle disse forhold har gjort sig gælden
de i såvel den danske som den international_e forskning .af hande lskomp ag .
nierne.15

Med tiden forsøgte man at 'bevæge sig væk fi'a den eurocentristiske,
etnocentriske indfaldsvinkel til forskningen med atanlægge et mere per
spektiverende syn, der inddrog de politiske og sociale forhold såvel i kom
pagniets hjemland som på de oversøiske destinationer. Man ønskede at un
dersøge til hvilken grad handelskompagnierne havde en positiv indvirk
ning på de ikke europæiske verdensdele. Hermed ønskede man at imøde
komme kritikken af den europæiske forskning bl.a. rejst af Eric Williarns
og de to afrikanske skoler, den nationale skole og den radikale skole, her
under underudviklingsskolen. Som følge heraf har nyere forskningsresulta
ter påpeget, hvorledes kompagnierne mere samlede end spredte verden,
samt hvorledes europæerne i langt mindre grad end først anvist dominerede
den verden, de mødte. Det er vist, hvorledes europæerne tilpassede sig de
økonomiske, politiske ogkulturelle forhold, samtidig med at de tilføjede
noget nyt, til den verden de agerede i.16

13 Mariager, f. 100 108, 117 119,124 25,134 149, Gøbel, s.554, Caludann Larsen, s.7,
Christensen, s. 10.
“ Citer; Greeeredefeee eg wiilemeee Jefgeneee, e.9, ae. 59,11, oebel, e.53e,5s7ff,
Hemæs (1985), s.71l72.
15 Green Pedersen og Willemoes Jørgensen, s.9 11, Blussé & Gaastra, s.3,4,6, Steens
gaard, s.245, Hernæs (1985), s.72.
16 Steensgaard, s.245/6, Green Pedersen og Willemoes Jørgensen, s.9,10,l3, Blussé &
Gaastra, s.6/7,11/12.



i

Men både sideløbende med og efter udarbejdelsen af disse nyere
forskningsresultaterne er de danske historikerne blevet kritiseret for ikke i
tilstrækkelig grad at tilsidesætte den europæiske analysevinkel, hvorfor
forskningen af de interne afrikanske og vestindiske forhold fortsat er un
derlagt historikernes danske baggrund. Dette problem er opstået som følge
af historiesyn og tradition samt en for snæversynet empirisk 'tilgang til kil
deme, der ikke rummer muligheden for en hypotetisk deduktiv analyseme
tode. I den moderne historieforskning efterlyses derfor i langt høj ere grad
”en polygam kolonihistorie”,, hvor fokuset i forskningen bliver at afdække
såvel europæiske som afrikanske og vestindiske forhold, men hvor man i
langt høj ere grad end tidligere formår at inddrage ”de andre” i forskningen,
således at kolonihistorien bliver ”et møde mellem europæiske kolonimagt
er og afrikanere.“ Enkelte bidrag er givet, men flere lader vente på sig.13

Af de tidligere nævnte seks historikere, er det alene Feldbæk og i
mindre grad Westergaard, der direkte forholder sig til magtstrukturerne i
VgK. Feldbæk inddeler den interne magtstruktur i tre grupper, nemlig rela
tig_11e_me me,]1_em_.._1) kongemagten og VgKs direktion, .2) direktionen og . .
kompagniets participanter og 3) endeligt det indbyrdes forhold participan
terne imellem. Ifølge Feldbæk eksisterede og opererede VgK i tæt 'samar
bejde med kongemagten, hvilket skete som følge af de kongelige udpegede
embedsmænd til direktører i VgK. Kompagniet var statens middel til frem
me af sine økonomiske og politiske målsætninger, men i tilfælde af kriser
var kongemagten stærkest, idet hensynet til de overordnedesamfundsmæs
sige interesser vejede tungest. Nogenlunde ens hermed opfatter Wester
gaard kongens funktion som mæglende i tider med kriser, men i den dagli
ge ledelse af kompagniets handelsinteresserer er Westergaard og Feldbæk
enige om, at VgKs direktion opererede med samme grad af absolutisme
som kongen. Videre tildeler de begge participanterne en vis magt i kraft af
deres ret til at udnævne kompagniets direktører, ligesom Feldbæk mere end
Westergaard finder, at den gruppe af participanter, der udgjorde de køben

Til forskel fra den danske forskning har den udenlandske (måske især den engelske)
været præget af en ideologisk overherredømme mentalitet, hvor den ariske race blev
fremhævet “som en progressiv og initiativrig race”. Green Pedersen og Willemoes
Jørgensen, s. 1 0.
” Citat: Olvvig, s.252. _
'S Således har Karin Fog Olvvig i sin Ph.D afliandling fra 1977 med succes inddraget
”de andre” i sin analyse, ligesom Justesen har forsøgt ”to incorporate the results of the
more Afrocentric research into the history of Ghana undertanke by Ghanaian and other
scholars”i sit arbejde. Citat: Justesen (1979), s.l2. Brimnes, s.l05,l06.
Green Pedersen og Willemoes Jørgensen, s.l3 14,16, Hernæs (1985), s.71 72,74,77,
Olvvig, s.243 44,252, Brimnes, s.l02,l04,l08 110.
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havnske storkøbmænd, havde en yderligere magt i kraft af deres udenland
ske handelskontakter, deres viden om den transatlantiske handel samt deres
indbyrdes handelsrelationer og kontakter inden for landets grænser. Alene
Feldbæk anser de til stadighed store konflikter mellem' direktionen og par
ticipanterne som et udtryk for de indflydelsesrige participanters ønske om
stigende magt og medbestemmelse i kompagliets dispositioner, som de
dog først for alvor fik i slutningen af 1700 tallet. Således ser Feldbæk en
magtforskydning fra kongen over mod de handelsorienterede københavn
ske storkøbmænd” '

Idet hverken Bro Jørgensen, Hornby, Nørregaard eller Justesen eks
plicit forholder sig til VgKs magtstruktur, er deres endelige synspunkter og
stillingtagen hertil svære at vurdere. Men på linie med Feldbæk og Wes
tergaard tillægger Nørregaard og Justesen de københavnske købmænd en
vis magt, men dog mest på grundaf deres økonomiske midler, dels i for
bindelse med etableringen af kompagniet og dels ved udrustningen afkom
pagniets skibe, og endeligt mener Bro Jørgensen ens med Westergaard
men forskelligt fra alle de andre, at især indbyggerne på St. Thomas ud

__ _;.gj__.o.rde en g.iven.magtfaktor, idet de ved flere lejlighed_er.øvede indflydelse
på kompagniets dispositioner til deres fordelog imod kompagniets interes

20ser.

4.0: Organisations og magtteorier:
Det er med den største forsigtighed og med forbehold for 300 års

tidsforskydning, at det er fundet relevant at forsøge at illustrere VgKs orga
nisatoriske opbygning ved hjælp af organisations og magtteorier. Det kan
være svært at anvende teorier på forhold, "der eksisterede længe før selve te
orien, ogde rammer hvorunder den blev udtænkt. Således mener man i dag,
at først efter den industrielle revolution opstod der virksomheder og enhed
er, der var store nok til at blive benævnt organisation. I tiden før det 1900
århundrede var det således alene kirken, 'statsforvaltningen og hæren, der
omfattede tilstrækkeligt med personel til, at enheden klmne defmeres som
en organisationzl Men trods sin mindre størrelse opererede VgK under en
eller anden form for struktur, og det er som et hjælpemiddel til at afdække
denne struktur, at organisations og magtteoríer er medtaget. En analyse af
organisationens opbygning vil nemlig kunne vise, hvilke snukturer organi

1” Westergaard, s.l79 181, Feldbæk (1986a), s.10,17 18, do (1986b), s.209,2l5 217, do
(1930),s.136,138,l54 155.
2” Justesen, s.329,348l49, Nørregaard, s.l02/03. Westergaard, s.l9l/9 2, Bro Jørgensen,
s.l95l96.
'” Hansen og Heide, s.22.
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sationen var underlagt, mens en analyse af magtrelationer vil kunne vise,
hvilke personer eller persongrupper, der var de styrende i organisationen.

4.1: Organisationsteori:
Forståelsen af en moderne organisation har med årene forandret sig

fi'a en hierarkisk opbygget struktur over en flad struktur til i dag at være en
matrix opbygget organisation, hvor den hierarkiske organisationsstruktur er
den klassiske pyramidemodel med den administrerende direktør som øver
ste myndighed, og hvor organisationens øvrige afdelinger er underlagt hi .
nanden på hierarkisk vis. Denne vertikale magtdeling lægger vægt på, at en
given person har myndighed og ret til at træffe beslutninger på eget niveau.

En hierarkisk organisationsmod el:

ítgwu Æ

*` tålte]

P""' ” III .
_, _ _
H" u .

I '_ 1

erget

'U L:_ E1`»*"~å1
å"elä?

LI| :

II_iiåri
it . rl'fl”

.

.tT'J

'I. :i ' '. .:F:':=';': "'. Hu: I'

ie : = ' r friii? Æ er iff_ ._ ;.e .. . .,.,,.i' * 1. en

_:__ __ _._:_ _'_ . ___E: EE "_ ~ 4; __ Q 1' _!__.L;, ._ ,._.... . .._ __ _E::._. .__|%_;|__ 1:3 . . .. .. _ I Ur _fi JG? ,_..._k9. __ __ .. . _..;., _. r _ E:::_ .;.` :E .,._. .._hI _ _,.:'W: _._.:___:_. ;, ;.`_ . _
ti I 11. . ._. cd I II” gi' _.;. .§<' N _:::.' §l___' gt . I. |I_ |_ ' . I' :I _ 5 . ; : iii; ._._. :'=

Kilde: Bakka/Frvelsdal
Æ

En underafdeling hertil kan være en funktionsinddelt organisation,
hvor den hierarkiske struktur fortsat fremstår, men hvor ekspertisen nu
samles i enkelte grupper og områder, der ofte udvikler sig til homogene ar
bej dsmiljøer af kollegaer med samme faglig og teoretisk baggrund. Netop
fordi faggrupperne adskiller og distancerer sig fra hinanden, opleves tit
konflikter på tværs af afdelingerne, idet medarbejderne enten misforstår el
ler direkte ikke forstår hinanden. Mange oplysninger og koordineringsop
gaver havner derfor hos toplederen, der giver denne et overblik, som de øv
rige mellemledere sjældent får.

12
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En funktionsorganisationsmodel:

mil e |fi;"l'E

J, E 1 _ ` 1 . . : : .. "' .;_:_;__ _, ` _ _ _ W. __ :__ " T. 1 '_ _~_ .,: . ”_ __. H _ i. _\'_ 7 iiiieneg fl f I f 7 1 H. slit; ~=i,HiiIl1i'äliå t ti V _ is el=
[L ~"; "'i"i' *° i"§'I""__ __ T _ .=.;:=. __;;_ ..rf'_ I I. _ _ ' | _J' 'I =i_.,,1,.__ ,.__,5;.,_' = ii _ _ e. '3,

j= '== = __ := ; ' * ' ' " ' ' " I _ _ ' ;f_I;';,;;e'_v,;_|_ _'~,i __;__:,'(_.;;_~i~.;:;

=""fÉ.IÉ;É'.f7vll' ';:._"”'?3x!'f " '5'”“ ._ i5 i=å I' _ afa? _ se. '=:..t:' :'_.;' _ =' :e

= if.. f; ._ sta =få 'Q ii år råt
J _ _ _+ g ,_ et _ »_ _: ~ H Il I

£__P,§~~:* x gin ir Alfi näümfi ._,
Kilde: BakkalFivelsdal, s.43.

e t. __ »rene _ f:.“ : '*“

_.: '.;; ;:: |'|.`:|~ |. .1.l1 tf;i._I._ |.`I _.,_ __vr ,|'I' lil: l nrn
1'1LI

.|.|_1.1 1.1. I|1:
I _|J1 ''i' .I.:1. I 'li

:.|H I
.__.|

__'____,LI11. ._|._.= ;_LI'_ .1'..'J.'

'gr_;4 i;: :;'..:i:__

`
:lifli .,.;:~:, :;l:L'.'."'“”l§f

r

""' f___ :*'_:§ ;1. . _ ._'§. ;'*_

Forskelligt herfra er en flad organisationsstruktur, hvor fokus mere er
på selve arbej dsprocesserne end på kommandovej ene. Dette giver en grup
peinddelt organisation med en horisontal arbejdsdeling. En produktorgani
sationsstruktur er et eksempel herpå, hvor de enkelte divisioner arbejder ad
skilt og selvstændigt i forhold til hinanden. Divisioneriie fokuserer alene på
ét prod ul{t0=1';fl 1 'å_de; der udviklerspecialister, der bliver i stand til 'attræ ffe? " #* == *1 fi
hurtige beslutninger i forbindelse med produkt og konkurrencetilpasning_

En produktorganisationsstruktur:

É
II L

'_'i"::'
_ _ "" _

Transport Transport Transport
Indkøb Indkøb Indkøb
Produktion Produktion Produktion
Økonomi Økonomi Økonomi
Salg Salg Salg
Personale Personale 'Personale
(Operatører) (Operatører) (Operatører)
Kilde: Bal<kalFivelsdal, s.49
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Svagheden i alle tre organisationsstrukturer er den manglende mulig
hed for at arbejde på tværs af organisationen med henblik på en markedstil
pasning af virksomheden. For at athj ælpe dette arbejder mange mo derne
virksomheder í dag med en matrix struktur, hvor de løbende, nedsatte pro
jektgrupper varetager de mere omfattende og komplekse opgaver af tempo
rær karakter, mens basisorganisationen varetager de løbende rutineprægede
og stabile arbejdsopgavenzz

4.2: Magtteorier:
Magt er defineret som: et spørgsmål om hvilke/hvis interesser, der

slårjgennem, ogigen hvilke konse_kvenser_,d_ette_har. Magt er et styrkefor
hold mellem personer/grupper, og magt bl iver således: evnen, til atgnå sine
mål. Der er flere måder en person/grupper afpersoner kan nå sine mål på.
Det ene ydre punkt er:i at få folk til at acceptere og indordne sig under
magthavernes autoritet magtrserrrautoritet, og det andet ydre punkt er:
tvangsmagt, hvor folk med fysiske midler tvinges til at indordne sig. Her
indimellem. anvendes materielog .in1materiel belønning, der kan være alt fra
fysiske gaver, privilegier over statussymboler til srnigreri og social accept.

Magt betegner således , (hvor nogle slår stærkere igennem
end andre), men magt betegner også strukturer, der kan være et sammensat
mønstre af forskellige relationer. Idet individer/grupper kan have magt over
hinanden, kan magt analyseres somet bytteforhold af kontrol ogindflydel
s_e_. En anden side er: evnen til at opnå de tilsigtede virkninger; altså ikke et
spørgsmål om at påvirke en enkelt aktør, men om konsekvenserne af en gi
ven målrettet handling. Dog er betingelseri/forudsætningen__for,magt res
sourcer. For at opnå magt kræves således, at en given aktør, foruden at have
ressourcerne, også har vilje og motiv. tilat anvende sine ressourcer.

Videre taler man om, at magten har tre ansigter, nemlig 1: A har
magt over B, så at 'B gør noget, han ellers ikke ville have gjort. (tvangs
magt), 2: den skjulte dagsorden, og 3: A har magt over B, så B gør noget,
han ellers ikke ville have gjort samt at A påvirker, forrner og bestemmer
B's ønsker, (manipulering).23

Som sagt er det med den største forsigtighed og forbehold for 300 års
tidsforskydning, at ovenstående organisations og magtteorier skal forsøges
anvendes på 170 0 tallets handelskompagnier. Men umiddelbart er det for
venteligt, at de danske handelskompagnier som VgK var hierarkisk styret,
med en magtcentrering oppefra og nedefter.

L

” Bakka/Fivelsdal, s.45 51.
23 Østerud, s.37 42.
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5.0: De ydre rammer for VgK:
Ideen bag et handelskompagni som VgK var at samle et lands res

sourcer for igennem økonomisk stabilitet og handelskontinuitet at skabe
den værditilvækst, der kunne fiemme landets levestandard. I tiden omkring
1700 tallet fandtes deri hele Vesteuropa flere forskellige konstruktioner af
kompagnier, hvor de første typisk var startet udsom enkeltmands handels
foretagender, der ikke længere havde den nødvendige kapital og ekspertise
til at finansiere og administrere den oversøiske handelen. Ved at organisere
sig i kompagnier forenedes de enkelte personers kapacitet, samtidig med at
den enkelte handelsmand/investor risikospredte sine aktiviteter. Ad åre blev
det typisk for kornpagnierne at være bygget op omkring et ejerskab afparti
cipanter, der forventede et afkast af deres investering. Ved en større inve
stering blev man hovedparticipant, der gav én stemmeret i kompagniet, li
gesom man var valgbar til den styrelse, der varetog kompagniets daglige
forretninger. Staten ydede geog rafisk og tidsbestemt monopol og toldfrihed
til kompagnierne, der til 'gengæld foruden handelen tillige varetog statens
diplomatiske opgaver på de oversøiskedestinationer. Disse forhold var rati
fioeret i.;en . okaoj, ' og symbiosen mellem statens autoritet og den: private *
ej endoms ret betragtedes som det unikke ved periodens handelskompagnier.
Kompagnierne betragtedes som værende i tråd med tidens merkantilistiske
økonomiske tankegang, hvor staten ved direkte styring og regulering af
privates handelsforhold med udlandet forsøgte at fremme landets samlede
eksportníveau.24

Etableringen af.VgK skal da også forstås ud fra disse tanker. I tiden
for Christian d.5 ”s tronbestigelse i 1670 var de overordnede. økonomiske og
politiske målsætninger for Danmark at stabilisere såvel indre som ydre for
hold med henblik på at fremme landets ve og vel. Gennem de merkantilisti
ske styreredskaber forventede staten at kunne hæve landets økonomiske ni
veau, hvor et handelskompagni som VgK, med sine muligheder for ressour
ceallokering, kontinuitet, stabile priser og territorial udvidelse var forudsæt
ningen for den ønskede økonomiske succes. VgK blev betragtet som proto
typen på det merkantilistiske ideal, hvor handelskompaglierne blev midlet
til målet. Målet var rigdom, der bl.a. sikrede magt.25

24 Feldbæk (1986a), s.9 1 1,l6,35,366, do (1986b), s.204/5,215, do (1990), s.169/70,172,
do (1993), s.86/37,104, Steensgaard, s.246/47,263/4, Gøbel, s.539/40, Hornby, s.21,
Postma, s.9/10,22/23, 126 123, Nørregaard, s.34,103.
få Feldbæk pointerer, at den økonomiske værdiforøgelse, som kompagnierne skabte, var
tosidigt; dels gennem de direkte havneaktiviteter, bredt defineret, og dels gennem de
afledede aktiviteter defineret i henhold til roultiplikatoreffekten. Feldbæk (1 986a),
s.l3,l6 13,365/66,391, do (l986b), s.204,209,2l5/16,218, do (1990), s.l73, do(1993),
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Kong Christian d.5 's interesse i at etablere VgK med dets handel bå
de på Guinea og Vestindien udeblev da heller ikke, men økonomisk var han
afliængig af andres interesser heri. Først da københavnske storkøbmænd
med interesse for Guineahandelen meldte sig som investorer og indskød
penge i kompagniet, blev det oprettetzó Foruden at sikre landet økonomisk
var kongens interesse i VgK tillige forbundet med et forsøg på at sikre sin
egen personlige magt. I perioden rundt 1650 undergik Damnark store øko
nomiske og politiske forandringer. 'Som følge af deltagelse i 30 årskrigen
samt de tre svenske krige havde Danmark tabt såvel storpolitisk som fysisk
terræn. Danmarks stormagtsstatus forandredes til en periferistat, der ople
vede alvorlige eksistentielle og økonomiske problemer, og med enevældets
indførelse i 1660 udviklede og konsoliderede magtstaten sig. Landet foran
dredes fia en domæne til en skattestat og en centralisering af statsforvalt
ningen fandt sted.27 Men i hele denne proces havde kongen brug for at sta
bilisere magten omkring sig. Absolutismen var en ønsket men ung og uprø
vet styreform, og dette sammen med landets økonomiske og eksistentielle '
problemer satte landet under _pres. Kongen regerede med en snævre kreds af
personlige rådgivere og fortrolige, der arbej"de'_de' på tværs af kon*ipa'gnier"og:
kancellier. Landets undersåtter støttede kongens handlinger ved at yde be
tragtelige økonomiske bidrag til enevælden, bl.a. i form af indskud/indbeta
linger til landets handelskompagnier. Men for kongen var disse økonomi
ske bidrag alene det sekundære. 'Kompagnierne var det primære. Investorer
ne var midlet til kompagniets succes, der igen var midlet til en økonomisk
og derved politisk styrkelse af landet og derved også til en styrkelse af kon
gens personlige magt.2 8

_"1_ _.__....__ _ :':" _ _ _ T* _' _ _ _ __

s.81,86/87,89,93__/94,104, do(1_98.1), s,136/37, 141/42,153, 155, Westergaard,
s.2,l6,24,27, 31/32, Homby, s.9,20,22,26.
26 Kongens interesse for oprettelsen af VgK., ses bl.a. ud fra de mange ekstra støtteforan
staltninger, han ydede kompagniet. F.eks. stillede kongen flådens skibe og mandskab til
kompagniets rådighed i en 3 årige periode mod egenbetaling af driftsudgifter, og dette
endda under optakten til Den Skånske Krig i 1675 79, hvor kongen selv kunne folvente
at få brug for sit eget mandskab. Kongen stillede endvidere gratis kontor og lagerfacili
teter til kompagniets rådighed. Participanternes svage entusiasme overfor en investering
i kompagniet kom til udtryk gemiem deres dels meget sene og dels direkte manglende
indbetalinger af tegnede anparter. Således blev ca. 68% af den nytegnede kapital på
22.600 rdl. aldrig indbetalt. Feldbæk (1981), s.137/38,153/54, do (1986a), s.369 371,
Westergaard, 32 34,40, Justesten, s.322,328/29, Homby, s.27 29, Nørregaard, s.86/87,
Jespersen.
2"' Feldbæk (1981), s.l36, do (1993), s.105, Westergaard, s.20,24, Jørgensen&Westrup,
s.25ff, Jespersen.
23 Fe1bæk(1993), s.81/82, do (1986b), s.215, do (1981), s.136, Westergaard, s.32/33,
Homby, s.28/29,54, Justesen, s.335, Jørgensen (1964), 42 44, Jespersen.
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5.1: VgK som en halvoffentlig institution:
Kompagniets legitimitet såvel nationalt som internationalt var for

bundet med den af kongen i 1671 udstedte oktroj, hvori kompagniets ret
tigheder og pligter var nedfældet.29 Ifølge oktroj en havde kompagniet ret
ten/pligten til at indgå handelsaftaler både i Guinea og i Vestindien, til at
oprette fæstninger der og på de nærliggende ubeboede øer, ligesom allian
cer med fremmede regeringer var ønskeligt. Væbnet angreb, især på andre
europæiske nationer, var forbudt uden den danske regeringens accept, men
det var kompagniet tilladt at forsvare sig overfor væbnet angreb. Til gen
gæld herfor opnåede kompagniet lempeligere toldforhold, herunder toldfii
hed ved udrustning af kompagniets handelsskibe. Ved siden af oktroj en
fandtes et reglement, der stadfæstede kompagniets interne ledelses og han
delsforhold, herunder relationerne mellem direktionen og participanteme
samt participanteme indbyrdes. Bl.a. præciseredes, at minimumsinveste
ringen i kompagniet var på 100 rdl., at man med en investering på 1.000
rdl. blev hovedparticipant, samt at man som udnævnt direktør skulle indbe
tale yderligere 2.000 sletdaler, ellers blev man smidt fra bestillingen. Vide
re forblev' ”direktørerne ulønnet 'de første 3 år af kompagniets' levetid.m=

Netop demie sammenblanding og symbiose mellem offentlige og
private interesser har været genstand for forskningen af de forskellige euro
pæiske handelskompagnier. Kompagnierne er blevet betragtet som et Ja
nushoved, der på en og samme tid repræsenterede statens autoritet og de
privates ejendomsret. Kompagnierne var således en halvoffentlig instituti
on, hvis eksistensgrundlag var betinget af statens accept. Forskningen har
endvidere vist, at kompagnieme umiddelbart ikke lå under for statens magt,
men at samarbejdet var fint afbalanceret, hvor markedskræfterne viste sig
stærkest.: 1

29 Oktroj en af 1671 var oprindelig udstedt til Vestindisk Kompagni, men blev overtaget
af VgK i 1674 uden nogle forandringer eller yderligere kongelige bekræftelse. Vestin
disk Kompagnis oktroj af 1671 udgør således også VgKs oktroj ved dennes etablering i
1674, og vil fremover i specialet blive brugt sådan.
3° Normalt for tiden var, at man som udnævnt direktør skulle indbetale ekstra 2.000 rigs
daler og ikke som her 2.000 sletdaler til handelskompagnier. Værdien afen sletdaler var
2/3 af en rigsdalers, hvorfor værdien af 2.000 sletdaler modsvarede værdien af 1.333
rigsdaler. Ved at ændre beløbet fra 2.000 rigsdaler til 2.000 sletdaler fastholdt man det
symbolske ved tallet 2.000, samtidig med at man gjorde det billigere at blive udnævnt til
direktør for VgK. Begrundelsen for denne handling ser jeg i forlængelse af participan
ternes generelle tilbageholdende investeringslyst, se note 26. Feldbæk (1986a),
s.l1, 40,42, 366 68,371/72,374,379,3 86.
31 Feldbæk (1986a), s.l6, do (1986b), s.205,2l5, Steensgaard, s.247,2.63/64, 22, Blusse og
Gaastra, s.4. E
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Hvorledes VgK var opbygget som organisation kan bedst illustreres
ud fra forståelsen af i hvilke nationale og internationale sammenhænge
kompagniet indgik. Idet grundlaget for VgKs organisatoriske opbygning er
hentet fra det danske Ostindisk Kompagni, der igen hentede sin inspiration
fra forskellige hollandske handelskompagnier, herunder WIC skal begge
kompagniers organisationsstruktur analyseres, hvor analysen vil blive 'sat i
relation til den struktur centralmagten i henholdsvis Danmark og Holland
opererede under.33

5.2 Organisationsstrukturen i Holland/WIC:
I 1600 tallets begyndelse bestod Holland eller mere korrekt De fore

nede Provinser af en løs føderation af 7 autonome provinser, der alene sam
arbejdede på det udenrigspolitiske område. Siden 1576 havde Holland ført
en uafliængighedskrig mod det Spansk portugisiske Imperium, og det var i
denne sammenhæng Generalstatens opgave at være det politiske bindeled
mellem provinserne. Samarbejdet hindrede dog ikke de enkelte provinser i
på det regionale planat operere med en meget stor grad af autonomi ,33

_ Somled i uafliængighedskrigen etableredesi 1621 WIC som et
krigsinstrument for Holland. Men efter fredsaftalerne med Portugal i 1641
(endeligt i 1661) og med Spanien i 1648 havde Generalstatens behov for
kompagniet ændret sig til at være af mere kommerciel art. Holland konkur
rerede hårdt mod England om handelsherredømmet på de oversøiske desti
nationer, hvor WIC nu indgik som et led i denne konkurrence. Økonomisk
var WIC ingen succes, og kompagniet overlevede alene på grund af de sto
re subsidier, Generalstaten ydede. I 1674 rekonstrueredes VVIC økonomisk,
men gcmlem hele perioden forblev kompagniets organisatoriske opbygning
uændret.33

WI_Cs organisatoriske opbygning tog udgangspunkt i Hollands opde
ling afprovinser. WIC var opdelt i fem kamre med hver sin ledelse, der
opererede med samme autonomi som føderationens provinser.35 VVICS dag

33 Willerslev har ved at sammenligne dansk Ostindisk Kompagnis oktroj med oktroj erne
for de ostindiske kompagnier i England og Holland påvist, hvorledes det hollandske
Ostindiske Kompagni var et forbillede for det danske Ostindiske Kompagni, dog tilpas
set danske forhold. Videre påvises, hvorledes Danmark i 162 9 søgte inspiration hos
WIC, samt hvorledes Damnarks handling var ganske normal i 1600 tallets Vest og
Nordeuropa. Willerslev, s.614/15,617 19,635, Feldbæk (1986a), s.16, Justesen, s.344.
33 Postma,s.8, Rystad. _
33 Postrna, s.14 16,19,23 26,36,31,74 76,175,278, Justesen, s.299, Homby, s.18,
Westergaard, s.9/10, 12,1 8.
33 De Forenede Provinser bestod afprovinserne: Holland, Zeeland, Guelders, Utrecht,
Overij ssel, Friesland og Groningen, mens WIC bestod af kamrene: Amsterdam, Zee
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lige ledelse blev varetaget af 50 direktører, der tilsammen repræsenterede
de forskellige kamre, og de to største kamre, Amsterdam og Zeeland, skif
tedes til at have ledelsesansvaret i en periode på henholdsvis seks og to år.
De 50 direktører var alle hovedparticipanter, og de var valgt af den øverste
politiske myndighed i deres provins. Kompagniets overordnede politiske li
nie blev derimod fastlagt af ”de Heren”, en slags bestyrelse. I 1621 bestod
”de Heren” af 19 direktører (”de Heren XIX”), der efter restaureringen i
1674 blev reduceret til ti, nemlig "de Heren X”. Ni af disse ti personer
valgtes blandt kompagniets 50 direktører og afhovedparticipanterne i de
enkelte kamre, mens Generalstaten udpegede den sidste. Frem til 1674
mødtes ”de Heren” to gange om året og herefter alene én gang. For at blive
hovedparticipant skulle man indbetale 4.000 gylden, dog 6.000' som med
lem af Amsterdam kammeret, og kammeret med flest indbetalinger nød
stØ1'S__'( autoritet. VVIC oplevede mange interne spændinger og konflikter, og
allerede fra 1628 havde de enkelte kamre opnået eksklusivitet på bestemte
af WICS handelsruter.3'3

WICS organisationsfo_rm:` _

De Heren X

l Direktionen med dens 50 direktører

:rr 3: r r _ Amsterdam
10 direktører

Noorder Kwarteer Stad en Lande
1 6 dir. * . * *

I

Amsterdam Zeeland Maza Noorders Kwarteer Stad en Lande
Kammer kammer kammer kammer ' kammer'

U "De Heren X" var fordelt med fire direktører fra Amsterdam, to fi'a Zeeland og en fra hver af
de sidste 3 kamre, samt den ene valgt af Generalstaten. Postma., s 127.

I Diretionens 50 direktører var sammensat af ti fra Amsterdam, seks fi'a Zeeland, mens de
sidste 34 direktører var fordelt med 7 til 14 direktører på hver af de sidste tre kamre.
Postma, s.126 127,129.

Egen fremstilling.

land, Maza (Rotterdam regionen), Noorder Kwa1'tíer(nordlig Amsterdam) og Stad en
Lande (Gromlingen regionen). Rystad, s.l86, Postma, s.23,129.
33 Postma, s.22 24,61,80,124,126 28,134,202/03, 205.



Med denne organisationsstruktur og valgmetode opnåede WIC at
sammenblande politiske og kommercielle interesser. Idet direktørerne alle
var hovedparticipanter med betragtelige økonomiske andele i kompagniet,
forventedes det implicit, at kompagniets handelsaktiviteter blev styret med
henblik på størst mulige profit. Men ved samtidig at lade de politiske myn
digheder udnævne direktørerne og den ene af ”de Heren” sikrede både Ge
neralstaten og de enkelte provinser sig, at de beslutningskompetente per
soner på flere niveauer ikke alene præsenterede og interesserede sig for
kompagniets handelsinteresser, men også for provinsemes og Generalstat
ens såvel politiske som kommercielle interesser.

Med rotationen af ledelsesansvaret i direktionen opnåede WIC at
sprede magten ud på flere enheder, hvor magten mere blev tildelt en gruppe
end enkelte personer, og igen alene for en forudbestemt tidsperiode. Til
trods for WICS delvis hierarkiske struktur arbejdede kompagniet primært
ud fra en horisontal magtstruktur, idet magten var centreret hos det enkelte
kamre eller de enkelte grupper i direktionen, uafliængigt afhinanden. WIC
sammenlignes således bedst med en produktorganisation, idet de enkelte
kamr_e_ (ligesom de enkelte produktgrupper) opererede Sfifilvstændigt i for _
hold til resten af organisationen.. 3

5.3: Organisationsstrukturen i Danmark:
Til forskel fra Holland havde Danmark i 1660 indført enevælde, og

med Enevoldsarveregeringsakten afj an. 1661 og Kongeloven af nov. 1665
blev al magten teoretisk koncentreret hos kongen. Kongeloven foreskrev, at
magten var udelelig, at kongen alene var ansvarlig overfor Gud, samt at
kongen alene var bundet af Kongeloven. Kongen stodlsåledes over loven
og blev derved på papiret den øverste myndighed i det absolutistiske. arve
monarki. Med enevælden blev rigsrådsadelen trængt bort fra magtens cen
trum, hvorved de mistede den politiske indflydelse, som borgerstanden til
gengæld fik del i. I princippet blev embedsbesættelserne fremover ikke
længere fordelt ud fra et standskriterium, men ud fra loyalitet og faglig due
lighed. Adelen og borgerstandens voksende indbyrdes konkurrence og
uvenskab var uundgåeligt, og flere spor heraf findes da også i 1600 tallets
Danmark_.33 3 .

33 Således svandt antallet af adelige i centraladministrationen fra 46% i 1670 til 12% i år
1700., ligesom de adelige i løbet af 1680'eme mistede deres dominans i kongens rådgiv
ende organer. Dog formodede de adelige gennem lang tid at beholde deres magtposition
især i lokaladministrationen men også inden for retsvæsenet, mens de ligefrem udbyg
gede deres domæne på de militære områder. På grund af manglende uddannelse havde
borgerstandens sønner i begyndelsen svært ved at kvalificere sig til stillinger inden for
statsadministrationen, hvorfor Christian d.5 i 1691 oprettede et ridderligt akademi i Kø
benhavn. Jørgensen&Westrup, s.25 27,3 4, Jespersen, s.177 186,198 201 .
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Som hjælp til kongen i hans magtudøvelse oprettedes forskellige
kollegier, deri deres hierarkiske struktur modsvarede den absolutistiske
forfatning. Selve kollegiernes behandlingsproces varierede gennem tiderne,
men overordnet set blev sagerne behandlet nedefra og opefter. En indkom
men sag blev registreret, forberedt og ekspederet i det enkelte kollegium,
hvorefter de ledende kollegiemedlemmer forelagde kongen på formaliseret
vis sagerne i referat til beslutning og underskrift. Foruden kollegierne kun
ne kongen efter behov oprette kabinetter og kommissioner, hvis opgave det
var at rådgive kongen uden om kollegieme. Kongen fik således uindskræn
ket ret til at udnævne og afsætte embedsmænd på alle niveauer, ligesom
han havde uindskrænket embedsmyndighed, og hensigten hermed var, at
alle ansatte på alle niveauer skulle være kongens lydige hjælpere.38

5.3.1: Ostindisk og Vestindisk Kompagniers organisationsstruktur:
Denne hierarkiske opbygning afmagtdelingen var også kendetegn

ende for Vestindisk Kompagni. Ikke alene gjaldt dette for administrationen
i København, men også for administrationen af kompagniets oversøiske
poster i Guinea og_Vestindien, dog tilpasset lokale forhold. Men. inspirati
onsgrundlaget fra Holland vedrørende selve organisationens opbygning '
med investorer i form afparticipanter, hovedparticipanter, direktører med
ansvaret for den daglige ledelse, samt hovedparticipantemes medindflydel
se i form af deres stermneberettigelse fornæ gtede sig ikke i både Ostindisk
og Vestindisk Kompagnis oktrojer af henholdsvis 1670 og 1671.

I henhold til oktroj og reglementsteksterne var gældende for begge
kompagnier, at direktionen skulle bestå af seks direktører, der alle var på
valg hvert år mellem jul og nytår. Direktørkandidaterne skulle udpeges af
og findes blandt hovedparticipanteme, og de, som opnåede flest stemmer,
skulle uden yderligere kongelig godkendelse indsættes som kompagniets
direktører for det kommendeår. Samme procedure var gældende ved en
direktørs afgang, enten det var på grund af død eller ligrende forhold.
Direktionen skulle til enhver tid bestå af de seks direktører, der havde uind
skrænket ret og pligt til at udøve den daglige ledelse af kompagniets akti
viteter, og hvor dispositionerne skulle træffes i henhold til de flestes stem
mer. Direktørerne skulle endda gøre vitterlig, at de ikke ville modarbejde
flaaliets halaningfig

33 Jørgensen&Westrup, s.25,27,30 32,34,36,45, Jespersen, s.186 187,191 193.
33 Feldbæk (1986a), s.41 43,371/72,374,376.
Også på andre områder er ligheden mellem Ostindisk og Vestindisk Kompagnis oktroj
erne og reglementerne for årene 1670 og 1671 stor. Foruden selve opbygningen af para
grafferne med hensyn til rækkefølge og indhold er der flere eksempler på direkte ordret
ens formuleringer i de to oktrojer. Feldbæk (1986a), s.34 46,3 65 380.



Med disse foranstaltninger forsøgte man at begrænse både kongens
og den enkelte 'direktørs indflydelse i kompagniet. Kongen frasagde sig di
rekte sin absolutistiske ret til medbestemmelse i kompagniet, og det årlige
valg af kompagniets seks direktører gav på tegnebrættet hovedparticipan
terne muligheden for at udskifte en eller flere af direktøreme, såfremt
flertallet stemte herfor. Ved at direktørerne skulle bekræfte, at de ikke ville
modarbejde flertallets holdninger, forsøgte man endda at tage høj de for den
situation, at en eller flere indflydelsesrige direktører uden om flertallets
ønske kunne styre kompagniet i en given retning.

Ligesom direktørerne var også kompagniets revisorer på valg, enten
de var ansvarlige for kompagniets almindelige aktiviteter eller for årsregn
skabet. Til den daglige revision_var afog blandt hovedparticipanter udvalgt
to adelige og to borgerlige revisorer, der sammen med yderligere seks ho
vedparticipanter var ansvarlig for revisionen af kompagniets årsregnskaber.
Disse fire revisorer havde retten til at indkalde direktionen til samråd, i
hvilket forum alles stemmer var lige. Videre skulle hvert år to af de fire re
visorer, en af hver stand, afgå og to nye skulle udvælges, dog således at in
gen måtte sidde mere end to år, med mindre hovedparticipanterne valgte
anderledesfm

Til forskel fra revisorerne havde direktionen, på tilsvarende vis som
kongen, uindskrænket ret til på alle niveauer at antage og afsætte kompag
niets folk. Ligesom kongen havde direktionen fuld embedsmyndighed over
alle ansatte, dette være sig i Danmark, i Guinea, i Vestindien eller kongens
udlånte søfolk. På den måde opnåede.Vestindisk Kompagnis direktion sam
me (absolutistiske) position overfor deres undersåtter, som den danske kon
ge havde over hans, nemliglat teoretisk blev alle kompagniets ansatte direk
tionens lydige undersåtter.

4° I tiden umiddelbart efter enevældets indførelse var det ganske normalt, at ledende stil
linger i centraladministrationen, i det omfang det var muligt, blev søgt fordelt mellem
adelen og de borgerlige. Feldbæk (1986a), s.42,37 4,376. Jørgensen&Westrup, s.27,
Jespersen.
'“ Feldbæk (1986a), s.36 38,4 4,367/68,370, Westergaard, s.l79/180.



Illustrativt kunne Vestindisk Kompagnis organisationsstruktur se så
ledes ud:

6Direktører J

t åt” K så t t lflrevisorer
Hovedparticipanter o vi

ii D få D I 4 revisorer + K D D
“ D K 6 hoved participanter

{ Alle kompagniets ansatte }

~ ~ s s ~ s s udlånte sømæn

Egen fremstilling.

Vestindisk Kompagnis organisationsstruktur var således hierarkisk
med indbyggede kontrolforanstaltninger. Denne hierarkiske opbygnng gav
kompagniet en vertikal magtstrukttlr, hvor kommandovejen gik oppefra og
ned. Der eksisterede ingen tværgående strukturer i kompagniet.

Med denne konstruktion adskilte Vestindisk Kompagiis organisati
onsstruktur sig væsentlig fia WIC. Hvor WIC meretildelte ”gruppen” mag
ten, var magten i Vestindisk Kompagni mere personorienteret. I begge
kompagnier var rotationen i stillingen indført som et middel mod eventuel
magtmisbrug, og til forskel fra WIC var deri Vestindisk Kompagni umid
delbart ingen direkte sammenblanding mellem politiske og kommercielle
interesser. Kongen havde frivilligt fi'asagt sig retten til indflydelse til fordel
for investorernes økonomiske indskud, der skulle sikre kompagniets opstart
og drift, hvilket umiddelbart betød, at kongen overgav magten til kompag
niets direktører. Men i praksis viste det sig, at det alene var kongen, der
udnævnte direktørerne for både Ostindisk og Vestindisk kompagnier, og
gennem sine udnævnte embedsmænd opnåede kongen alligevel índflydelse.

St.Thomas Guinea 'Sekretæ . Bogholder Købmandi de afkongen dl |andre|



Officielt tildeltes participanterne æren for udnævnelsen af Ostindisk
Kompagnis direktører, som det fremgik af §l i kompagniets Reglement,
nemlig at ”Efftersom samptlige Particfpanter hafuer til Dírecrenrer af sam
me Compagníe udkaaret . _ .”.42 Men for begge kompagnier gjaldt det, at de
ved udstedelsen af de respektive oktrojer endnu ikke var etablerede og virk
somme kompagnier. Kongen handlede for at igangsætte kompagnierne,
hvilket han direkte gav udtrykt for i Vestindisk Kompagiis oktroj tekst ved
at skrive: ”Och efftersom samme Compagnie er it gandsche nyt vverch, och
end ingen er, som sig samme antager, och dog Endelig strax behöfiiis den
nem som Kand hafue forsorg baade for midlerne at indsamle, saa och de
fornöden 'Ware j rette tiid dertil forschaffe, hafuer Wj dertil Jens Juel
...Peder Pedersön Lercke oc Hans Nansen ... for Directeurer udkaret
....”.43 Således udnævnte kongen tre afVestindisk Kompagnis seks direktø
rerfor at få kompagniet startet. De sidste tre direktører skulle udnævnes af
hovedparticipanteme, når disse var fundet. Men i praksis blev de sidste tre
direktører aldrig fundet/udnævnt. Konsekvenserne heraf var begrænset, idet
Reglementet, der ligesom oktroj en var underskrevet af kongen d. l 1. marts
1671, .b_,ekendtgj_orde, at kompagiiets daglige forretninger godt kunne vare. .=
tageå af to direktører og ikke nødvendigvis af alle tiltænkte seks direktø
rer.

Med denne handling havde kongen índirekte sikret sig indflydelse
og magt i Vestindisk Kompagni. Ganske vist havde hovedparticipanterne
medindflydelse på udnævnelsen af direktørerne og revisorerne, ligesom di
rektørerne havde uindskrænket magt med hensyn til den daglige ledelse af
kompagniet, men idet kongen formåede at manøvrere udenom paragraffer
ne til egen fordel, opnåede han en magtposition. Dertil kom, at alene kon
gen kunne udstede en handelsoktroj, uden hvilken kompagniet blev et gan
ske almindeligt handelsselskab. Kompagniet var aflrængig af kongen, ligeså
vel som kongen var afhængig af kompagniets investorer. Det var netop .
denne gensidig afhængighed oktrojteksteme afspejlede. Dette illustreredes
igen i §ll i Reglementet af 1671, hvor det var participanterne muligt med
2/3 dels flertal at ændre forhold omkring kompagniet, dog med undtagelse
af selve oktroj tekstenfls

Men også den snævre kreds afpersoner, som kongen udnævnte til
direktører for begge kompagnier, illustrerede kongens indflydelse. I 1670
udnævntes til direktører i Ostindisk Kompagni generaladmiral Cort Sivert
sen Adeler, generalpostmester og admiralitetsråd Poul von Klingenberg

42 Citat: Feldbæk (1986a), s.41.
43 Citat: Feldbæk (1986a), s.3'71, ellers Feldbæk (1980), s.84, do (1986a), s.374
““ Bro Jørgensen, s.46, Feldbæk (1986a), s.373 374,3 80, do (1981), s.154.
ere 1dbæ1<(19sea), 5.330.



samt handelsmanden og assessor i højesteret Peder Pedersen Lercke, den
for kongen politiker og diplomat lensbaron Jens Juel samt Thomas Finche
og Albert Heintz, der begge var højtstående embedsmænd i det nyoprettede
kommercekollegium. Alle var de kongens medarbejdere. Som gengangere
udnævntes Jens Juel og Peder Pedersen Lercke til direktører i Vestindisk
kompagni, mens Hans Nansen, assessor i komrnercekollegiet, var ny men
stadig en af kongens mændflfi Ved alene at udnævne egne embedsmænd
som direktører for VgK sikrede kongen sig den politiske indflydelse, han
på papiret havde frasagt sig. Men ved samtidig at udnævne handelsfolk og
personer fra kommercekollegiet opnåede kongen at overlade handelsinitia
tiveme og beslutningerne til de fagkyndige. Så selvom VgKs organisati
onsstruktur umiddelbart ikke gav indtryk af en politisk og kommerciel sam
menblanding, var virkeligheden anderledes, om end sammenblandingen i
forhold til WTC var mindre.

Som nævnt blev Vestindisk Kompagni til VgK i 1674, hvor kom
pagniets handelsaktiviteter ikke udviklede sig så lukrativt som forventet.
Med accepten af det Brandenburgske ,Ko1np.agr1is benyttelse af St.. Thomas.
som stabelplads, og med udlíeiteringen afhandelsrettigheder på Guinea og
St. Thomas til henholdsvis Nikolaj Jansen Arff og Jørgen Thorrnöhlen blev
VgK et vegeterende. kompagni, hvis indtjening alene baseredes på lejeind
tægterne fra andres handelsalctiviteterffi Som en naturlig følge heraf ind
skrænkedes op gennem 1690`”`erne kompagniets aktiviteter. Det var således
alene baron Jens Juel og oversekretær Mathias Moth, der i foråret 1697 ak
tivt administrerede kompagniet, og begge var de kongens mænd. Tilbage i
1671 var Jens Juel jo blevet udpeget af kong Christian d.5 som direktør for
Vestindisk Kompagni, mens Mathias Moths søster var maitresse til kongen.
Så endnu i foråret 1697 var kongen aktivt repræsenteret i VgK.43

4° Feldbæk (1986a),. s. 41,371, Reitzel, s.1'10 111, Heiberg, s. 463 66, Westergaard, 179.
“H Justesen, s.329,338ff, Westergaard, s.75/76,81/8238,95, Bro Jørgensen, s.l47 149,
152/53, Nørregaard, s.95, Homby, s.63,72.
43 VgKs vegeterende form afspejles i kilderne netop ved fraværet afbrevkorrespondan
ce, referater fra direktions og/eller participantresolutioner m.m. Al korrespondance og
aktiviteter fra kompagniet i øvrigt blev alene underskrevet af Juel og Moth. Eksempler
herpå ses i VgK 7: Participantresolutioner 1680 1713, VgK 45: kopibog holdt i Køben
havn 1690 1712(13) og DK C24: Vestindiske Sager 1671 1699. Moths politiske karrier
er begyndte med hans søster bekendtskab med kong Christian d.5 i 1671 og sluttede i
1699 ved demres død. Bøggild Andersen/Kristensen, s.79 80.



6.0: Indførelsen af slavehandelen i 1697:
Den 2. april 1697 modtog VgKs direktører Juel og Moth et brev fra

kompagniets guvernør på St. Thomas Johan Lorentz, hvori Lorentz fore
slog kompagniet at påbegynde handel og transport af slaver fra Guinea til
Vestindien, herunder til St. Thomasflg Dette brev blev startskuddet til VgKs
37 årige periode som monopolist med handel og transport af slaver. Ideen
var ikke helt fremmed for kompagniet, for tilbage til dets etablering i 1674
og igen i 1680 havde VgK sendt slaveskibe til Guinea, dog uden den store
succes. Skibene udsendt i 1674/75 forulykkede helt eller delvist, mens ski
bet fi^a 1680 på grund af dårlig økonomi returnerede direkte til København
uden at have foretaget den planlagte sejlads til Vestindien.50

Ifølge Lorentz selv var han blevet inspireret af brandenburgernes
næsten daglige succes med deres slavehandel, og ideen blev fremsat ud fra
primært to betragtninger. Ét, så mente Lorentz, at slaverne var et godt kon
kurrenceparameter i den intemationale kompagnihandel, og to, så havde
Lorentz en forventning om, at følgevirkningerne af slavehandelen ville
styrke kompagniets aktiviteter på St. Thomas, og forhåbentligt i en sådan
grad, at brandenburgernes indflydelse på øen ville blive væsentligt reduce
ret. Lige siden brandenburgerne påbegyndte deres aktiviteter på St. Thomas
(1685), havde de været et tom i øjet på VgK. Ifølge Lorentz° mange hjem
sendte breve var brandenburgemes tilstedeværelse på St. Thomas direkte
ødelæggende for øen. Ustandseligt beklagede Lorentz sig over branden
burgemes dårlige adfærd, deres manglende overholdelse af de kontrakt
mæssige forpligtigelser, herunder betaling af recognition til VgK. Videre
havde brandenburgernes salg af opbragte men endnu ikke godkendte priser
vagt spanierne og franskmændenes vrede, hvorfor disse nationer, til skade
foiiuøens videre udvikling, konstant truede med at angribe St. Thomas.5l

4” Lorentz' brev til dir; 30/11 1696: kopibog 1690 1712(13) (VgK 45).
Johan Lorentz blev indsat som interimsguvernør d. 5. okt. 1689 efter guvernør Heins'
død. Lorentz forblev på denne post frem til sin død i 1702 med undtagelse af årene
1692 94, hvor monsieur de Lavigne regerede på vegne af nordmanden Thormöhlen. Til
forskel fra sine forgængere forvaltede Lorentz sin post med respekt for VgKs interesser,
og med årene blev Lorentz derfor kompagniets mest respekterede medarbejder.
Westergaard, s.80,82,105/6,108,102,145, Bro Jørgensen, s.149/150,152,154.
5° Justesen, s.329,33 4,348, Nørregaard, s.85 91, Hernæs (1992), s.45.
5' Kilder: Lorentzs breve til dir. 6/9 1696, 30/11 1696, 12/2 1697 og 17/3 1697: kopibog
1690 1712(13) (VgK 45).
Både Juel og Moth ønskede brandenburgeme væk fra St. Thomas. Allerede tilbage i
1685 havde Juel direkte været imod kongens ønske og accept af brandenburgernes til
stedeværelse på St. Thomas. Jørgensen (1964), s. 43, Westergaard, s.75 76,92, Bro
Jørgensen, s.155, Justesen, s.338,348, Hornby, s.72.
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14 dage efter Juel og Moths modtagelse afLorentzi' brev, nemlig d.
16. april 1697, rettede de henvendelse til kong Christian d.5 med henblik på
en reorganisering af kompagniet. Juel og Moth ønskede en ny oktroj, der
ratifrcerede kompagniets handelsmonopol i Vestindien og Guinea, hvilket
bl.a. inkluderede, at VgK overtog kongens økonomiske forpligtigelser af
fæstningen Christiansborg i Guinea.52 Videre bad Juel og Moth kongen ret
te henvendelse til Brandenburg, Frankrig og Spanien, med det formål at få
brandenburgerne til at betale deres restancer, og for at bede Spanien og
Frankrig om forståelse for St. Thomas" situation under brandenbtugerne.
Tilsyneladende accepterede kongen direktørernes ønsker, for i et brev kun
otte dage senere, nemlig d. 24 april, bekræftede Juel og Moth overfor Lo
rentz, at to skibe, herunder et slaveskib via Guinea med afskibning fra Kø
benhavn i juni, ville blive sendt til Vestindien.53

Både Juel og Moth samt kongens hurtige reaktion indikerede, atbeg
ge parter havde en interesse i at få VgK væk fra sin vegeterende position og
over i en mere aktiv handelsrolle. Allerede i foråret 1696 havde Juel og
Moth fiemsat et ønske om, at VgK skulle genovertage handelen på Guinea
Og Vest indien. Indkøbet og udrustningen af_ skibet ”Gyldenløve°3 blev ~fi'
nansieret af en 10%°s tvangsindbetaling, participanterne var blevet pålagt.
”Gyldenløve” returnerede i marts 1697 og havde gennemført sin transatlan
tiske handelsrej se med så stor succes, at det animerede kompagniet til at
fortsættefl Så måske var Lorentzi' tanker slet ikke så fremmede endda for
hverken VgKs direktører eller kongen, og måske var Lorentz° brev alene en
bekræftelse på nogle fornemmelser og ideer, som Juel og Moth allerede
havde. Måske havde Juel og Moth allerede drøftet disse forhold med
kongen, for i deres henvendelse til ham d. 16 april opfordredes han til ”at
foreene sig med Compagniets Directeurer om dend nye Corztmct”, (min

52 Efter Arffs tilbagelevering af sine guineiske handelsrettigheder til VgK i 1696 havde
han årligt modtaget 1.500 rdl. af kong Christian d.`5 til vedligeholdelse af fortet Christi
ansborg, hvor aftalen var gældende frem til 1698. Nørregaard, s.102.
Overfor kongen begrundede Juel og Moth deres tilbud om at overtage forpligtigelserne
af Christiansborg med, at de ellers frygtede, at Christiansborg skulle falde i fremmede
hænder. Denne frygt var formentlig oprindelig, men for mig at se tjente tilbuddet yder
ligere to formål. Nemlig 1) at gøre det økonomisk attraktivt for kongen at imødekomrne
deres ønske om en ny oktroj, og 2) så forudsatte ideen om monopolhandelen på slaver,
at kompagniet havde eneretten og kontrollen af Christiansborg. Kompagniet ville ikke
succesfuldt kunne drive monopolhandel, hvis Arff fortsat havde dispositionsret til Chris
tiansborg. _
Dir. brev til kong Christian d.5, 16/4 1697: kopibog 1690 1712(13) (VgK 15).
53 3. breve fra dir. til kong Christian d.5, 16/4 1697: kopibog 1690 1712(13)' (VgK 45),
Dir. brev til Lorentz 2.4/4 1697: kopibog 1690 1712(13) (VgK 45), Justesen, s.348/49,
Nørregaard, s.102,138/39, Westergaard, s.146.
54 Nørregaard, s. 102, Justesen, s.348, Bro Jørgensen, s.163/64, Hernæs (1992), s.53.



kursiv).55 Netop ordlyden ”den nye kontrakt” frem for ”en ny kontrakt”
kurme indikere, at Juel, Moth og kongen på et tidligere tidspunkt havde
mødtes for at drøfte forskellige muligheder for en reorganisering af VgKs
aktiviteter. ”Den” refererer måske således til et oplæg for en ny oktrojtekst.

Men under alle omstændigheder var Juel og Moth godt forberedt til
deres møde med kongen. For ikke alene tilbød de at overtage kongens øko
nomiske forpligtigelser i Guinea, men de tilbød også at føre kompagniet
væk fra dets vegeterende stadie og over i den aktive handelsrolle, der havde
været den oprindelige tanke for VgK. Forudsætningen for gennemførelsen
af kompagniets nye handelsstrategi var penge, hvilket Juel og Moth havde
sørget for. Ved deres henvendelse til kongen d. l 6 april havde de fundet og
fået handelsmanden Lercke til at underskrive en kontrakt om medfinansie
ring af kompagniets planlagte slaveskib. VgKs økonomiske situation var så
dårlig, at kun med udefrakommende medfinansiering ville. det være muligt
at udruste og afskibe et slaveskib til en samlet værdi af ca. 30.000 rdl.56

Om Juel og Moth handlede ud fra egenrådighed, efter samråd med
kongen eller efter hans direkte. ordre, er ud fia' det foreliggende svært' at
vurdere. Men i den nye oktroj af 28. september 1697 tildeltes kongen offi
cielt æren for at have taget initiativet til og pålagt VgK at forny deres han.
del med Guinea. Ganske vist var Lorentz kommet med ideen om at forny
kompagniets aktiviteter inden for slavehandelen, men han var uden den for
nødne magt til at gennemføre forslaget. Juel og Moth derimod havde mag
ten til ikke alene at præsentere ideen for kongen, men også til at fremskaffe
de nødvendige midler til gennemførelsen af ideen. Kongen alene benyttede
sin magt ved juridisk at virkeliggøre kompagniets nye handelstanker. Men
perspektiveres dette i forhold til landets styreform med en absolutistisk
kongemagt, er der umiddelbart intet overraskende i, at kongen krediteredes
æren for fornyelserne.57

55 Citat: Dir. 1. brev til Christian d.5, 16/4 1697: kopibog 1690 1712/13 (VgK 45).
56 VgKs finansieringskontrakt med Lercke af 16/4 1696: koncepter og indlæg til Vestin
diske Sager (DK C25). Westergaard, s.120,l47, Nørregaard, s.104/05.
”I udkastet til oktroj en er der flere rettelser i teksten. Én af disse er netop indledningen,
hvor kongen tildeles æren for kompagniets fomyede handelsaktiviteter. Behovet for og
vigtigheden af konstant at fremhæve kongen, som initiativtagerentil den fornyede han
del, fremgår tillige af et andet af kompagniets officielle dokumenter fra 3. nov. 1697.
Her står: ”Saasom Vi ejjfer Kongelige Maj. rs allernnadígsre Befahlfng hafuer for det
Kongelig Octroj erede Westindiske Compagnie igien antagen handlen paa Guinea .. _”
(Min kursiv). Citat: Participantresolution af 3/11 1697: Participantresolutioner 1680
1713 (VgK 7).
Udkast til oktrojtekst af 28/9 1697: Vestindiske Sager (DK C24/C25), Feldbæk
(1986a), s.3 81.
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Selv om Lerckes medfinansiering af kompagniets kommende slave
skib Københavns Børs formentlig var forudsætningen for den økonomiske
gennemførelse af oktrojfomyelsen, tildeltes Lercke af den grund ikke yder
ligere magt i kompagniet” Lercke indgik på lige fod med kompagniet, idet
hans finansieringsandel, risiko samt gevinst var på 50%, og forholdene
gjaldt alene demre ene investering. Med sin investering opnåede Lercke
således ikke yderligere medbestemmelse eller índsigelsesmuligheder i
kompagniets forretninger i øvrigt.59 For Lercke var dette formentligt heller
ikke det afgørende. Lercke så formentlig muligheden for at gøre en god for
retning under kompagriets vinger og tog imod tilbuddet. For Lercke var en
given magtposition inden for VgK på dette tidspunkt således sekundært.

Anderledes var det for Juel og Moth som direktører for VgK, idet
deres magtpositioner såvel i kompagniet som overfor hinanden var afbe
tydning. Hvor stor deres magt har været fremgår ikke entydigt af kilderne,
men både Juel og Moth er blevet omtalt som nogle magtfulde personer, og
hvor især Moths position og indflydelse i VgK er blevet fremhævet.

. Således blev Moth og ikke Juel betegnet som den .me.st'.fremtræ.den .
de person fi'a VgK, da handelsmanden Leers i sit brev til grev Reventlovv af
13. sept. 1697 refererede til ”des Meuseurs De la Cornpagnie de St. Tho
mas”.6” Selv 35 år senere i 1732 fremhævedes Moth, som en person hvis ja
eller nej: ” i öfrigt giorde en Slutning i alle Compagniets Consultationer”._”l
I 1695 forhandlede brandenburgerne med VgK om fomyede rettigheder på
St. Thomas. At det i den forbindelse lykkedes brandenburgerne at forhandle
direkte med kongen uden om Moth og Juel, blev betragtet som en sejr. Bra
ndenburgernes forhandler Falaiseau havde intet 'til overs for hverken Juel
eller Moth, og omtalte' bl.a. Juel som værende egoistisk, ondskabsfuld og
hævngerrige, og Moth som stædig, 11 mdefuld, et udyr og alkoholikerfz

”I tiden' rundt 1700 tallet var det normalt, at private i større eller mindre grad medfi
nansierede kongemagten. For en bredere redegørelse herfor se bl.a. Jørgensen, for hvem
”Vestindisk Kompagni var prototypen på enevældets samarbejde med det københavn
ske patriciat” Jørgensen (1964), s.39 45. H
”' VgKs finansieringskontrakt med Lercke af 16/4 1696: koncepter og indlæg til Vest
indiske Sager C25), Westergaard, s.l46, Bro Jørgensen, s.l63/64, Justesen, s.349
'” Citat: Leers brev til Reventlow, 13/9 1697: Breve fra forskellige til forskellige med
lemmer af Gehejmekonseillet 1667 173 0, Reventlovv, (TK_Gehejmekonseillet, pk.46).
*” Citat:Holmsteds brev til von Plessen 28/1 1732 under faget: Protocol Angaaende
Dend St. Croix affaire, 28/1 1732: Dok. vedk. øen St. Croix og dens erhvervelse 1664
1742 (VgK 179). _
9 weerefgeera, e. 90/91.
Venskabet mellem brandenburgeme og VgK var på dette tidspunkt ikke specielt posi
tivt. Juel havde altid modsat sig brandenburgernes tilstedeværelse på St. Thomas, og
brandenburgernes manglende recognitionsbetaling til VgK forbedrede formentlig ikke



Juel og Moths magt var ikke alene hængt op på deres position som
direktører for VgK, men den var også forbundet med deres betragtelige
økonomiske indskud i kompagniet, samt deres relationer til kongen.

Således blev Moth flere gange i løbet af efteråret 1697 fremhævet
som et forbillede på en, der havde indskudt mange penge i kompagniet li
gesom det var Moth personligt, der endte med at finansiere den sidste halv
del af slaveskibet Københavns Børs. Moth indkøbte varer i Amsterdam til
en værdi af 60.000 rdl.” På tilsvarende vis som Moth havde også Juel ind
betalt mange penge til kompagniet, faktisk så mange, at han blev fredet
med hensyn til yderligere indbetalinger på et participantrnøde i november
1697.64 Hertil kom, at både Moth og Juel kendte kongen. Foruden sine fa
miliære relationer til kongen, var Moth en ledende sjæl inden for kancelli
erne og blev i 1695 udnævnt til gehejmeråd, mens Juel gemlem alle årene
som politiker bl.a. havde fungeret som kongens diplomat i udlandet. Også
Juel var medlem af Gehejmekonseillet, og forskelligt fia Moth var Juel me
get virksom inden for næringslivet i København. Dette var alt sammen for
hold, der styrkede både Moth og Juels personlige positioner hos kongen og
i' sam fundet i al alminde lighedf 5 ' 3

6.1: Magtforandringer i VgK:
Med 1697 oktroj en forandredes magtbalancen internt i kompagniet,

hvor magten bevægede sig væk fra kongen og konstellationen Juel/Moth
over mod andre af kompagniets direktører og hovedparticipanter.

Institutionelt skete dette ved, at kongen ifølge oktrojen af 28. sept.
1697 fremover alene havde retten til at udnævne to (og ikke som tidligere
tre) af kompagniets seks direktører, samtidig med (igen forskelligt fra
1671) at alle seks direktører faktisk blev udnævnt og de fire af hovedparti
cipanteme, præcis som oktrojteksten foreskrev, Videre skulle de. afhoved

_____ v ___ _ __

hans holdning. For brandenburgerne var det taktisk smart at nå kong Christian d.5, idet
han i 1685 havde været positiv overfor tanken om deres tilstedeværelse på St. Thomas.
Alene gennem hans indflydelse kunne brandenburgeme forvente et for dem positivt re
sultat af de igangværende forhandlinger. Ud fra disse betragtninger var det næsten en
nødvendighed for Falaiseau at udtale sig negativ om Juel og Moth. Men vej en derfra og
til udtryk som et udyr og alkoholiker er lang.
63 Bl.a. skrev de i 1697 frre nyudnævnte direktører for VgK under på, at de straks ville
”indskyde saa mange Reede Penge som vores medDirecteur hans Excellence hr. Mat
thias Moth.....” Citat: Participantresolution nov. 1697: Participantresolutioner 1680
1713 (VgK 7).
'” Participantresolution 3/1 1 1697: Participantresolutioner 1680 1713 (VgK 7), Direk
tionsprotokol 19/11 1697: Direktionsprotokoller 1697 11734 (VgK 15), Nørregaard,
s.'104, Heiberg, s.465.
'” Nørregaard, s.84, Heiberg, s.464 465, Bøggild Andersen/Kristensen, s.79 80.
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participanterne udnævnte fire direktører alle være fremstående københavn
ske købmænd, hvilket de var. Foruden føromtalte Jacob Lercke blev Asses
sor Chr. Braem, amtsforvalter Jochum Fr. Rohde og hofapoteker Johan
Gottfried Becher udnævnt til direktører for VgK. Forskelligt fra de tidligere
var disse fire direktører således ikke kongens embedsmænd, og igen mod
sat tidligere blev de i oktroj en fremsatte regler for kompagniets strukturelle
magtfordeling nu fulgt.6”

Ikke kun kongen men også Juel og Moth måtte se deres magtkon
stellation brudt, da de nye direktører og hovedparticipanter enstemmigt
vedtog, at fremtidige beslutninger i alle henseende vedrørende kompagniets
virke alene kunne ske med mindst 50%"s enighed. Dette betød, at direkti
onen alene var beslutningskompetent, når mindst tre personer (og ikke som
tidligere to) personligt var tilstede ved de ugentlige onsdagsmøder kl. 13.00
hos Jacob Lerckef” Juel og Moth kunne således ikke længere i fællesskab
egenrådigt træffe beslutninger vedrørende forhold omkring VgK.

Det havde ellers helt frem til nov. 1697 alene' været Juel og Moth,
der'repræsenterede'VgK. Fra et participant og direktionsrnøde 32' 'no=v11"' f'
1697 findes der i kilderne to næsten enslydende dokumenter, hvor det før
ste dokument formentlig er en kladde af det andet. Interessant er, at Juel og
Moth som de eneste har underskrevet begge dokumenter, mens participan
terne alene har underskrevet ”kladdedokumentet”. Det faktum, at der findes
en kladde og et originaldokument,_og at Juel og Moth som de eneste har
underskrevet begge dokumenter, viser, at indholdet til mødet på forhånd
var forberedt af Juel og Moth, hvorved disse to herre på daværende tids
punkt fortsat havde en' dominerende rolle i kompagnietós Bruddet med kon
stellationen Juel og Moth blev yderligere cementeret, da kongen umiddel
bart efterfølgende sendte Juel til Stockholm, hvor han skulle hindre et på

`”' Underretuing om kompagniets direktørers og hovedparticipantcrs til og afgang 1690
1752 (VgK 137), Feldbæk (1986a), s.374,382/83, Nørregaard, s.103, Reitzel, s 118
119.
'” Participantresolution nov. 1697: Participantresolutioner 1680 1713 (VgK 7), Di
rektionsprotokol, 19/ll 1697: Direktionsprotokoller (VgK 15).
“R Det er til gengæld uvist, om dokumenterne afspejler nogle forudgående forhandlinge
resultater mellem participanterne og Juel og Moth, eller om dokumentets ordlyd først
blev præsenteret for participanterne på modet af3. nov. 1697 med henblik på partici
panternes nu og her accept af indholdet, ratiliceret ved deres underskrift. Umiddelbart
cr ingen forudgående moder indført i kompagniets kopibog (kopibog 1690 1712(13)
VgK 45), men flere af participanterne har underskrevèt på vegne af andre Så enten har
folk været informeret på forhånd, eller også har flere af participanterne overladt dcres
beslutningsgrundlag til andre medparticipantcr Participantresolution 371 l 1697: Parti
cipantresolutioner 1680 1713 (VgK 7).



tænkt ægteskab mellem Sveriges kong Karl Xlls søster og hertug Frederik
IV afGottorp. 69 Med denne handling var kongen personligt med til at bry
de de gamle magtbalancer til fordel for kompagniets nye investorer.

6.1.1: VgKs behov for penge og viden:
Kongens begrundelse herfor fremgår ikke af kilderne, men efter min

vurdering skal årsagsforklaringen formentlig findes i kompagniets behov
for penge med henblik på finansiering af sine handelsskibe og dets behov
for konkret viden vedrørende den transatlantiske handel, der alt sammen
igen skal saettes i relation til kongens overordnede ønske om at pleje landets
samlede nationaløkonomiske interesser. Dette afspejledes i, at VgK var
tvunget til at acceptere at afstå magt og indflydelse til kompagniets investo
rer til gengæld for deres penge, samt at kompagniet ønskede og accepterede
at samarbejde med handejlsfolk, der f.eks. stod anklaget for brud på kom
pagniets handelsrettigheder.

Lige siden 1674 havde kongen løbende og senesti 1696 påtvunget _
participanterne ekstra ind_bet.alinger til kompagniets slunkne kas.se.70 Parti
cipariterries utilfredshed med disse tvangsindbetalinger steg med årene,
hvorfor både kongen samt Juel og Moth var tvunget til at forholde sig her
til. Dette kom bl.a. til udtryk på et participantmøde, hvor Juel og Moth ud
talte, at ”som Vi ej? agter for Raadeligt Participanterne med større Indskud
at bemøge. . .”71 Men trods participanternes modstand ønskede de kommen
de hovedparticipanter og direktører at indskyde penge i VgK i forbindelse
med deres udnævnelser. På et direktionsmøde d. 19 nov. 1697 accepterede
alle direktørerne at indbetale til kompagniet 5.000 rdl.' af to rater frem til 11
juni 1698. Videre indikerede både direktørerne og hovedparticipanteme, at
de ville yde lån til kompagniet mod 1%”s 'forrentning per måned med sik
kerhed ud i alle kompagliets effekter og midler såvel hj emme som ude.

65' Først i 1699 returnerede Juel fra Sverige, og han dødei år 1700. Heiberg, s.465.
7° Således havde kong Christian d.5 i 1680 (efter den Skånske Krig i 1676 79) ikke ale
ne påtvunget kompagniets participanter en ekstra indbetaling, men også statens em
bedsmænd skulle indbetale 1/10 af deresløn, ligesom participanter med en andel på
under 500 sld., og som ejede en hestevogn, skulle indbetale yderligere 60 rdl. Skete
indbetalingerne ikke frivilligt, tabte participanterne deres fulde investering i kompag
niet, ligesom embedsmændene ville blive trukket i løn. Det var præcis de forhold, der
var gældende i 1695/96, da Moth og Juel ønskede at udruste handelsskibet Gyldenløve
(s.27). På tilsvarende vis som før tabtes hele det oprindelige indskud, hvis ikke ekstra
indbetalingen fandt sted. Kilde: Skrivelse af 31/ 10 1695; kopibog_l690 1712(13) (VgK
45). Westergaard, s.Ä45/46, Justesen, s.333/34,348, Hornby, s.62, Nørregaard, s.54,88,
102, Feldbæk (1986a), s.364.
i' Citat: Participantresolution 3/11 1697: Participantresolution 1680 1713 (VgK 7).
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Ifølge lånebetingelserne skulle disse lån indfries til obligationshaver eller
hvem denne var transporteret til senest tre måneder efter ankomsten af et
skib med retu.rlast.72

Direktørerne og hovedparticipanteme var således opmærksomme på
kompagiiets behov for flere penge, såfremt fremtidige afskibninger og han
delsaktiviteter skulle ske, men ligesom Lercke så disse handelsfolk for
mentlig muligheden for at gøre nogle gode forrentninger ved at blive til
knyttet kompagniet. Dog ønskede de, modsat Lercke, ikke at indskyde dis
se betragtelige beløb i kompagniet uden samtidig at få muligheden for at
øve indflydelse på de handelsdisponeringer, som pengene skulle finansiere.
Til gengæld for deres kapital krævede investorerne indflydelse og medbe
stemmelse, hvilket nødvendigvis har måtte betyde magtafståelse fin Juel og
Moths side. Såfremt Juel og Moths planer om en reorganisering af VgKs
skulle gennemføres, var de tvunget til at acceptere investorernes krav, og
tilsyneladende var reorganiseringen afVgK vigtigst, for forskelligt fra tid
ligere opnåede investorerne nu 'direkte indflydelse i kompagniet.73

. S _M_e_n foruden penge havde VgK brugfor den viden, som dotranstat .
lantiske handelsmænd besad. Sagen mod handelsmanden Leers var et ek .
sempel herpå, som tillige illustrerer forskydningen af magtbalancen væk fra
Juel og Moth overmod participanterne.

6.1.2:. Handelsmanden Leers” erfaringer med VgK:
I 1696 havde' Jean Matthieu Leers i 1696 søgt om og fået bevilliget

et 'kongeligt dansk søpas med retten til besejling af først fransk Martinique
og siden St. Thomas i Vestindien. Leers skib ”Unge Grev Reventlow” skul
le laste varer i Martinique og returnerede først til Frankrig siden til Køben
havn. For retten til besejling af Martinique havde Leers betalt franskmænd
ene 10.000 rdl, mens konseillet for udstedelsen af det danske sikkerhedspas
havde betinget sig skibets returnering til Københavnfm 11696 rasede den
Pfalziske Arvefølgekrig (1688 1697) mellem Frankrig og England, og
Leers' afskibning afspejlede de mange transporter af fremmede nationers
varer, som danske handelsmænd foretog Lmder dansk neutralitetsflag i den
ne periode. Hovedformålet med sejladsen har således været at bringe varer

ii Direktionsprotokol 19/11 1697: Direktionsprotokoller 1697 1734 (VgK 15), partici
pantresolution 3/ll og nov. 1697: Participantresolutioner 1680 1713 (VgK 7).
ii Alle indbetalingerne til kompagniet har formentlig ikke væretrene taktiske dispone
ringer. Med en månedlig forrentning på 1% var lånene måske ligefrem en god forret
ning for investorerne, for ikke alene opnåedes et godt aflcast af investeringen, men låne
ne var ydet mod fuld sikkerhed i alle kompagniets midler, ligesom muligheden for at
transportere lånet til ens arvinger eller andre forelå.
T4 Leers brev til Christian d.5. 13/8 1697: Participantresolution 1680 1713 (VgK 7).
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fra Martinique til Frankrig, og ved på papiret at lade skibet besejle St. Tho
mas legitimeredes danskheden af skibets last overfor andre nationer. Samti
dig havde myndighederne i København været interesseret i at få en del af
den økonomiske gevinst, der lå i hjembringelsen af oversøiske varer, hvor
for de til gengæld for udstedelsen af et dansk neutralitets /sikkerhedspas
forlangte, at nogle af varerne skulle hj embringes til omsætning i Køben
havn. Men ved skibets ankomst til København i sommeren 1697 blev Leers
af VgK anklaget for at have misbrugt det danske kongelige søpas ved ulov
ligt at have besejlet og handlet med varer fra kompagniets oktroj erede han
delsrute til Vestindien, herunder at have besøgt St. Thomas. Leers” skib
”Unge Grev Reventlovv” blev derfor i henhold til hovedparticipanternes be
slutningen af 2. august 1697 arresteret.75

Leers returnerede med sit skib netop i den periode, hvor VgKs direk
tører Juel og Moth forhandlede med hovedparticipanterne om en fornyet
konstruktion afVgK. Kongen havde i april givet tilsagn om en ny oktroj,
der først var klar til underskrift i september, og som netop skitseret ønskede
hovedparticipanteme medbestemmels e_ i kompagniet. Så ved at overlade _
beslutningen om opbringelsen af ”Unge Grev Reventlovv” til hovedpartici
panteme, udviste Juel og Moth en imødekommenhedoverfor dette krav.
Juel og Moth inddrog participanterne i beslutningsprocessen ved at udbede
sig participanternes fuldmagt til at airestere Leers, såfremt participanterne
fandt dette rigtigst at gøre.76 Ud fra participanternes svar fås det indtryk, at
de ikke ønskede den medbestemmelse, detilsyneladende havde krævet, idet
de alene under henvisning til direktøremes gode forslag accepterede op
bringelsen af Leers skibffi

Hvorfor hovedparticipanteme var tilbageholdende med deres svar
fremgår ikke af kildematerialet, men måske følte de sig klemt i situationen.
På den ene side ønskede de indflydelse og medbestemmelse, men på den
anden side stod de midt i_ forhandlingerne, hvor intet var aflclaret. Reelt
tildeltes hovedparticipanteme afMoth og Juel på dette tidspunkt en rolle,
der institutionelt ikke var belæg for. Måske kendte de Leers personligt eller
fandt sagen urimelig, idet Leers skib var afgået i 1696, længe før kompag
niets fornyede handelsrettigheder var blevet godkendt. Hvorfor Moth og
Juel havde brug for at overlade beslutningen til hovedparticipanteme, frem

” Brev fra dir. til participanteme, 31/7 1697 samt participanternes svar til dir. 2/8
1s97= Panicipanaesolurianer 1630 1713 (VgK 7).
ii Moth og Juels brev til hovedparticipanterne, 31/7 1697: Participantresolutioner 1680
1713 (vgk 7).
ii Participanternes 'svar til Moth og Juels skrivelse af 3 1/7 1697, 2/8 1697: Participant
resolutioner 1680 1713 (VgK 7).
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går ligeledes ikke af kildematerialet, men måske var det udtryk for en magt
demonstration fra Moth og Juel. Måske følte Juel og Moth sig truet afho
vedparticipantemes krav om medbestemmelse, hvorfor de med denne hand
ling ønskede at markere deres magtposition i kompagniet. Måske afspejler
hele sagen en intern magtkamp mellem kompagniets gamle magtfulde di
rektører og de kommende investorer.

Men fandt hovedparticipanteme det rigtig at opbringe Leers” skib,
var Leers selv af en anden mening. Leers følte sig høj st uretfærdigt behand
let og fandt sagen indlysende grotesk, idet han kun havde handlet i henhold
til lovgivendeforskrifter, hvilket han kunne og ville føre fuld bevis for.
Leers rettede en klage over dårlig og uretmæssig behandling fra VgKs side
direkte til kongen, der velvilligt modtog sagen og henviste den til højeste
ret. På grund af kassationsregler af 22. maj 1756 fmdes sagens akter ikke
længere' i arkiverne, hvorfor sagens videre juridiske forløb ikke kan afdæk
kesfg Men i etbrev fra Leers til grev Conrad Reventlovv af d. 24.12.1697
vides, at sagen endnu ikke var afsluttet. Sagen blev trukket i langdrag og i
henhold til Lee__rs_f_ eget udsagn, blev han nægtet adgang til rettenfig _

Ifølge Leers havde skibet °_°Unge Grev Reventlovv” ene og alene be
søgt St. Thomas afnød. Efter 'lastning af varer på Martinique returnerede
skibet mod Europa, hvor lækage i skroget forårsagede indtrængning af
vandmasse op mod tre fod vand. Med guvernør Lorentz' accept blev de på
Martinique indkøbte varer losset på St. Thomas med henblik på en nærmere
undersøgelse af skadens omfang.. Skaden viste sig for stor til at kunne repa
reres, hvorfor varerne blev lastet om bord på to mindre skibe indkøbt hos
brandenburgeme. Det oprindelige skib blev efterladt på St. Thomas. Leers
understregede, at han ved hj embringelsen af denne gode ladning varer hav
de betalt 700 rdl. i told, og at han kun havde handlet i henhold til betingel
serne for udstedelsen af søpasset. Leers opfattede anklagen mod ham, som
et udtrykfor misundelse og understregede, at guvemør Lorentz aldrig ville
have tilladt ulovlig handel med kompagniets varer. Sluttelig gjorde Leers
kongen opmærksom på, at han i alt havde indbetalt 37.000 rdl. i Øresunds

Reglerne af 22. maj 1756 tillader kassation af koncepter fra højesteret sager, der er
ældre end 5 år. Leers sag er noteret under Registre til Sjællandske Tegnelser (DK C24),
men sagens nærmere dokumenter under Koncepter og Indlæg (DK C25) er væk. Korne
rup, s.XLVI.
I” Leers brev til Christian d.5, 13/8 1697: Participantresolutioner 1680 1713 (VgK 7).
Leers breve til Reventlovv, 13/9 1697, 24/ 12 1697: breve fra forskellige til forskellige
medlemmer af Gehejmekonseilet 1667 1730, Reventlovv (TK Gehejmekonseilet pk.
46).
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told, åilgesom han bad kongen annullere den igangværende anklage mod
ham.

Ikke overraskende forsøgte Leers at forsvare sig selv ved at bedyre
sin uskyld, dels ved at henvise til selve hændelsesforløbet og dels ved at
fremhæve de fastsatte betingelser for udstedelsen af det kongelige søpas.
Samtidig understregede han overfor Christian d.5, den vigtighed han som
handelsmand besad, i form af de store økonomiske bidrag han ydede kon
gemagten.

Mere overraskende er måske Lorentz” bekræftelse afnævnte hæn
delsesforløb. I et brev til Moth og Juel, dateret d. 17. marts 1697 under pkt.
7, berettede Lorentz om skibet ”Unge Grev Reventlows” ankom til St. Tho
mas d. 17. februar 1697. Ifølge Lorentz ankom skibet med kongeligt dansk
søpas og varer fra Martinique, hvor afskibningen fra 'Martinique var god
kendt aføens overhoved Steven Deihezout. I overensstemmelse med Leers'
udsagn, fortalte Lorentz, hvorledes skibet havde søgt ind til St. Thomas på
grund af lækning, hvorledes pumperne ikke kunne holde trit med vandmas
serne, samt at skibets læk var så omfattende, at man efter rådgivning hos
”tvende Mænd som paa Söe affairen kyndig var, huilchet dj tillige med toe
brandenborgske SöeCaptainer blefVisiteret” besluttede at transportere de
fra Martinique indkøbte varer til Europa på to skibe købt hos brandenburg
erne. Det oprindelige skib blev oplagt som vrag.3l

Ligesom Leers havde også Lorentz behov for at retfærdiggøre sig
selv overfor VgKs direktører. En hændelse som denne kunne nemt afføde
rygter om ulovlig handel af varer, dels fra kompagniet. og dels fra branden
burgernes side, og som udgangspunkt må det antages, at Lorentz ikke var
interessereti at sådanne rygter florerede. På den anden side er det bemærk
elsesværdig, hvorledes flere forhold i både Leers og Lorentzi beretninger er
samstemmende, dog således at informationeme supplerer hinanden, uden
samtidig at være afskrifter afhinanden.

Det vides ikke, om Lorentz” brev blev sendt til København med
Leers skib ”Unge Grev Reventlovv”, hvorved kaptajnen ville have haft en
mulighed for at læse Lorentz° indberetning til Moth og Juel, og ud fra den
ne viden at have konstrueret sin egen forklaring. Men ud fra ovenstående
opfatter jeg Leers som værende et ofre for de forandringer VgK undergik
netop i denne periode. For første gang i kompagniets historie stod det over

” Leers brev til Christian d.5, 13/8 1697: Participantresolutioner 1680 1713 (VgK 7).
“I Citat: Lorentz brev til dir. 17/3 1697: kopibog 1690 1712(13) (VgK 45). Skibet
”Unge Grev.. Reventlovvs” ankomst og behov for reparation er tillige anført i Lorentzs
dagbog ført på St. Thomas. 16/2 1697: Journal over det på St. Thomas passerede (VgK
501)



for at skulle udnytte sine handelsrettigheder. Det var derfor nødvendigt for
VgK at markere sig overfor de handelsfolk, der hidtidig mod recognition
havde besejlet kompagniets oversøiske destinationer. Ved at opbringe
Leers” skib statuerede VgK et eksempel, hvor omverdenen fik at se, hvorle
des kompagniet fremover påtænkte at behandle de folk, der brød kompag
niets monopolrettigheder.

Men til trods for Leers” uoverensstemmelser med VgK blev han i
december 1697 inviteret til at investere penge i kompagniet, hvilket Leers
accepterede, og hvor han betragtede brandenburgemes fortrin ved allerede
at være etableret på St. Thomas som den største konkurrencetrussel, hvor
for Leers fandt det nødvendigt at handle hurtigt.””

Hele sagen omkring Leers, men specielt VgKs invitation til Leers
om personligt at deltage i kompagniets aktiviteter illustrerer, hvorledes
kompagniet var afliængig af succesfulde handelsfolk, ikke alene på grund
af deres økonomiske formåen, men måske især på grund af deres handels
erfaringer og kompetencer vedrørende den transatlantiske handel. Den vi
den disse handelsmænd opbyggede.ø.gennern deres sørejser, besadv*l1~verken' L 1
Juel eller Moth, og for at komme succesfuldt videre måtte kompagniet be
nytte sig af disse personers ekspertise. Prisen herfor var indflydelse, som
alene var 'muligt på bekostning af Juel og Moths magt. Således skulle de
acceptere at afstå noget af deres magt, såfremt kompagniet skulle viderefø
res.

6.2: Forandringerne 'i magtgrundlaget i VgK:
Fra VgKs etablering i 1671/74 og frem til 1697 havde kompagniet

været styret af kongelige udpegede embedsmænd, der i deres daglige admi
nistration af kompagniet opererede med samme grad af absolutisme som
kongen. Med 'årene spillede især Matthias Moth og Jens Juel fremtrædende
roller i kompagniet, hvor Moth var mere fremherskende end Juel, og hvor
begges magtpositioner, men måske især Moths, var bundet op på såvel de
res personlige relationer til kongen som deres betragtelige økonomiske bi .~
drag til VgK. Men det var samtidig netop gennem disse embedsmænd, at
kongen fik en mulighed for at øve indflydelse i kompagiiet, trods sin umid
delbare tilbagetrukne position.

Med årene erkendtes kompagniets behov for ikke alene yderligere
kapital men også for nødvendigheden af direkte viden om den transatlan
tiske handel, og netop på grund af Juel og Moths manglende kendskab her
til fik kompagniet brug for de velhavende københavnske storkøbmænd, der

få Leers brev til Reventlovv, 24.12.1697. breve fra forskellige til forskellige medlemmer af
Gehejmekonseilet 1667 1730 (T.K Gehejmekonseilet, pk.46).



geme videregav både deres penge og viden til gengæld for indflydelseog
medbestemmelse i kompagniet. Dette gjorde de i håbet om at gøre en god
forretning. Hele denne kompleksitet vidner kompagniets sag mod handels
manden Leers om, for ikke alene fiemhævedes Leers viden om de vestin
diske handelsforhold, men hele spændingsforholdet i den inteme magtkamp
mellem Moth/Juel og de nye investorer afspejledes i demie sag. Men for
succesfyldt at gennemføre denne magtforandring fandt kongen det nødven
digt at sprænge magtkonstellationen Moth/Juel, hvilket han gjorde ved at
sende Juel til Sverige, ligesom han, ved at fiasige sig sin institutionelle ret
til at udpege flertallet af kompagiiets direktører, accepterede at indtage en
endnu mere tilbagetrukken rollei kompagniet end tidligere. Med denne
handling viste kongen, hvem der havde det afgørende ord, når det gjaldt, li .
gesom hans handlinger formentlig skal tillægges et overordnet ønske om at
pleje landets samlede økonomiske interesser. Kongens dispositioner må an
tages at være lykkes, for ved nytårstid 1698 var det Jacob Lercke og ikke
længere Matthias Moth, der var kompagniets forretningsfører.”3

6..3.;._.Nø dvendigheden af indførelsen af 'slarf.eha1n.dele'n:: .=
Tiden frem til Juel og Moths henvendelse til kong Christian d.5 i

april 1697 havde været turbulent for VgK. For ikke alene havde kompagni
et udliciteret sine handelsrettigheder, men andre nationer pressede tillige
VgK med hensyn til dets bevarelse afsine oversøiske besiddelser. Frygten
for at tabe dels sine handelsrettigheder og dels sine territoriale besiddelser
kombineret med et ønske om at udnytte de gode'konju_nl~Cturer, der bl.a.
kunne bruges i konkurrencen mod brandenburgerne, har formentlig været
hovedårsageme til VgKs ønske om at indføre handelen og transport afsla
ver i foråret 1697.

_ Lige siden kompagniets etablering i 1674 havde private handelsfolk
overtaget besej lingen af kompagniets oversøiske besiddelser i de perioder,
hvor kompagliet ikke selv magtede demie opgaves” Efterhånden var dette
mere regel end undtagelsen, og hvis kompagniet ikke selv formåede at ud
nytte sine handelsrettigheder, kunne det eventuelt tænkes, at de private han
delsfolk ville stille spørgsmålstegn ved rigtigheden i en fortsættelse afkom
pagniets handelsprivilegier. Ligesom i Danmark havde de private handels

” Nørregaard, s. 1 04.
”' Således var det alene private handelsfolk, der under Den Skånske Krig i 1675 1679
besejlede Guinea og Vestindien. Efter kompagniets mislykkedes afskibning i 1680 var
det atter private, der tog over, ligesom det også var til private handelsfolk (Arff og Thor
möhlen), at kompagniet siden 168 9/90 havde udliciteret sine handelsrettigheder til.
Westergaard, s.20/21,27,41,43,81/82,95ff, Hornby, s.20/21,26,64,72,75, Bro Jørgensen,
s.146/47,152, Justesen, s.328 330,333 35,338, Hernæs (1992), s.45 54.
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folk i Holland og England gennem alle årene besej let nationernes oversøi
ske besiddelser mod recognitionsbetaling. I Holland resulterede dette i, at
WTC fra 1648 mod betaling frigav besej lingen af kompagniets handelsruter
til de private for alle varer med undtagelse af slaver, og hvor handelen med
slaver endeligt blev frigivet i 1738. Under den engelske revolution i 1689
og frem til 1695 frigav Royal African Compagni (RAC) sine monopolret
tigheder på handel mod betaling, for derefter helt at opgive alle sine rettig
heder til de private handelsfolk.”5' Det var derfor sandsynligt, at VgK frygt
ede at tabe, såfremt det kom til en egentlig styrkeprøve mellem det og de
private handelsfolk. Den knap så succesfulde udlicitering af Guinea og St.
Thomas til henholdsvis Arff og Thormöhlen forbedrede formentlig ikke
kompagniets situation.””

Også VgKs frygt for at miste sine territoriale besiddelser virkede re
el, da dette dels var Juel og Moths konkrete begrundelse overfor kongen i
deres argumentation for at genovertager Christiansborg i Guinea i 1697, og
dels havde VgK et par gange oplevet ufrivilligt atmåtte afstå Christians
borg. Dette skete i 1679 83 og igen i 1693 94, hvor Arff under sin licite
ri__n_ gsperiode 'tabte;.C hristian,sborg til Akwamu. folket under ledelse af Asse. ;
moni. Arff sendte to skibe til Guinea, hvor han med hollændernes hjælp fik
Christiansborg tilbage i 1694.' I Vestindien havde brandenburgernes dårlige
opførelse vagt spaniernes og franskmændenes vrede, hvorfor St. Thomas
konstant oplevede at være under angrebspres fra disse to nationer. Det var
formentlig netop på grund af frygt for enten fransk eller spansk besættelse
af St. Thomas, at Juel og Moth i april 1697. bad kong Christian d.5 om at
rette henvendelse til disse to nationer (s.27). Såfremt Spanien eller Frankrig
besatte St. Thomas ville den bekostelige fomyelse afVgKs transatlantiske
handel være formålsløst. Juel og Moth handlede således ud fra præventive

” Postma, s.24,138,201, Justesen, s.336,349, Davies, s.101,109,11_2, 123/24,139/30,
Bro Jørgensen, s.95, Westergaard, s.180, Hernæs (1992), s.47.
”S Den direkte handelsforbindelse mellem Afrika og Vestindien blev ej heller vedlige
holdt. I perioden op til 1690 havde private handelsfolk, herunder Thormöhlen, under
dansk søpas besejlet Afrikas kyster, hvor slaveskibene returnerede til Europa enten via
Sao Thomé eller via forskellige destinationer i Vestindien, herunder St. Thomas. Fra
1670 'erne til 1690 formodedes 15 danske skibe at have taget turen over Atlanten fra
Afrika, men trods intentioner herom foretog hverken Arff eller Thormöhlen nogle
egentlige transatlantiske rejser. Således sendte Thormöhlen tre skibe fra Danmark di
rekte til St. Thomas i sommeren 1692, mens Arff i perioden 1690 1696 sendte ni skibe
til Guinea med direkte retur til Europa. De enkelte skibes nøjagtige sej lruter kendes
ikke, men bl.a. i foråret 1694 afskibedes to skibe fra det danske fort i Guinea, hvis vi
dere sejlads 'var langs slavekysten til Ils Principe, og altså umiddelbart ikke til Vestin
dien.
Hemæs (1992), s.42,45 48,51 53, Nørregaard, s.96 100,102 4, Westergaard, s.95
96,1 00.



intentioner. Selv om brandenburgerne ikke direkte havde truet med at ville
overtage St. Thomas, lå der også fra denne kant et konstant indirekte pres,
der gentagende gange fik guvernør Lorentz til at advare om brandenburger
nes ruinering af øen, ligesom han konstant bad om militaer assistance. Pres
set fra brandenburgerne blev ikke mindre af, at de siden slutningen af
1680'erne gentagende gange havde forsøgt at tage forskellige øer, herunder
Krabbe Ø i besiddelse, ligesom Lorentz i februar 1698 informerede VgKs
direktører om det rygte, at brandenburgeme havde tilbudt franskrnzendene
at købe St. Croix for 100.000 rdl.87

Endelig ønskede Juel og Moth formentlig gennem en udnyttelse af de
gode konjunkturer under den Pfalziske Arvefølgekrig (1688 1697) at tage
konkurrencen op mod isaer brandenburgeme. VgK håbede vel på, at de gen
nem succesfulde forretninger med transport og handel af slaver økonomisk
kunne styrke kompagniets position på øen, og ad den vej at begraense bran
denburgernes ødelæggende adfærd på St. Thomas. Ia, måske endda i bedste
fald at få brandenburgerne vaek fra St. Thomas. Under krigen var priserne
på slaverne høj e, og VgK havde gentagende gange set og hørt om, hvorle
des :f.eks. brandenburgerne og hollaenderne med suceestjente pe`ng'"ei1p'å"
del og transport af slaver fra Afrika til Vestindien. Dette kombineret med
planterne på St. Thomas” øgede efterspørgsel efter slaver resulterede i ski
bet ”Gyldenløves” rejse i 1696/97. Som sagt blev ”Gyldenløves” transat
lantiske rejse en succes, men da VgK i efteråret 1697 var klar til at udvide
sine handelsaktiviteter sluttede krigen. Dog forventede man en fastholdelse
afprisen på slaver dels som følge af et eftersleb fra krigen og dels på grund
af øgede samhandel med nabokolonieme til St. Thomas. Men allerede i fe
bruar 1698 var prisen på slaver faldet med ca. 1/5, der bl.a. skyldtes store
leverancer fra hollaendernes side.33 9

6.3.1: I Iistorikernes vurderinger:
Idet hverken Westergaard, Bro Jørgensen, Hornby, Nørregaard, Jus

tesen eller Feldbaek indgående har beskæftiget sig med 1697 oktroj en og
derved kompagniets indførsel af sin monopol på handel og transport af sla
ver, har ingen af dem reelt forholdt sig til de forandringer kompagniet un
dergik i denne forbindelse. Hele Leers sagen og derved en dybere forståelse

“T Lorentz brev til dir., 6/9 1696, 12/2 1697, 22/2 1698: Kopibog 1690 1712(13) (VgK
45), dir. brev til kongen, 19/l , 18/3 1698: supplikationskopibog 1698 1717 (VgK 3 6),
Nørregaard, s.81,99 100, Westergaard, s.80,87/88,102, Bro Jørgensen, s. 1 5 1,153 ,
15 5/56, Justesen, s.340 41 _
3” Lorentz til dir. 6/9 1696, 22/2 1698: Kopibog 1690 1712(13) (VgK 45), Westergaard,
s.75,91,12.6,1 45 Bro Jørgensen, .s.149,l55,162/63, Nørregaard, s.102,13 8, Justesen,
s.3 48.



for kompagniets handlinger ud fra dets behov for penge og viden samt en
konkret indsigt i de interne magtkampe, kendes der ikke til. Men til trods
herfor er det lykkes Feldbæk, gennem sin analyse af udviklingen i kompag
niets oktroj er og interne ledelsesregler, at nå mange af de samme konklu
sioner, nemlig at i forbindelsemed kompagniets daglige ledelse opererede
VgKs direktører med samme grad af absolutisme som kongen, men når det
virkeligt gjaldt, bestemte kongen, og at hans dispositioner blev truffet under
hensynet til landets samledes nationaløkonomiske interesser. Videre pointe
rer Feldbæk, at kongen trods sin tilbagetrukne position var magtfuld i kom
pagniet gennem sine til direktører udpegede embedsmænd, og at magtba
lancen mellem kompagniets direktion og de handelsorienterede participan
ter forskubbedes til fordel for participanterne, på grund af kompagniets be
hov for deres viden og indsigt i den transatlantiske handel. Mere eksplicit
fremhæver Nørregaard og Justesen participanternes magt i kraft af deres
økonomiske midler, ligesom Westergaard et langt stykke afvej en deler
ovenstående synspunkter.39

Forskelligt fra tidligere viser denne analyse, at Juel og Moth gennem
årene havde oparbejdet et solidt ma gtg'undla*g ,;~de h avdesvært ved at `slip
pe, og at kongen aktivt var med til at bryde Moth og Juels magtkonstella
tion.

Men ud fra de øvrige behandlede forhold, opfatter Westergaard og
senere Bro Jørgensen Lorentz" brev til Juel og Moth som startskuddet til
kompagni ets ønske om at påbegynde handel og transport af slaver. Begge
mener, at Lorentz° smittende entusiasme, herunder beretningen om bran
denburgemes gode resultater af'deres slavehandel, påvirkede direktørerne i
deres beslutning, ligesom ønsket om dividendebetaling til participanterne
samt håbet om at fordrive brandenburgerne fra St. Thomas var af afgørende
betydning ifølge Westergaardgü Modsat heraf opfatter Bro Jørgensen og
Homby, at til trods for brandenburgernes irriterende adfærd havde deres
tilstedeværelse og aktiviteter på St. Thomas en positiv indflydelse på øens
udvikling, og de mener derfor ens med Justesen, at VgK mere var interes
seret i at tage konkurrencen op med brandenburgeme end helt at få dem
fjernet' fra St. Thomasgl Kompagniets frygt for tab af sine territoriale besid
delser nævnes ikke, ej heller afNørregaard, der opfatter 1697 oktroj ensom
et led i VgKs og regerings ønske om at bevare kompagniets handelsrettig

gg Sidel0 l l.
9° Westergaard, s.75,9'/`,l20,l44 145, Bro Jørgensen, s. 1 63.
91 Bro Jørgensen, s.149,155,160,162, Hornby, s.72, Justesen, s.348.



hedeme.92 Både Nørregaard og Justesen anlægger en kausalbetragtning,
hvor indførelsen af slavehandelen begrundes ud fra et hændelsesforløb,
startende tilbage i 1695 med de private handelsfolks interesse i at besejle
kompagniets handelsruter. Dette samt en stigende efterspørgsel efter slaver
fra planterne på St. Thomas bevirkede, at Juel og Moth frk VgK til at gen
optage farten på Guinea og Vestindien. Med penge fra participanternes
tvangsindbetalinger købtes og afskibedes skibet ”Gyldenløve”, hvis succes
fulde rejse i 1696/97 animerede VgK til at fortsætte. Med Arffs opgivelse
af sine handelsrettigheder i Guinea i 1696 kunne Juel og Moth tilbyde kon
gen at genoplive kompagniets transatlantiske handelsaktivitet, og med kon
gens oktroj af 1697 kom slavehandelen for alvor i gang.93

Således anlægger Nørregaard og Justesen en bredere årsagsbetragt
ning end Westergaard, Bro Jørgensen og Homby, hvor bl.a. frygten for de
privates overtagelse af kompagniets oktrojrettigheder og ikke Lorentz°
smittende entusiasme fremhæves som årsagsforklaring til 'direktøremes øn
ske om at påbegynde kompagniets handel og transport af slaver.

Feldbæk nævner kongens frygt. for tab af territorielle besiddelse, men umiddelbart
refereres der til Danmarks nordatlantiske besiddelser. Feldbæk, (1980), s.l37, do
(l986b), s.215, Nørregaard, s.l02.
93 Nørregaard, s.102/0.3, Justesen, s.348 49
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7.0: Magtspillet mellem kongemagten, VgK og indbyggerne på St. Tho
mas i 1715 16:

Udviklingen af VgK i tiden frem til 1715 var blandet. Den økonomi
ske succes ved afskibning af slaveskibe var begrænset, på grund af nogle u
heldige afskibninger. Således brændte et af kompagniets fuldt lastede slave
skibe i 1704, og igen i 1709/10 mistede kompagniet to gode skibsladninger
med slaver bl.a. på grund af mytteri og spansk kapervirksomhed. Konse
kvensen blev færre afskibninger til Christiansborg i Guinea, der igen for
ringede guvernementets forretningsmuligheder til guvernør Frans Boyes
beklagelse. På St. Thomas gav brandenburgeme fortsat guvernementet pro
blemer, ligesom planterne dér i stigende grad markerede deres utilfredshed
over, at deres ønsker ikke blev taget alvorligt af kompagniets direktører i
København. Som ekstra pression_ overfor kompagniet sendte indbyggerne i
1706 to repræsentanter til København, dertil stor irritation for øens øvrige
indbyggere returnerede året efter med uforrettet sag. Kompagniets direktør
er havde det grundsyn, at St. Thomas først og fremmest skulle tjene kom
pagniets interesser, og direktørerne havde således ikke i sinde at tage hen
syn til eventuelle. klager fra jævne borgere og bønder med selvstændige
ning er.94

I 1701 brød den Spanske Arvefølgekrig ud og Danmarks neutralitet
gav grobund for en voksende handelsaktivitet, og især på St. Thomas ud
nyttede planterne de gunstige krigskonjunkturer med bl.a. at udbygge han
delsrelationerne til Frankrig. Dette billede ændredes dog med Danmarks
deltagelse i Store Nordiske Krig i 1709. Den konstante angrebstrussel fra
svensk side hæm.mede.øens aktivitetsmuligheder, der for alvor mødte mod
gang ved ophøret af den Spanske Arvefølgekrig i 1713. Det var først med
fredsslutningen af 'Store Nordiske Krig i 1720, at VgK igen for alvor be
gyndte at genoptage sine handelsaktiviteter.95

Guvernør Lorentz døde i 1702 og hans efterfølgere opnåede ikke
hans anseelse _i kompagniet. Gennem årene udviklede de forskellige guver
nører en større interesser for deres egnepersonlige handelsaktiviteter end
for kompagniets, til stadig stigende gene og skade for både kompagniets
forretningsområder og planterne på St. Thomas. Således var guvernør Mik
kel Crone (1.710 1716) og kompagniets overkøbmand Christian Søeberg
ved flere lejligheder blevet anklaget for at forholde sig afvisende overfor
planterne og deres problemer, ligesom Crone i 1714 af indbyggeren på St.
Thomas hr. de Repaire var blevet beskyldt for at være direktør Matthias

94 Westergaard, s.147 152,185. Bro Jørgensen, s.l64,174,183 187,190, Nørregaard,
s.111,114 115, Homby, s.77, Hernæs (1992), s.55.
”S Bro Jørgensen, s.176/77,180,183,190 191, Westergaard, s.l25/126,l31/132,150
151,184, Homby, s.75 76,79 80.
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Moths lakaj. Disse anklager samt den generelle faldende handelsaktivitet,
som planteme direkte gav direktøreme i København skylden for, resultere
de i en voksende utilfiedshed, der i sommeren 1715 fik planteme til at sen
de en delegation på tre deputerede til Købehavn. Formålet med rejsen var at
skaffe især bedre handels og skatteforhold for øens indbyggere totalt set,
og de tre deputerede var alle vellidte og velansete plantere. Den første var
Jørgen Carstensen, gift med den tidligere guvernør von Holtens enke og
selv nevø af guvernør Johan Lorentz. De to andre var Jan Jansen de Wint
og Johan Magens, begge af god hollandsk afstamni.ng.96

7.1: VgKs interne magtproblemer 1715:
Dette var således situationen, da VgKs fire direktører, Matthias

Moth, Joachim Frederik Rohde, Christian Schupp og Frederik Rostgaard
den 2. sept. 1715 i København af de tre deputerede fik overrakt et ni punkts
klageskrift.97 De direkte anklager mod guvernør Crone og dennes korrup
tion samt de øvrige interne uroligheder på St. Thomas var kompagniets di
rektører bekendt med, men på grund af økonomiske og administrative pro
blemer i kompagniet, formåede de fre..direktører ikke at handle. .Den:.int.er ;
ne uoverensstemmelse' i direktionen havde delt fløjene i to, hvor Moth gen
tagende gange og så sent som i 1716 stod alene i forhold til Rohde, Schupp
og Rostgaard. Øj ensynligt havde Moth restitueret sig ovenpå sit magttab i
1697, for trods sin ene gang var det tilsyneladende Moth, der ligesom i
1697 styrede tingene. Præcis som dengang var Moths magt baseret på hans
betragtelige økonomiske ressourcer og hans brede kontaktnet, men
forskelligt fra tidligere. var Moths magt nu tillige begrundet í hans egen.vi
den om den transatlantiske handel. Moth var fortsat villig til at anvende si
ne ressourcer og midler i kompagniet, men selv om han fortsat havde kon
takten til kongen, var hans indflydelse og fortrolighed hos kong Frederik

9° Bredals brev til dir. 10/7 1715 og Schnelpheils brev til dir. 14 juli 1715: Breve og
dokumenter fra Vestindien 1715 1719 (VgK 94), hr. de Repaires brev til dir. 22/10
1714, fag: de Repaire på samtlige indvåners på St. Thomas i Vestindien deres vegne:
koncepter og indlæg Vestindiske Sager 1699 1754 (DK D37), Bro Jørgensen, s.174,
192 195,202 203 ,206, Westergaard, s. 1 51,1 88 1 89.
97 Juel blev ved sin død i 1700 erstattet af Christian Schupp. HvornårBecher og Lerche
ophørte som direktører for VgK fremgår ikke af kildeme, men Braem fratrådte sin stilling
i 1703. Grev Charles de Ahlefeldt, generalmajor Laurens de Boyssett og estatård Fr.
Rostgaard trådte i stedet for disse tre tidligere direktører, men hvor alene Rostgaard i
1715 aktivt deltog i kompagniets direktionsmøder. 1690 1752 Underretning om kompag
niets direktørers og hovedparticipanters til og afgang (VgK 137).
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d.4 betragtelig mindre end hos hans far kong Christian d.5.98 Den interne
magtkamp i kompagniet kom bedst til udtryk i direktionens vage forsøg på
at sætte ind overfor urolighederne på St. Thomas, samt deres håndtering af
brandenburgernes anmodning om fortsat benyttelse af St. Thomas som
stabelplads efter 1715.

Senest i et generalbrev fra St. Thomas samt i et brev fra guvernør
Crone, begge med ankomst til København i maj 1715, var direktørerne ble
vet informeret om planternes voksende utilfredshed med forholdene på øen
og deres stigende trussel om forandring/revolution. Moth forsøgte at samle
direktionen til rådslagning og problemløsning, men trods flere rykkere til
direktionen om at samles måtte Moth den 8. august konstatere, at en: ”reso
lution, i saamagt paaliggende sager” endnu ikke var vedtaget.99 Først fem
måneder senere, ultimo sept. og ca. tre uger efter de deputeredes ankomst
til København, reagerede de tre øvrige direktører, hvor de var enige om, at
en udskiftning af guvernør Crone med ”en oprigtig og Ærlig Mand”, der
med et ny sæt af instrukser skulle ”remidere dj uordning, saavel paa fortet

mosom g.ode.forsætnings med Indvaanernef' måtte være løsningen. 1 ~. .=Cr_ones V .
formue og effekter skulle konfiskeres, ligesom han skulle hj embringes til
retsforfølgelse i København. Videre var de enige om, at Crones adfærd hav
de en undergravende virkning på kompagniets autoritet. Men til trods for de
mange indkomne klagebreve ønskede man mere håndgribelige beviser fra
de deputerede.. Først efter evaluering af bevismaterialet ville direktionen
sætte sig sammen og udfærdige et skriftligt svar til det indkomne klage
skrifi. Somrniddel til igangsættelse af den videre handel, burde månedlige
slaveskibe afsendes, men på grund af kompagniets store kapitalmangel,
skulle man forsøge at overtale hovedparticipanteme samt ”vores beste
Kiøbmænd, eller andre fomemrne” til at indskyde tilstrækkelige midler i
kompagáiet, ligesom andre havde gjort det før dem.m

Ens med Rohde, Schupp og Rostgaard mente Moth, at Mikkel Crone
skulle udskiftes som guvernør, men forskelligt fra de andre troede Moth af
forskellige årsager på korruptionsanklageme, hvorfor han ej behøvede y

9” Kort efter Frederik d.4°s tiltræde som følge af sin far kong Christian d.5°s død fik
Moth sin afsked, hvorved hans politiske karriere stoppede. Bøggild Andersen & Kris
tensen, s.80.
9” Citat: Moth til dir. 8/8 1715: Direktionsprotokol 1697 19/11 1734 25/2 (VgK 15).
'W Citat: Schupp til dir. 25/9 1715: Direktionsprotokol 1697 19/11 1734 25/2 (VgK15).
“ii Citat:Rostgaard til dir. 30/9 l715:Direktionsprotokol 1697 19/11 1734 25/2 (VgK1 5)
Crone til dir. 17/2 1715 og det sekrete råd til dir. 21/2 1715: breve og dokumenter fra
Vestindien 1715 1819 23/9 (VgK 94), Moth til dir. 21/5, 8/8 1715, Schupp til dir. 25/9
1715, Rohde 27/9 1715, Rostgaard til dir. 30/9 1715: Direktionsprotokol 1697 19/11
1734 25/2 (VgK 15).



derligere bevismateriale. Forskelligt fra Rohde, Schupp og Rostgaard nøje
des Moth ikke kun med at tænke og tale, men han handlede. Således fore
slog han konkret Jørgen Carstensen som ny guvernør af St. Thomas,_hvor
Carstensen tillige med Jacob Magens skulle udstyres med den fornødne au
torisation, med henblik på en afsættelse af Crone som guvernør, samt at
gennemgå guvemementets kopibøger på vegne af direktionen. Moth for
ventede, at Jørgen Carstensen ville være den person både indbyggeme på
St. Thomas og direktionen kunne acceptere som ny guvernør. Videre frem
satte Moth forslag til finansieringsmåden af kompagniets næste slaveskib,
ligesom han efter samtale med de deputerede kunne informere om en for
ventet årlig sukkeromsaetning på ca. 800.000 rdl, såfremt brandenburgeme
ikke ødelagde forholdene for guvemementet. Igen forskelligt fra de tre and
re direktører oplevede Moth konflikten som tosidig, nemlig ikke kun ind
byggernes utilfredshed med direktionen i Købehavn, men også kompagni
ets utilfredshed med indbyggerne på St. Thomas.m2

Resultatet af denne fej de blev, at direktionen d. 25 okt. 1715 kunne
eniges om, at de deputerede på deres rejse hj em til St. Thomas skulle med
gives en ordre til Mikkel Crone, hvori han blev_..gj ort opmærksornpå an
klagerne imod ham. Dog således, at direktionen ej mistænkte ham for de
påståede ugerninger,'førend en undersøgelse havde bevist det modsatte.
Præcis som Moth ønskede det, blev Jørgen Carstensen og Jacob Magens
udnævnt til undersøgelseskommissærer, og Carstensen blev indsat som in
terimsguvernør. Begge blev givet den fornødne autorisation, også til at sus
pendere Crone som guvemør. Videre blev det Moths opgave at forespørge
Carstensen, om han ønskede at påtage sig hvervet som interimsguvernør,
ligesom Moth skulle ”handle med de 3 Deputerede hvad Contract om Suk
kerets aarlige leveranze, .... .. og imod hvad profit, saa og forhvad priis,
kand sluttes.°'w3 Moths fremtraedende rolle afspejledes i hans tydelige fin
geraftryk i denne resolution, ligesom det alene var ham, der havde kontak
ten til de deputerede.

I sagen om brandenburgernes ansøgning om forlængelse af deres 30
årige kontrakt med VgK om benyttelse af St. Thomas som stabelplads var
det endnu engang Moth, der agerede som kompagniets aktive og udadtil
handlende person. Tidsmæssigt forløb ansøgningen samtidig med ovenstå
ende, men dette gav tilsyneladende ikke anledning til, at direktionen samle
des for at diskutere tingene i fællesskab.

"E Moth til __di1'. 2/10 1715: Direktionsprotokol 1697 19/11 1734 25/2 (VgK 15).
“B Citat: Direktionsresolution 25/10 1715: Direktionsprotokol 1697 19/11 1734 25/2
(VgK 15). Bro Jørgensen, s.l96,.'2.05.



Umiddelbart udløb brandenburgernes kontrakt med VgK i 1715,
men idet brandenburgeme havde en interesse i at fortsætte arrangementet,
anmodede de herom. Moth derimod havde altid været og var fortsat imod
brandenburgernes tilstedeværelse på St. Thomas, hvorfor han i et brev til
kong Frederik d.4, dateret d. 27. sept. 1715, argurnenterede imod branden
burgemes ønske, under henvise til brandenburgemes rnilliongæld til VgK.
tre dage senere, den 30. sept. 1715, skrev Rohde, Schupp og Rostgaard et
lignende brev til kongen, hvori de understøttede Moths synspunkter samt
præciserede gælden til at være 1.078.220 rdl., hvilket de dokumenterede i
en fem sider lang saldoopgørelsedül

' Det interessante her er ikke den samlede direktions fælles holdning
vedrørende brandenburgeme, men mere direktionens splittede adfærd. At
først Moth og siden Rohde, Schupp og Rostgaard rettede henvendelse til
kongen i en for kompagniet så vigtig sag afspejlede direktionens store in
terne uoverensstemmelser. At Rohde, Schupp og Rostgaard den 30. okt.
1715 tillige skrev et brev til Moth, hvori de udtrykte deres fælles holdning
med ham i sagen om brandenburgerne, understregede blot yderligere, hvor
splittet direk tionen.~var . 1 05 Hav de det været en homogen arbej den'de “og
gerende direktion, havde de fire mødtes og i en direktionsresolution tilken
degivet deres fælles holdningog beslutning, ligesom direktionen havde ret
tet en fælles henvendelse til kongen.

7.2: VgKs håndtering af de tre deputeredes ni klagepunkter:
Var de deputerede ankommet til København i håbet om en seriøs og

udbytterig dialog med ,VgKs direktører, måtte de være blevet voldsomt
skuffet, for tilsyneladende .havde kompagniets direktion fra starten af ikke
tænkt sig at tage de deputerede og deres klagepunkter særligt seriøst. Såle
des mente bl.a. Schupp, at ”effter overvejning Soulagere dennern, paa det dj
her ankornmene Deputerede bekom en høflig svar paa deres indgiven Me
morial.”m6 Der blev ikke lagt op til en dialog eller drøftelse af forholdene
med henblik på en for begge parter tilfreds løsning. Umiddelbart skulle de
deputerede alene have et høfligt svar, og dette blev givet ca. to måneder se
nere, nemlig d. 29. okt. 1715. Undervejs d. 11. okt. udbad 'kompagniets se
kretær Frederik Holmsted sig på direktørernes vegne de deputerede om ud

"34 Moth til kongen 27/9 1715, f.l99 201 samt Rohde, Schupp og Rostgaard til kongen
30/9 1715, f. 202 209: Supplikationskopibog 1.698 19/1 1717 27/4 (VgK 36).
“H Rohde, Schupp og Rostgaard til Moth 30/10 1715, f.214 216: Supplikationskopibog
1698 19/1 1717 27/4 (VgK 36).
“if Citat: Schupp til dir. 25/9 1715: Direktionsprotokol 1697 19/11 1734 25/2 (VgK 15)
Soulagere er fransk (soulager) og betyder at aflrj ælpe, at understøtte, at undsætte. Den
nem er en garnmel form af dem.
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dybende bevismateriale for i alt 13 punkter, hvilket de deputerede leverede
i deres besvarelse af 22. okt. s.å. For mig at se var denne handling fra kom
pagniets side mere en demonstration af deres autoritet end et udtryk for di
rektionens ønske om en reel løsning. Bl.a. blev de deputerede bedt om at
fremlægge yderligere bevismateriale for anklageme mod Crone og dennes
underslæb, men idet de deputeredes klager ikke omhandlede dette forhold,
blev en uddybende besvarelse hertil umiddelbart irrelevantm Hertil kom,
at direktionen, ved at lade kompagniets sekretær på vegne af dem selv un
derskrive brevet til Carstensen, Magens og de Wint, lagde en vis distance
til de deputerede. Direktionens tilsyneladende tilbageholdende engagement
i et for kompagniet' så problemfyldt og alvorligt klageskrift skal formentligt
forstås ud fra kompagniets generelle holdning om, at St. Thomas alene var
til for at pleje kompagniets interesser, og ikke omvendt, (s.45).

Men havde direktionen forventet, at de deputerede uden videre ville
rejse tilbage til St. Thomas efter at have modtaget kompagniets besvarelse
på deres klageskrift, som tilfældet havde været i 1706, måtte de sande en
andenvirkelighedv. 103 Det deputerede ' van utilfredse med håndteringen a'f de '
res sag og appellerede d. 13. dec. og igen d. 21. dec. til en fortsat dialog
med kompagriet. I den sidste 'skrivelse dristede de deputerede sig endda til
at true med at forestille sagen for kongen, såfremt kompagniet ikke svarede
inden jul. Kompagniet må være forblevet passiv, for d. 4. jan. 1716 udbad
gehejmerådet sig på vegne af'kongen direktionen om en redegørelse for de
res svar til de deputerede af 29. okt. 1715 samt en begrundelse herfor. Di
rektionens svar forelå d." 13. feb. 1716, men først d. 14 april, efter endnu en
appel til kongen d. 21 feb., blev et mæglingsudvalg bestående af fire gehej
merådsmedlemmer nedsat af kongen med henblik på at fmde en endelig
løsning i konflikten mellem de deputerede og VgK.m9

“W dir. brev til de tre deputerede 11/10 1715, f.226 230 samt de deputeredes brev til dir.
22/10 1715, f.230 237: Supplikationskopibog 1698 19/1 1717 27/4 (VgK 36).
“E Ud fra de trufne beslutninger i direktionsresolutionen af 25, okt. 1715 (s_.46) må det
formodes, at VgKs direktører havde forventet, at de deputerede ville acceptere kompag
niets holdninger. Selve ideen bag resolutionen bortfalder nemlig, såfremt direktionen
ikke havde forventet de deputeredes accept afbl.a. udnævnelsen af Carstensen som in
terimsguvernør. (Udnævnelsen kan også ses som et middel med hvilket VgK forvente
de at kunne få de deputerede til at acceptere kompagniets resolutioner.) _
"ig De deputeredes brev til dir. 13 dec. 1715, f.245, gehejmerådets brev til VgK 4/1_
1716, f.268 269 og VgKs svar til gehejemrådet 13/2 1716, f.270 279: Supplikationsko
pibog 1698 19/1 1717 27/4 (VgK 36). De deputeredes brev til dir. 21/12 1715, de de
puteredes brevtil Frederik d.4 21/2 1 716 samt kongens brev til gehejmerådsmedlem
meme 14/4 1716: koncepter og indlæg Vestindiske Sager 1699 1754 (DK D37), Bro
Jørgensen, s.187.



7.3: Kongemagtens håndtering af sagen vedr.. de tre deputerede:
I deres appel til kongen havde de deputerede argumenteret ud fra en

national interesse som begrundelse for kongens motivation for at deltage
som mægler i konflikten mellem dem og VgK, og netop Danmarks pleje af
sine nationaløkonomiske interesser, dels i form af den transatlantiske han
del og dels i form af territorial hævdelse, var da også kongemagtens be
grundelse for at træde ind i denne konflikt. Omdrejningspunktet var at tjene
landets samlede politiske og økonomiske interesser bedst muligt, hvilket
blev gjort ved en samlet udbygning af handelsaktiviteterne på St. Thomas
samt ved en forbedring af den militære tilstand af Cllristiansfort på St. Tho
mas.

Men såfremt VgK gav efter for de deputeredes krav om frihandel på
St. Thomas, frygtede kompagniet ikke alene at miste muligheden for han
delsindtægter, men især at miste berettigelsen til selve den oktroj, der var
grundfundamentet i kompagniets eksistens. Såfremt oktrojrettighederne
blev frataget dem, ville de miste kontrollen og styringen af den transatlan
tiske handel og indtægterne derfra, hvorved de samtidig ville miste mulig
heden for at kontrollere tilbagebet alingen af de penge, som direk tøremef *
samt deres venner havde indskudt og/eller lånt til kompagniet, og som med
tiden var blevet til ret så betragtelige beløb. Derudover frygtede VgK, at de
deputeredes krav om medbestemmelse på St. Thomas ville føre til yderlige
re tab af autoritet, der i sidste ende kunne føre til tabet af selve St. Thomas.

Guvernør Crones dårlige administration af St. Thomas havdeunder
gravet guvernementets autoritet overfor indbyggerne, der således nu forsøg
te at opnå lovlig medbestemmelse og indflydelse på administrationen af ø '
en. Størst mulig frihed i alle henseender såvel økonomisk som juridisk var
det overordnede ønske for de tre deputerede, hvilket afspejledes især i deres
ønsker om handelsfrihed og medbestemmelse, og hvor deres ønske om au
toritet formentlig udsprang af et ønske om en bedre justits end den “guver
nør Crone førte på øen.

Det interessante i demle konflikt var desuden, at umiddelbart var så
vel partioipanter som hovedpartioipanter uden den store betydning, idet de
alene på ét tidsptmkt blev inddraget som en medbestemmende faktor i be
slutningsprocessen. Det var alene kongens beslutning, der blev det endelige
diktat for løsningen afkonflikten. Den 23. august 1716 meddelte kongen
VgK sin beslutning, som kompagniet med sine bedste midler og vilje fulg
te.

_.*=



7.3.1: De deputeredes klageskrift: /___
Af de deputeredes ni klager var især de tre første vigtige, nemligf'__l_),)

at indbyggerne på St. Thomas ønskede fuld handelsfrihed for indgående og
udgående varer til og fra St.. Thomas med salg til både Amerika og Europa,
samt at denne rettighed var ufiavigelig al tid fremover. Til gengæld herfor
acoepteredes at betale 6% recognition til så nægtede indbyggerne
at betale_6te og l0de penge til kompagniet i forbindelse med fraflytning fi a
øen, svarende til ea. 25% af en families samlede formue. Indbyggeme men
te, at de af VgK, i forbindelse med deres tilflytning til øen, var blevet lovet
denne skattefrihed, ogfíi) så ønskede indbyggeme, at de og deres efterkom
mere skulle have lige stemme med guvernøren og det Sekrete Råd i de sa
ger, der vedrørte landet og dets indbyggere, samt at det Ordinære Råd skul
le afskaffes, og at retten blev aflloldt på hollandskl 10 De øvrige seks klage
punkter vedrørte sager omkring økonomisk og administrativ hjælp fra kom
pagniet og kongemagten, som f.eks. økonomisk' erstatning for bortløbne og
bortrøvede slaver, fritagelse for betaling af slaver købt af kompagniet i
1707 samt kompensation forskibe opbragt af franskmændene, englænderne

' 111.' . _ _ _ _. _. _ ._.._ ;.,. . .. ____ _ _ __ _, _ _ ;'_ _. ..__ .. _. _. .,,___ _ _ ... .. ...... .__,.:;,_.__._.: .« ___: _. _ ; ___

VgKs direktører, der nu forskelligt fra tidligere konstant fremstod
som en enig direktion, afviste på alle punkter indbyggernes krav. Således
mente VgK, at indbyggerne i en treårige periode fra jan. 1716 til dec. l718
måtte udføre deres varer til Holland mod 6%°s eksport og 5%'s importre
eognition med trussel om konfiskationaf varer ved manglende korrekt af
gifisberegning. Desforuden skulle kompagniet have forkøbsret på alle øens
varer til nl/6 billigere end almindelig markedspris, og endelig skulle plan
terne prognostisere deres kommende høstudbytte med henblik på korrekt
afsendelse af antal skibe. En fritagelse for fiaflytningsafgiften afviste kom
pagniet fuldstændigt, idet planterne' aldrig var blevet lovet noget sådan,

“U Som løsning på en fej de mellem guvernementet på St. Thomas og indbyggerne der
blev det Sekrete Råd i 1702 oprettet som øens øverste myndighed, med det formål at
hindre fremtidige egenrådige beslutninger fra guvernøren eller fra rådsmedlennnernes
side. Rådet, der alene bestod af kompagniets folk, nemlig øens guvernør, købmand,
bogholder samt sekretær, mødtes dagligt for at træffe beslutninger af vigtighed for øen.
Indbyggeme på St. Thomas fik alene plads i det Ordinære Råd, hvis beslutninger kumle
appelleres til det Sekrete Råd. Foruden de fire mest forstandige og dygtigste af indbyg
gerne bestod det Ordinære Råd af et sekretrådsmedlen samt fire lovkyndige assistenter.
Under det Ordinære Råd fandtes Bytingsretten, hvis afgørelser kunne appelleres til det
Ordinære Råd. Som protest over denne ordning nægtede indbyggerne på St. Thomas at
deltage i det Ordinære Råds arbejde, der først fra 1708 reelt syntes at træde i funktion.
Bro Jørgensen, s.200/01, Westergaard, s.l85.
1” VgKs brev til kongen 13/2 1716: s.270 279 Supplikationskopibog 1698 19/1 1717
27/4 (VgK 36), Homby, s.80, Westergaard, s.l90.



samt at denne afgift per lov var pålagt samtlige af rigets undersåtter. Også
kravet om øget myndighedsbeføj else i form af medbestemmelse i juridiske
sager blev pure afvist. Til de øvrige seks punkter fastholdte kompagniet sin
ret til betaling af slaver købt i 1707, dog med beregning af 6%'s rente som
var almindelig købmandsskik i stedet for de ellers aftalte 8%. I forbindelse
med de bortløbne slaver og opbragte skibe var kompagniet villig til at yde
hjælp i form af international diplomati, såfremt tilstrækkelig dokumentation
herfor blev forelagt kompagniet] 12

Dette var således udgangspunktet for det mæglingsforsøg, som kon
gen d. l4. april 1716 pålagde de fire gehejmerådsmedlemmer Chr. Sehe
sted, Fr. Cl1r. Adeler, Chr. Berregard og Jens Kuur at gemremføre, hvor alle
fire enten var betroede embedsmænd eller dommere udi højesteret og byret
ten.I 13 Ifølge gehejmeråderne bestod konflikten i, at VgKs direktører ”be
raaber sig paa den demlem Allernaadigst meddeelte Octroy, hvorved landet
er givet dem'1emtil'Eyendom”, mens "de Udskikkede fi'a St. Thomas deri
mod paastaar, at de ere fri folk, og begierer, at Negocen dennem icke paa
alt for utaalelige Conditioner maa vorde beskaaret, med mindre, at de der
ved Skal have anlefiillli lis at qUiterev1a11rdet..r. ?”r For kongemagten ansås ”dette
Verk at være af den Vigtighed, saavel i requard til Eders Kongelige Majes
tæts Interesse ved Negocens Opkomst, som og for Interessenterne udi
Compagniet, som have forstragt deris reede Midler. . ..“4

For mig at se indrammede disse citater kernen i konflikten, for på
den ene side stod indbyggerne på St. Thomas og krævede større frihed, der
samtidig var ensbetydende med en reduktion i VgKs beføjelser og derved
en trussel mod kompagniets fortsatte eksistens, og hvor det formentlig var
denne følelse af eksistentiel' krise, der fik kompagniets fire direktører til at
fremstå som en fælles enhed. På den anden side stod kongemagten og hav
de behov for at pleje sine nationaløkonomiske interesser. Derindimellem
kom hensynet til participanternes efterhånden ret så betragtelige investe
ringer i kompagniet, hvor spørgsmålet var, hvorledes disse investeringer
ktmne/skulle sikres?

Kompagniet følte vitterlig sin 'eksistens truet, for direktørerne mente,
at de deputerede ” sögt, og endnu söger at kuldkaste Compagniet”, hvorfor
de bad kongen om ” Allernaadigest Octroye kraftig vil beskierme, ..” Vide
re mente direktørerne, at ifølge oktroj en var St. Thomas deres ejendom,

“Z Dir. brev til de deputerede 28/10 1715: Direktionsprotokol 1697 19/11 1734 25/2
(VgK 15), Dir. brev til kongen 13/2 1716: s.273 278 Supplikationskopibog 1698 19/1
l7l7 27/4 (VgK 36).
“3 Westergaard, s. 1 90
“°' Citater: Gehejmerådsmedlennnernes brev til kongen 23/5 1716, Koncepter og indlæg
Vestindiske Sager 1699 1754 (DK D3 7).



(hvorfor de implicit havde ret til at gøre, som de mente bedst), og såfremt
indbyggerne opnåede retten til frihandel, blev oktrojen værdiløs, idet kom
pagniet, uden det fomødne indtægtsgrundlag, alene ville have forpligtigel
serne og udgifterne i forbindelse med vedligeholdelsen og udrustningen af
Christiansfort. Endelig udtalte direktøreme direkte, at indbyggerne med
”deris begiering sigter alleeneste for at hindre Compagniet i deris Negocie,
og drage Myndigheden til sig self, ” og at de vil ” have lige Myndighed
med Directeurerne”.l 15

7.3.2: Kommissionsudvalgets arbejde:
Det første mæglingsforsøg mislykkedes, så efter endnu en resultatløs

forhandlingsrunde d. 18. maj forslog de fire gehejmerådsmedlemmer kon
gen at nedsætte et kommissionsudvalg, der sammen med medlemmer fra
Politi og Kornmercekollegiet skulle bestå af kompagniets participanter og
uvildige købmænd i forhold til den transatlantiske handel, for på den måde
at få en endelig og brugbar 'løsning.“6 Ved at nedsætte en kommission be
stående af kongens embedsmænd, af fagkyndige handelsmænd og afkom
pagniets investorer sikrede gehejmeråderne sig at tilgodese is.ær_ k ongens fog
investoremes ønsker. Embedsmændene og købmændene ville formentlig
argumentere ud fra en overordnet national og handelsmæssig interesse, der
ikke nødvendigvis direkte tilgodeså den transatlantiske handel. Ved ikke at
tage udgangspunkt i hverken de deputeredes eller kompagniets interesser
sigtede man formentlig efter en bredere løsning, og ved at inddrage inve
storerne sikredes på forhånd deres accept, hvorfor en eventuel senere mod
arbej delse herfra var udelukket. Implicit betød dette, at participanterne til
trods for deres umiddelbar_tilbagetrul :ne rolle var en magtgrupper, der måt
te tages og som blev taget alvorligt.

Resultatet af kommissionens arbejde bar da også tydelige præg af
gruppens sammensætning. Således foreslog kommissionen en imødekom
melse af de deputeredes krav om frihandel på Amerika og Europa med und
tagelse af København, Hamborg og Bremen. Kompagniet skulle dog have
forkøbsret på alle varer, men ikke til 1/6 billigere end markedspris, og ind
byggerne var forpligtig til at holde kompagniet tilstrækkeligt med varer til
dækning af en fuld returlast. Disse rettigheder blev givet indbyggerne på St.
Thomas, idet kommissionen mente, at VgK havde svigtet sine forpligtigel
ser overfor øen ved ikke at levere tilstrækkeligt med varer og slet ikke til
konkurrencedygtige priser. Kommissionen satte spørgsmålstemr ved kom

“5 Citater: Dir. til kongen 1372 1716, f2.70,274,276,279: Supplikationskopibog 1698
19/1 17 17 27/4 (VgK 36).
“É Gehejmerådsmedlemmernes brev til kongen 23/5 1716, f.3: Koncepter og indlæg
Vestindiske Sager 1699 1754 (DK D37).



pagniets ret til sine skatteprivilegier, når det ikke levede op til sine pligter,
ligesom den overvejede, hvilken økonomisk og social tilstand St. Thomas
ville have været i, såfremt indbyggerne ikke havde drevet frihandel? _Netop
på grund af øens tidligere positive erfaringer med frihandel fandt kommis
sionen det forsvarligt at frigive handelen, uden at kompagniets oktrojrettig
heder derved blev brudt. Kommissionen argumenterede således ud fra et
generelt ønske om økonomisk fremdrift og velstand for øen, ligesom plan
temes trussel om fraflytning fra øen blev taget alvorligt. Videre skulle kom
pagniet informere planterne om, hvor mange skibe de agtede at sende til
Vestindien. Dette var direkte modsat den tankegang direktionen havde ud
trykt i sin forestilling om, at planteme skulle informere kompagniet om,
hvor mange afgrøder de forventede i en given sæson, (s.50).1 17 Kompagniet
var ikke berettiget til 6te og l0de skattebetaling ved fraflytning fra St. Tho
mas, idet hverkenuoktrojen eller landets love foreskrev denne rettighed, og
det faktum, at St. Thomas var givet VgK' til ejendom, forandrede ikke for
holdene, idet kompagniet var underlagt kongen og kongeriget. I spørgsmå
let om mere myndighed til indbyggerne på St. Thomas fandt kommissionen
det _ø_n_sk__e1_igt___at drage .nyttv a'f_ gode I11fi_.t111t?S.l<,;ers.eks_pertise,. hvorfor de...an. .....
befalede indbyggernes deltagelse, når afgørelserne ikke relateredes til sager
af interesse for kompagniet. Slutteligt anbefalede kommissionen kompag
niet at sætte fæstningen Christiansfort i forsvarlig stand med henblik på af
værgelse af eventuelle angreb udefra.1 13

7.3.3: Gehejmekonseillets anbefaling:
På baggrund afkommissionens arbejde kom gehejmekonseillet så d.

17. og 22. juli 1 716 med deres endelig indstilling, som kongen fulgte til
punkt og prikke. I hovedtræk fulgte gehejmekonseillet kommissionens an
befalinger, dog med enkelte væsentlige forandringer.

Gehejmekonseillet var enig med kornmissionen i dens tanker med
hensyn til indbyggernes ret til frihandel med undtagelse afKøbenhavn,
Bremen og Hamborg, at kompagriet havde forkøbsret til alle varer, men
ikke til l/6 billigere end almindelig markedspris, samt at indbyggerne var
forpligtiget til at forsyne kompagniet tilstrækkeligt med varer til fulde re
turlaster. Ifølge gehejmekonseillet skulle det sidste alene gælde frem til
ultimo maj hvert år, og disse rettigheder blev givet indbyggerne på St. Tho
mas, fordi kompagniet i hele dets eksistens ikke havde været i stand til at
forsyne øen tilstrækkeligt med varer. Men såfremt kompagniet kom i bedre

117 Konnnissionens betænkning til kongen 11/6 1716, f.l 8: Koncepter og indlæg
Vestindiske Sager 1699 1754 (DK D37).
“E Kommissionens betænkning til kongen ll/6 1716, f.8 14: Koncepter og indlæg
Vestindiske Sager 1699 1.754 (DK D37).



stand og kunne indfri sine forpligtigelser, bortfaldt indbyggernes ret til fri
handel, og kompagniet ville genovertage sine monopolrettigheder. Faktisk
så fremskyndede man demre handling, idet den økonomiske handelsgevinst
ville forblive inden for landets grænser til glæde for dets undersåtter.' En
delig mente gehejmekonseillet, forskelligt fra kommissionen, at VgK' skulle
have total monopol på handel og transport af slaver. Ovenstående var såle
des gældende med undtagelse af slavehandelen, der var så lukrativ, at kom
pagniet skulle have det fulde udbytte heraf.“9 Inspirationen til demre sidste
ide var formentlig hentet direkte fra VVIC, der på tilsvarende vis i 1648 (ca.
70 år tidligere) havde frigivetkompagniets handelsrettigheder til landets
undetsåtter, netop med undtagelse af slavehandelen, fordi den var så lukra
trv.

Vedrørende fraflytningsafgiften indstillede gehejmekonseillet til en
mellemløsning mellem de deputeredes krav og kommissionens forslag,
nemlig at indbyggerne alene betalte l0de til kompagniet, såfremt man flyt
tede udenfor helstaten Danmark. Dette blev foreslået underhensyntagen til
muligheden for individuelle forhandlinger med kompagniet om bedre ord
ninger, _rl_ige§.O_!11( dette modsvarende fraflytningsbetingel_s,erne__ på de.. ojnlig. ,
gende 'øer i Vestindien. Med hensyn til øget myndighedsbeføjelse til ind
byggerne, derhavde man forhandlet sig frem til, at det Sekrete Råd på St.
Thomas ikke længere skulle afgøre juridiske sager, men at disse blev af
gjort af det Ordinære Råd, hvis afgørelse kunne appelleres direkte til kom
pagniets direktører. Dog anbefaledes det, at retssagerne fortsat blev afholdt
på dansk. Slutteligt kom konseillet med en kraftig henstilling til VgKs di
rektører, om” at sette festningen i en forsvarligere Defension helst i disse
Krigs tider,” og at direktøreme ”anbefaledes [guvernøren] denne misbrug at

1 .

styre og er forunderligt at bemelte Directeurer undertiden klager at de ey
kunde bekomme ladning paa Landet for deris skibe, naarde self tillader
Commandanten saaledes at negotiere med Landets Ware. . ...”m

Overordnet set betød dette, at gehejmekonseillet tilgodeså både
VgKs og de deputeredes interesser. På de tre væsentligste punkter blev der
fundet en for begge parter acceptabel løsning, hvilket formentlig skal ses
som en bevidst handling fra gehejmekonseillets side. Indbyggeme på St.

“Q Gehejrnerådsmedlermnernes betænkning til kongen 17.17 1716, f.4,6 12: Koncepter
og indlæg Vestindiske Sager 1699 1754 (DK D37).
12° Postma, s.24.
12' Citat: Konseillets betænkning til kongen 22 juli 1716: koncepter og indlæg
Vestindiske Sager 1699 1754 (DK D37).
Gehejmerådsmedlemmemes betænkning til kongen 17/7 1716, f.12 15: Koncepter og
indlæg Vestindiske Sager 1699 1754 (DK D37).



Thomas fik lovliggjort deres handel med omverdenen, samtidig med at
kompagniet bevarede handelsrettighederne på København, Hamborg og
Bremen, bevarede monopolretten på handel og transport af slaver, fik mu
ligheden for at genovertage alle handelsområdeme samt bevarede forkøbs
retten til øens produkter. Ved alene at lade indbyggerne betale tiende til
kompagniet ved en decideret fraflytning fra helstaten, opnåede kompagniet
at få et udbytte af sin investering i indbyggerne, samtidig med at indbyg
gerne ikke blev stillet ringere end regionen som helhed. Endelige blev ind
byggerne på St. Thomas ikke tildelt en større myndighed, men de opnåede
nogle rettigheder, der forbedrede deres situation i forhold til guvernør Cro
nes magt, samtidig med at kompagniet bevarede sin fulde autoritet på øen.

Alt i alt betød forslaget, at VgK bevarede både oktroj en og myndig
heden over St. Thomas, mens de deputerede opnåede den efterstræbte fri
hed. Ganske vist.ikke så vidtgående som ønsket, menderes daglige han
delstransaktioner var blevet lovliggj ort, ligesom deres juridiskeforhold var
blevet styrket. Men for mig 'at se var det hverken VgKs eller de deputeredes
interesser, der gjorde forskellen, men ene og alene helstatens samlede nati
onal økonomiske interesser. For mig at se opnåede de .dep.uterede alene .
handelsfrihed, fordi dette på det givne tidspunkt bedst tjente landets interes
ser. Udgangspunktet for kongemagten var ønsket om en velfungerende han
del med et godt økonomisk afkast til gavn_for alle 'landets undersåtter, hvor
den oversøiske handel helst skulle varetages af landets forskellige handels
kompagnier. Men idet VgK ikke formåede at varetage handelsinteresserne i
Vestindien på bedst mulig vis, blev disse overgivet til indbyggerne på St. .
Thomas. I dette tilfælde var selve opretholdelsen afhandelstransaktionerne
vigtigere end hvem, der udførte handelen. Dette forklarer samtidig, hvorfor'
kompagniet forbeholdtes retten til at få genoverdraget alle handelsområder
ne, såfiemt det lykkedes kompagniet at etablere en kontinuerlig og frugtbar
handel til og fra St. Thomas. Også VgKs bevarelse afhandelsrettighederne
på København, Hamborg og Bremen, kompagniets forkøbsret til øens pro
dukter, samt deres monopol på slavehandelen skal forstås ud fi^a denne be
tragtning. Alle tre rettigheder sigtede på ønsket om kompagniets håndtering
af handelsaktiviteterne i Vestindien, der netop skulle sikre hj embringelsen
af de oversøiske varer og værdier til Danmark.

Også de to øvrige kompromiser var tillige underlagt disse tanker.
Reelt ønskede kongemagten økonomisk at udnytte indbyggerne på St. Tho
mas mest muligt, men samtidig skulle mani sin skattepolitik være konkur
rencedygtig i forhold til de omliggende øer, for ikke at skræmme eksiste
rende beboer samt eventuelle tilflyttere og derved god arbejdskraft bort.
Gehejmekonseillets anbefaling af tiende betaling var således et kompromis
mellem statens økonomiske interesser og de deputeredes trussel om fin



flytning fra St. Thomas, hvilket igen forklarer, hvorfor gehejmekonseillets
anbefaling var forskellig fra kommissionens. De deputeredes forbedrede
juridiske forhold skal alene forstås ud fra et ønske om at begrænse guvernør
Crones magtmisbrug. Ved at flytte sagsforholdene fra de Sekrete Råd over i
det Ordinære Råd med direkte appel til direktørerne i København blev gu
vemørens indflydelse begrænset, samtidig med at direktionen i København
fik et hurtigere og bedre kendskab til eventuelle misforhold. Gehejmekon
seillet ønskede ikke at fiatage kompagniet sin overordnede myndighed på
øen, hvilket tilkendegives i beslutningen om, at alle retssager fortsat skulle
føres på dansk.

.7.4: De sejrende parter under kongens magt:
' Med disse betragtninger mener jeg, at alle tre parter, de deputerede,

VgK og kongemagten kom sej rende ud af denne disput, måske endda mest
den sidste. De deputerede, fordi de fik den ønskede handelsfrihed samt bed
re justitsforhold, VgK fordi de bevarede deres videre. eksistens, og kongen
fordi han i sin rolle som mægler formåede at sætte sine og landets økono
miskegintöfesser_høj__ere____end selve den aktuelle konflikt. __ _ ._

På tilsvarende vis som sin far i 1697 havde kong Frederik d.4 en
større indflydelse på de overordnede eksistentielle forhold omkring VgK,
end de almindelige daglige forretninger gav udtryk for. Kongens interesse i
konflikten og hans aktive deltagelse i løsningen af denne afspejlede måske
hans vurdering af kompagniets samfundsmæssige betydning, ligesom hans
far havde gjort ca. 20 år tidligere. I 1671/74 blev VgK etableret som et øko
nomisk middel for Christian d.5 i hans politiske styring af Danmark, og i
1697 havde Christian d.5 anvendt sin indflydelse i kompagniet med henblik
på at fremme landets nationaløkonomiske interesser. På tilsvarende vis blev
WIC i Holland etableret i 1621 og videreført i 1674 som et udenrigspolitisk
middel for Generalstatenm Ud fra dette er det tænkeligt, at VgK fortsat i
1716 var kongens middel i dennes gennemførelse af landets økonomiske
politik. Dette forklarer måske også, hvorfor kongen modsat VgKs direktø
rer tog de deputeredes klager alvorligt. Formentlig betragtede kongen lige
som VgKs direktører de deputerede som simple bønder, men forskelligt fra
kompagniet ønskede kongen noget af de deputerede, hvorfor han reagerede
på deres henvendelse til ham. På grund af kongens interesse i de deputerede
og deres problemer, blev deres magtandel større end kompagniets direktion
havde tillagt dem.

112 Postma, s.14 16,25,36_/37, Westergaard, s.9/l0,l2,18,2.4,3l/32, Justesen, s.299,
Homby, s.9,18,20, Feldbæk (1931), s.136/37, do (1986a), s.1_6 18, do (l986b),
s.2l5/16, do, (1993), s.86787,89,93 94.



Men med denne opfattelse bliver jeg samtidig uenig med Wester
gaard og Bro Jørgensen, der enstemmigt mener, at alene de deputerede var
den sejrende part i denne konflikt. Det faktum, at planteme fik handelsfri
hed i Amerika og Amsterdam til de sædvanlige import/eksportafgifter, at
de fik lempeligere skatteforhold, at de fik appelret til VgKs 'direktion og at
de ikke skulle saelge deres varer til l/6 billigere end markedsprisen, når
kompagniets skibe skulle lastes med returvarer, var ifølge Westergaard et
udtryk for statsmagtens fornuftige forståelse for de givne handelsforhold,
og hvor de deputeredes sejr tillige skulle forstås i forhold til guvernør Cro
nes embedsmisbrug. På tilsvarende vis ser Bro Jørgensen konflikten alene i
henhold til de deputeredes synspunkter, hvor han ligeledes mener, at Gehej
merådet favoriserede de deputerede på grtmd afkompagniet manglende for
syningsevne af de på St. Thomas efterspurgte varer til konkurrencedygtige
prisenm Således nedtoner Westergaard og Bro Jørgensen, at kompagniet
fik monopol på handel og transport af slaver, at den vunde handelsfrihed
skulle genoverdrages til kompagriet, såfremt det formåede at forsyne St.
Thomas tilstraekkeligt med varer, og at de accepterede lempeligere skat
teforhold skulle ses i forhold til de i Vestindien gaeldendeforhold i øvrigt. .:
For migu at se overser både Westergaard og Bro Jørgensen Gehejumeråds
medlemmernes brev til kongen af d. 23. maj 1716, hvor kernen i_ konflikten
blev skitseret, nemlig: kompagniets angst for dets fortsatte eksistens, hen
synet til landets nationaløkonorniske interesser, og både landet ogkompag
niets behov for planterne på St. Thomas med hensyn til øens fortsatte ud
vi1<1i11g.*24 l S

. Netop det manglende kendskab til indholdet af dette brev samt en
manglende perspektivering afhele sagsforløbet i forhold til hele resultatet,
og igen i forhold til alle de ranuner, hvorunder konflikten udspillede sig, er
for mig at se årsagen til Westergaard, Bro Jørgensen og mine modsatrettede
konklusioner. Jeg mener, at spørgsmål som, hvorfor var kongen interesseret
i de deputeredes krav, når kompagniet ignorerede dem og igen ud fra dati
dens opfattelse af, at planteme som jaevne borgere og bønder først og frem
mest skulle tjene kompagniets interesser, ud fra hvilke kriterier agerede ge
hejmerådet anderledes end kommissionen og hvorfor imødekom man kra
vet om handelsfrihed, når merkantilisme var datidens økonomiske grundop
fattelse, mangler at blive stillet. Jeg mener endvidere, at Westergaard mere
tolker ud fi'a sin egen tid end ud fra 1700 tallets økonomiske opfattelse, når

123 Westergaards, s.l9l/92, Bro Jørgensen, s.l95 196.
124 Se s.5l samt note 114.
Det er også med beklagelse at måtte konstatere, at hverken Westergaard eller Bro
Jørgensen i deres noter henviser til omtalte brev under Koncepter og indlaeg til
Vestindiske Sager DK D37. Westergaard, s.l90~l92, B1'o Jørgensen, s.293.



han siger, at planternes vundne handelsfrihed var et udtryk for statsmagtens
”intelligent grasp of commercial matters considerably in advance of that
generally held in Danish administrative circles of the early eighteenth
century.”12° Merkantilisme var den økonomiske grundopfattelse i l7Ö0
tallet, og ikke den senere liberalisme med forståelse for den økonomiske
nødvendighed afprivates handelsfrihed.

7.5: Moths personlige magt og interesse i kompagniets handel:
Den 24. aug. 1716 kom kongen med sin resolution i sagen mod de

tre deputerede, og som naevnt valgte kongen at følge gehej mekonseillets
indstilling. Tilsyneladende ønskede VgKs direktører at rette sig efter kon
gens diktat, hvilket de direkte gav udtryk for i de efterfølgende direktions
resolutioner, ligesom de i deres generalmessiv til interimsguvernør Bredal
den 24. dec. 1716, med henvisning til kongens resolution, gav ordre om
istandsættelse af Christiansfortlzfi

Allerede inden den 24. aug. havde Moth, Schupp, Rostgaard og Roh
de diskuteret muligheden for at sende et handelsskib til Vestindien, og til
syneladende havde sagsforholdet mellem VgK og de deputerede fia Vestin
dien ikke forandret de interne uoverensstemmelser mellem kompagniets di
rektører. Præcis som tidligere stod Moth nemlig alene i sine meninger og
synspunkter, ligesom han fortsat fremstod, som den mest magtfulde og ini
tiativrige af de fire direktører.

Umiddelbart inden kongens resolution af 24. aug. ønskede Schupp,
Rostgaard og Rohde at istandsætte kompagniets skib ”Kronprinsen”, der lå
til kaj iKøbenhavn, og endnu i 1716 at gennemføre en handelsrej se direkte
til Vestindien. Moth modsatte sig kraftigt denne ide, idet rej sen, efter hans
mening, ville være for kostbar, eftersom det tiltænkte handelsskib var for
lille, hvilket igen ville resultere i en tabsgivende forretning for kompagni
etm Dog stod det Schupp, Rostgaard og Rohde frit for at gennemføre de
res ide, men i så tilfælde truede Moth med at opsige egne og andre bekend

I” Citat: Westergaard, s.l91.
126 D; 8. aug. 1716 afgik guvernør Crone ved døden, hvorefter Bredal med flest stemmer
blev udnævnt til interimsguvernør af øens indbyggere. Dir. til Bredal 24/ 12 1716: f.8,
17,26 32,55 62 Amerikanske og afrikanske kopibog 1716 24/12 1727 27/10 (VgK 55),
kongen til dir. 23/8, 24/8 1716: 1706, 1715 16 dokumenter vedk._de fra indbyggerne på
St. Thomas afsendte deputerede (VgK 133), dir.resolution 29/8 1716: Direktionsproto
kol 1697 19/11 1734 25/2 (VgK 15), 'Westergaard, s.l92, Bro Jørgensen, s.205, Hom
by, s.81.
1” Moths argumentation fremstår fragmenteret i kilden, idet Moth i kilden henviser til
en tidligere mundtlig afgivet argumentation. Dir.resolution 19/8 1716, f.76 77: Direkti
onsprotokol 1697 19/11 1734 25/2 (VgK 15).



tes betragtelige økonomiske midler i kompagniet. Formentlig blev truslen
taget alvorligt, idet Moth tidligere havde gennemført lignende handling
er.128 I hvert fald skete der intet videre før d. 3. sept., hvor Moth nu, efter
kongens resolution, ønskede at afskíbe et større handelsskib til Vestindien,
samt at reparere og klargøre ”Kronprinsen” med henblik på en slavetrans
port fra Guinea til St. Thomas. Ifølge Moth var forskellen fra tidligere, at
nu var planterne på St. Thomas forpligtiget til: ”at kaste retour Ladning til
et skib”, og ”eftter dend priis, som det paa omliggende Eilande gelder”.l29
Med kongens resolution var handelsforudsætningerne ifølge Moth forbed
ret, hvorfor det nu var forsvarligt at afsende handelsskibe, og Moth frem
lagde en 10 punkts køreplan, der bl.a. indeholdte forslag til køb af et større
handelsskib fra Sal. Mathias Abbestees enke, ansættelse af en pålidelig og
dygtig kaptajn, den fremtidige administration af St. Thomas og finansiering
af de to forestående afskibninger samt planer om tre årlige afskibninger,
herunder et årligt slaveskibivia' Guinea.130 Forskelligt fra Schupp, Rost
gaard og Rohdesinitiativ skete der nu noget, for ikke alene sørgede Moth
for egne og venners betragtelige økonomiske indskud i kompagniet til fi
nansiering af de to forestående afskibninger, men frem til årets. udg ang. stod
Moth flere gange i spidsen for de afltoldte direktionsmøder, der udmundede
i indkøb afvarer fra Holland samt forsikringsbetaling til skibet ”Alette”.
Alt dette skete dog ikke uden yderligere kontroverser mellem Moth og
Schupp, Rostgaard .og Rohde.m

Perspektiveres dette til magtteorierne (s;15) formåede Moth forskel
ligt fra Schupp, Rostgaard og Rohde at nå sine mål. Det var Moths initia
tiver og interesser, der blev gennemført, bl.a. på grund af trusler om økono
miske sanktioner fra Moths side, såfremt modstandernes tanker og ønsker
blev iværksat. Om andre former for tvang eller autoritet var blevet anvendt,
vides' ikke, men i magtbytteforholdet mellem kontrol og indflydelse stod
Moth stærkest. Ifølge teorien er ressourcer en forudsætning for magt, samt
at man er villig og har et motiv til at anvende sine ressourcer. Ikke alene
havde Moth ressourcer i form af penge og venners penge, men han havde
tillige ressourcer i form afviden og forbindelser, Moths viden om de

'23 Mofll til dir. 4/5 og 19/3 1716, f.75 77: Direktionsprotokol 1697 19/11 1734 25/2
(VgK 15).
'29 Citat: Moth til dir. 3/9 1716, f.77 78: Direktionsprotokol 1697 19/11 1734 25/2
(VgK 15).
'in Dir.resolutioner af 19/8, 29/8 1716 samt Moth til dir. 4/5, 3/9 1716, f.75 73:
Direktionsprotokol 1697 19/11 1734 25/2 (VgK 15).
Hi Dir.resolutioner 14/9 til 1/12 1716, f.7S 80: Direktionsprotokol 1697 19/11 1734
25/2 (VgK 15), div. nytegnede lån til komp. i sept. 1716, f.51,58 70 1708 1728:
Obligationers, kontrakters og anvisningers kopibog (VgK JO).
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transatlantiske handelsforhold, rentabiliteten i en afskibning, samt hans for
bindelser til andre handels og skibskyndige personer gav ham (sammen
med hans økonomiske ressourcer) en given magtposition, som Moth var
villig til at anvende, men hvad var hans motiv?

Efter Christians d. 5 ”s død koncentrerede Moth sig primært om sit
leksikografiske arbejde, og eneste indikation i kildeme på et eventuelt mo
tiv fra Moths side var hr. de Repaires anklage i 1714 om, at guvernør Crone
ftmgerede som Moths lakaj til skade for den øvrige handel på St. Thomas,
(s.43/44). Anklagen skulle forstås således, at guvernør Crones ulovlige han
delstransaktioner på St. Thomas var iværksat og finansieret af Matthias
Moth. Ikke overraskende afviste VgKs direktion blank anklagen, og i hen
hold til kildematerialet var en irettesættelse fra kongens side med henblik
på at stoppe guvernør Crones embedsmisbrug, den eneste konsekvens sa
gen fikm Om anklagen m_od..Crone/Moth var sandfærdig eller ej vil for
mentlig aldrig' entydigt kunne afldares, men sættes anklagen i forhold til
den korruption, deri al almindelighed var gældende på daværende tids
punkt i både Afrika og Vestindien blandt danske og andre europæiske kom
pagniansatte, var det sandsynligt, at anklagen mod Moth var sand.133
Såfremt dette var tilfældet, var Moths motiv til at ville anvende sine res
sourcer, at han ønskede at pleje sine egne (og formentlig også nogle af sine
venners) økonomiske interesser.

7.6: Kongens fortsatte magt i VgK:
Endnu engang markerede kongen sig overfor VgK, når kompagniet

ikke selv formåede at løse sine problemer. På grund af de tre deputeredes
gå på mod og stædighed i forbindelse med deres anklageskrift overfor VgK
befandt kompagniet sig i en eksistentiel krise .i årene 1715/16, hvor det med
kongens mellemværende lykkedes kompagniet at fortsætte sine aktiviteter.
Forskelligt fra sin far havde Fi:ede'rik d.4 ikke loyale udpegede embeds
mænd siddende som direktører i VgK, meni kraft af sit absolutistiske
magtgrundlag havde han som kongen ret (og pligt) til at blande sig i sager
af national interesse, hvilketvar tilfældet her. Landets samlede nationaløko
nomiske interesser ville komme under pres, såfremt det lykkedes de tre de
puterede fra St. Thomas at gennemføre deres ønsker, nemlig at handelsakti

'32 Hr. de Repaire til dir. 22/10 1714, kong Frederik d.4 til dir. 22/10 1714: koncepter og
indlæg Vestindiske Sager 1699 1754 (DK D37), Bøggild Andersen/Kristensen, s.80.
'33 Således menes Crone at være inspireret af sin forgænger guvernør Didrik Mogen
sens, der siges at have benyttet sin stilling til at pleje egne private handelsinteresser. I
Guinea sås ofte, at nyudnævnte guvernører hj emsendte generalbreve til kompagniets di
rektion, hvori de redegjorde for forgængerens misligholdelse af sit embede. Guvernør
Boye til dir 18/8 1711, bogholder Peder Østrup til dir. 1714 1716: Breve og dok. fra
Guinea (VgK 121), Bro Jørgensen, s.l93/94,203, Nørregaard, s.1l6 118,120,122, 125.
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viteteme fra St. Thomas skulle gå uden om VgK og derved helstaten Dan
mark. De deputeredes magtgrundlag var således alene forbundet med deres
trussel om økonomisk tab for helstaten. Kongen tog truslen alvorligt _og
fandt det nødvendigt at mægle i striden mellem de deputerede og VgKs di
rektion, hvor kongen lod hensynet til landets interesser gå forud for både
kompagniets og de deputeredes synspunkter.

VgKs.problemer skyldtes bl.a. interne uroligheder i direktionen, _
hvor Matthias Moth stod i et modsætningsforhold til kompagniets øvrige
tre direktører. Ligesom tidligere havde Moth en fremtrædende position i
kompagniet, men forskelligt fra 1697 var hans magt nu foruden penge og
personlige kontakter forbundet med hans viden om transatlantiske handels
forhold. Om Moths viden stammede fra hans mange år i kompagniet eller
fra hans egne forretningserfaringer som privat handelsdrivende på Vestin
dien skal være usagt, men de inteme uoverensstemmelser gjorde direktio
nen handlingslammet til skade for kompagniets fortsatte handelsaktiviteter.
Kun modstræbende ønskede Schupp, Rostgaard og Rohde at koncentrere
sig om kompagniets aktiviteter, mens Moth tog initiativet til konkrete
_hand:linger. Gennem årene havde Moth genvundet den magtpositio.n,'~ han
umiddelbart mistede i 1697, mens de københavnske storkøbrnændfhoved
participanter ikke benyttede sig af den magt, de i .1697 havde oparbejdet.
Gennem hele processen forblev hovedparticipanteme passive, og det var
alene på grund af deres økonomiske relationer til kompagniet, at de blev
inddraget i mæglingsprocessen.

7.7: Historikernes vurderinger:
Sammen. holdes ovenstående med især Feldbæks vurderinger om

kring magtstrukturen i VgK, synes de deputeredes sag mod kompagiiet at
understøtte hans synspunkt om, at kongens interesse i VgK skal vurderes på
baggrund afDanmarks økonomiske og politiske interesser, og at disse in
teresser gik forud for kompagtiets. Men forskelligt fra tidligere var kon
gensmagt nu mere baseret på hans absolutistiske rettigheder end på hans
administrative og/eller private kontakter til kompagniets direktører, og
magtbalancen mellem kompagiiets direktion og participanter var atter for
skubbet til fordel for direktionen, der endvidere oplevede interne uoverens
stemmelser, der tilsyneladende havde en indvirkning på de daglige forret
ningsdispositioner. Atter var Moth den magtfulde direktør, hvis position nu
foruden penge og kontakter var bundet op på hans personlige viden og
kendskab til de transatlantiske handelsforhold, men alle disse forandringer i
kompagniets magtstruktur giver Feldbæks analysevinkel ham ikke basis for

134at vurdere.

'34 Feldbæk (1986a), s.16 17/18, se s.l0 11.
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Anderledes end Feldbæk tillægger Westergaard og Bro Jørgensen de
deputerede fra St. Thomas en vis magt på grund af deres gennemslagskraft
overfor VgK. Dog udelader de begrundelsen herfor, nemlig at de deputere
de alene kunne opnå en given position, fordi staten anvendte dem som et
middel til at nå sine nationaløkonomiske målsætninger. Indbyggeme på St.
Thomas fik således ikke magt i kraft af sig selv som gruppe eller som en
kelt individ, men alene i kraft af den ftmktion de havde overfor staten.
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8.0: VgKs magtkonstellationer under og efter købet af St. Croix:
I tiden efter 1716 fortsatte styrkeforholdet mellem VgK og planteme

på St. Thomas. Først med slutningen af Store Nordiske Krig i 1720/21 lyk
kedes det kompagniet at genoptage sine transatlantiske aktiviteter, men til
trods for et ønske herom formåede VgK ikke at levere tilstrækkeligt med
forsyninger til St. _Thomas.,1 1724/25 gav kompagniet endelig efter for
presset og frigav alle sine handelsområder, med undtagelse afhandel og
transport af slaver. Rentabiliteten i kompagniets slaveaktiviteter blev gen
nem årene jævnligt diskuteret. Bl.a. viste VgKs sekretær Frederik Holmsted
gentagende gange, at kompagniets totale udgifter ved slavehandelen over
steg indtægterne. Flere forskellige løsningsforslag blev forsøgt gennemført,
herunder at VgK opfordrede de private handelsmænd til at deltage i slave
handelen, men trods kompagniets gentagende redningsforsøg af slavehan
delen, udeblev resultaterne. Fra begyndelsen afhavde _sekretær.Holmsted
været modstander af kompagniets deltagelse i slavehandelen, ogi 1727 gik
han endda så langt til direkte at råde VgKs direktion til at stoppe sine han
delsaktiviteter med slaver. 333

,_ t Kompagniets økonomiske problemer var også knyttet sainmen smed
de inteme problemer, som guvernementeme både i Guinea og på St. Tho
mas oplevede. I Guinea var Christiansborg underlagt de inteme afrikanske
politiske forhold, der til stadighed generede fortets handelsaktiviteter, lige
som intern korruption, både i Guinea og på St. Thomas, undergravede kom
pagniets forretningsområder. I Guinea var der en relativ hyppig udskiftning
af guvernører, der alle udenom kompagniet drev egen handelsvirksomhed.
Det var næsten mere reglen end undtagelsen, at guvernøren, med henblik på
at indgå egne handelsaftaler, benyttede sig af kompagr1iets position og kon
takter. På St. Thomas viste korruptionsproblemet sig i form afplanternes
og guvernøremes store gældsposter til kompagniet. Naturfænomener som
orkan, tørke og dårligt høstudbytte havde gældsat flere af planterne tilkom
pagniet, der som følge af utilstrækkelig administration, bl.a. på grund af
dårligt uddamlet personale, slap de af sted med en begrænset tilbagebeta
ling. Forholdene forværredes af en ”laden stå til holdning” hos de forskel
lige guvernører, der også geme selv kiggede i kompagnikassen.33`3 `

Kompagniets problemer blev ikke mindre af den lav konjtmktur Dan
mark oplevede i 20 året efter Store Nordiske Krig. De øgede skatteudskriv
elser til dækning af krigsudgifteme samt en stagnation i handelen fik priser
ne på landbrugsprodukterne til at falde så drastisk, at mange godser gik

'33 Westergaard, sl50 154,194/95,201, Bro Jørgensen, s.2l 1, 241/42, Nørregaard,
s.149 150, Justesen, s.360 362.
'33 Westergaard, s.l72 174,184, Bro Jørgensen, s.206,208 14,229/30, Nørregaard,
s.119 228,158, Homby, s.88.
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konkurs. Som modtræk hertil ønskede staten at reducere importen samt at
fremme eksporten, hvilket bl.a. handelskompagnierne skulle være med til at
gennemføre. I 1731, året efter sin tronbestigning, gennemførte Christian d.6
større skattelettelser, ligesom hani 1735 indførte total importforbud af
korn. Først i begyndelsen af 1740'erne vendte konjunkturerne sig.333

I 1716 var det lykkes guvernør Erik Bredal at okkupere øen St. Jan,
der i 1733 var en velkultiveret ø med spredte bosættelser og et dårligt for
svarsværn. Dette samt et tiltagende misforhold mellem slaverne og planter
ne resulterede i slaveoprøret af nov. 1733, der først ultimo maj 1734 blev
nedkæmpet af franske tropper.l33

8.1: Købet af St. Croix som hovedparticipant Fr. Holmsteds projekt:
VgKs direktør Matthias Moth døde 1719 og i begyndelsen af

1730 'erne bestod kompagniets direktion af embedsmændene justitsråd Se
verin Junge og kancelliråd Chr. Berregaard samt handelsmændene Hans
Jørgen Soelberg, Gregorius Klauman, Abraham Kløcker samt grev Ferdi
nand Anthon afDanneskj old og Laurwigen. Som hovedparticipanter var
udnævnt industrimanden og 'kompagniets tidliger_e_.s.ekretæ_r Freder ik Holm
sted samt kancelliforvalter Frederik Seckmalm. Med denne standsfordeling
imødekom direktionen §7 i oktrojen af 1697 _, der foreskrev en direktion be
stående af minimum seks direktører, hvoraf 1/3 skulle være embedsmænd
og 2/3 'skulle være københavnske handelsfolk. Kløcker døde i 1730 og til
syneladende udpegedes ingen efterfølger, men ham, Soelberg, Klauman
samt Holmsted kendte hinanden på kryds og tvært både personligt og fag
ligt. Således var f.eks. Soelberg og Kløcker medstifter af Søassurancekom
pagniet, i hvilket kompagni også 'Holmsted var aktiv.l33 I det hele taget var
Frederik Holmsted en fremtrædende erhvervsperson i København, og i
1716 fik han et kongeligt privilegium på et kattuntrykkeri, og med bag
grund i sit kendskab til VgK rettede Holmsted i jan. 1732 henvendelse til
gehejmeråd grev Carl Adolf von Plessen med henblik på dennes vurdering
af ideen om kompagniets eventuelle erhvervelse af St. Croix. Ifølge Holm
sted reagerede han alene på baggrund af en tidligere fiansk henvendelse, og
d. 18. feb. s.å. præsenterede han ideen for kong Christian d.6, hvor Holm
sted kun fire dage senere, d. 22. feb. 1732, havde fået kongens fuldmagt

'33 Feldbæk (1993), s.73 76,78,86/87,94,97,99 100,103/4, Nørregaard, s.142, Bro
Jørgensen, s.241, Hornby, s.98, Westergaard, s.198,201, Bro Jørgensen, s.241/42.
333 Bro Jørgensen, 217 233, Westergaards, 128,163,165 167,172 174,198.
133 1690 1752 Underretning om kompagniets direktørers og hovedparticipanters til og
afgang (VgK 137),_Westergaard, s.202, Halding, s.10,17,28,30,33 35, Feldbæk
(1986a), s.382 83, Bøggild Andersen/Kristensen, s.79.



med henblikpå videre og afsluttende forhandlinger med fransl<1nændene.333
Tilsyneladende var hele proj ektet af stor vigtighed for Holmsted, for ikke
alene havde han gennemtænkt hele processen til mindste detalje, hvad
angik købs og salgsfordelene for henholdsvis Damnark og Frankrig; men
han havde tillige gennemtænkt hele finansierings og kommercedelen.
Derudover førte Holmsted en art dagbog over hele forhandlingsforløbet,
hvor han geme ville fremstå som en pragmatisk forhandlerf”

Ifølge Holmsted ville erhvervelsen af St. Croix være til stor økono
misk nytte for Damnark, for ikke alene kunne øen ”employres enn stoor
deel af de fattige og Ørkeslöse, som her er det Almindelige til byrde”, men
Danmark ville få muligheden for at eksportere dansk producerede varer til
et helt nyt marked, samt at importere sukker svarende til ca. 160 skibe pr..
år.333 Hertil kom, at indbyggerne på St. Thomas fik en tiltrængt mulighed
for at ekspandere deres produktionsareal. På St. Thomas var j orden på flere
af sukkerplantagerne udpint, og med deres viden og ekspertise kunne plan
terne herfra være med til at befolke og udbygge St. Croix. Den samlede
handelsaktivitet fra St. Croix og Danmark ville få beskæftigelsen til at sti
ge, hv_i_lket alene var positivt 'i en periode med lavkonjunktur. Forat .si_kre
sig. den ønskede udvikling foreslog Holmsted en stram styring i form af lo
ve og missiver, der sigtede mod handelsfrihed for den enkelte købmand,
men med påbud om køb, salg sarnt transport af danske produkter og ydel
ser. Således måtte alene danske varer importeres og eksporteres til og fra
St. Croix, ligesom transporten til og fra øen skulle foregå på danske skibe.
Så i stedet for at beskytte landets nationale økonomiske interesser ved at
yde monopol til VgK blev monopol retten udvidet til også at omfatte lan
dets transatlantiske købmænd. Straffen for overtrædelse af disse påbud var
som tidligere konfiskationraf varer og skibe.333

Holmsted fremlagde både en officiel og en uofficiel begrundelse for
franskmændenes interesse i at sælge St. Croix til danskerne. Den officielle

'33 Holmsted til von Plessen 28/1 1732 og Holmsted til kong Christian d.6 18/2 1732:
(1664 66, 1674) 1732 37, 1742. Dokumenter vedk. øen St. Croix og dens erhvervelse
(VgK 179), Dahl, s.496, Bro Jørgensen, s.240,242.
133 Se s.5/6.
Fag: Protocol Angaaende Dend St. Croix affaire 1732 28/1 1733 26/2: (1664 66, 1674)
1732 37, 1742 Dokumenter vedk. øen St. Croix og dens erhvervelse (VgK 179),
Christensen, s.14.
333 Citat: Holmsted til kongen 18/2 1732: (1664 66, 1674) 1732 3 7, 1742 Dokumenter
vedk. øen St. Croix og dens erhvervelse (VgK 179).
'33 Holmsteds brev til von Plessen 2 8/l 1732 samt Holmsteds brev til kongen 18/2 1732:
(1664 66, 1674) 1732 37, 1742 Dokumenter vedk. øen St. Croix og dens erhvervelse
(VgK 179), Bro Jørgensen, s.242, Justesen s.361/62, Christensen, s.18, Calundann Lar
sen, s.26, Feldbæk (1986a), s.391.
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begrundelse var franskmændenes begrænsede koloniseringsiver kombineret
med øens beliggenhed i forhold til resten af Frankrigs aktiviteter i Vestindi
en. Den uofficielle begrundelse var værdien for Frankrig ved at sælge St.
Croix til en neutral nation. Under den Pfalziske Arvefølgekrig (1688 1697)
havde Frankrig med stor succes benyttet St. Thomas som neutral ind og
udskibningshavn for sine handelsaktiviteter, og ved salg til Danmark ville
Frankrig få mulighed for at sikre sig lignende arrangementer i fremtiden.
Men ud ad til kumle Damnark ikke vedkende sig denne service overfor
Frankrig, hvorfor begrundelsen forblev uofficielt.343 '

Videre var Holmsted opmærksom på de protester udlandet eventuel
ville fiemkomme med, såfremt St. Croix blev solgt til Damnark. Bl.a. ryg
tedes det undervejs i købsprocessen, at Sverige var interesseret i at købe St.
Croix. Men ved netop at lade VgK købe øen og ikke det danske rige, tog
Holmsted brodden af denne kritik fra udlandet.333 1

Selve finansieringen af dette projekt havde Holmsted forestillet sig
skulle foregå via salg afplantagegrunde. I henhold til en for Holmsted fo
retaget jordinddeling af St. Croix kunne øen rumme 800 sukkerplantager,
hvor de 100 grunde skulle sælges til kompamriets partieipanter ved sub
skription, mens de sidste 700 skulle sælges til en pris af 500 rdl. pr. grund.
Med en forventet samlet salgsindtægt på minimum 350.000 rdl., og med en
forventet købspris af` St. Croix på ca. 50.000 rdl, virkede Holmsteds initia
tiv som en rigtig god forretning; Forventningerne til handelens økonomiske
succes for VgK blev ikke mindre afHolmsteds beregninger over et estime
ret slaveforbrug på 24.000 slaver, et forventet vareforbrug på 6 700 rdl. pr.
plantage til deres opbygningen samt eksportværdien af danske landbrugs
produkter og klædedragter til befolkningens underhold. I det hele taget var
Holmsted meget omhyggelige med at fremlægge beregninger og estimatio
ner som grundlag for sine synsptmkter. Holmsted var fakta orienteret, og
perspektiveret til' en moderne virksomhed foretog Holmsted en cost benefit
analyse med rentabilitetsberegning for at finde investeringens break even
point. For Holmsted var viden/information vigtig, og i' sin art dagbog ved
lagde Holmsted udsagn fra tidligere indbyggere i Vestindien, der tilkende
gav deres vurdering af mulighederne for bosættelse og kultivering af St.
Croix. Således udtalte flere, at under de rigtige omstændigheder, herunder

333'Atter i 1733 fremhævede Holmsted Frankrigs fordel ved at benytte St. Thomas som
neutral havn i tider med krig. Holmsted til von Plessen 28/1 1732, 18/2 1733, Holmsted
til kongen 18/2 1732: (1664 66, 1674) 1732 37, 1742 Dokumenter vedk. øen St. Croix
og dens erhvervelse (VgK 179), Westergaard, s.198, Bro Jørgensen, s.240, Christensen,
s.21.
333 Holmsted til von Plessen 28/ 1 1732 samt uadresseret og udateret brev ”Angaaende
det rygte om de danske forhandlere ...”: (1664 66, 1674) 1732 37, 1742 Dokumenter
vedk. øen St. Croix og dens erhvervelse (VgK 179).



de rigtige skatte og religionsforhold, ville flere af dem nedsætte sig på St.
Croix.3`33

Dog var Holmsted ikke selv i en position, hvor han alene kunne gen
nemføre købet af St. Croix. Holmsted havde viden, men han behøvede en
for kompagniet anset og upartisk person, der kumie sælge ideen der samt en
person, der kunne etablere kontakten til såvel som at sælge ideen til kon
gen. Demie person var grev Carl Adolf von Plessen, der sammen med sin
bror Christian Ludvig von Plessen, havde gode forbindelser til kongefamili
en. Siden 1725 havde broren været udnævnt til gehejmeråd, og med Chris
tian dr6°s tiltræde i 1730 blev også Carl Adolf von Plessen udnævnt til ge
hej meråd. I det hele taget nærede Christian d.6 på det tidspunkt endnu stor
tillid til C.A. von Plessen. Disse forhold samt udsigten til afsætning af gre
vens landbrugsprodukter på St. Croix (som alternativt salgssted i forhold til
det ustabile danske marked) gjorde _C.A. von Plessen til Holmsteds ideelle
samarbej dspa1ter.333 I 1732 havde kongen germemført flere forskellige til
tag med henblik på at afbøde den økonomiske lavkonjunktur, og det var
som endnu et led i denne økonomiske politik, at Holmsted præsenterede St.
Croix proj_.e_1_çt__et for kongen. Men uanset hvad, var det for kongen vel alç1.__rig .
uinteressant at blive overhovedet for endnu et landområde, specielt når man
end ikke skulle betale herfor. 3 33

Med kongens fuldmagt i hånden indledte Holmsted sine forhandling
er med franskmændene, og trods en langsom proces samt et langt dyrere
køb end forventet, accepterede Holmsted i april 1733 franskmændenes pris
på 750.000 'livre eller 164.000 rdl. for St. Croix. Selve handelen blev præ
senteret for kompagniets direktører og hovedparticipanter af C.A. von Ples
sen d. 16. april 1733, hvor de, foruden at takke von Plessen for hans ind
sats, udtrykte en hvis skepsis med hensyn til participanternes interesse i
dette proj ekt, samtidig med at de gjorde opmærksom på, at kompagniet ik
ke længere var i stand til at beordre participanteme tvangsindbetalinger. Di
rektøreme gjorde sig ”stoort haab om tilstrekkelige og villige Subscription
er r1149

333 Brev fra sognepræst i Ønsler Philipe Adam Dietrichs til kapt. til søs Niels Welling
15/7 1733, samt anonymt brev af 10/4 1733: (1664 66, 1674) 1732 37, 1742 Dokumen
ter vedk. øen St. Croix og dens erhvervelse (VgK 179), Westergaard, s.204, Bro
Jørgensen, s.259.
333 Boss, s.403 04, Reitzel, s.77 78, Westergaard, s.202, Bro Jørgensen, s.242/43,
Christensen, s.17.
333 Holmsted til kong Christian d.6 18/2 1732: (1664 66, 1674) 1732 37, 1742 Doku
menter vedk. øen St. Croix og dens erhvervelse (VgK 179).
333 Citat: Brev fra Junge, Soelberg, Klauman, Holmsted og Seckmann til von Plessen
16/4 1733: (1664 66, 1674) 1732 37, 1742 Dokumenter vedk. øen St. Croix og dens er
hvervelse (VgK 179). Westergaard, s.203, Bro Jørgensen, s.241, Hornby, s.98.



Samlet set var Holmsted således initiativtageren til VgKs køb af St.
Croix, men kun i sit samarbejde med C.A. von Plessen og kongen fik
Holmsted den fornødne magt til at kunne gennemføre sit projekt. Officielt
tildeltes C.A. von Plessen aeren for handelen med Frankrig, men måske
mere interessant var det faktum, at hverken Holmsted eller von Plessen
havde en beslutningsdygtig position inden for kompagniet,'og til trods her
for lykkedes det dem at opnå en magtposition, der gjorde dem i stand til at
træffe vitale beslutninger på VgKs vegne. Den uvidende direktion var tvun
get til at aeoeptere forholdene, dels på grund af kongens godkendelse af
projektet, og dels afprestigehensyn overfor Frankrig. Netop fordi VgKs
direktion først blev involveret i sagen, da de endelige aftaleforhold med
Frankrig var faldet på plads, blev de mere eller mindre påtvunget kompag
niets køb af St. Croix. Direktionens oktrojgivne rettigheder med hensyn til
udførelsen af kompagniets daglige forretninger var blevet tilsidesat af kon
gens autoritet.

Begrundelsen for Holmsteds engagement er uvist, men helt tilbage i
1698 (s. 40) og igen i 1726 rygtedes det, atprivate handelsfolk ville.. købe
St. Croixfor 100.000 rdl. Trovaerdigheden af disse rygter skal være usagt,
men måske følte Holmsted sig som aktiv handelsmand i København enten
inspireret eller provokeret heraf. Måske så Holmsted en afsaetningsmulig
hed for sine egne produkter til Guinea og Vestindien, ligesom en øget han
delsaktivitet med stigende reeognitionsbetaling til kompagniet ville gavne _
VgKs skrantende økonomi.l50 Dog har Holmsteds engagement 'vaere så o
verbevisende, at VgKs, køb af St. Croix ofte er blevet fremført som Holm
steds projektdsl

Magtkonstellationen Holmsted, von Plessen og kongen viste sig
stærkere end VgKs direktion, men konstellationen Holmsted og von'Ples
sen skulle senere vise sig staerkere end kongen. VgKs direktion udtrykte be
kymring omkring finansieringen, hvilket da også skulle vise sig at vaere
projektets svageste led.

15" Lorentzs generalbrev til dir. 22/2 1698: _kopibog 1690 1712(13) (VgK 45), Holm
steds brev til von Plessen 28/1 1732: (1664 66, 1674) 1732 3 7, 1742 Dokumenter vedk
øen St. Croix og dens erhvervelse (VgK 179), Westergaard, s.209, Bro Jørgensen,
s.240,242, Christensen, s.l23/24.
”I Westergaard, s.207,212, Bro Jørgensen, s.240/41, Christensen, s.4/5,16, 26/27, Dahl,
s. 495/96, Justesen ,s.362, Nørregaard, s.l50.
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8..2: Den manglende opbakning til St. Croix projektet:
På kompagniets generalforsamlingen d. 8. maj. 1733 (ca. tre uger ef

ter direktionen) blev kompagniets participanter af C.A. von Plessen infor
meret om VgKs forestående køb af St. Croix, og at finansieringen foruden
salg afplantagegrunde, skulle ske gennem participantemes subskription.
VgKs aktier skulle nedskrives med 50%, så den pålydende vaerdi på 1.000
rdl. kom til at modsvare prisen i' handel og vandel, nemlig 500 rdl. Samtidig
blev VgK sammenlagt med sukkerraffinaderiet, hvis aktie på 600 rdl. blev
opskrevet til 1.000 rdl, og for hver gammel VgK aktie skulle der indbetales
2.000 rdl. til købet af St. Croix, hvilket igen udløste ejerskabet af to planta
gegrunde, hver på 3.000 fod i længden og 2.000 fod i breddenm

På en ny generalforsamling d. 15 maj, en lille uge senere, acceptere
de participanterne købet og finansieringen under den betingelse, at for
fremtiden ”da maae intet meere Indskud eller tilskud af nogen [art] imod
hands Villie afhvad aarsag og under hvad foregivende det end være
maatte [ske].' Men forögningen skall altiid skee ved villige eller og ved nye
Subscriptioner uden ald Tvang eller paastand afpligt og Skyldighed.”I53
Participanterne var således i en position, hvor de kunne tillade sig at_st ille..
krav. For at leve op til sine forpligtigelser overfor franskmændene havde
kompagniet behov for participanternes penge, som de var villige til at give
imod indrømmelser. Men samtidig erkendte participanterne behovet for for
andring, såfremt kompagniets økonomiske situation skulle forbedre. Indbe
talingerne blev set som et forsøg på at forhindre ”at andre til dette Compag
nis totale og inerritable ruin, sig, Ejtlandet St. Croix skulle tilforhandle.°“l54
Participanterne forsøgte at beskytte deres investering ved at vedtage, ”at de,
som ej? vilde resolvere til, det udfordrende Indskud at giöre, betienneligen
ere betænkte paa, deres Actier saavel i Compagniet som i Raffinaderiet til
andre at bortselge, [og at] de aktier hvor paa intet Indskud bliver giort,

1” Direktions og participantmøde 8/5 f.l26 127,130 og 13/5 1733 f`.13l 133:
Direktionsprotokoller 1697 19/11 1734 25/2 (VgK 15), Westergaard, s.202 206, Bro
Jørgensen, s.243.
I sept. 1729 oprettede VgK sit eget sukkerraffmaderi, og i et forsøg på at sikre en suc
cesfuld reorganisering blev landets private sukkerrafiinaderier pr. 4 juni 1733 beordret
til at købe deres råsukker af kompagniet'. Fra 1734 fik VgK monopol på import af rå
sukker, ligesom kompagniet i 1737 fik monopol på raffinering af råsukker. Konsekven
sen herafblev VgKs opkøb af familien Pelts og Weises sukkerraffinaderier. Sukkerraf
finaderiet udviklede sig succesfuldt og blev et sundt forretningsområde for VgK. Wes
tergaard, s.136,206/07,219, Feldbæk (1986b), s.2l0, Bro Jørgensen, s.243/44.
153 Citat: Direktions og participantmøde 13/5 1733 pkt. 10 f.134: Direktionsprotokoller
1697 19/11 1734 25/2 (VgK 15), Westergaard, s.204.
'54 Citat: Direktions og participantmøde 13/5 1733 pkt. 7, f.133/134: Direktions
protokoller 1697 19/11 1734 25/2 (VgK 15).
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efter Reglernentets 12de puncts tilhold, inden 8de dages forlöb, for Con
fisquerede og til Compagniet hiembefaldene [er] at erl<lære.°°155 Participan
terne forsøgte således på en og samme tid at sikre sig imod fremtidige
tvangsindbetalinger, samtidig med at de ønskede at sikre sig købet af St.
Croix, netop med henblik på at rede VgK fra dets økonomiske ruin.

Men et var tale noget andet handling, for den almen participant øn
skede nemlig ikke at indbetale ekstra penge mod erhvervelse af en planta
gegrund i Vestindien, et sted som formentlig kun de færreste participanter
kunne relatere sig til. Demie opposition var tidligere blevet holdt nede, men
gav sig nu tilkende i form afmanglende indbetalinger, samt frasalg af akti
er, som især C.A. von Plessen tilbød at købe. Participanternes endelige be
talingstermin blev op til flere gange udskudt, ligesom antallet afplantage
grunde steg fra to til fire stk. ved indskuddet på de 2.000 rdl. Men lige me
get hjalp det, for participanterne var ikke interesseret i at blive plantageeje
re, så endelig i slutningen af sept. 1733 blev det efter flest participanters
stemmer vedtaget at eksekvere beslutningen fra generalforsamlingen af 15.
maj .Qm,_ at aktier med manglendeindskud skulle. ti_lfald.e.ko1npa_gniet.,l.åå _
Den faktiske økonomiske støtte til kompagniet var så svigtende, at kun med
accept af kongens lånetilbud på 30.000 rdl. kunne kompagniet imødekom
me sine økonomiske forpligtelser overfor Frankrig, efter dennes samt Dan
marks ratificering af aftalen om VgKs køb af St. Croix af henholdsvis d.
15. og 2s.jtmi1733.*”

Som nogle af de eneste fra VgK blev Holmsted og C.A. von Plessen
plantageej ere på St. Croix, hvor deres samarbejde gennem hele forløbet for
blev intakt. Gennem hele processen var von Plessen projektets officielle
talsperson, der på intet tidspunkt negligerede Holmsted og værdien af deres
indbyrdes samarbejde. Konstant refererede og henviste von Plessen til
Holmsted og dennes viden samt erfaring med VgK og den transatlantiske
handel i. øvrigt, og von Plessen udtrykte geme sin billigelse af Holmsteds
tanker og vurderinger. Magtmæssigt kom Holmsted og von Plessen styrket
ud afhele forløbet, dels på grund af det faktum at participanterne faktisk

155 Citat: Direktions og participantrnøde 13/5 1733 pkt. 7 f.13 4: Direktionsprotokoller
1697 19/11 1734 25/2 (VgK 15), Westergaard, s.205.
'56 Div. participanters breve til VgK: f.133,135 l37,139,14l/42,143 Direktions
protokoller 1697 19/11 1734 25/2 (VgK 15), Div. participanters breve til VgK: f.
1 2,18 19, 25 26,35 33,58 59 1733 54 kopibog af diverse dokumenter vedr. St. Croix”
erhvervelse, forh. til Portorico m.m.(VgK 67), Westergaard, s.206, Halding, s.77 78,80.
15? Dir. til participanterne 26/9 1733 f140 141, samt participanterne til dir. 26/9 _1733
f.l44: Direktionsprotokoller 1697 19/11 1734 25/2 (VgK 15). Kong Christians d.6`s
lån til VgK: 1729 54 Obligationers og andre udstedte anvisningers kopibog (VgK 31),
Westergaard, s.206, Bro Jørgensen, s.243.
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accepterede ideen om kompagiiets køb af St. Croix, og dels ved at Holm
sted på generalforsamlingen af 26 sept. 1733 blev udnævnt til direktør og
CA. von Plessen til hovedparticipant i VgK. I denne forbindelse blev
Holmsted og von Plessen bedt om at udarbejde teksten til kompagniets nye
oktroj afzs. feb. 1734158

Trods Holmsted og C.A. von Plessens tiltag forandredes VgKs øko
nomiske problemer sig ikke, og ved årsskiftet 173 3/34 kom det så vidt, at
Holmsted og von Plessen arbejdede hen imod VgKs frigivelse af sin mono
pol på handel og transport af slaver. Denne forretningsdel ' genererede så
stort et underskud i kompagniet, at Holmsted og von Plessen frygtede for
kompagniets totale kollaps.

8.3: 1734 debatten vedr. ophævelsen af slavehandelen:
På VgKs generalforsamling d. 26 sept. 1733 blev foruden Holmsted

kancelliforvalter Seckman, gehejmeråd Blome og etatsråd Bartholin ud
nævnt til direktører for VgK, mens konferenceråd Junge og handelsmænde
ne Soelberg og Klauman fortsatte _i deres poster som direktører for kompag
niet. Som hovedparticipant blev foruden C.A. von Plessen, justistsråd Dose,
kancelliråd Kreyer, sekretær Lemvig og handelsmanden H.L. Kløcker ud
nævnt. Modsat tidligere fastsattes denne gang ingen bestemmelse for forde
lingen af direktør og hovedparticipantposterne i' forhold til den enkelte per
sons stand, og umiddelbart kunne det virke som om handelsstanden var ble
vet presset, for af kompagniets nu syv direktører havde de alene tre af
direktørposterne, og på tilsvarende vis repræsenterede de alene to af de fem
hovedparticipanter. Men i fastsættelsen af reglerne for kompagniets inteme
ledelse, som det kom til udtryk i Konventionen af 26. sept. 1733, lykkedes
det borgerstanden at gøre sig gældende.'55 Således blev det fastslået, at
kompagniets direktion ikke længere måtte disponere over kornpagiiets
midler, iværksætte nye tiltag eller stifte yderligere gæld uden participanter
nes viden og accept hertil. Videre skulle sager, der udløste intern uoverens
stemmelse i direktionen forelægges participanterne med pro og kontra argu
menter til participanternes endelige beslutning efter de flestes stemmer. På
alle tænkelige måder skulle der være større åbenhed omkring direktionens
arbejde, så foruden alles ret til at kigge i kompagniets bøger, havde ingen af

'55 Generalforsamling 3/5 1733: f.l24 125,127 129 + direktions og participantmøde
13/10 1733, f.146: Direktionsprotokoller 1697 19/11 1734 25/2 (VgK 15),
Westergaards, s.203,206, Bro Jørgensen, s.2 48.
'55 Fra begyndelsen af 1700 tallet benævnes de inteme ledelsesregler Konvention: parti
cipanternes stigende uafhængige, indbyrdes overenskomst, der er en konsekvens af par
ticipanternes stigende indflydelse i kompagniet. Feldbæk (1986a), s.l8.
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direktørerne ret til på egen hånd at disponere bindende over kompagiiets
midler.'5"

Netop årsagen til intem uoverensstenunelse i direktionen udløstege
neralforsamlingen d. hvor der med 85 stemmer mod 22 (og
'2'75l5lå“1íke) blev besluttet af frigive VgKs handel og transport af slaver mod
recognitionsbetaling. Trods Holmsted og von Plessens reorganiseringsfor
søg vedblev VgK at have store økonomiske problemer. Kompagniet magte
de ikke længere sine betalinger, hvorfor direktørerne lånte kompagniet op
til 6.000 rdl. alene for at håndtere de mest presserende regninger, herunder
betaling af kompagniets agenter i Hamborg og Amsterdam. Kompagniets
store gældsættelse fik Holmsted til at foreslå frigivelsen af kompagniets
monopol 'ret på handel og transport af slaver, idet denne del af kompagniets
forretningsornråder ifølge Holmsted var kompagniets økonomiske smerte
barn. Så længe Holmsted havde været med (siden 1708), havde kompagniet
alene tabt penge på sin handel og transportaf slaver, og for perioden 1728
33 udgjorde dette underskud ca. 200.000 rdl. Måske værre endnu var, at `
selv med dette underskud formåede VgK end ikke at levere 100 slaver om
år et ti.l..Vestindien, samtidig med at forbuddet mod al anden tilførsel ' af sla
ver opretholdtes, dog med undtagelse af St. Croix, hvor indbyggerne ind
førte slaver mod en end sædvanlig lavere recognitionsbetaling på 4%. Ind
byggeme på St. Thomas ønskede lignende forhold, som Holmsted bifaldt,
dog med en større afgiftsbetaling til dækning af kompagniets underskud.
Ifølge Holmsteds beregninger manglede kompagniet akut ca. 100.000 rdl..,
og da direktionen ikke længere uden participanternes accept måtte gældsæt
te kompagniet yderligere, forudså Holmsted kompagiietssnarlige rmder
gang, idet participanterne næppe ville give deres godkendelse til kompagni
ets yderligere gældstiftelse. Holmsted var bevist om den modstand hans
tanker mødte, hvorfor han præsenterede den mulighed, at dem, der ønskede
at foretage slavetransporter under kompagniets navn og rettigheder, kunne
gøre dette for egen økonomisk risiko og gevinst.'5' '

Oppositionen, der var ledet af kongens embedsmand Severin Junge,
modsatte sig Holmsteds ide ud fra den betragtning, at uden kompagniets til
førsel af slaver til Vestindien var øernes fortsatte kultivering truet, hvilket
igen kunne føre til lukningen af VgK. Så længe Vestindien ingen leverings

"5"' 1690 1753 Underretning om kompagniets direktørers og hovedparticipanters til og
afgang (VgK 137), Feldbæk (1986a), s .405 409.
'5' Generalforsamling 25/2 1734 f.l85 194, dir. og participantmøde 4/11 1733 f.152, do
17/12 1733 f. 159, do 24/12. 1733 f.160: Direktionsprotokoller 1697 19/11 1734 25/2
(VgK 15), dir. og participantmøde 15/4 1734: Direktionsprotokoller (1733 26/9) 1734
25/2 1740 22/ 12 Litra B (VgK 16), Holmsted til dir. 4/2 1734: 1730, 1733 34 Propo
nenda o.a. dokumenter vedk. participant og generalforsamlinger (VgK 9).
Westergaard, s.153 155,202, Bro Jørgensen, s.242, Nørregaard, s.l49 150,152 153.
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garanti havde på slaver hverken kunne eller måtte kompagniet stoppe her
med. Dog erkendtes behovet for forandring, hvorfor privates ret til handel
og transport af slaver sideløbende med VgK blev foreslået. Det storebehov
for tilførsel af slaver muliggj orde dette, der dog var betinget af leverings
forpligtigelse til Vestindien og recognitionsbetaling til VgK. Med denne
handling mente Junge, dog uden at forklare sig nærmere, at man styrkede
sig i konkurrencen mod hollænderne, ligesom at handelsaktiviteten og der
med indtjeningen forblev på danske hænder.'52

8.4: Ny økonomisk ideologi:
Således mente begge grupper, at hinandens opfattelser ville føre til

lukningen af VgK, hvilken ingen af dem ønskede. Holmsteds holdning var
bundet op på en faktuel beregning af kompagniets økonomiske tilstand og
oppositionen formodede, med reference til udsagn fra guvernøren på St.
Croix hr. Willumsen, at uden kompagniets aktive indsats ville slavetilførsel
til guvernementet blive både meget usikkert og dyrt, præcis som Portugal
havde oplevet det i Brasilien, da de blev afhængige af hollandske tilførs
ler.'.'53 Dog var begge parter_eI1_.ige om.=nødven.dighe.den.af en forandring, .
hvor oppositionen modsat Holmsted ønskede, at VgK fortsat skulle have en
aktiv rolle i den transatlantiske handel. Sammen medkompagniet skulle de
private stå for tilførslen af slaver til Vestindien, hvor Holmsted alene så
dette som en opgave for de private handelsmænd. For mig at se afspejlede
dette begyndelsen til opgørelsen mod den merkantilistiske økonomiske tan
kegang, som bl.a. økonomen Adam 'Smith gjorde op med i sin bog Nation
emes Velstand fia 1776. Smith vendte sig imod statsindgreb og økonomisk
styring, idet han modsat merkantilisterne mente, at den enkelte persons e
goistiske handling ikke ville føre til en udkonkurrering af sig selv og hinan
den, men tværtimod ville føre til en optimal udnyttelse af ressourcerne.'55

'55 Gennem hele sin professionelle karriere arbejdede Severin Junge som embedsmand
for kongemagten, hvor han bestred poster som kancelliråd, justitsråd, etatsråd og fra
1731 blev han konferensråd, samme år som han blev adlet under navnet Severin de
Junge. Nygård, s.436, Nørregaard, s. 1 52.
Generalforsamling 25/2 1734 f.l97 199: Direktionsprotokoller 1697 19/11 1734 25/2
(VgK 15), Junge til dir. 18/2 1734: 1730,' 1733 34 Proponenda o.a. dokumenter vedk.
participant og generalforsamlinger (VgK 9).
"55 Willumsens brev af 12/ ll 1733, indlagt under Junges indlæg til dir. 18/ 12 1733:
1730, 1733 34 Proponenda o.a_ dokumenter vedk. participant og generalforsamlinger
(VgK 9) 5
'5"l den hidtidige forskning har man påpeget, hvorledes handelskompagnierne samar
bej dede på afbalanceret vis med staten, men hvor markedskræfterne viste sig stærkest,
s.17. Det er måske i forlængelse heraf, at nævnte tankegang skal forstås.
Feldbæk (1990), s.159, Bannoc, Baxter & Davies, s.282,394, Viner, s.435 39.
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Holmsteds mange referencer og henvisninger til sine økonomiske be
regninger og andre faktuelle forhold var måske et opgør mod tidligere di
rektørers mere intuitiv styring af VgK. Holmsted ønskede at understøtte
sine synspunkter med viden og fakta frem for fomemmelser og fonnod
ninger, hvilket igen kan forklare Holmsteds afvisning af guvernør Willum
sens antagelser af konsekvenserne ved kompagniets frigivelse af sin mono
pol ret på handel og transport af slaver.'55

Både i forbindelse med købet af St. Croix og kompagniets frigivelse
af sin monopol ret på handel og transport af slaver fra Guinea til Vestindien
spillede C.A. von Plessen og måske især Holmsted en vigtig rolle. Magt
konstellationen Holmsted/von Plessen eksisterede upåvirket, for gennem
hele processen havde von Plessen og dennes bekendte varmt støttet Holm
sted i hans tanker og argurnenter. Men forskelligt fra tidligere førte C..A.
von Plessen ikke længere ordet på vegne afHolmsted, formentlig fordi
Holmstedsanseelse og agtelse' blandt kompagniets participanter var blevet
større, måske også på grund afhans udnævnelse til borgmester i Køben

Det faktum at Holmsted og von Plessens synspunkter blev de sej ren
de både i 1733 og i 1734 indikerede' den magtposition, de havde opbygget
både i forhold til kompagniet, dets direktion, participanter, men så sandelig
også i forhold til kongemagten. 1 1733 gennemførtes købet af St. Croix med
kongens støtte og accept men imod flertallet afparticipanternes ønsker. I
1734 gennemførtes frigivelsen af kompagniets handel og transport af slaver
imod kongens ønske, men med participanternes accept. Tilsyneladende
agerede Holmsted og von Plessen uafhængigt af kongen, der således ikke
længere var i stand til at gennemtrumfe beslutninger med henvisning til
landets økonomiske interesser. Kongens indflydelse i kompagniet var redu
ceret, hvilket også fremgik af oktrojen af25. feb. 1734, hvor kongens ret til
at udnævne nogle af kompagniets direktører helt bortfald, ligesom det blev
præciseret, at en udnævnt direktør ikke var underlagt andre personers rang
eller stand, som det ellers var normalt i samfundet i øvrigt. En udnævnt di
rektør for VgK ”skulde have fortrin i alle tilfælde, saa lenge de ere Direc
tenrer.”'5'5 Men samtidig var Holmsted og von Plessen ej heller i stand til at
gennemtrumfe beslutninger hen over hovedet på kompagniets participanter.
VgK var fortsat afltængig af participanternes økonomisk støtte, hvilket gav

'55 Holmsteds indlæg på generalforsamling 25/2 1734: f.l89 Direktionsprotokoller 1697
19/11 1734 25/2 (VgK15).
'55 Von Plessens og prinsesse Sophie Hedevigs indlæg på generalforsamling 25/2 1734:
f.195 196 Direktionsprotokoller 1697 19/11 1734 25/2 (VgK 15), Dahl, s.496.
'55 Citat: Feldbæk (1986a), s.436, §39, do s.435 436.



T

dem en magtposition. Men forskelligt fra tidligere var kompagniet ikke
længere afhængig af de handelsorienterede participanters viden om den
transatlantiske handel, for gennem årene havde kompagniets ansatte,_som
Holmsted, selv tilemiet sig den nødvendige viden herom. Holmsted og von
Plessen tilhørte således den nye gruppe afhandelsfolk, der selv havde den
fomødne viden om kompagniets forretningsområder og handelsforholdene i
Guinea og Vestindien, og på den måde blev de mere magtfulde og uafhæn
gige end kompagniets tidligere direktører havde været.

Holmsteds incitament for så aktivt at arbejde hen imod kompagniets
frigivelse af sin sidste monopol _ret kan være svært ud fra kilderne endeligt
at forklare, men formentlig var det en kombination af emre erhvervsinteres
ser og måske en ubevidst økonomisk ideologi.

Som plantageejer på St.. Croix og som tekstilfabrikant måtte Holm
sted have haft en stor personlig interesse i kompagniets fortsatte drift. VgK
var Holmsteds hovedaftager af sine produkter, og med en lukning afkom
pagniet må konsekvenserne have været markante for ham, for ikke alene
ville han miste en betydningsfuld _kunde,_..;han..ville tillige miste. alle de af__
ham gennem årene investerede og lånte penge til kompagniet. Videre ville
både Holmsted og von Plessen miste forudsætningen for deres køb afplan
tagegrunde på St. Croix. Erhvervsøkonomisk skulle St. Croix jo bruges
som afsætningsmarked for danske produkter, men uden kompamriets eksi
stens ville kravet til St. Croix om købet af danske produkter formentlig
bortfalde, og derved en af de væsentligste forudsætninger for Holmsted og
von Plessens investeringsinteresse i St._ Croix. Men derudover skal det ikke
udelukkes, at Holmsted som aktiv erhvervsmand rent faktisk fandt kompag
niets engagement i slavehandelen for økonomisk uansvarligt, og at han med
sine gennemgribende forandringer vitterligt ønskede at gøre VgK økono
misk rentabelt. Holmsteds nye økonomiske tankegang udfordrede forment
lig den etablerede merkantilistiske.

Men ikke alle handelsmænd mente som Holmsted. Fra sin far direk
tør Abraham Kløcker arvede H.L.. Kløcker en aktie i VgK og i 1734 var han
netop begyndt med sine vareleverancer til kompagniet. Såfremt VgK stop
pede med sine transatlantiske aktiviteter, ville Kløcker formentlig miste
denne afsætningsmulighed til skade for hans forretning, hvorfor det var
muligt, at Kløcker mere stemte ud fra personlige erhvervsinteresser end ud
fra økonomisk ideologiske. '55

"55 Kløckers indlæg 18/2 1734: 1730, 1733 34 Proponenda o.a. dokumenter vedk. parti
cipant og generalforsamlinger (VgK 9), Halding, s.33/39.
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8.5: Historikernes vurderinger: _
Konstellationen Holmsted og CIA. von Plessen synes alene at være

fællesnævneren hos de forskellige historikere, i deres betragtninger v.ed
rørende VgKs køb af St. Croix samt kompagniets ophævelse af sit_monopol
på handel og transport af slaver.

Westergaard, Bro Jørgensen og Justesen giver Holmsted og von
Plessen æren og initiativet til gennemførelsen afVgKs køb af St. Croix,
dog således at Westergaard modsat Bro Jørgensen og Nørregaard ser von
Plessen som den mest fremtrædende i samarbejdet, og hvor succesen alene
skyldes von Plessen og Holmsteds praktiske og entusiastiske forretningsta
lenter. Homby nævner ikke Holmsteds indsats, men ser von Plessen som
mellermnand til hoffet, med hvis indsats det lykkedes at få købet af St.
Croix gennemf_ø_rt._'55

VgKs interesse i købet af St. Croix forbinder Westergaard med kom
pagniets behov for reorganisering, som følge af dårlig økonomi, der igen
gav sig udslag i en manglende betalingsevne overfor kompagniets debitorer
og aktionærer. En demoralisering af handelen i Vestindien og økonomisk
stagnation i. . Danmark var årsagerne hertil, og hvor kompagniets køb af =St . =
Croix blev set som løsningen.'5'5 Modsat Westergaard tillægger Bro Jørgen
sen Holmsteds samfrmdsøkonomiske betragtninger en betydning, idet han,
ligesom Justesen, kobler Holmsteds betragtninger om St. Croix som et nyt
afsætningsmarked sammen med dennes og von Plessens personlige er
hvervsinteresser, som følge af deres produktion af henholdsvis lærred og
landbrugsprodukter. Alle tre mener som Feldbæk, at St. Croix blev erhver
vet som et middel til økonomisk at stabilisere VgK, men hvor Feldbæk
mest knytter købet sammen med kompagniets sukkerproduktion. Men mens
participanternes apati imod proj ektet blev enten overvundet af Holmsted og
von Plessens entusiasme for projektet (Westergaard og Bro Jørgensen) eller
ved at købet blev dem påtvunget (Hornby), står den inteme splittelse blandt
participanterne, som købet at St. Croix medførte, ubehandlet hen. Videre
forholder alene Feldbæk sig til kongens manglende gennemslagskraft, idet
han opfatter udviklingen afVgK som en magtforskydning fra kongen mod
de handelsorienterede købmænd._'5'

Som den første, og efterfulgt af Bro Jørgensen, Homby og Feldbæk
finder Westergaard, at Frankrig var interesseret i at sælge St. Croix til Dan
mark, fordi landet, som følge af dets forestående deltagelse i den Polske

'55 Hornby, s.99, Westergaard, s.202 204,207,2l 1/12, Bro Jørgensen, s.240,242,
Justesen, s.362.
'55' Westergaard, s.201 203.
'5' Westergaard, s.l98,202/03,207, Bro Jørgensen, s.24l 433,259, Justesen, s.361 62,
Feldbæk, (1986b), s.210, 216/17, do (1986a), s.18, Homby, s.l00.



Arvefølgekrig, havde behov for dansk neutralitet og penge. Hos Wester
gaard argumenteres købet af St. Croix mest ud fra Frankrigs interesse, og
således at kun på grund af dygtige direktørers forståelse for Frankrigs situ
ation blev handelen effektueret. Koblingen mellem VgKs køb af St. Croix
og Frankrigs deltagelse i den Polske Arvefølgekrig fremgår ikke af kilderne
under VgK, og Helle Christensen har i sit speciale (1982) afdækket de fran
ske kilder uden at nogen forbindelse kunne stadfæstes.'55 Hvorfra Wes
tergaard har sine betragtninger vides ikke, men det antages, at både Bro
Jørgensen, Hornby og Feldbæk har videregivet Westergaards vurderinger.

Samlet set opfatter_Westergaard ikke, at VgKs køb af St. Croix sker
på baggrund afHolmsteds samfundsøkonomiske argumenter, og at købet
således ikke er resultatet af dygtige direktørers forståelse for fianskmænde
nes behov. For mig at _se skyldes dette formentlig, at Westergaard ikke har
læst kilderne under VgK 179: Dokumenter vedk. øen St. Croix og dens er
hvervelse. Det er nemlig i denne kildesamling under faget: Protocol Angaa
ende Dend St. Croix Affaire, at Holmsteds art dagbog indeholdende hans
breve til både von Plessen og kongen findes. I sin fremstilling refererer
Westergaard ikke til kildeme under VgK 1.791 men alene til' dtirektionsreso
lutionerne under VgK 15.555

Modsat Westergaard har Bro Jørgensen læst kilderne under VgK
179, men idet 1733 og 1734 begivenhederne ikke er analyseret i forlæng
else af hinanden, har muligheden for at vurdere den problematik, som
spændingsforholdet mellem datidens økonomiske betragtninger udløste,
ikke været tilstede.'5`5

'55 Westergaard, s.173,198,200, Bro Jørgensen, s.243, Homby, s.98, Feldbæk (1980),
s.155, Christensen, s.22/23.
'55 Westergaard, s.202 207, bl.a. note 9,10,l1,l5,l8,19.
'55 Bro Jørgensen, s.296.
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9.0: Konklusion:
I 1674 blev VgK etableret ud fra kong Christian d. 5 's interesse i at

styrke Danmarks økonomiske og politiske interesser gennem de økonomi
ske gevinster, den transatlantiske handel forventedes at give. Men etable
ringen af VgK forudsatte og skete alene som følge af københavnske stor
købmænds økonomiske indskud i kompagniet, og idet disse indskud skete
under forudsætning af indflydelse på kompagniets daglige forretninger, ac
cepterede kongen på papiret en tilbagetrukken rolle for at få kompagniet
startet. Institutionelt afspej ledes dette ved, at kongen alene skulle udpege
tre af kompagniets i alt seks direktører, men eftersom de sidste tre direktør
er aldrig blev udnævnt, og eftersom de af kongen udnævnte direktører sam
tidig var hans loyale embedsmænd, lykkedes det kongen i praksis at bevare
den indflydelse i kompagniet, han umiddelbart havde frasagt sig.

I 1697 fungerede alene Jens Juel og Matthias Moth som direktører
for VgK, hvor deres magtgrundlag var baseret på deres betragtelige økono
miske indskud i VgK samt deres personlige kontakter til kongen. I henhold
til' kompagniets institutions lle rammer. var 'Juel og Moth ansvarlige for 8 s . _
kompagniets daglige forretninger, hvilket de gennemførte med samme' grad
af absolutisme som den enevældige kongen. Det var under disse rarnrner, at
kompagniets guvernør på St. Thomas Johan Lorentz foreslog Juel og Moth
at føre VgK ud af dets vegeterende periode ved at påbegynde handel og
transport af slaver. Lorentz5 var blevet inspireret af det Brandenburgske
Kompagnis succes hermed, og dette samt VgKs frygt for tab af sine territo
rielle besiddelser gjorde, at Juel og Moth fandt Lorent.Z5 tanker rigtige. Men
forudsætningen' for succes var ekstra pengetilførsel til VgK_ samt adgang til
den viden om de transatlantiske handelsforhold, som de københavnske
storkøbmænd havde. VgKs invitation til handelsmanden Leers om at delta
ge i kompagniets handelstransaktioner samt de kommende direktørers og
hovedparticipanters villighed til at tilføre VgK ny kapital vidner herom,
men ligesom i 1674 var prisen indflydelse. Forskelligt fra Juel og Moth var
kongen indstillet på at acceptere dette krav, som han imødekom ved at bry
de Juel og Moths magtkonstellation. Med denne handling trådte kongen
frem som den egentlige beslutningskompetente person i VgK, når kompag
niets overordnede forretningsinteresser stod på spil. For kongen var en rea
lisering af sine politiske målsætninger for landets økonomiske udvikling
vigtigere end hvem den aktuelle magtgruppe i VgK bestod af.

Kun med begrænset succes var det lykkedes VgK gennem årene at
gennemføre sine transatlantiske handelsrej ser. Konsekvensen heraf var en
svigtende handelskontakt til St. Thomas, og dette samt interne administrati
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ve uroligheder af guvernementet fik i 1715 indbyggerne på St. Thomas til
at sende en deputation til København i et forsøg på at øve indflydelse på
VgKs direktion med henblik på friere og bedre handels og justitsforhold
for øen. En indrømmelse af disse ønsker var ifølge VgKs samlede direktion
en direkte trussel mod selve kompagniets oktroj erede rettigheder og derved
kompagniets fortsatte eksistens, hvorfor de deputeredes fremsatte ønsker
blev afvist.. Modsat heraf tog kongen de deputeredes ønsker alvorligt, idet
deres tilstedeværelse og aktive produktionsindsats på St. Thomas var forud
sætningen for VgKs handelsaktiviteter, der igen var forudsætningen for
VgK som middel til fremme af landets økonomiske og politiske interesser.
Kongen fandt det bedre at overlade handelsinitiativet og aktiviteterne til
indbyggerne på St. Thomas, indtil VgK igen selv i tilstrækkeligt omfang
formåede at gennemføre sine transatlantiskehandelsrejser, og det var på
denne baggrund, at de deputerede fik deres magtgrundlag. Med dette syns
punkt markeredes, at en ”nu og her” gennemførelse afhandelsaktiviteterne
var vigtigere for kongen end hvem, der reelt gennemførte handelen, dog så
ledes at såfremt VgK var i stand til at varetage Danmarks transatlantiske '
handelsinteressert, skulle kompagniet det. Meddenne handling satte..» kong .._.:_._
Frederik d.4 på tilsvarende vis som sin far selve landets politiske og økono
miske' målsætninger høj ere end kompagniets umiddelbare interesser. Lige
som i 1697 havde kongen det afgørende ord, men forskelligt fira 1697 age
rede kongen nu på baggrund af sin absolutistiske magt og ikke som følge af
sin indflydelse på og/eller personlige kontakter til VgKs direktion. Mere
eksplicit end i 1697 anvendte kongen sin magt med henblik på at pleje lan
dets samlede nationaløkonomiske interesser.

I 1715/16 var Mattias Moth fortsat direktør for VgK, men forskelligt
fra tidligere opererede direktionen med inteme uoverensstemmelser, hvor
ved den til tider fremstod som handlingslammet. Til stadighed var Moth i
opposition til resten af direktionen, men tilsyneladende havde han genvun
det sin tabte magt fra 1697, idet han nu også tog initiativ til og fik gennem
ført forskellige af kompagniets daglige forretninger. Men forskelligt fra
tidligere hvilede Moths magt nu først og fremmest på hans personlige
kendskab og viden til de transatlantiske handelsforhold (og i mindre grad
på penge og personlige kontakter til kongen). Den viden som kompagniet i
1697 havde købt sig til via de københavnske købmænds deltagelse i VgKs
aktiviteter, og som havde kostet Moth hans magtposition i kompagniet, var
nu begyndt at blive generet internt i VgK. Denne udvikling betød samtidig,
at den magtposition, kompagniets hovedparticipanter og deres repræsentan
ter i direktionen i l697 havde tilkæmpet sig, ikke længere trådte så tydeligt
frem.
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I tiden frem til 1733/34 begyndte VgK i større omfang end tidligere
at indsamle og bevare den fomødne viden med hensyn til en succesfuld
gennemførsel af kompagniets handelsaktiviteter. Den informationstrend,
som Moth i 1715/16 havde startet, blev udbygget, og i 1733/34 havde
kompagniets tidligere bogholder og nuværende hovedparticipant Frederik
Holmsted så tilstrækkeligt med gennemanalyseret viden om kompagniets
økonomiske situation, at det lykkedes ham i 1733 og igen i 1734 i sit sam
arbejde med gehejmeråd grev C.A. von Plessen at få kompagniets partici
panter i første omgang til at acceptere VgKs køb af St. Croix fra Frankrig,
og i anden omgang til at ophæve kompagniets monopol på handel og trans
port af slaver. Holmsteds viden var fremskaffet og indsamlet på baggrund
af udtalelser og statistisk materiale fra interne og eksterne informationskil
deri forhold til kompagniet, ogmens denne viden nu sikrede direktionen i
VgK magt, var det fortsat kompagniets behov for participanternes økono
miske indskud, der sikrede denne magtgruppe indflydelse. Præcis som i
1697 var VgK i 1733 afliængig af participanternes økonomiske indskud, og
præcis somi 16.97. blev dette.._give.t._ mo,d magtindrømmelse tilfordel for den
ne gruppe af kompagniets investorer, der således sikrede sig imod alle for
mer for fremtidige tvangsindbetalinger.

Men havde både direktionen og participanterne sikret sig deres magt
indflydelse i kompagniet, stod det anderledes til med konge i 1734, da han
mod sine ønsker måtte acceptere, at flertallet af kompagniets stemmebe
rettigede investorer besluttede at ophæve VgKs monopol på handel og
transport af slaver. Atter ud fra et nationaløkonomisk synspunkt ønskede
kongen at sikre Danmarks interesser gennem en fortsættelse af disse af
kompagniets aktiviteter, men på grund af økonomisk urentabilitet ønskede
et flertal i kompagniet at frigive' disse handelsaktiviteterne til de private
handelsmænd, hvilket lykkedes som følge af ændrede institutionelle ram
mer, der havde svækket kongens indflydelse i VgK. Forskelligt fra sine
forfædre havde kong Christian d.6 ikke mulighed for enten gennem sine
loyale embedsmænd eller sine absolutistiske rettigheder at sætte landets
interesser højere end VgKs, og disse forandringer synes at afspejle begynd
elsen til en ændret opfattelse af, hvilke værdier og økonomiske gevinster et
handelskompagni som VgK repræsenterede.

Således undergik magtsammensætningen i VgK i perioden sept.
1697 til feb. 1734 en udvikling, hvor kongens magt og indflydelse reduce
redes til fordel for kompagniets mere handelsorienterede direktører og ho
vedparticipanter, men hvor participanterne undervejs (1715/16) i mindre .
grad benyttede sig af den magt, de i forhold til direktionen tidligere havde
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tilkæmpet sig (1697). Direktionen og participanternes fælles magtgrundlag
var bygget op ornkring især tre elementer, nemlig personlige kontakter,
økonomiske midler samt viden og kendskab til den transatlantiske handel,
og også den indbyrdes fordeling af disse magtelementer forandredes gen
nem perioden. Således var direktørernes magt i begyndelsen af perioden
mest funderet på deres personlige relationer og kontakter til kongen samt
deres betragtelige økonomiske indskud i VgK, mens participanternes magt
grundlag var baseret på deres økonomiske midler, men måske især på deres
internationale handelskontakter samt deres kendskab til den transatlantiske
handel i øvrigt. På grund af organisationens mangel på denne viden havde
VgKi 1697 været nødsaget til at købe sig til disse informationer, hvilket
skete gennem kongen og direktionens magtafståelse overfor de københavn
ske storkøbmænd. Gennem årene begyndte VgK langsomt selv at genere
denne viden, og således var det netop Moths personlige viden og kendskab
til handelsforholdene i Vestindien, deri 1715/16 sikrede ham den magt han
midlertidigt havde måtte afstå' ca. 20 årtidligere. Med Moth påbegyndte
VgK selv at generere viden om de transatlantiske handelsforhold, og det
;var.netop med, afsæti, denne viden,.atHo1n1sted i 1733 præsenterede ideen.
om VgKs køb af St. Croix. Men denne udvikling forandredes magtgrund
laget for VgKs direktion til at' være funderet på deres og organisationens
kendskab til de transatlantiske handelsforhold og således sekundært på
økonomiske midler og personlige relationer til kongen. Som følge heraf
baseredes participanternes magtgrundlag mest på deres fortsatte økonomi
ske indskud i kompagniet, som fortsat var til salg mod øget indflydelse i
kompagniets daglige forretninger.

Forskelligt fra direktørerne og participanterne var kongens magt
grundlag og indflydelse i VgK i begyndelsen mest baseret på de afham ud
nævnte embedsmænd til direktører i kompagniet, men ad åre forandredes
magtgrundlaget til mest at være baseret på kongens absolutistiske ret for til
sidst næstenhelt at forsvinde. Umiddelbart var kongens indflydelse i VgK
perifert, idet kongen alene trådte frem og benyttede sig af sin magt i de si
tuationer, hvor han fandt landets økonomiske og politiske interesser pres
set. Ud fra datidens merkantilistiske økonomiske tankegang blev VgK be
tragtet som et middel gennem hvilket landets samlede økonomiske aktivi
tetsniveau kunne fremmes, og det var i de situationer, hvor kongen fandt, at
VgK modarbejdede dette hensyn til landets interesser, at han trådte frem. I
ønsket om at fi'emme VgKs handelsaktiviteter havde kong Christian d. 5 i
1697 accepteret at afstå noget af sin institutionelle magt i kompagniet til
fordel for participanternes økonomiske midler. Noget tilsvarende oplevede
hans barnebarn kong Christian d. 6 i 1733, da han helt måtte frasige sig sin
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institutionelle magt i VgK til fordel for participanternes økonomiske støtte
af kompagniets køb af St. Croix. Konsekvensen heraf var, at Christian d. 6 i
1734 var uden en institutionel indflydelse i VgK, og derfor måtte han ac
ceptere, at et flertal i VgK stemte for kompagniets ophævelse af sin mono
pol på handel og transport af slaver, og dette til trods for, at denne handling
ud fra kongens forståelse ikke tjente landets samlede økonomiske og politi
ske interesser på bedst mulig måde.

De tidligere analyser og måske især Feldbæks bekræftes på mange
punkter i den her fremlagte analyse af VgKs magtstrukturer. Der er enighed
om, at VgK samarbejdede med kongemagten, hvor kongens magtgrundlag
bl.a. var baseret på de afham udpegede embedsmænd til direktører i VgK,
at kongen stod stærkest under kriser, samt at for kongen var VgK et middel
til fremme af landets samlede ve og vel. Videre er der enighed om, at VgKs
direktører opererede med samme grad af absolutisme som kongen, og at
den samlede magt i VgK gik fra kongen over mod de handelsorienterede
købmænd, hvis magt var baseret på deres nationale og intemationale viden
og kontalfter Samtrrdfirfits økonomfiske ;n1ídler_. rl.mindre grad pointerer Feld
bæk participanternes økonomiske magtgrundlag, men for ham er direktion
en og participanternes interneuenigheder et udtryk for participanternes
stigende magt.

Med den her anlagte analysemetode, med de tre for kompagniet vig
tige begivenheder, har det været muligt på et lidt mere detaljeret plan at for
holde sig til magtforandringeme i VgK, hvilket igen er begrundelsen for, at
de fremlagte analyseresultater kan være lidt mere eksplicit. Således ses
nemlig, at trods en magtforskydning fi'a kongen og kompagniets direktion
mod de handelsorienterede købmænd, lykkedes det ind imellem direktionen
for en given periode at tilbageerobre umiddelbart tabt magtterræn fra parti
cipanterne. Det vises endvidere, at både direktionen og participanternes
magtgrundlag var baseret på en vekselvirkning mellem viden om de trans
atlantiske handelsforhold, økonomiske midler samt relationer til kongen,
hvor det sidste forhold med årene blev det mindst afgørende. Endvidere
viser denne analyse, at VgKs direktion til tider havde interne uoverens
stemmelser, og at kompagniets daglige forretninger i nogle tilfælde var på
virket heraf.

Samlet set spillede de forskellige konger således en betydningsfuld
men perifer rolle i VgK, og hvor deres rolle gemiem årene var aftagende.
Både kompagniets direktion og participanter spillede enkeltvis og i relation
til hinanden forskellige roller, hvor direktionen med dens absolutistiske
magt opererede selvstændigt i sin udførelse af kompagniets daglige forret
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ninger, men hvor participanteme, som følge af kompagniets behov for vi
den og/eller kapital, til stadighed kunne udfordre direktionen i dens magt
forhold. Vekselvirkningen mellem disse forhold samt de til tider interne
uoverensstemmelser mellem kompagniets direktører indikerer en mulig
indflydelse på de forretningsresultater, som VgK kunne opnå.

_. I.. "'



10.0: English Summary:
In the investigation of the VgK up till now the company"`s problems

have mostly been analysed in relation to factors from outside the company.
In this thesis I wanted to change this tradition by analysing factors from
within the VgK, and this has been done through an investigation of the for
mation ofpowers within the company. To display this I have chosen to ana
lyse the parts played by the three competent decision making groups: the
king, the board of directors and the company's participants, one by one and
in relation to one another, and the groundwork ofpower within these
groups has been analysed as well. The investigation itself has been carried
out through an analysis ofprocesses by which the groups in charge formed
in their decisions during times with intemal disputes, and the thesis is time
limited to the period of the`VgK“.s monopoly of trade and transportation of
slaves, exactly from September 1697 to February 1734. The investigation is
based on three important events for the company in the beginning, in' the
middle and in the end of this period, and finally the geographical point of
origin of this investigation is Copenhagen. The relations ofpower between
VgK and its 'governments respectively in 'Guinea and the West Indies F.
together with the internal relations of the governments is not included in the
thesis.

The result of this investigation shows that through the whole period
the groundwork of power within the VgK°s' board of directors and the par
ticipants was based on primarily three things, namely: personal contacts, fi
nancial ability and knowledge of the transatlantic trade. In the beginning of
the period the power of the director's was founded on their personal rela
tions and contact to the king and their considerably financial deposit in the
VgK, while the power of the participants was based on their financial abili
ty besides their knowledge of the transatlantic trade. Through the years the
VgK started to generate this knowledge themselves, which resulted in a de
velopment, where the power of the directors changed to be based on there
and the organisations own knowledge of the transatlantic trade. Economi
cal abilities and relations to the king became of secondary meaning. Accor
ding to this the participants” groundwork' ofpower was over time mainly
based on their fmancial input in the company, which they did with pleasure
in return for influence on the company's daily business planning.

In difference to this the king°'s groundwork ofpower and influence
in VgK was in the beginning mostly based on his promotion of officials to
directors, but as time went by the groundwork ofpower changed to be ba
sed mainly on the king's absolutistic rights, for in the end almost to disap
pear completely. For the king VgK was a means of extending the Danish
national economical interests and he led a retried role in the company,

_ J _ raí iíii
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where he mainly came forward and used his power in situations, where
according to him the interests of the country were under pressure.

All in all the king played an important but peripheral role in \ffgK,
which by the years was decreasing and where the company's board of
director by the years operated with an increasing independence compared
with the company's participants, who constantly were able to exert an in
fluence according to their fmancial input in the VgK.

J. id
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