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Geheimeraad og Statsminister 

f

H. Stampes 

Tanker

over 

Laugene og Laugs-Artiklerne 

i Almindelighed,

afgivne i en e

Erklæring

som General-Prokureur i Aaret 1760, 

over

en Memorial til det Kongs. Danffe Cancelllr 

fra Urtekrcemmer^ Lauget i Kwbenhavn 

af 22 August 1758/

Kisbenhavn, 1794»

Trykt pcm Gyldendals Forlag,

DANMAKixb biBLiUltk



P. M.

jeg trorr, at denne Erklæring af Sal. ^v. Ge- 

heimeraad Stampe just i denne Titr fortiener Opmerk- 

somhed, og den Tredie Deel af hans Værk, hvorudi den 

under No, XXVIII. Side 143. vil findes, ikke kan 

blive færdig fra Præffrn for til Foraarer, saa formoder 

jeg, at kunne fornsie alle Vedkommende med at udgive 

den særskilt i Forvejen til nærmere Overvejelse.

Kiobrnhavn den 24 Novbr. 1794. Gyldendal.



rklækkrrg over en Memorial fra Urfefrætnmem 

i Kisbenhavn af 22 AugUst 1758/ derudi de 

forestille, ar dem af Kong Christian den 5te ere 

givne Langs Artikler den io Junii 1693, hvorved 

olle Uden for Langet ere forbudne at handle med de 

derudi anfsrte Species med videre. Disse Privilegier 

og Artikler ere af de efterfølgende Konger ei allene 

consirmerede, men og meget forbedrede; saaledes ha

ver Kong Christian den 6te den 11 Sept. 1744 for

undt Lauget det Privilegium, ar ingen som Kræm- 

rner mnatte antages udi Lauget, eller tilstedes nogen 

Handel at drive, fsreno-han med rigtig Pas og Af- 

ffeeo debilste, at han hos en Kræmmer i Lauget, 

ærlig og troe, virkelig havde hent for Kost og Lon 

i 7 Aar som Svend, og derhos var Eier af 1000 

Rdr. contante Midler, med mindre han enten var 

en Kræmmers Son af Lauget, Aler giftede sig med 

en Kræmmers Enke: alt for at forekomme, at Lau- 

get, som allerede den Gang syntes for stærkt, ikke 

ffulde blive alk for talrigt. Endelig haver hans 

rur regierende Kongl. Majestæt bevilget, ot naar en 

Svend ikke havde de vmmeldle 1000 Rdr., ffulde 

han i dets Sted oppebie Leilighed, indtil han kunde

A 2 faae
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föoc et af Kt'evmmernes Hunse tilkiebs/ hvot'Udi b-eh 

holdet Næring t og da at blroe KrKUlmer; for alt 

dette Lakke de, men forestille derimod, at, nu paa 

en fsie Tid, have adffillige faaer Bevilling paa at 
handle med det Kram, som Urtekræmmerne og Suk

kerbagerne allene vare berettigede til at handle med; 
Le opregne 9 saadanne, føruden adffillige af Lau- 

gets Svenne, som, uden at fyldesigisre noget af 

det, der foedredes, efter særdeles Tilladelse, vare 

indtagne udi Lauget; de klage, at de nu ere over 
80 Familier i Lauget, af hvilke de fieesie neppe see 

Udveie til det daglige Brod/ formedelst de mange 

Privilegerede, saavelsom og, at det er tlltadk alle og 

enhver at handle med Thee og Caffe, da dog de fleeste 

af dlsse Privilegerede, og dem, som sælge saadant, 

ere Graden mere til Byrde end til Nytte. De bede 

derfor , at de maae forsvares ved Privilegierne, og 

ar ingen, som ikke har lært 1 Lauget, og fyldesr- 

giort Privilegierne, nraae indtages i samme, eller 

tillades at handle, med saadanne Ting, da de des

uden ere alt for mange i Lauget, øg have store Ud « 

gifrer at bestride; tilligemed Magistratens Erklæring 

af 18 Sept. 1758/ som i alk bifalder Ansøgningen, 

formener, at Kræmmerne nødvendig maae blive sde- 

lagte ved de mange Privilegerede, hvorved Sta

den , isieden for at have endeel gode og fornmende 

Borgere, som kunde svare Skatter 05 Udgifter, fa ae 

endeel siette og uformnende Jnbvaemere, som intet 

kunde svare, oe; ikke bruges til borgerlige Fvrretmn- 

<m\ Magistraten har erklæret mod alle disse Privi- 

legerede, og vrist/ hvvr skadeligt det vüde være for
Kranw



5

Kræmmerne- Da det, som er ffeet, ikke kan gis- 

res om igien, saa indstiller Magistraten, om det 

maatte fasisættes: atingen, som ikke havde lært og nd- 

tient paa Lauget, ffnlbe blive meddeelt Privilegium 

at seAge nogen Slags Kramvahre i srnaae Partier.

* * *

For omtrent 100 Aar siden har det allerede 

været et Problema Politicum eller Oeconomicum, 

om Haandvcerks- og KiobmandSlaug vare nyttige 

eller skadelige?

Ieg forstaaer her ved disse Laug saadanne 

Selskaber, udi hvilke ingen maae indtages, uden 

efter at have udstaaet et vist fastsat og derhos 

temmelig stort Antal Lcrreaar, og uden at have 

opfyldt visse i Laugö-Artiklerne foreskrevne Vil- 

kaar, og som derhos medfore, at ingen (hvad en

ten han forstaaer det eller er, og hvad enten han 

veed andet at ernære sig af eller ei) maae udove 

og ernære sig af en saadan Haandtering, msd 

mindre han i Forveien har vcrret indraget i dette 

Selffab.

Altsaa ere saadanne Laug et Slags Monopo- 

lium paa en vis Slags Nceringsmaade, som cr 

visse Personer forundt, med alle andres Udeluk

kelse.

A 3 Fer
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For lOOAar siden holdte man i Almindelig

hed saadanne Laug for at være heel nyttige, og 

troede, at cn Bye6 eller Stads Opkomst og Vel

stand fornemmelig beroede paa deres Vedligehol

delse; men visse Personer, som noget notere over- 

veiede Tingen, og dorme om en Indretnings Nyt

te eller Skade, ikke af forudfattede Meeninger og 

af det, som Folk vare vante til at rroe, wen af 

dens ordentlige og naturlige Virkninger og Fol

ger, domte allerede den Tid anderledes, og on* 

saae flige simrede Laug eller Selskaber for nt være 

langt mere skadelige end nyttige, fornemmelig 

paa den Maade, som de den Tid vare og endnu 

hoö 06 ere indrettede.

Dette kan man blank andet flutte af den be- 

kiendte Engelffe Ridders Josias Lhrlds smukke 

Afhandling om Handelen, der er skrevet i Aaret 

16661 og ligesom den er et af de ældste, saa er 

den og et af de grundigste Skrifter i den Materie.

Udi Indledningen til denne smukke Afhand- 

ling paastaaer Forfatteren af sine Læsere, at de 

inaae frafalde visse forudfattede Meeninger og al- 

mindelige Vildfarelser, som ere saa rodfæstede 

blank hans Landsmænd, ar de, saa ar sige, ere 

blevne til Ordsprog, et allene i den gemene Mands 

Mund,
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Mund, men og blank de Folk, som burde vcere 

bedre underrettede.

Iblant disse almindelige Vildfarelser regner 

han, foruden andre, felgende:

Vi have allerede alt for mange Kiobmcend.

Det maae ikke være en Mand tilladt at eve 

tvende Haandverker.

Man maae ikke taale, at den, der sælger 

en Detail rillige handler en Gros.

Vi have flere Folk end vi behove, og flere 

end vi kunde anbringe.

Man maae ikke tillade Haandværksfolk at 

have saa mange Drenge i Lære, som de ville.

Det maae ikke være nogen tilladt at indra

ges i et Laug eller Selffab, uden han tilforn er 

Borger der paa Steder.

Ingen maae indtages i et Laug, uden han 

enten er Son af en Mester i Lauget, eller har 

staaet i 7 Aar i Lære rc.

Forfatteren viser gan^e ret, at disse Vild- 

farelser for storsie Delen have sin Grund derudi , 

ar man har sammenblandet visse enkelte FolkeS 

Fordeel med det almindelige Beste, og tager det 

Ene for det Andet.

Man skulde neppe troe, ar disse og andre saa- 

danne forudfattede Meeninger, omtrent ioot)e

A 4 Aar
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Aar efter den Tid, og, da der imidlertid ere 

skrevne scra mange gode og grundige Skrifter der

hen horende, kunde være ligesaa almindelige i 

Danmark som de vare i Engeland, da Child 

strev sin Afhandling.

Men, naar man vil overveie adffillige skeete 

Indretninger og udkomne Forordninger og Privi

legier, og fornemmelig, naar man vil efterfte de 

fra Sriftamtmcend, Amtmoend, Magistraterne i 

Købstæderne og andre, Tid efter anden, i disse 

Materier indkomne Erklæringer, Ml man lettelig 

erfare, at Kisbmcrnds- og Haandverks-Laugenes 

Vedligeholdelse og Formerelse endnu anseeS som 

en Hovedstyrke for Kiebftæderne og deres Opkomst; 

og at den Jndskræn kelse i Folkes Nceringsvei, 

som disse Laug medfsre, betragtes som noget, 

der noie bor vedligeholdes, og hvorfra der ikke 

lettelig bor Me nogen Undtagelse.

Dersom en fattig Mand, som ikke kan kom

me fort med sit Haandvcerk, og derved ikke kan 

finde Levebrod, beaierer Tilladelse at foretage sig 

noget andet, hvoraf han formener bedre at kunde 

ernære sig, hedder det strap i Erklæringen, at 

han har taget BsxqerMb paa den og den Pros 

session, og derved maae han blive.

Der-
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Dersom en anden fattig Mand, fom vel hav 

lært et Haandvoerk, men just ikke haver alle de 

Egenskaber, som Laugö-Artiklerne udfordre til 

ar blive indtaget i Lauger som Mester, begjerer 

Tilladelse til at ernære sig af samme Haandværk, 

bliver Erklæringen, at der kan ikke skee, siden det 

vilde være Lauget til Fornærmelse; begierer han 

da at blive indtaget i Lauget, hedder det arrer, 

at det er imod Laugö-Aniklerne, siden ham mang

ler de eller de Egenskaber; erklærer han, at han 

ikke paa anden Maade veed at ernære sig og sine, 

og at han i Mangel deraf maae blive bragt >tU 

Bettclstaven, hielper det ham dog neppe til en 

fordeelagtigere Erklæring; og det uanseet, at For

ordningen af 2 Maji 1685 og Reskriptet af 9 

Marrii 1689 give temmelig Anledning til at 

foie saadanne, som kun forlange med egne Hæn- 

der at arbeide.

Endog i de Tilfælde, hvor der ikke ere Laug, 

ere Vedkommende ofte for, at saadant ffal negres, 

paa den Grund, at der ere een, to eller tre af 

det Slags Haandverker derudiByen, hvilket er 

alt hvad Byen kan ernære; dersom man derhos 

kunde og vilde undersoge, hvor meget der af saa

dant Slags Arbeide befandtes udi Byen, og hvor 

Let var forarbejdet/ er jeg vis paa, ae det ofte

A 5 vilde
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vilde be fuld es, at ett stor Deel, og maaskee mere 

end Halvdelen deraf var forarbejdet paa andre 

Steder.

Drrimod, naar 3 eller 4, som bruge et Slags 

Haandtering i en Bye, blive enige om at udeluk

ke alle andre, og i den Henseende at ssge Confir

mation paa de mellem dem oprettede Laugs - Ar

tikler, for derved at blive til et siulter Lang, da 

kunne de vente en fordeelagtig Erklæring af ved

kommende Hvrighed, som troe, at de dermed 

giore Byen en væsentlig Tieneste; tilforn blev og 

saadan Begiering sielden eller albrig nægtet.

Hvem seer ikke, at visse private Personers 

Fordeel, i alle disse Tilfælde, forbyttes mcd Sta- 

tens og det almindelige Beste; hvor liden Agt 

viser man, udi alt dette, for det saa naturlige 

og saa rimelige Princip, at det, udi en vel ind

rettet Stat, bor være enhver tilladt at ernære 

sig paa hvad lovlig Maade han best veed og 

kan, og at ingen bor tvinges til at tigge eller 

lide Nsd, som vil og kan arbeide, og veed noget, 

hvoraf han vil og kan ernære sig og sine. Dette 

Princip burde være uden Undtagelse, og naar man 

gior Undtagelse derudi, har man sig selv at takke, 

at man skaber Tiggere.

Saa-



Saalcdes sporer man overalt en A and, som 

Helder til Monopolier, og som gisr, at Folk i 

Almindelighed ikke tænke paa at ernære, og. om 

mueligt berige sig, vcd Arbcidsomhed og Flittig

hed, hvorved de kunde sættes istand til ar give 

bedre Kiob og bedre Vahre eller Arbeide, men 

allene ved Tvang, eller ved det, at Folk blive 

nette til at ssge til dem, og betale dem for deres 

Vahre og Arbeide, hvad de forlange, da der ikke 

ere andre de kunde henvende sig til.

Ieg vil troe, at adskillige Haandvcerks-Laug, 

i Begyndelsen bnade her og paa andre Steder, 

kunne have været tildeels nyttige, tildeels ned- 

vendige, saavel for at drage fremmede Haand- 

værksfolk herind, hvilke vi behsvcde, som for at 

forbinde dem, der ville lære et Haandvcerk, til 

at anvende den Tid derpaa, som de behovede til 

at læve det godt.

Men at de steeste, om ikke alle Laug / saa- 

dan som de hos os ere indrettede, nu ere mere 

skadelige end gavnlige, derom holder )eg mig til# 

fulde overbeviist, ligesom jeg og finder, at de slee- 

ste, som med noget Bifald have grever udi disse 

Materier, verudi ere enige med mig.

Udi min allerunderdanigste Erklæring af 27. 

Decbr. 1758 over en reformeerr Snedkersvends
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Johan Beckers Memorial af 6 Junii f. A., 

Haver jeg viift, at den Grundsætning, hvorefter 

Laugene i Alrnindelighed og uden Undtagelse hand

le, er snorret imod den, som man maae lægge 

ril Grund og Folge, naar man vil tænke at befor

dre det almindelige Beste.

Stadens og det offentlige Beste tilsiger, ot 

jo fiere Familier der af een og den samme Haand- 

lering kunde leve og ernære sig, jo bedre er det; 

derimod bestaaer det Princip, hvilket Laugene hol

de for en Hoved-Regel, derudi, at jo mindre 

Mesternes Aural er eller kan blive i en vis Pro

fession, jo bedre er det for Lauget.

Af dette kan man udlede Grunden til alle de 

Ansoqninger, som sees fra Laugene, nu om Con

firmation paa visse af dem, efter denne deres 

Hensigt, indrettede Langs-Artikler, nu om Ud

videlse deraf, naar de erfare, at noget er glemt, 

nu om Forbedring i deres Privilegier, med videre.

Udi dette kan man og finde Grunden til de 

fleeste Erklæringer, som indkomme fra Magisira- 

tcrne i Kisbstæderne.

De Collisioner, som ere og daglig ,mede mel

lem Lauqenes Velgaaende, saaledes som de selv 

fvrsiaae det, og det almindelige Beste, ere 

Utallige.

Et



Et Laug kierer sig sielden efter, at en stor 

Deel af de Ting, som det tilkommer dem at 

forarbeide, indkomme fra andre Steder, naar de 

kun kan faae den svrige Deel, som Folk ere nodte 

til at bestille og tage af dem, ovcrmaade dyrt 

betalt.

Derimod udfordrer det almindelige Beste, at 

ei allene alt, hvad som her forbruges, bor her 

forarbejdes, men at man og, saavidt mueligt, 

ffal see derhen, at visse af de Ting, som her for

arbejdes, kunde afsættes til Fremmede; men dette- 

forudsætter godt Kiob og gode Vahre, hvilket ikke 

er LaugeneS Sag.

Et Laug taaler langt hellere, at en halv 

SneeS eller siere Haandværksfolk i Amsterdam, 

London og andre Steder, sidde og arbejde for 

os, og altsaa leve af os, end om de samme Haand

værksfolk vilde komme og sætte sig ned her ho§ 

os, og derved lade de Penge, de sortiens, blive 

i Landet.

Undertiden faaer et Laug vel i Sinde at be- 

giere Forbud paa at fere fremmede Vahre ini), 

af det Slags, fom de forarbeide, men de tænke ikke 

paa selv at forebygge saadanr, ved at skaffe lige- 

saa gode Vahre, og give ligesaa godt Kiöb, som 
Frem-
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Fremmede; uden saadant vil dog er Forbud, de 

f?ees^e Tider lidet eller intet sige.

d’t sluttet Laug hindrer Concurrencen af Ar- 
beidere, og det er just denne, der ffal foraarsage 
det gode Kiob.

Et Lang seer hellere, at de kun forarbejde 
og sælge aarlig f. Ex. for 20 a 25000 Rdr., og 
at de derpaa vinde 20 a 30 pvo Cenro, enb at 
l)rr forarbejdes og sælges for 80 a 100,000 9*3)r., 
oa ar derpaa kun vindes 8 a 10 pro dente. Det 
Heales Fordeel derimod udfordrer det sidste.

Er Laug seer hellere, at det kun bestaaer af 10 
a 12 Mestere, hvoraf hver kan aarlig fortiene 6 
3 800 Rdr., end at det (Fülle beftaae af 30 a 40 

e-'l?r 50 Mestere, hvoraf hver kunde aarlig for- 
riene 3 å 400 Rdr.

Antager man, at det Arbeide, et heelr Lang 
aarlig kan afsætte, kan sysselsætte omtrent 300 
Personer eller Arbejdere, da erdet Starens For
deel, at der iblam>4sse 300 Arbeidere, crc 100 
eller fleere Mestere, hvoraf enhver (een mod en 
anden ar regne) holder en Svend og en Dreng. 
Beeoer der derimod paa Lauget selv at giere Jnd- 
deelningkU, bliver der kun 10 a 15 Mestere, 
hvoraf en hvev paa samme Maade, holder 16 a 25 
rüer skeere Svende og Drenge.

Man
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Man seer strap, hvor fordærveligt dette Prin

cip er, og hvor skadeligt det maae være for Folke

mængden, naar tillige betragtes, at en Haand- 

vcerks-Svend sielden gifter sig, og at det i visse 

Lauge endog er en Vedtægt, at han ikke maae 

gifte sig, saa at, om han gior det, nægtede an

dre Svende at arbeide med ham.

Med alt dette maae jeg dog tilstaae, ot der 

er stor Forffiel paa Laugene, og at der ere visse 

Lauge , som paa den ene Side kunne have langt 

ftørre Nytte, og paa den anden Side ere langt 

mindre ffadelige end andre, og i den Henseende 

forttene langt mere Pndest. Derhen regner jeg, 

foruden dem, som forarbejde og omsmelte de kost- 

bare Metaller,, og synes nt fortiene en særdeles 

Opmærksomhed, endnu de Lauge, hvis Arbeide 

er ganffe nodvendigt, hvor det er til ftor Nytte, 

at have vittige og gode Arbejdere, og hvor man 

tillige kan begribe, at En behover en temmelig 

lang Tid til at lære og danne sig, for ar blive 

en duelig Mester, saasom, alle Slags Smede, 

alle Slags Tommermænd, Muurmestere, Reeb- 

siagere, Snedkere, Uldenvævere, Bodkere og ad- 

Mlige andre.

Mod
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Mod disse Lauge havde jeg ikke saa meget at 

erindre, naar det allene var let for enhver, som 

forstod Haandvcecket, at komme i dem.

Det, som gier dem i visse Henseende skadelige, 

ere de store Omkostninger, som udfordreö, ved at 

gisce Mesterstykke og ril at komme i Lauget.

Disse Omkostninger holde ofte en duelig Svend 

ude fra at komme i Lauget; og, naar en anden 

haver samler lidet, som det kunde være godt for 

ham at begynde med, maae han derved sætte det 

altsammen til.

Vel haver Magistraten indskrænket disse Om

kostninger , og man maae tilstaae, at, naar man 

efterseer den derover fra Magistraten udkomne Ta

bel, af Z Martii 1756, saa synes Ve, i Henseen

de til de sieeste Lauge, at være temmelig taalelige, 

fliont de og, i Henseende til nogle af dem, synes 

vel hoie, f. Ex. for en Skomager 42 Rdr.; men 

foruden det, at disse Omkostninger ikke derved 

ere nær indffrænkede ril det, som Forordningen 

om Laugene af 23 Decbr. i6Zr, dens 2den Arti

kel tillader og fastsætter, saa er derunder ikke be

regnet de Omkostninger, som Mesterstykkets For- 

færdigelse udfordrer, hvorpaa en Svend, som 

ffal indtages i Langer, ofte maae anvende nogle

Maane-
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Maaneder, i hvilken Tid han maae ugentlig be

tale noget til Oldermanden eller en anden Mester, 

i hvis Huus han arbeidcr, for Varelser og Værk- 

tot , ligesom det vel ei heller feiler, at han jo en

ten maae beværte eller betale noget til de Mesiere, 

fom skulle have Indseende med ham. Dertil 

kommer, at der af ham, med megen Tids Spilds 

forfærdigede Mesterstykke ofte er af det Slags, 

som han nisten ikke kan vente at afsætte, skisnt 

derpaa og er noget raadet Bod, ved bemeldte 

Tabel og Plcrcat af 3 Marti i 17 56.

Til alt saadant, som gror det vanskeligt for 

Vedkommende at komme i Langet, tier Lcmget 

felv eller Mesterne gierne stille, dersom øvrighe

den ikke falder paa at underssge og al rette det.

Jeg tænker, at na ar Avrigheden enten ved 

et af en Svend forfærdige! Arbejde, eller ved 

iroevcerdige og upartiske Mesteres Vidnesbyrd, 

kunde blive forvisset om en Svends Duelighed, 

da burde de være berettigede til at fritage ham 

fra at forfærdige Mesterstykke; ligeledes tænker 

jeg, at naav Mesterstykke endelig ffulde forfter-. 

diges, da burde Avrigheden blaut alle de Styk

ker , som kunde vidne om Ens Duelighed, lade 

Svenden forfærdige det, som foracrrsagede mindst 

Bekostning og Tidsspilde, 03 derhos magelrgst

B kunde
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kunde afsættes. Hvor der og efter Artiklerne 

ffal adffillige særskilte Stykker forfcerdiges, som 

Mesterstykke, der kunde Hvrigheden, efter fore- 

gaaende Overlæg med et Par Mestere, fritage 

ham, imod at han allene forfærdigede eet Stykke.

Det allerheieste, som ved saadank, og dog ikke 

lettelig, kunde voves, var, aten ei aldeles due

lig Svend blev Mester i Lauget, og i saa Fald 

mener jeg, at det var værst for ham selv. Over

alt ere der visse Lauge, f. Ex. Blyemkker-Lau

get, hvor der desuden ingen Mesterstykke gieres.

Derimod ere der visse Lauge, som efter mine 

Tanker, aldeles ingen Pndest fortiene, da jeg, 

paa hvad Kant jeg og betragter dem, finder dem 

i alle Henseende at være skadelige, og ikke kan 

erfare, at der af deres Indretning flyder det 

allermindste Gode.

Derhen regner jeg de fieefke, og noget ncer 

alle Kræmmer-Lauge, saavelsom Bager-, Slag

ter- og Brygger-Lauge.

Det, som i Begyndelsen synes at have været 

Grunden til Laugenes Indretning, nemlig at for

binde Vedkommende til at anvende den Tid paa 

at lære el Haandvcerk, som de kunne behove til 

at lære det godt, bortfalder ganske og aldeles i 

Henseende ril disse Lauge.

Jeg



Jeg kan ikke begribe, at En ffal anvende 

mange Aar paa at lære, enten at udsælge i smaae 

Partier, det han kiober i store, etter paa at 

lære omtrent det samme, søm de fleeste Tieneste- 

folk i en Hmwholdning paa Landet maae vide.

Der kan saaledeS neppe have været anden Aar- 

sag til disse Langes Indrettelse, end at Vedkom

mende derved have villet forsikkre sig n Slags 

Monopolium, og derved blive forvissede om, at 

ingen anden end de maatte forarbejde og sælge 

visse Slags Vahre, hvorved de ogsaa meget bedre 

imellem sig knnde aftale og fastsætte saave! Jnd- 

kiobs som Udsalgs Priserne; derhos de og have 

brugtal muelig Forsigtighed for at forebygge, at 

ikke for mange ffulde blive deelagtige i dette Mo

nopolium, men at de stedse kunde være faa, som 

deelte Fordelen mellem sig, hvilken saaledeö for 

enhver iblcmt dem bliver desto klækkeligere og an

seeligere.

Hvad Supplicanterne, nemlig Urtekræmmer

ne, i Særdeleshed angaaer, da ligger denne Hen

sigt tydelig for Dagen, saavel udi deres forste 

LaugS-Artikler af 10 Junii 1693, hvilke de 

have tilfælleds med Isenkrcemmcrne, som udi de 

siden of dem erhvervede Tillæg og Privilegier.



20 -dMWLE

I Folge af Artiklernes 17de og 19de Post 

maae ingen komme i Lauget, uden han har tient 

7 Aar som Dreng og 4 2(ar for Svend, med min

dre han er en Kræmmers Son i Lauget, da han 

uden videre kan blive indffreven for Svend, naar 

han er 18 Aar gammel.

Man seer heraf, at En endelig ffal anven

de u Aar paa at lære dette vigtige Haandvcerk, 

ferend han paa egen Haand maae tillades at sve 

det. Jeg onffebe at vide, hvad det egentlig er 

og hvori det bestaaer, fom de i disse 11 Aar 

maae lrere, og jeg er vis paa, at det ikke er mere 

end de fleeste af dem kunde lære i 11 Maaneder, 

og mange af dem udi 11 Uger; da jeg forudsæt

ler, at den, der antages som Urtekrcemmer-Dreng, 

forhen maae have lært at ffrive og regne.

Og dog maae man ikke tcenke, at det alle- 

lider er giort med disse 11 Aar: den 19 Art. 

er derudi meget vaersom indrettet, den siger ikke, 

»at En ffal have været Svend udi 4 Aar, men 

at han ffal have tient for Svend i 4 Aar, for

end han udi Lauget maae indtages.

Om En haver været Svend udi 10 Aar, 

men udi de 7 Aar ingen Tienefte kunnet faae, 

saa kan han ikke komme udi Lauget, og Lauget 

Har derved er sikkert Middel til at holde den ude, 

som
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som de ikke ville have udi Langet, thi de beheve 

kun imellem sig at aftale, at ingen ffal antage 

ham i Tjeneste for Svend;* altsaa er det nmne- 

ligt for den at komme i Langet, som ikke i det 

mindste har en Patron iblant dem, der allerede 

ere der. Man seer saaledes, at denne lange Tid 

med de evrige Cauteler ikke have anden Hensigts 

end at holde Folk ude fra at komme i Lauget.

Dette falder endnu mere i Amene, na av man 

med disse, vil sammenholde visse andre Langs-Ar

tikler. Man kan begribe, ar en Tommermand, 

Grovsmed, Muurmesier, eller Reebflagerdreng 

haver endeel at lære, forend han kan fortiene at 

blive Svend; imidlertid ester disse Langs-Artikler 

Ml En kun tiene i 2 eller 3 Aar. Derimod, 

efter Urtekræmmer-Laugs-Artiklerne^ ffal En 

riene for Dreng 17 Aar. Man ffulde tænke, at 

her maatte være mere end dobbelt saa meget at 

lære, som hisset, og dog kan man ikke begribe, 

hvorudi det bestaaer.

Det kan aldrig være en god Indretning, at 

En paa at leere noget ffal nodes til at anvende 

saa mange Aar, som han ellers i sig brugte Maa-- 

neder dertil.

Den Undtagelse, som disse Laugs-Artikler 

giere udi Tiden, til Fordeel for Urtekræmmernes

B 3 Sen-
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Ssnner, er noget, som dette Laug har tilfælles 

med alle andre Lauge, hvor der i sig er lidet 

eller intet at lære, og hvor den Tid, i hvilken 

En ffal liene for Dreng eller Svend, kun kan 

ansees som en blot og bar Formalitet, og som 
man, af den tilforn anførte Afhandling seer, for 

mere end wofce Aar siden, at have været brugt 

i Engeland.
Dersom de, der vare i Urtekræmmer - Lauget 

paa den Tid, da disse Artikler bieve foreflagne 

og konfirmerede, havde i alle Maader opnaaet 

Len Hensigt, som dermed starcdes til, fem var 
denne Naring bleven ril et Slags Fideicommis 

eller StamhuuS paa dem og deres Born og De

scendenter, eller dem, som de i Borns Sted vil

de antage sig.
Med alt dette have dog Urtekræmmerne ikke 

været forneiede med disse fordeelagtige Artikler, 

eller derved ftet sig noksom istand til at holde an

dre end deres egne Born ude fra nt komme i 

Lauget; i den Henseende have de i Aaret 1744 
endnu erhvervet et dobbelt Privilegium, som be- 

siaaer derudi, at istedcn for En allene efter Ar

tiklerne ssulde ttene i 4 Aar som Svend, saa 

skal Han nu have tmit i 7 Aar fom Svend, fer

end han maae komme i Lauget, og desuden bevise, 
at
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at han eier 1000 Rdr. contante Midler, med 

mindre, han enten er en Kræmmer-Son af Lau

get, ekler gifter sig med en Kræmmer-Enke. 

Altsaa bruger En nu 14 Aar til at lære denne 

vanskelige Profession, og, naar de 14 Aar ere 

forbi, og han bestandig i den Tid, han haver 

vceret Svend, har været lykkelig nok til at faae 

Tiencste, faa kommer han dog derfor ikke i Lauget.

Jeg kan ikke udfinde anden Grund til denne 

Udvidelse af Artiklerne, end den Kræmmerne selv 

anføre i deres Memorial, at Lauget ikke skulde 

blive for talrigt, og den forben anførte, at denne 

Ncering og Handel maatte blive til et Slags 

Eiendom og gaae i Arv og Skifte imellem Ur

tekræmmerne.

Jeg veed ikke, hvorfor En skal bevise, at 

han eier 1000 Rdr.; kan han ikke med ringere 

Sum begynde denne Handel, saa er det hans 

egen Skade, om han kommer i Lauget uden at 

eie dem; eier han dem ikke, men en anden vil 

give ham Credit derpaa, da tænker jeg, nt man 

kunde lade det være en Sag mellem Creditor 

og Debitor; men naar man endelig vil antage, 

at En bor eie 1000 Rdr. for nt blive Urtekræm

mer, saa veed jeg ikke, hvorledes den Egenffab, 

at v«re en Kræmmerson, eller at gifte sig med <

B 4 en



en Krcemmer-Enke, kan sættes isteden for 1000 
Rdr.

Endelig have Urtekræmmerne, siden den Tid, 

endnu faaet det Tillæg til deres Artikler, at naar 
en Svend ikke eier de paabudne 1000 Rdr., da 

Ml han, i det Sted, oppebie Lejlighed indtil han 

kan faae et af Kræmmernes Huufe tilkiobs, hvor- 

udi bliver holdet Næring, da han derpaa kan 
blive Kræmmer.

Dette synes vel at være en Indskrænkning 

eller Modification i den ene Post af de foregaa- 

ende Privilegier, men det er i sig et vigtigt 
Skridt kil et Privilegium reale, eller er saadant 

Privilegium, som ligger til en vis Grund eller 

Bygning, hvilket Slags Privilegier alle saadanne 
Lauge gierne pleie at gi ore sig Umage fsr at faae, 

men som ikke lettelig og næste» aldrig bor til- 
siaaeö dem.

Urtekræmmernes Hensigt derved har vævet, 

at Næringen og Rettigheden til at handle med 
Urtekram skulde ansees som et Appendix til deres 

Huuse og Gaarde, og de derved stige i deres 

Priis.

Forresten er der ingen Rimelighed i dette 

Privilegium; det forudsætter, ar En i det mind

ste behsvcr 1000 Rdr. ril at begynde denne Han

del
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del eller Kram med, og i den Henseende ffat 
den, der vil være Urtekræmmer, bevise, ar han 

eicr ivvOMdr. contant. Det er k.larr, ar den, 

der kiober en Gaard eller Huns, nedvendig mage 

sætte nogle 100 Rdr. derudr, og -altsa,a ffulde 

den, der vilde i Lauget, og derhos krsbte et 
Huns, i Folge deres eget Princip, bevise, at 

Han eiede noget mere end 1000, men. i dcn Sted, 

bliver han reent fritaget derfra, og behever ikke 
at etc noget.

Altsaa stride disse Privilegier virkelig mod 

hinanden, men de komme dog alle overøens med 

Urtekræmmernes Hensigt, som er, at Holde alle 
andre, end deres egne Born og Arvinger, ude 

'fra at komme i Lauget.

Hvor vaersom man ellers bsr være i at tW 
staae Drke Privilegia realia, som tillige medfore 

et Slags Monopolium, og hvor mange Folger 
saadant kan have, derpaa haver man et kiende- 
ligt Bcviis udi den mellem Bryggerne i Kis

benhavn fastsatte Omgang; denne medfører et 
overmande stærk Privilegium" reale, da enhver 

Brygger-Gaard nu tilbringer sin Eeier den Ret
tighed at brygge cn hundrede Deel af delM, 

som fortcereS i Kiobenhavn, og at nyde en hnn--

B 5 drede
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Vrede Deel af den Fordeel, som Albrygningen i 

Kiobenhavn kan afgive.
Denne Omgang maae man nu ansee som et 

nodvendigt Onde.
Jeg anseer den som et Onde; thi den har 

stedse medfort, og vil stedse medfore utallige 

Vanskeligheder oa Besværinger; den lægger et 

Baand pha Vindffibeligheden, og gier, ar den 
Vittige, Arbejdsomme og Flittige, saa godt som 

intet har forud for den, som intet forstemer sig dcr- 

paa, og ikke gider befattet sig dermed.
Men jeg anseer den og som er nodvendigt 

Onde, hvilket saa stærk har rodfæstet sig, saa jeg 

aldrig turde raade DercS Kongl. Majestæt til 
dt ophæve den, da dens Afskaffelse vilde medfore 

endnu et stsrre Onde, nemlig, at Deres Maje

stæts Undersaatter paa eengang, og ved et Penne- 

stron, tabte 8 A 900000 Rdr. eller mere.
Der ere 100 Bryggergaarde i Kiobenhavn, 

af hvilke enhver, den ene mod den anden at regne, 
nu gierne kan anflaaeS til 13 a 14000 Rdr. 

Derimod, naar Omgangen blev ophæver, kunde 
hver Bryggeraaard, den ene mod den anden at 

regne, neppe ansicraeö hoiere, end til 4 a 5000 

eller, i det hoiefte 6000 Rdr.; og altsaa blev
der



der et virkeligt Tab af 8 a 900000 Ndr., hvor
ved 60 a 70 Familier af de i Lauget værende 

vilde blive aldeles edelagte, og de offentlige 
Casser komme til at tabe 3 a 400000 Rdr.

Dette viser, at det er lettere at give et saa- 
dant Privilegium reale, end siden at ophæve det, 

naar man erfarer, at det haver ffadelige Folger. 
De, som etc flige Huuse og Gaarde paa den Tid, 

da et saadant Privilegium erholdes, vinde der
ved, og faae deres Huuse og Gaarde langr dy
rere betalte, end de ellers kunde ventet. Bli

ver det siden ophævet, tabe de anseeligt, som 

imidlertid have kiobt dem, og de forrige Eiere be
holde det, de habe vundet.

Saadanne voldsomme Forandringer, naar de 
have deres Grund udi een eller flere fra Thronen 
udgivne Befalninger, ere meget skadelige, og 

foraarsage en almindelig Mistillid og Miscredit.
Da Bagerne ere paa Veien til at bekomme 

et saadant Privilegium reale, ved det, de skal 

have erholdet, at der kun maae være 50 Bager- 
gaarde i Byen, saa bor man, hvor det gaaer, 
see til, at det ikke gaaer videre; og ifald En, 

som eier en anden beqvem Gaard, begierer Tilla

delse til at indrette den til Bagergaard, tænker 
jeg, ar det ikke lettelig ber nægtes.

Sam-
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Samme Forsigtighed bor og bruges, i Hen

seende til Urtekræmmer-Lauger; og, da de ved 

dette sidste af dem erholde Privilegium tydelig 

have vrist, at den Egenskab, at En, der vil i Lan

get, skal etc loco Rdr., kun er en blot Formali

tet, saa holder jeg for, at det enten i Almindelig

hed ber ophæves, eller at det, i det mindste^ ikke 

bor nægtes nogen, som bcqierer det, derfra at 

blive fritaget; thi saaledes bortfalder af sig selv 

det af Urtekræmmerne allerede erhvervede Privi

legium reale.

Af det, som forhen er anfert, sees, at saavel 

Urtekræmmernes LaugS-Artikler, som de Tillæg, 

de dertil siden have erholdet, allene sigte til at 

bringe Lauget til et saare lidet Antal af Per

soner, som allene kunde raade for Priserne oz 

dele Fordelen, og derhos mage det saaledes, at 

ingen uden deres Bsrn og Arvinger vel kunde 

komme i Lauget.

Det er vel, at de ikke tilfulde have opnaaet 

denne deres Hensigt, men at samme er bleven 

forstyrret, ved det, at een og anden har efter# 

haanden faaet Bevilling paa ar handle med saa- 

danne Vahre; thi ellers frygter jeg, at Urte- 

krcenrrmr- Lauget var bleven bragt til et Antal 

af 16 a 20 Kræmmere, hvilket havde været af 

saa



saa meget stsrre Folge, som deres Monopolium 

gaaer noget vidt, og der øre mangfoldige til- 

deels lemmelig fornodne Vahre, som de allene 

ere berettigede til at handle med. Udi deres 

LaugS- Artikler findes en Liste paa disse Vahre, 

som snart kunde uhgiere er maadelrgt Lexicon. 

Jeg maae tilstaae, at jeg aldrig havde giennem- 

læst den, forend jeg ved en Leilighed, for et eller 
tvende Hr siden herte, at, da en fattig Mand,■ 

for M ernære sig, havde begyndt at kiobe rcrae 

Gaaftfeder, og ar præparere dem ril gove Pen- 

nefedre, havde det ikke varet længe, forend Urte

kræmmer-Lauget havde forbudet ham saadaut, 

saa ar han, for at vedblive dette Arbeide, maatte 

soge et Kongeligt Privilegium.

Jeg efkersaae da Urtekræmmernes LaugS-Ar

tikler, og fandt Pennefedre rigtig nok derudi, 

hvoraf man kan siutte, at de ikke have forglemt 

smaae Ting.

Urtekræmmerne formene, at dem cr ffcet me

get for nær, og at der i alle Maader er handlet 

mod deres Privilegier og LaugS - Artikler, saa- 

vel ved det, at der er bleven alle i Alinindelrg- 

hed tilladt ar handle med Thee og Caffe, fom 

nævnes i deres LaugS-Artikler, som ved det, at 

En og Anden har faaet specie! Bevilling paa nt 

handle
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handle med visse andre rinder Artiklerne indbe- 

grebne Vahre, og endelig ved det, at een eller 

anden Svend har faaer Tilladelse at indtages 

udi Lauget, Uanseet al han ikke havde fyldeslgiort 

de Udi Artiklerne og Privilegier foreskrevne Vil- 

kaar.

Af Foregaaende sees lettelig, hvor nyttige 

og nodvendige saadanne særdeles Bevillinger have 

været.

Jeg veed ikke, om Deres Kongs. Majestæt 

ved al carifi'rmere visse af et Laug oprettede og 

indgangne Artikler, frasiger sig Ret ti! ar tillade 

Een eller Anden i Særdeleshed, at ernære sig uf 

saadan Haandtering.

Det er vel, at saadant jævnlig ffeer; thi der

med indskrænkes de Laugene forundte skadelige 

Monopolier, saa at Folgerns deraf blive noget 

mindre farlige.

Men, da Urtekræmmerne med saadan Tillid 

beraabe sig paa deres Laugs-Artikler, saa spor

ges, hvorvidt de paa deres Side have opfyldt 

og efterkommet dem.

Udi deres Laugs-Artikler finder jeg kun een 

eneste Post, som egentlig kan siges at være til 

Fordeel for det Almindelige og sammes Beste; 

thi alt det ovrige er for Urtekreemmerne selv.

Denne



Denne Post indeholdes udi den 8 Laugs-Ar

tikel, som fastsætter: at ovenmelbre Ixratnv- 

mere (nemlig Ur te- og Jsenkrcemmerne) ffnl til- 

forpligtede vcere, af al Flid og Muelighed 

derhen at tragte, at saavel Manufaccilrerne 

fom og Haandveerksfolkme kunde forhielpes 

til at gi8re og forarbejde Vahre, fom de 

handle med, og Yennem faa forsyne med alc 

hvis her kan giøres og til deres Handel Hö

rer, og skal Isenkrcrmmerne, ril faadan de

res Handels desto bedre Forrscettelse, lade 

dennem vcrre angelegen, og beflitte dennem 

paa at lade inDrette poleer- og GlrbemMu 

paa beqvemme Steder her i Lander.

Jeg enffede at vide, hvorvidt de have efter

kommet dette Stykke af deres Laugs-Artikler; 

hvor mange af de Slags Bahre, de handle med, 

nu frem for den Tid, da Artiklerne for 67 Aar 

Den udkom, frembringes, fabriqvereö og forar

bejdes her i Landet, og hvad Lauget dertil har bi

draget-. Jeg frygter, det ved note Underfegning 

vilde bcfindes, at de derudi have været langt mere 

hinderlige end beforderlige. Jeg snffcde at vide, 

hvor de Poleer- og Slibernsller ere, som Jftn- 

kræmrnerne have ladet indrette.
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Ingen, som har et patriotisk Hierke,' kan 

uden et Slags Amhed og Bedrovelft anfte, da 

Jern og Kobber ere vort Lands egne Producter, 

tlt de steeste Iern-, jobber-, Messing- og Plik- 

vahre, som falholdeö i Jsenboderne, ere forarbej

dede Udenlands, hvilket er til saa meget flette 

Skade for Landet, som Arbeids- Lennen i Hen

seende til de fieeste af disse Vahre, 426 Gange, 

ja ofte 8 a 10 og flere Gange overgaae Mate

riens Vcrrdie, sira at det, der bliver i Landet, 

er lider at regne imod der, der gaaer ud af Lan

det, og Engelland og Holland have, ved at for# 

fpiic os og andre med saadanne Vahre, langt 

sisrre Fordeel, end vi selv af vore Ienv- og 

Kobbervcerker.
Men saaledes gaaer det med de sieestc af 

disse Lauge.
Det, som udi LaugS- Artiklerne paalegges 

Lauget, og hvorved de forbindes til at bidrage 

noget til det almindelige Beste, det gisre de siet 

intet af, og øvrigheden, som ffulde have Ind

seende dermed, tier stille dertil. Men saasnart 

noget hendes, som kan have allermindste Skin 

af at stride imod det, som udi LaugS-Artiklerne 

er fastsat til Fordeel for Lauget, ffient det, som 

oftest, strider imod M almindelige Beste, da 
er
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er Lauget strap færdig til at klage over Fornær

melse, og øvrigheden er gierne ligesaa færdig ril 

at underftotte dem derudi.

Lldffillige andre Lang ere, hvad dette an- 

gaaer, udi samme Tilfælde som Urte- og Isen- 

kræmmerne.

Udi Slagternes Langs-Artikler af 5 Maji 

i<583/ deres 4 Post, fastsættes, at Slagterne, 

udi deres Boder, alletider ffulde have Oxe- Kal

ve- Lamme- og Bedekiod tilfalds, og udi dens § 

Post fastsættes en vis Taxe, hvorefter dette Kiod 

alle Tider skal sælges. Jeg kan tænke, at man 

derved har villet indffrænke det stærke Monopo- 

lium, som blev Slagterne tilsiaaet, allene ar sælge 

Kiod, som noget alle Folk bruge og behove, og 

niage der derhen, ar dette ikke ffnlde blive alt for 

skadeligt for Publikum. Men der er, som denne 

Taxt aldrig havde været til, og jeg tvivler om, 

at der, i de sidste 30 a 40 Aar, nogensinde er 

mnkt derpaa. Derimod seer man en Taxt, som 

vilkaarligen sæltes af Magistraten, ofte foran

dres, og nu er dobbelt saa hoi, fom den, der 

er fastsat i Artiklerne, nu overgaaer den f Deel 

nu i Deel og saa fremdeeles.

At Kisdet, siden den Tid Artiklerne udkom, 

er steget i Priis, det er just ikke i sig noget Ondt,

men
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men snarere Godt, da det er Landets egne Pro- 

dutter, naar allene Grunden dertil indeholdes en

ten derudi, at der er storre Consumtion, hvilket 

forudsætter storre Folkemængde, eller og derudi, 

ot der nu gaae flere Stude og mere saltet og reget 

Kiod ud af Landet, hvoraf flyder, at sacrvel Stu

dene, som Kiodet af sig selv maae være og blive 

dyrere. Men derimod, dersom Grunden til den

ne Prisens Formerelse enten tildeels, eller for

nemmelig indeholdes derudi, at 40 Familier i 

Kiobenhavn ffulde leve saa meget bedre, og fors 

riene saa meget mere, hvoraf flyder, at Kiodet i 

Kisbenhavn maae være f Deel eller | dyrere 

end paa andre Steder; da er det saa meget mere 

skadeligt, som Deres Majestæt med anseelig Om

kostning, allene til Landets og Statens Nytte, 

har udi Kiobenhavn ladet anlegge mange ffionne 

Fabriquer og Manufacturer, hvis Fremgang og 

Opkomst meget hindres ved det, at de Ting, 

som behoves til Livets Ophold, der ere dyrere end 

andre Steder.

Og dette er just Aarsagen, hvorfor man maae 

have saa noie Indseende med Slagter-, Bager- 

og Brygger-Lauget, og saa vel passe paa, at 

betage dem al Lejlighed til at scette Priis paa de

res Vahre ester eget Behag, siden de Ting, 

som



som de allene maae sælge og faldholde, jltst ere 

de, som nodvendig behoves til Livers Ophold.

At saadanne Ting blive dyrere, bet haver 

en mægtig Indflydelse Udi alt det, som paa et 

Sted fabriquereS og forarbejdes, og gier det 

Ulige kostbarere, hvoraf flyder, at fremmede Bah

re, som ere saa ulige lettere, end ikke ved den 

hoiefte Tvang og noiefte Opsigt kunde holdes ude.

Omendffient den Taxt, Magistraten sætter, 

overalt synes ganske fordeelagtig for Slagterne, 

hvilket endog kan fluttes deraf, at Taxten aat- 

Ug en i4ten Dage ester, at Slagtertiden i Efter

året er forbi, anseelig forhores, saa er det dog 

bekiendt nok, at Slagterne ikke kiere sig efter 

denne Taxt, naar de ikke finde den fordeelagtig 

nok, men begiere mere for et eller andet Slags 

Kiod, og naar nogen da vil beraabe sig paa 

Taxten, svarer den Ene med den Anden, at de 

inret have deraf, hvorved de da, paa egen Haand, 

reent tilsidesætte den 4de og 5te Post i deres 

Langs - Artikler.

Saadan Omgang kunde være Aarsag nok til 

at ophæve Lauger; og jeg tænker, at disse Laug, 

som i mangfoldige Henseende ere ffadelige, og 

neppe paa nogen Kant ere nyttige, ikke meget 

fortune at jkaanes.

C 2 Udi



Udi Bagernes MgS-Artikler af 23 Junn 

i68Z, er iligemaade een efter Kornets Jndkiob 

forholdsmæssig PriiS paa Brsdet fastsat.

Hvorvidt denne Priis lægges til Grund for 

den Taxt, som Magistraten nu undertiden sætter, 

og hvorvidt der haves Indseende med, ar Ba

gerne, saavel i Henseende til BrodetS Vcegr, 

som Godhed, rette sig derefter, det veed jeg ikke; 

men det veed jeg, at Bagerne kun flet holde 

det, de have forbundet sig til, alletider at have 

Forraad af alle Slags Korn for et Aar, og at 

dem Laug med den det forundte Forkiobs-Ret

tighed meget bidrager til ar ffade Kornhande

len i Kisbenhavn, og til Kornprisernes meget 

hastige og derhos mærkelige Forandring. Det 

veed jeg og, at man jcevnlig, uden for Kieben- 

havn, faaer bedre Brod og for bedre Kiob, end 

i Kiobenhavn.

Man ffulde ikke rænke, at de, der saa aaben- 

Lare handle mod derer) LaugS-Artikler, saa dri

stig turde beraabe sig derpaa. Men Laugene ere 

engang for alle kommen i med at troe, at deres 

Lauge-Artikler og Privilegier allene bor forstaaes 

til Fordeel for dem selv, og at det, som allene 

kunde synes at sigte til det almindelige Bedste, 

kun er der foc et (Dyns Skyld, og ikke fov at 

iagt-



iagttages. Man maae og tilstaae, at de, for 

stsrste Delen og fornemmelig in Praxi, have An

ledning til at tænke saaledeS.

Supplicanterne formene, at de allerede ere 

alt for mange i Lauget, da de belebe sig til nogle 

og fiirsindstyve Familier.

Af de derom indhentede Efterretninger erfa

rer jeg, at der udi Aaret 1743 have været, i 

det mindste, ligesaa mange, og udi Aarene 1753 

og 54, flere udi Lauget, end der vare udi Aaret 

1758, da denne Suppliqve blev indgiven.

Jeg skulde tænke, at der ere nogle og 8°/OOO 

Mennesker i Kiobenhavn, og naar jeg betragter 

den store Moengde tildeels fornsdne, tildeels me

get brugelige Vahre, som Urte- og Jsenkrcrm- 

merne akene ere berettigede til at handle med, 

faa synes det, at een Urle- og Isenkræmmer for 

hver Tusende af andre Indvaancre, just ikke er 

for meget.

De Grunde, hvormed Magistraten understot

ter denne Urtekræmmernes Ansogning ere omtrent 

de samme, som de, de betiente sig af i deres 

allerunderdanigste Erklæring af 21 Iunii 1758 

over den forhen ommeldte Ansogning fra en refor- 

meert Snedkersvend^af 6 Iunii 1758, og gaae 

nd paa, at man i en Bye Ml see til at have

C 3 fa a,
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faa, men rige og velhavende Borgere, og at 

fattige Borgere snarere ere ffadelige, end nyttige. 

Udi denne Materie er Magistraten allerede udi 

Begyndelsen af Aaret 1759 et temmelig vidt

løftig Brev tilffreven, i Anledning af bemeldte 

min allerunderdanigste Erklæring af 27 Decbr. 

1758.

Magistraten vilde selv lettelig indsee og er

fare Urigtigheden af dette deres Princip, om det 

var mueligt, nt Byen paa eengang kunde miste 

alle dens fattige Borgere og Jndvaanere, saa at ins 

gen, uden de Velhavende og Rige bleve tilbage.

De vilde da befinde, at Kiobenhavn var en 

saare liden og flet Bye, (thi jeg kalder den en 

sier Bye, hvor de fleeste Huuse og Gaarde staae 

ede, og ingen Beboere have eller finde) som al

drig kunde komme sig, uden de fik de fattige Bor

gere tilbage, eller andre fattige i deres Sted.

Af det, som hidindtil er anfort, Dennes 

lettelig, at jeg ikke kan raade Deres Majestæt 

til, allernaadigft at bevilge Ansøgningen eller Er

klæringen, og derved sætte Urtekræmmerne istand 

ril at opnaae deres Hensigt med at indskrænke Lau

get til et saare lidet Antal af Personer, der 

mellem sig kunde aftale saavel Jndkiebö- som Ud- 

scelgningö-Priserne, og saaledes strive Kieberne, 

saa-
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saavel som Scelgerne Love for. Men jeg for

mener allerunderdanigst, at ved Ansogningen in

tet er at giore, "eller at den kan henlægges.

Dernæst ffulde jeg, saavel i Henseende til 

Laugene i Almindelighed, som i Henseende tildelte 

og andre visse Lauge i S«rdeleöhed, allerunderda^ 

nigst indstille:

I) At der eengang for alle vedtages, at in

tet nyr Lang efterdags bliver indrettet, og ingen 

nye Laugs-Artikler confirmerede, med mindre de, 

i et eller andet Tilfælde, maatte være saaledes 

forfattede, at enhver, som det forlangede, kun

de, uden noget Bryderie eller Omkostning, blive 

indtagen i samme Laug eller Selskab, allene mod 

at betale en Kiendelse af 4 -a 6 Mark, eller lidet 

mere, og at man derimod, ved given Lejligheds 

sogte saavidt mueligt at ophæve det ene Lang 

efter det andet.

Naalemagerne i Kiobenhavn fik for nogle 

Aar siden, nemlig den 3 Febr. 1755 forst Lauge- 

Artikler, og bleve derved til et stutter Laug. 

Virkningen deraf var denne, som en paalidelig 

Mand har fortalt mig, der jævnlig lader noget 

Naalemager-Arbeide giore, al da han korr efter 

bestilte noget Arbeide Hos en Mester, som han 

var vant ril ak bruge, begierede Han omtrent f

C 4 Deel
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Deel mere derfor, end forhen; og, da han blev 
spurgt om Aarsagen til denne Forheielse, svare

de han allene: at de nu vare blevne til et Laug, 
hvilket foraarsagede dem ftorre Udgifter, hvor

for de og maatte fætre paa deres Arbejde. Dette 

er den sædvanlige Virkning af et Laug. Der 

vare den Tid i alt 6 Naalemagere i Kiobenhavn, 
hvilke gierne kunde begaaet sig, uden just at 
Udgiore et flmtet Laug. Jeg erindrer og heel 

vel, at, da de segte derom i det Danffe Can- 

cellie, blev vet afsiaaet. Jeg tvivler om, at 

der siden den Tid er bleven forfærdiget mere 
Naalemager-Arbejde i Kiobenhavn, end forhen; 

og jeg har Aarsag til at (Tutte det Modsatte der
af, at da der i Stavet 1755 vare 22 Naalema- 

ger - Svende i Kiobenhavn, saa vare der i Aaret 

1759 kun 13, og ikke flere Drenge, end for

hen nemlig 4; crlisaa vare Arbejdernes 2(nta( f 

Deel formindskede.
Derimod ophævede Bildthuggerne selv deres 

Laug i Aaret 1759, og jeg er vis paa, ar der, 

siden den Tid, ikke forfærdiges mindre Bildt- 
hugger-Arbejde i Kiobenhavn end forhen.

2) Ar der ci heller blev bevilget noget Mono- 

polittm, eller noget saadant Privilegium, hvor

ved een, to, tre eller flere Personer, allene og 
med
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Med alle andres Udelukkelse, blive berettigede rir 

at forarbejde eller falholde visse Vahre i en vis 

Bye eller District.

NB. Saadanne Monopolier ere endnu langt 

stadeligere, og stride endnu mere end Laugene, 

imod den naturlige Frihed enhver haver, ot er

nære sig paa hvad lovlig Maade, han best vced 

og kan.

3) Blant disse Monopolier maatte man end

nu allenneest tage sig vare for Monopolia realia, 

eller saadanne, som tilleggeS en vis Bygning og 

Grund, og hvorved Eieren af samme allene bli

ver berettiget til en vis Næring og Haandtering, 

f. Ex. at sælge Viin, at have Farverie, Gar- 

verie rc. NB. Disse Monopolier ere saa meget 

mere farlige, som de, ved det at de hæfte paa c ti 

vis Grund, ikke hore op, men ere paa en Slags 

Maade evige, isieden for, at de Monopolier, 

font allene ere givne en vis Person, dog horer 

op ved hans Dsd. Dog er derved at mærke, 

at de Monopolier eller exclusive Privilegier, der 

gives en vis Person og hans Arvinger, ere næ

sten ligesaa farlige, som Monopolia realia, hvor

for man og, ligesaa meget maae tage sig vare 

for dem. Man erfarer ofte i vore Tider store

C 5 Uleilig-
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Uleiligheder af, at der i forrige Tider ere ud

givne saadanne Monopolier.

4) Dersom nogen ffulde tilbyde sig at an- 

legge en nye og her i Lander tilforn ubekiendl Fa- ' 

brigue, eller at frembringe eller forarbejde visse 

Vahre, som vi tilforn have ladet komme fra 

andre Steder, og han derhos paastaaer for saa- 

dcm Fabrique eller Manufackur at faae Mono- 

polium, da bor det dog, efter mine Tanker, ikke 

<ilstaaes, uden for en vis Tid, f. Ex. 10, 15 

a 20 Aar, men ikke enten for hans Fabrique, 

eller paa hans Person og Arvinger. Thi paa 

den Maade kan en Fabrique, som i Begyndelsen 

er nyttig, ofte i Eftertiden, hindre flere endnu 

nyttigere Fabriquer. Kan det ikke ffee paa an

den Maade, maae en saadan En langt hellere 

tilstaaes noget Forffud i Penge, end et bestandigt 

Monopolium.

Man har havt Exempel paa, at Een, for

medelst et en anden forundr Monopolium, har 

maattet bruge Brænde ril der, hvortil han, med 

langt storre Besparelse og Nytte for sig selv og 

for Publikum, kunde brugt Steenkul.

5) Naar en Svend begiercr Bevilling paa 

at indtages udi et Laug, hvor det formeencs ham

at
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ar indtrcrde formedelst en Mangel, der i sig kan 

ansees for en Slags Formalitet, da mener jeg, 

at en saadan Bevilling ikke bor ham nægtes.

6) Naar en fattig Mand begierer Tilladelse 

at ernære sig af det, han udi een eller anden 

Profession kan forarbeide med egne Hænder, og 

derhos erklærer, at han ikke veed paa anden Maa- 

de at ernære sig; man og af den indhentede Er

klæring erfarer, at det omtrent forholder sig strå

ledes, da bor saadant ham saa meget mindre 

negles, som Forordningen af 2 Maji 1635 d.r- 

til giver temmelig god Anledning. Er den Pro

fession, i hvilken han begierer Tilladelse at ar

bejde, og af den Beffaffenhed, at han ikke vel 

kan foretage sig og fuldfore noget allene, og han, 

i den Henseende, begierer Tilladelse til at holde 

en Dreng eller Haanbtlangere, bor det ham 0^ 

tilstaaes.

Dersom En saadan, efter at han i nogle Aar 

har arbejdet med egne Hænder, beviser med troe- 

vcrrdige Attester, at han godt forstaaer Profes

sionen, og gror godt Arbejde for billig Priis, 

bor det ham, efter Begiering bevilges, enten at 

indtages i Lauget, eller at holde et Par Svende 

og Drenge.

7)
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7) Da Forordningen cm Laugene af 23 De

cember 1631 eb grundet paa meget gode og sunde 

Princips, som det var at onske, at Vedkom

mende alle Tider havde fulgt, saa kunde Mcrgi- 

ftraten i Kiebenhavn reffriberesa) At de saa- 

vel som Polmemester note havde at see derhen og 

holde over, at denne Forordning i alle dens Po- 

ster, noiagtigen blev efterlever.

NB. Jeg erindrer engang i en Erklæring fra 

Magistraten at have seer noget saa leselig melde 

om et, mig ellers ganske ubekiendt, Reskript, 

hvorved den 5 Art. om fremmede MestereS Anta

gelse, uden at giøre Mesterstykke, skulde været 

forandret. Men da saadant et Reskript, om det 

er ril, neppe kan tiene til andet, end at hindre 

fremmede Meftere fra at komme herind, og at 

befordre LaugeneS Hensigt med at holde dem ude, 

saa er der vel, at Forordningens 5 Art. paa 

denne Maade kunde blive sat i sin forrige Kraft.

b) Ar da de Omkostninger, som i Folge den 

fra Magistraten udkomne Tabel af z Mart. 175'6 

nu udfordreS til at komme i Laugene, fornem

melig i Henseende til visse Lauge, langt overgaae 

der, som bemeldte Forordnings 2 Art., i saa 

Fald, tillader og fastsætter, saa haver Magistra

ten, saavwr mueligr, at fte derhen, at disse Om

kost-
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kostninger endnu videre indffrcenkeS, og med Ti

den bringes til det, som Forordningen tillader, 

samt aarlig at indberette, hvorvidt de dermed 

ere komne, og hvad der er Aarsag udi, at Om

kostningerne, ved visse Laug, endelig maae vcrre 

faa hoie.

c) At de itigemaade bleve befalede at see der

hen , at Slutningen af Forordningens ix Art. 

(lev efterlevet, faa at enhver Mester i hvert Hacmd- 

vcerk i det mindste havde een Dreng i Lære, som 

var fed i Landet, og flere efter Omstændighe

derne , paa det at Landets Born saaledes kunde 

lære nyttige Haandvcerker.

NB. Den Forbindelse vi, i Henseende til 

Laugene, staae udi med TydMand, og den For- 

nedenhed, der for os er udi at have tydske Sven

de, gier adskillige Laug hos os nsdvendige, og 

virker i det mindste faa meget, at det ikke vel 

gaaer an, paa eengang at afskaffe dem. Vi 

bor derfor arbeide paa at faae Danske og Nor

ske Svende, men dertil udfordres, at Mesterne 

antage Dcmffe og Norffe Drenge, jo flere jo 

bedre. Det gror mig ondt, af de aarlig Udkom

mende Tabeller at erfare, at der f. Ex. i Tem- 

mcrmandS-Lauget, ere 450 Svende, og kun 21

Drenge,



Drenge, i Muurmesier-Lauget, 394 Svende og 

kun 47 Drenge.

Men da disse Drenge kun staae udi kort Tid 

i Lære, sag kan det nok hænde sig, ar der blant 

Svendene ere mange Zndfodte, som her Have 

lært deres Haandvcrrk.

Da Tommermcendenes saavel. som Muurme- 

sterneö Laugs-Artikler indffrcenke det Antal af 

Drenge, som en Mester maae holde, saa kunde 

det maaffee have sin Nytte, om denne Indskrænk

ning blev ophævet, og del i Almindelighed blev en 

Mester tilladt at antage og holde saa mange 

Drenge som han vilde: men da det maaskee og 

kunde medfore nogen Uleilighed, i Henseende til 

det Arbeide, de paatage sig at forrette, saa uu- 

derstaaer jeg mig ikke at foreflaae det, med mindre 

Magistratens Betænkning forst derover maatte 

vorde indhentet.

d) Udi Overeenstemmende med Forordnin

gens 7 Art., at tilholde samtlige Haandvcerksme- 

stere, oprigtig at behandle dem, som maatte be

stille noget Arbeide hos dem, og troligen holde, 

hvad de lovede, saavcl i Henseende til Tiden, som 

ArbeidetS Godhed, og hastig forhielpe dem til de

res Ret, som maatte vcere befeiet til, enten iden



47

ene eller anden Henseende at besvære sig over en 

Haandværksmand.

8) Videre kunde Kiebenhavns Magistrat re- 

ffriberes: a) I Henseende til Mesterstykker, efter 

det, som forhen er meldet, og at de, i de Tilfæl

de, hvor Mesterstykker endelig maatle forfærdigeS, 

overalt havde at see derhen, at vedkommende 

Svend ei blev nod til, derpaa at giere ftørre Be

kostning, eller anvende mere Tid, end den yderste 

Nødvendighed maatle Udfordre, b) Udi Særde

leshed at forsvare og haandhæve de Haandværks- 

svende, som maatle indlade sig udi 2Egteffab, 

saa at de ikke derover komme til at lide noget, øl* 

ler miste noget af deres Arbeide og Fornemste.

Skulde det og befindes, enten aten Mester 

vægrede sig ved at beholde en Svend, fordi han 

havde giftet sig, eller at andre Svende af sam

me Aarsag vægrede sig for at arbeide med ham, 

da vil Deres Majestæt, efter Magistratens derom 

gierende allerunderdanigste Forestilling, allernaa- 

digst bevilge en saadan Svend at indtages udi 

Lauget, som Mester, uanseel noget endnu niaatte 

fattes i hans Svendeaar, eller nogen anden E- 

genffab dertil maatte mangle ham.

c) Jcevnligen at advare og tilholde vedkom- 

mende Lauge, selv at frembringe, forffaffe og 

for-



forarbejde de Ting, som Jndvaanerne ere komne 

i Vane med at fordrive og lade komme fra andre 

Steder, da de dog her lettelig kunne haves lige- 

saa gode, og for ligesaa godt Kiob. Ligesom 

Magistraten og selv bor giere sig Umage med at 

rmderssge og komme i Erfaring om, hvilke disse 

Ting ere, og hvilket Laug ethvert Slags deri- 

dlant vedkommer, for derefter at give samme 

Laug den fornedne Erindring og Advarsel.

NB. Naar nogen Tid var forbi og man hav

de seer, hvad Indvendinger der kunde jlkee mob 

een eller anden of Foregaaende Poster, (hvilket 

seg ikke har Erfarenhed nok til nt kunde love for) 

kunde der maaskee med den nodvendige Foran

dring, gaae lige saadanne Reffripter til de Stift- 

amtmænd, i hvis Stifter der befindes Lauge, f. 

Ex. til Stiftamtmanden i Sielland, Fyen, Aal

borg, Christiania, Bergen og Trnndhiem, og 

niaaskee maatte de vel gaae til alle Stiftamtmcen- 

dene; thi Dont der i de evrige Stifter ikke fin- 

des noget for sig siuttel Laug, saa bestrides der 

dog Haandværksmestere, hvilke, i Folge Placaten 

af 8 Novbr. 1747, ere indtagne i Laug-ne i Kie- 

benhavn, og iagttage deres Vedtægter.

9) I Henseende til Urte- og Jsenkrcrmmerne 

i Særdeleshed kunde Magistraten reffriberes, at 

ind-



indent, Betts Erkla-ring, og derhos selv al ind

berette, hvorvidt de have efterkommet det, som 

dem paal-rgges udi deres Lauge - Attiklers 8 Post 

VM ar fee de Bahre, dc handle Med, her frem-' 

rragt- og forarbejdede med vider-, og ifald det 

inaatte bcfindes, at de derudi hidindtil have ««- 

rck efterladne, maac Magistraten tilholde dem 

for Efteriiven bevre at efterkomme det, saaftcmk 

de ikke ville have Deres Langs - Artikler og Prj' 

vilegicr forbrudte; ligesom Magistraten °g maae 

hav- Indse«,d- incd, at d-k ffm, og aarlia 

'Ndberetl-, Hvad denidi of Bette Laug er <itort.

10) $)a deres Komfl. Majest«, kil Fordeel 

for der ostindisk- og chin-siff- Compagnie, Bei> 

allernaadiqst Placar af i 9?ov6r. i748, 

(,1Dt o(fe_°3 ^nhv" frit ar Handle Med ostindisse 

o<I d;ine)TfPc Vahre, fom med kompagniets Stibe 

Hieiiibring-S, hvcnblanr og er Thee og Caffe, 

som findes i urtekræmmernes Lauge - Unitter, oa 

de Bahre, dcr fabrjquercs °g forarbejdes Lt j 

£ant>et, af taat Materialier, fom enken ftem- 

tl'ln9c6 S", etter komme fra vore Colonier, i 

L-t mindste forrime den samme Yndest, som de 

der hienibringcS med Compa>inietS Skibe, fq« 

tænfet jeg, at det ligeledes burde vare alke og en« 

k»er tilladt at handle med flige Bahre f. @r.

® Suk.



Sukker, Serbe rc., og, ifald det ikke blev ved 

en almindelig Forordning eller Placat bekiendt- 

giort, saa burde dog saadan Bevilling ikke næg- 

re6 nogen, som derom giorde allerunderdanigst 

Ansogning.

NB. Dette synes baade billigt og nødvendigt; 

ihi, ifald de, der anlegge Fabriquer, ffulde væ

re nodte til at sælge deres Vahre allene til et 

vift Laug, kunde Lauget let odelcgge Fabriquen 

og Fabriqueuren; hvilket man saa meget mere 

bør see til at forebygge, fom Erfarenhed har 

viift, at Laugene ikke meget ere for ar befordre 

eller understotte Fabriquerne, saa længe de ikke 

selv anlegge og underholde dem, men langt hellere 

enffe at forffrive deres Vahre fra fremmede Ste

der, end at tage dem her paa Fabriquerne; hvor

af man og ler kan begribe Aarsagen, da der i 

sorjfe Tilfælde er dem langt lettere at sætte en 

vtlkaarlig Priis paa Vahrene, end i sidste. Den 

Fornærmelse, som deraf maatte synes at folge 

for Laugene, kunne de undgaae, ved selv at an

legge siige Fabriquer, hvilket just er det, man 

gierne vil bringe dem til.

ii ) Hvad Silke- Ulden- og LcerretS-Krcrm- 

, nierne cmgaaer, da merker man nu ikke til nogen 

synderlig Besværing over dette Lang, man erfarer



og, at de, Tid efter anden, alt mere og mere 

kommer med, tildeels, selv ar anleqqe, tildeels, 
ar befordre og underholde de her værende Ulden- 

og Silke -Fabriquer, vg derved ar fyldcstaiore 
den 6te Post i deres Langs-Artikler af 7 Jntii 

1688; altfaa kan der, med dem vel forblive 
som der er.

12) Horkræmmerne horer man ei heller me

gen Besværing over. Imidlertid var det nyttigt 
og billigt, ar det, sorn er de andre Kræmmere 

her i Staden ved deres Laugs-Arrikler paalagr, 
men udi Horkræmmernes L.augs- Artikler af 10 
October 1722 forbigaael, og blev dem ved et 

Reskript ril Magistrat.« befaler; nemlig, at aiore 
deres yderste Flid ril, at adffillige af de Bahre, 
de handle med, saasom: Hor, Hamp, Humle, 

Tiære, Beeg, Steenkul, Nyslæder rc. herudi 
Landet kunde frembringes og forarbejdes. (NB. 

Denne vigtige Omstændighed finder jeg at være 

lang: Høiere iagttaget i de Langs Artikler, som 

udi hoilovlig Ihukommelse Kong Christian den 
5tes Tid ere udkomne, end udi dem, som siden 
ere udgivne.)

Skulde Horkræmmer-Lauget derud! findes 
efterladen, da burde enhver, som selv vilde be

sorge siige Bahre her i Landet frembragte og for-

D 2 arbeioe-
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arbejdede, og i Almindelighed, eller efter Be- 

giering, nyde Bevilling paa at sælge og fal- 

holde vem.

13) Jeg har tilforn viist, at den faa kaldte, 

og nu btant Bryggerne værende Omgang er ble- 

ven til et nodvenbigt Onde, som ikke uden aller- 

storste Vanskelighed, og meget ffadelige Folger, 

kan enten ændres eller ophæves, ffisnt den, i sig, 

er meget ffadelig. Da det nu ved Forordningen 

af 15 Junii i755 er forebygget, at Bryggerne 

ikke ester Behag kunde forhoie Prisen paa Hllet, 

eller giere det flettere, og der, til Prisens For- 

hsielft udfordreS Deres Kongl. Majestæts aller- 

naadigfte specielle Tilladelse, hvilket og cr saa me

get mere nødvendigt, som Al er af de nodvendige 

Ting, hvilket alle Mennesker behove, saa tænker 

jeg, at det derved, hvad dette Laug angaaer, 

faaer have sit Forblivende, dog saaledeS, at det 

ikke Efterdags tillades Brygger-Lauget at kiobe 

Bryggergaarde, for at tage Brygger-Nøniahe- 

Den fra dem, og derved formindske Bryggernes 

Antal, da et Monopolium altid bliver farligere 

og ffadeligere, jo mindre Antal af Personer der- 

ut)i ere deelagtige. Dog maae jeg derhos erindre, 

ot dette ei heller, nu paa endeel Aar, af Bryg- ° 

ger - Lauget er ffeet. Dernæst, og paa det der

dog
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dog kunde være nogen Slags Jndfkrcenkclft udi 

det Brygger-Lauget forundte Monopolium, hol

der jeg for, at der Antal af Fri-Bryggere, der 

nu for Tiden befindeö at vrere, stedse bor ved

ligeholdes, skiont ikke just paa de samme Per

soner eller Huuse.

14) Over Slagter - Lauget her i Staden ho

res daglige og jævrrlige Klager. Dette Laug er 

allene berettiget til at falholde og sælge Oxe- 

Kalve Lamme- og Svinekiod, som noget de fleeste 

Mennesker daglig bruge og behove ril deres- Livs 

Nodtsrft og Ophold.

Det bor være Staten saa meget mere om at 

giere, at Kiodet i Kisbenhavn kan haves for de( 

beste Kiob mueligt er, som Kioders Priis har 

stor Indflydelse paa den Taxt, som andre Haaud- 

vcerksfolk, Fabriqueurer og Manufacturifter maae 

sætte paa deres Vahre. Naar Landets Pro

dukter betragtes, og den Overflodighed her er 

paa Oxer, Kalve, Faar, Lam yg Sviin, hvoraf 

Landet frembringer langt mere, end der kan for- 

tæres, saa synes det, at Kiodet udi Kisbenhavn 

burde vcere bedre Kiob, cnd udi nogen anden Ho

vedstad eller stor Bye i Europa. Da det samme 

omtrent kan siges om Hl og Brod, fua burde 

Fahriquer og Manufacturer der have meget god

T> 3 Feem-
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Fremgang, og det som kaldes main d’ouvre, 

burde der vcere bedre Kisb, end udi andre store 

StKder.

Jeg veed ikke, om Erfarenhcd stadfæstet' det 

samme.

Jeg har tilforn erindret, nt udi Slagternes 

Lau >6-Artikler (tf 5te Maj i 1683 deres 5 te Post, 

fastsættes en meget billig Prns for alr Slags 

Kiev, f. Ex. gf Dee! ß. for Bryftykket af Oxe- 

kiod, og 3y ß. for det evrtge. Men jeg har 

tillige erindrer, at omendffiom Laugs - Artiklerne 

aldeles ikke tillade nogen at forandre denne Taxt, 

saa er der dog, fom den ikke mere var til, eller 

tages i mindste B tragtning.

Derimod fætter Magistraten nogle Gange om 

Aarer en Taxr for Slagterne, som alrid langt 

overgaaer den udi Artiklerne fastsatte.

Med denne af Magistraten satte Taxt ere Folk 

ofte heel miöfornsiede, hvorvidt de dertil have 

god Grund eller ei, veed jeg ikke; thi Folk kan 

og klage uden Feie. Imidlertid ere der adMlir 

ge Omstændigheder, som synes at kunne give no

gen Slags Anledning til at domme saaledes, saa- 

fom den Forffiel der er imellem Prisen paa Kis

del i Kisbenhavn og uden for, ffionr samme og 

kan have sin gode Grund i andre Aarsager, den 

meget
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Meget store Forskiel der er imellem Prisen paa 

Kiodet i Slagrertiden og en 14 Dage eller 3 U* 

ger efter, da Taxten gierne bliver anseelig for- 

hsier, og endelig den store Nidkierhed Slagter- 

Lauget jævnlig viser i at jage efter de saakaldte 

Fuskere; dersom en fattig Borger, Soldar eller 

Matros siagter et ungt Nod, Kalv eller andel, 

og sælger noget af Kiodet, er. Slagter-Lauget 

strap efter ham, og paastaaer, at han efter Laugs- 
Artiklerne Ml mulcreres og straffes.

Det kan ikke nægtes, at jo en Slagter, som 

i rette Tid kan giore sit Indkieb, og derved om- 

gaaeö aabenbare, maae have adjNllige Fordele 

frem for en saakaldet Fusker, Folk flutter derfor, 
at naar Slagterne lode sig note med en billig For- 
deel, saa behøvede de ikke at frygte for, at dem 
skulde skee Indpas ved Fuskeris.

Paa det Herfor, at Folk kunde have mere 

Tillid til denne Taxt, der sættes for Kiodet, og 
paa det, at der kunde være nogen mere Liig- 

hed i Maaden, paa hvilken Taxten sættes for 

Slagtere, Bagere og Bryggere, og al den ene 

Taxt ikke skulde være saa aldeles vilkaarlig frem 

for den anden, skulde jeg indstille, om Kisben

havns Magistrat kunde reskriberes: a) At de 

Efterdags, ved at forheie Taxten paa Kiodet, abe

D 4 Tider



Tider ma-tte i Forvejen overlegge det med de 

Z2 Mcend, og indhente deres Betænkning der

over, og ifald be 32 Mcend ikke bleve eenige 

med Magistraten om Taxtcn og dens Forhoielse, 

maatte Magistraten indberette det til Cancelliet, 

og derhos melde de Aarsager, der vare for Haan

den til Taxtens Forhoielse, og hvad der blev lagt 

til Grund for scradan Beregning, for derpaa at 

erholde Kongl. allernaadigst Resolution, b) At 

de maarre tilholde Slagterne, nmagtigen at hol

de sig den 4de og 5te Post (hvor dog maae forud

sættes den nu gieldende Tart) i deres Laugs -Ar

tikler efterrettelige, fa a at ingen gives Anledning 

til at besvære sig over, enten, at de fordre mere 

for deres Bahre, end den af Magistraten lovlig 

satte Tapt tillader, eller at de nægtede at sælge 

det Begierte til dem, som holdte sigtil Taxten, 

og ikke vilde betale, uden efter samme.

Endelig formeene adffillige, at der ere alt 

for faa Slagtere udi Kisbenhavn.

Et alt for lidet Antal af Slagtere, som saa- 

ledeö desto lettere kan mellem sig astale Priserne 

wed videre, kan have skadelige Folger, saavel for 

Jndvaanerne i Kiobenhavn, som maae betale Kios 

det dyrere, som fornemmelig for Proprietairerne 

og Landmanden i Sielland , som til dem maae 

w



sælge deres Qvcrg for den imellem dem aftalte 

Priis, da Landmanden her i Sielland neppe vecd, 

paa anden Maade, at afsætte sit Qvæg, end til 

Kiobenhavns Slagtere, som vel og vide deraf at 

benytte sig.

(Større Mængde af Kiobere maae nodven

dig være godt for Scelgerne. McrasVee, naar 

der vare flere Slagtere i Kiobenhavn, nogle af 

dem vilde giere sig mere Umage med at Msse 

ligesaa godt roget Kiod i Kisbenhavn, som der, 

der faaes fra Hamborg, og ligesaa gode rogede 

eller spæge Skinker og Gæs, som de, der faaes 

fra Vestphalen og andre Steder. Det er Skam, 

ar flige Ting skal anden Steds fra indbringes 

til Danmark.

Man beskylder Nationens Smag og Begier- 

lighed efter fremmede Ting derfor; maaDee kan 

der være noget derudi, men det er visselig ikke 

den eeneste Aarsag; Nationen er kommen af 

Vane med at beliene sig af mange forhen brugte 

fremmede Produkter, ved det, at de her have 

lært at frembringe dem ligesaa gode. Om saa- 

dant maatte Lcmgene jævnlig erindres xif Magi

straten.

Da der nu ofte i Cancelliet ftes Ansegninger 

fpa een og anden om at blive Frie-Slagtere,
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saa tcenker jeg, at saadanne Ansogninger vel de 

fleeste Tider kunde bevilges. Men af de fra 

Magistraten over flige Ansøgninger indkomne Er

klæringer, flutter jeg, at der maae være et Re

script eller Bevilling, som fastsætter disse Frie- 

SlagtereS 2lntal, uden Tvivl til 12, Deraf 

tager Magistraten Anledning, at ansee flige Be

villinger paa at være Frie-Slagtere § som Ex- 

specrancer, saa at En dog ikke bliver det, forend 

En af de da værende doer eller udgaaer.

Da nu Lauget, Friemesterne iberegnede, der- 

ved let kan komme til at bestaae af et vift bestan

digt Antal, hvilket alle Tider, og i Henseende 

til alle Laug, er heist skadeligt, saa, for ar hin

dre det, t«nker jeg, at den Bevilling, der gives 

een eller anden paa at være Frie-Slagter, vel 

kunde clausuleres saaledeö, at han strap ffulde 

være det, og tillades at ernære sig deraf.

15) At de Vahre, som Bager-Lauget allene 

er berettiget Ul at sælge 03 falholde, ere af den 

yderste Nodvendighcd ti! Livets Ophold, og at 

det, i den Henseende, er Statens Sag, at mage 

det saaledes, at de her kunde haves saa gebe, 

og for saa godt Kieb, ftm nogenlunde mueligt, 

her behover jeg ikke ar bevise,

Udi
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Udi Bagernes Laugs-Artikler nf 23 Junii 

1683 6ce Poft er fastsat een, efter Hvedens og 

Rugens Indkiob, forholdsmæssig bestandig Taxe 

paa Brodet, efter dets Vægr/ samt anordnet, 

hvorledes der med denne bestandige Taxtes An

meldelse, hvert Fierdingaar ffal forholdes.

At denne Taxr er grundet paa Billigheds og 

(^rfarenheds Regler, og at Magistraten udi den 

Tart, de jævnlig særte, noiagtigen folge denne 

Anordning, derom tvivler jeg ikke; det eneste, 

der sa a le des er nogenledes vilkaarliqt i denneTaxt, 

tf’t er den Priis, fem Kornet antages at være 

ndi. Naar derfor be 32 Mænd ere med Magi- 

sti aten eerlige i Henseende til denne Priis paa 

Kornet og den deraf flydende Taxr paa Brobet, 

saa synes det Almindelige, i den Henseende, at; 

være temmelig betrygqet.

Denne Forstgtiahed synes og at være temme

lig nsdvendig, da Bager-Lauget for der ovrige er 

vel meget Mester af Kornpriserne herudi Byen, 

saasom Bagerne og Brændevimsbrænderne ere de 

eneste, der udi nogen Mængde kiobe Rug og 

Hvede, og disse Kornvahre i det evrige ikke her 

kan ansees som en Hanbelsgjenstand, eller som 

noget, andre Kiobmænd handle med.

J den Henseende finder jeg og den ForkiebS- 

ret heel ubillig, som Bagerne er tilstaaet i Hen

seende til den Lollandffc Hvede, ved Placaken af 

23 Febr. 1756, hvorefter en Lollandff Skipper 

ikke, i de forste 4 Dage, tør sælge sin Hvede til 

andre end Bagerne. Det er vift, den Hvede 

qnvendes bedre, der sælges til Bagerne/ end

den,
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den , der sælges til Brcendeviinsbrcendcrne, men 

derfor bor Bagerne ikke tilstaaeS en Forkiebsret, 

som ffader Landmanden, og gisr, at han heller 

vil bringe sin Hvede andensteds hen, hvor han 

haver frie Hænder at sælge den, som han best veed 

og kan, end her, hvor han er nedr til ar tilbyde 

et vis Laug den, og ikke ferend efter nogle Dages 

Forlob, tør sælae den til andre.
Jeg ffulde saaledes formene, at Magistraten 

i Henseende til dette Laug, kunde reffriberes: 

a) At de, ved at sætte den i Bagernes 6te 

LaugS-Artikel anordnede Taxt, havde i Forveien 

at korrespondere med de 32 Mcmd og indhente 

deres Betænkning angaaende den Priis, som 

Hveden og Rugen kan ansees ar være, udi, og 

den deraf flydende Taxt paa Brodet. b) At 

Magistraten og Politic mester have noie at iagt

tage den 5 Post i Bagernes LaugS-Artikler, 

og at see derhen, at samme, saavelsom den fol

gende 6te, 7be, 8de og 9de Post, vorder noiagtt- 

gen efterlevet, og at de Bagere blive tilborlig af- 

straffede, som befindes enten ar bage sier Brod, 

eller ar give mindre Vcegt end Taxten tilholder.

Miger sagt, at Bagerne skal have forpligtet 

sig til alle Tider at have er AarS Provision af 

Hvede og Rug i Forraad, hvilket var meget godt 

for det Almindelige, siden deraf vilde flyde, at 

disse Kornvahre ikke saa haftiq kunde stige til en 

overdreven PrriS, og derhos nyttigt for Bagerne 

selv, da de paa denne Kornhandel have ct Slags 

MonopolwM, som gier, at ingen anden Kiob- 

mand kan give sig fif dermed. del ssrhol

der
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der sig saaledes, hvilket jeg ikke af deres Artikler 

eller Forordninger kan erfare, da maatte de ril- 

holdes, ar efterkomme det, og Magistraten til- 

ligemfd Politiemefter befales at have Indseende 

dermed.

Endelig, da der i Kisbenhavn, i Forhold 

til Indbyggernes Antal, snarere er for faa end 

for mange Bagere, hvilket jeg endog flutter deraf, 

at de endnu ikke ere komne efrer at bage de faa 

kaldte lybske Tvebakker, og visse andre Slaq.6, 

som jcevnliaen endnu her indfores fra Lybek, Ro

stok oq andre Steder, faa bor-man see derhen, 

at Bagernes Antal snarere formeres, end for

mindskes, og i Særdeleshed forebygge, at der 

ikke fastsættes noget vist Antal af Bagere eller 

Bagergaarde.

Skulde t) er for nogen begiere Tilladelse at ind

rette en anden beqvem Gaard ril Bagergaard, 

da mener jeg han derndi bor fores.

Da det og fornemmelig bor være Staten om 

at giere, at det grove Rugbred kan haves for det 

beste Kiob mueligt er, saa rænker jeg at Tilladelse 

til at baqe og falholde der ikke burde nægtes En 

eller Anden, som derom maatte giere Ansvgning. 

Da saadant og nogle Gange tilforn har været 

bevilget, men alletider med den Clausul: dog at 

Brodet bages hos en Bager i Lauget, saa rænker 

jeg, at i den Sked kvnde sættes : dog at Brsdet ba

ges paa et Sted, som dertil af Vedkommende er 

eragtet beqvewt, oq hvor der kan fkee uden Fare.

Delle er hvad jeg for Tiden har fundet at 

erindre i Henseende fil Laugme, saavel i Almin

delig-
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deliahed, som visse Laug i Særdeleshed, Dent 

jeg derhos er'vis paa, at meget andet oa mere 

endnu, samme angaaende, kunde til det Almin

deliges Nytte anordnes og befales, som man jnst 

ikke lænker paa, uden naar et eller ander fore

kommende Tilfælde dertil giver Anledning, vcb 

at vise en vis i S vang gaacnde Misbrug.

Men, da jeg ofte har erfaret, at endog i de 

Købstæder, hvor der ikke er noget stutter Lang 

eller Monopolium, der forbyd es del ofre en Bor

ger ar foretage sig et eller andet, paa ben Grund, 

ar han ikke derpaa har taget Borgerffab, hvilket 

synes at forudsætte, at hver Gang En vil fore- 

rqgfe sig noget, stal han dertil kisbe Tilladelse af 

øvrigheden, hvilken Tilladelse endda oven i Kio- 

ofte nægtes ham paa Ven Grilnd, at der des- 

t-ocu ere nok af det Slags derudi Byen, saa 

Ude jeg indstille, om del ikke eengang for alle 

.uide fastsættes og bekiendtgiores: at udi deKiobs 

pa.oer, hvor der ikke var noqet flutter Laug, eller 

noget sært Privilegium, som derudi kunde være 

hinderligt, der skulde det være,alle og enhver, 

som havde taget deres Borgerskab, tilladt, at 

ernære sig paa hvad lovlig Maade, de best vidste 

og kunde, enten afen eller anden Profession, som 

de maatte have lært, eller af at anlægge en eller 

anden Fabrique, eller af at drive en eller anden 

Hanvel, som de formeente at kunne have d^reS 

Ophold ved.

Men, da det ikke nytter meget, at visse med 

sig selv overeensstemmende, og;i( at opnaae et 

.pist Aiemeed sigtende Grundsirrninger, bestandig 

udi



Udi et Collegium iagttages, naar der udi et an

det, hvor flige Ting indlobe, handles efter andre, 

saa vil det maaDee være fornsdcnl, ar der, i 

Henseende til visse af foregaaende Poster, bliver 

corresponderet med General Landets Oeconomie- 

og Commerce-Collegium, hvilket og kunde have 

den Nytte, at er eller andet kunde blive bemcrrs 

ker, oq tillagt, som udi Foregaaende endnu 

maatte fattes, og enten har været mig ubekiendt, 

eller ikke har villet falde mig. ind, og at man 

derved saa meget bedre kunde faae at vide, hvad 

der mod een eller anden Post kunde være at 

indvende, da jeg ikke har Erfarenhed o-.l Indsigt 

Udi disse mig tildeels ubevante Ting, eller Dri- 

stiqhed net til at turde forsikkre, at jo noale 

blaut de af mig forestagne Poster, fornemmelig 

i Beayndelsen, kunde foraarsage eller forefinde 

nogen Vanskelighed, fornemmelig de sieeste Po

sier forudsætte Principer, som ere ganske stridende 

mod det Begreb, de have giort flg, og de Reg

ler, de pl ie ar folge, som Anvendelsen deraf 

maae anfortrses. Kiobenhavn den 8 Sept. 1760.

Herpaa blev af Caneelliet resolveret^

Oeconomie-Collegium tilskrives efter 

General-Prokureurens Erkleering, hvoraf 

dennem tillige en Grenpart in extenfo com» 

mum ceres.

I Conseillet faldt folgende Resolution: 

Ligeledes og refereres Hans Majestcet 

AnsHgningen efter Erklomngm,

Paa



64

Paa Cancellists Forestilling resolverede Hans 

Majestæt under 24 October 1760.

Cancellie-Coliegii Betænkning appro
beres.

1760 den 8 Novbr. Geheime -Conferenßraad 

Grev Holsteins Skrivelse til de Deputerede udi 

General Landets Oeconomie- og Commerce-Colle

gium.

Under 31 Decbr. 1760 meldte Commerce- 

Collegium, at de vare aldeles enige i det, fpm 

af General -Prokureuren var yttrer, og hcnstil- 

led'e derfor, om de nedvendige Expeditioner der

efter maatre fkee.

Cancelliet resolverede da under 19 Januarn 

1761:

Expederes ester General - Prokureurens 
Erklcettng.

Konql. Ordre af 10 April 1761 til Kisben- 

havns Magistrat.

Og da Magistraten derpaa svarede: atAnik- 

lerne ei synes at behove nogen Forandring, da 

det er Lauqenes Jntereffenrere tilladt at holde flere 

Drenge end de ere istand til al faae; saa resol

verede Cancelliet under 27 April 1761:

Henlegges.










