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E.,

R.iitdtr nf D111111eht·oge,

Prefir

General - Toldk111m1m·et &c.

F or

ilt

lu1-.;t tordet , med Deres Hoivelbnnrnlzeds

Navn ·pryde et Skrift, lidet eller ftol·t, vil det

I

'Vel være U11djl()lld11ing, at have, -ved Jnmme Sh·ifrr

et for kort Tid fiden udkommen Skrift

over de danikc vefrindilke Oers Tilftand,

Udgivelfe , lznvt til Henfigt nt ,gnvne det Ojfe11t-

h,tr Forfatteren, Hr. Major Oxholm, ikke
I

lige.

De1111e H111figt hn1· Fo1fntterm /znvt '"Jed

all ene nedreven alt, hvad der forhen var ·

fkrevet om Vefrindien, men ifær fogt at

Udgivelfen af dijfe Amnerlmiflger, og pnn den11e

tilintetgiore det Gode, nogle i politilk. og
Grund. -v11vet u1,derdn11igft

flt

hellige Deres Hoivcl-

fyfiik Magazin for Marti og April 97 indrykkede Breve mulig kunde fr~mvirke for

1,nnrnhed Jamme.

Moderlandet.

Ved at beikylde Forfatteren

ril hine Breve for Ukyndighed, Mifantro-

--··---

,

pie og Karrikatur- Smag, har han ikke allene vildet tilintetgiore Brevenes umiskiendclige gode Henfigt, men og tillagt famme.s Forfo.tter uædle Bevæggrunde , hvor•
til dog den Aand, Brevene ere affattede

1,

ikke fynes at give nogen Anledning.

l

Uden

6

7

Uden at indlade mig i nogen Bemerk-

ge, og fom faa<l~nne, d er finde Sted ved)

I ovrigt vil, jeg ik k9"

niug over denne Autors Upartifk.hed, vil

~nhver ~~dretniyg.

jeg blot giore Læferen · opmerkfom

her indlade mig i nogen Formodning · 01ni

paa

den fine Maade, hvorpaa han foger at be-

bemeldte Breve ere .lkrevne her eller paa

tage hine Breve, f011;1 han figer har foran-

St. CroiJ, ligefo~h jeg ik ke heller vil bru-

lediget ham til at fkrive, deres Trovær-

ge den L eilighed til Kritik, Majorens Bog

Han fremfætter nemlig for!l: i

giver en faa riig Anledning til ved dens,.

Skriftet ~n Beregning over Koloni!l:ernes

paa h ver . Side vrimlende Feil mod Sprog

Gield til Kongen , fom .lkal være gru~det

og Logik ; han kunde ellers be.lkylde mig, .

p aa de dernver holdte Regnfkabs - Bo ger;

ligefom Brevenes Forfatter, for perfonlig

111en i denne Beregning har han ikke inq-

Had og Dadlefyge ; men jeg vil ·b lot her-

befattet med i Gieldens Maffa hverken de

fremfætte de D ata, paa hvilke F orfatteren

Plantererne til Negeres Indkiob bevilgede

til Brevene formodentlig h ar bygget fin1

dighed.

,I

Laan, eller nogle andre Po!l:er, fom liden

Beregning over Koloni!l:ernes Gield til KonJ

fkd vifes.

Ved den !l:ore F or!kiel, fom

gen, og derne!l: tilfoie nog le Anmerkninger.

heraf op!l:aaer mellem den af ham angiv-

D a Autor til Brevene fandfynligvis ikke

ne Gieldens Maffa og den i Brevene an-

er kongelig Betienr, kund~ h an folgelig ikke.

forte, troer han at have betaget ommeldte

have Adgang til den Kilde, h vor af Majoren hap

Breve al Troværdighed.

he?tet fin Beregning.

De i famme om-

Nogen lokal Kund.!

talte Misbrug benægter han ikke, m eA fo-

.lkab tilligemed Thaarups Statifbk, og I-fr.'

ger blot at fremfrille dem fom ubetydeli-

Rek tor Wefis Bidrag til Bdkrivelfe over Sr.

ge,

Croix,

8

9

Croix, have derfor formodentlig været hans

kaffen og Banken aparte

Veiledere, og efter diffe vil jeg da, tilli-

Fordringer hos Plantercr-

gemed ham, an,ragc: folgen.de Beregning:

ne ) til Bclob af

I

a r½

(

Mitlion Rigsdaler; MidThaarup anfætter i fin Statifiik pag.'.

deltallet heraf

441 Belobet af det for kongelig Regning_

Hollænderne afkii>btc: Laan til
. d. C. Rd.
Efter den Maade, T haarup
forteller det paa, maatte
Autor af .Brevene tro, at
dette v.ar allene Belobet af
det Terborkfke Laan. Det

er bekiendt, at der fildigere var indkiobt et mindre
hollandfk Laan; omtrent

Af Majorens Skrift fees,
at det endog var fiorre. Efter Hr. Rektor We(l-, fom
J'haarup fammefl:eds beraaher fig paa, havde Statskas-

Rekror W dl:s Skrift ud-

.

D~t var
- altfaa
troligt, at Rektorens Beregkom i 93.

4,000,000

ning ikk~ gik længere end
til Enden °rf 92. Man viJ-

l

fle, at der fildigere var laant
til vefiindifke Plantere omr

trent

fom afMajorens Skrift fees
at være rigtig.

De Plante-

rerne til Neger.es Indkiob

. i Aarene 93, 94, 95 og 96
bevilgede Laan anflagne for

fom og Hemmer med Maj ~rens Beregning.

Af de

Plantererne i Kredit-Sedler
laan-

-

600,000

-

II

~

R~l. antog

de paadraget dem i Refiancer, blev der end-

han, at der endnu i Januar

da efter foranforte Regning over 6 Millia-

9 6 var i Cirkulation i det

ner igien.

laante

120, 000

mi.nfl:e

Det til Negeres Indkiob bevilgede Laan

•

har Majoren rigtig nok færfkilt anforr, men

Tilfa~men d: C. Rd. 6 1750,000.
Altfaa

ikke beregnet med til Gieldens Maffa , da

7,50,000

mere end han angi~er Giel-

dens Maffa for.

Har nu Autor til Breve-

de dog for de 4 forfie Aar, i Folge hans
egne Ord, udgiore over

6001000

Rd.

Li-

ne feilet, er det fkeet paa Autoritet af alt

geledes de efter Fredetf melh,m Engelland

mindelig erkiendtc Skrifter; Feilen altfa~

og Amerika i Aaret 8 3 af adikillige Han-

r

delshufe til Kongen ti;ansporterede Fordi-in.

j

ger.

deres og ikke hans.
Forfatteren af Brevene kunde, da han

J(ongen modtog diffe Fordringer for

det Hele r ober_ faamegen Sagkyndig hed l ikkr

·ar r edde Handelshufcne i en kritifk Tids.

være uvidende Oll\l at adikillige Plantere hav:

p unkt.

de afdraget mere paa deres Gie Id, end dem e~

H ypotek og laante dcrpaa, og de indkræ-

ter Planen var paalagt; fom og, at Andr<:

ves fiden fom anden Gield til Kongen.

tvertimod frode i Refiancc.

Hvorfor da ikke regnes med blandt det,

De fod}e ar-

Banken antog Fordringerne forl)

b eide paa at befri deres Plantage for Gield;

Kongen har tilgode i Vefl:indien?

de andre mulig efter modfat Plan.

Og orn

Fordringer vare, ifar for eet H andclshus,

de forfie endog havde afbet,1lt et Par hun-

betydelige, og udgiorde tilfammentagne, faa-

drede tufend Rigsdaler mere end de fiil:e hav-

v idt jeg lur kunder erfare , meget over en

de

Di!f'r

halv

-
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-

andre, at de folgende frugtbarere Aar neppc
halv Million Rigsdaler.

Det i Kredit-Sed-

ler giorte Laan har Majoren ikke heller
regnet med. · Naa_r nu diffe tre Debit-Pofl:er, og mulig no~le flere blive tillag::e det'.
Majoren angiver for Gieldens Maffa, blfr_
Forfkiellen mellem ham og Brevenes Autor

khCifa a betydelig; fom den pag. 25 angives for; og Feilen, Autor til Brevene har
begaaet, beihaer nok fornemmelig deri, at
han har fat St. Croix ifl:eden for de dan{ke
vefl:indifke Oer.

Overalt fynes det_ ikke at

have været Henrigren ved de ommeldtc B-re~
ve, at vife de ve!l:indifke Ifolonifl:ers Gield

til Kongen, men blot at v:idle mod de Mis:
brug, fom maaikee alt ei;e, og fandfynlig
endnu kunde blive begaaede ved deslige Laan.
De tre paa hinanden folgende ufrugtbare 'Aar overtydede enhver Plantage- Eier
om det Uviffe i Fordelen ved Sukker-Avlingen.

Mange Plantere paadroge fig i dis-

fe tre Aar faa megen Gield til KiobmæQd og
andre,

vilde have været tilfl:rækkelige til at betale
famme, derfom ikke Prod4kterne tillige var,e !tegne i Priis. Endfkiondt nu denne.gunftige Vending r eddede for denne Gang mange Plantere fm Undergang, levned.es dog
hos mange af dem en ikke ugrundet Frygt
for at ligefaadanne ufrugtbare Aar k unde
indtreffe igien.

Adfkillige have formodent-

lig, tildeels af denne Aarfag, benyttet dem
af nerværcnde Ko~junkturer, og folgt deres
Plantager til uhorte hoie Pr_ifer ; og blandt'
diffe er jo baade Majoren felv, og Major
Sobodker, de tvende ftor!l:e Plantage-Eierc
paa Landet, ne!l: de grevelige S<:himmelmanfke Arvinger.

Om de har havt andre Aar-

fager, vedkommer ikke mig her at afgior(:.
Men at den ovennævnte har været een blandt
dem, er en meget rimelig Formodning.
Andre Plantere, og der iblandt -formuende Folk, fom ikke kunde finde vederhæfti-

ge

-
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If --

en

ge Kiobere til deres Plantager, lagde Plar

fdr Had af

til at faae kongelig Laan pcla famme; i For-

rtua!kee folte fin Beviifl:hed faaret.

hold til nervætende hoie Værdi.

En Decl

kert var det ikke hans Henfigt, at frem-

af dette Laan kunde de da .anvende til at

friile nogen Adminifl:ration eller Embeds-

kiobe Eiendomme for i Amerika eller En-

m:md fra en ærefornær~ende Synspunkt, ,

geland; hvor de, om ufrugtbare Aar ind-

eller at injuriere nogen perfonlig *).

traf, og Prifcn paa Produkterne blev rin-

Tingene vare af den Natur, at de ikke

At In-

kunde fremfættes .med Tydelighed, uden at

gen af dem, fom har foaet fredkilte Laan,

nevne den vefl:indi!ke Regiering med Flere,

jo har anvendt en Deel deraf til dette Brug,

frod jo dog ikke, fynes mig, i hans Mage

vil neppe nogen kunde paafl:aae.

at endre.

gere, kunde have et Tilflugtsfl:ed.

Jeg vil

eller anden, forrt derved
Sik-

At

ingen levende nevne, men en alt for nogle

At negte det Gode, Kiobet af det

:A.ar fiden dod Planter, George Biggs, der

holland!ke Laan for kongelig Regning har

eiede fin Plantage nefl:en fri for Gield, fik

virket faavel for Moderlandel fom for Ko-

Laan og anvendte famme til at_ kiobe Eien-

lonierne, vilde enten robe Enfoldighed el-

·domme i Engeland for fin Son.

ler Ond!kab.

M en dette troer jeg med

Rygtet om flere flige Planer,' veed jeg,

Au-

var den endte Aadåg til Brevenes
Publika,

*) Rigtig 'nok har han i det 3die Brev fortalt

.

tion; og at Intet uden ivrig, mulig overdreven Patriotisme bevægede Førfatteren til at
t1.Hidefætte egen lntereffe; og at udfætte fig

for

Anekdoter, fom kunde have ·været udeladte;
men jeg maa og tjlfraae , at Manden, de figtede til, . ved fine mange Syndel' havde for.
tient denne Revfelfe.

.,-.- ·I6 - -
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Autor til Bre~ene, at flere Laan ere unod;
/ vendige,, og at lfoloni~erne bot for Fremtiden hielpe fig felv.

fig i gode Aar.

Er andet Sted angiver han

Aaret 93 for overmaade frugtbart; og 94,
95 og 96 for maadeli"ge, ikke flette ·Aar. •At

Majoren beregner pag. 68 St. Croii,::

Priferne for Produkterne har i diffe Aarin-

efter Penge, at være værd omtrent .3 3½ Mil-

ger været overordentlig hoie, veed Enhver.

. !ion Rigsdr. , og p1g. :26 he}e L andets Gield .

Og bliver det da_iikke desfiorre Skam for

efter Qvart pro Cent- Skatten til omtrent

Kolonj.fl:erne, at man i alle diffe ~ar, og

0

Million
; og folgelig, fig er han, er Fa.

endnu i 97, maa hore de Handlende idel,ig

ren for Kolonifiernes haJl:ig~ Forarmelfe end-

klage ovef Vefiindianernes feendrægtige Be-

101..
4

. nu ikke flor.

Formodentlig er Jorderne og

t ~li ng ,' ... fee St. Croix Avifer opfyldte med

Verkerne i Majorens Kalkul taxerede ·efter

gientagne Erindringer og Trudsler med Sogs-

nerværende Frifer. Hvorlænge diffe vil ved-

maal for Regnings-Krav, og at der -aarlig in_d-

vare, kan Ingen befl:emme; men at de ikke

fiævn,es nogle hundrede Gields - Sager

. for beilandig vil holde den Priis, de nu ere
~' deroin er nok Alle enige.

fo;

F o:i;ligelfes - Konrmiffionen, at Kiobmæn~enc

Dette cilfiaa,er

her ofte maa lade· ve~tndiike . Vexler prote-

jeg gierne, at faalænge frugtba1:e Aar folge

fl:ere,, · og endelig at d~r, endog i diffe Aa-

hinanden, og Produkterne. blive i den Priis,

ringer, ere Plantere, fom have ,paadraget

de har været i de fifl:e fem Aar , fiaae Ko-

c;lem Refiancer. Ja endog de, fom ha,.ve faaet

lonifierne ingen Fare for at bliye forarmede.

Laan. til Negeres_Ir:idkiob, frode , efter Ma-

fo,r,

jorens' ·e gen .Beregning, ved Enden af Aa-

hvor betydelige Fordele Plantage giver af

, ret 96 i Refran~e for over 1 s,ooo Rq.~ Maa

Pag. 48 anforer Majoren Beviis

fig

B

roa11

-

IS . ........

man pa~ Gfund hera.f :{kkd frifres tif at fpo'r~\

:for at fætre Vedkomt1?,ende i ,,,et Lys, an-

ge: hVoi gfo~· da Planter'i.!:rhe af deres 'Pen-,

•tændt af Karrikatur •Smag" ; uagtet jeg ik-

ge ?. -og. kan Majorens: egJ,r ,Beregning ikke

ke begriber i hvad der fkal:. forfraaes ved

gi;e An-i~d'n ihg til at tFo, ·at Autor -d l Bre-

_denne Frafe.

vene h~r Ret i hans Formodning- -Ont•, at '

A~ Aaret 96 i Brevene an~aves .for et

Plantererne · henfætte -deres Penge 'enten .i

frugtbart Aar, kommer, forh Enhver let kan

Amerika eher Engeland?

Dogt ~jeg 'tvivler:

indfee, deraf at de ere fkrevne· i _Begyndd-

i.kke' pat 'at jo Majoren kunde givet Hg:et.w

fen af Aaret, d-a Udfigterne eft~r· Alles Me:-

god ·F~rk:la; ing heFov_er, ' fom han:, pag'. i9-

ning lovede en overmaade 1:iig Hofr. ' · Ar

i..:

,d er fide~1 indtraf langvarig '"(orveir, fom

-2At··dc Laan. 'Planteterhe har faaenil!

Jkadede ifær N ordfiden af Lan"aet, kunde

har·1giv~t over Ordet Intet, .

, ,;

NegerJs Indkiob > har

giort" L;uitlet ·,Nytte',•

~,oj,l<.ke foi:uc;lfoes. Angaående Majorens Me-:

negter jeg ikke.

hat 'deh

Mancl,. ·der,

ning,· a~ der .i 96 blev kun lidt Sukker ud,.,

folv, 'eller ved underordnede lntercffe'ntete;.

fn1t1glet, da •vil jeg derved b!cir,. giore den,-

Ifær

kiobte de · flefie ~f ae''. vea engeHke-Ski!:le
til .g~~ :t'.:rbii indbFågte "Neger . Ladnimg·e r·,

ne, Bemerk ning ~ at, .lkiont lian pag. 68 ff.
)

ger, . at L ~ndct eier 14 Skonnerter og

34

og igiefL uc1fcHgte dem ·i min.ure- Partier :dt
Planteret~ef;· hod:·ef hetyddlige Fordele ved>

bruges .tiI;at br inge Produkterne· fra ;Udbay-

dette·.1::;; an: Alle e~rig€'.Ani:fiei:kning~t / fotn

erne til Toldfrædethe, var der dog i Be-

kund~ giotes i derihe cAnledhing, -vil jeg-føi'+.

g yndelfeti af Maj, paa-en 14,D'ages Tid, næ-

bigltae; d'ii jeg 'ellers' U~nde blive beik.yHiI
! ·
fer

.ficn· ingen _av faae' til at bringe,Ptodukter fli

li

,..

Barker~ hvoraf, foin bekiendt, fi.orfiedelert

•

-1

B~

de

-

·de danfke Skibe.

21
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,.0

mas indbragte i Aaret 95 noget over 4eooo

Rygtet fagde ' de vare

Rd. , og i 96,

6200 0

Rd. , en Tilvext, der

alle emploierede v ed at bringe Sukl~cr over

neppe har fin Grund i fiorre Handel der i

til de engeHke Skibe paa Torrola, iom {kul-

96 fremfor i 95, men fnarere deri, at Kiob-

de være færdige til at gaae hiem med Kon-

mændene, ved at betale mere i Told, vil-

voien.

Sandt er det, at nogle Dages St'.lle

de give Kongen en Slags Giengield, for den

opholdt dem, da de ellers n.1ed god ~md

til deres Handels Betryggelfe der fl:ationere:

ofte giore Reifen i mindre end 48 ~1mer:

de Fregat.

Thi at det næfl:en ganlke kom-

fam-

mer an paa Kiobmændene felv, hvor fl:or

·me Maaned, fra Nordfidens Biergc, paa en-

Qvantum af d'!'res Vare, de vil fortolde,

gang feet zde tilladede Fartoier afga~e fra
.
B ye11, og tre andre underfe1ls paa
M amungs a
Nordfiden af Landet; hvoraf ikke et• kom

negter M ajoren formodentlig ikke.

til Toldfræderne paa St. Croix.
Den af Majoren paaankcde Feil i Tol.

af Tolden. ·n ette vil formodentlig bidrage

dens Angivelfe paa St. Thomas for 95 , fom

tiden.

•Selv har jeg i F olge med en yen ,

i Brevene var anfort for

1

I Be-

gyndelfen af 96 lkal Toldbetienterne paa
St. Thomas være tiHl:aaet viffe pro Cento
til at Toldindtraderne blive fiorre for Frem-

Rd. , er en

Intet bev..ifer bedre, hvor betydelig et

Trykfeil ' fom let k an fkionnes ' og blev

Qvantum Sukker der aarlig udfinugles fra

-destiden tilligemed en anden af famme Slags

sr: Croix,

erindret i Adreffe - Avifen.
. Autor til Brevene kan vel ikke have
værct ·\I.vidende om, at T oldcn paa St. Tho-

48 gior o-ver Ptodukten af en Plantage. J eg

10000

•

1nis

end den Beregning, Majoren pag.

maa endog tiHl:aae , at uagtet jeg længe har

.

•

vidO:

-

23 -

v.idfl: Qvantummet var betydelig, trode je~'

Middeltallet omtrent

det dog ikke foa· frort, fom jeg af Majouns'

ikke ,Planter, men ofre har jeg fotend, og

Skrift feer det er.
egne Ord: ·

i Begyqdelfen af Hofr- Tideq, reift Landet

27000

Agre.

Jeg er

· Jeg vil aHkrive ha;~s,
• · , • i "

igiennem, og altid feet næflen alli! Jordfry~-

,, Udi ' en - god Hofr er man iO:and til"

kerne begroede med Sukkerror, k,.un meg(}t

ep, Ager,

fæ'rdeles god Larid, ; '

·enkelte Stykker Jm.·d, ar ligg~ i H;vile,

Ror ,1

neppe ,faa meget at det etter mit S~i§l'!--

,, fom kaldes P.lantc - Ror, '•foiJl'e Gang ned.-,

nende kunde udgieve ·~n 2ode De,1-af det

,; kappes, ' og at'. andet og tredie ;\ars' Op

hele dyrkede Land: rEqhver flaNage h;ir

"Jkud, fom kaldes Rattuun ~Roi·, fra z- -ti.P

fine Jorder inddeelt i ro - 20, og fl~r~

,, 4c,o ~ Pd. Su!JJ<er, alt ligefom V c'irliget ogt

ke~ ,!!f~~r(o_m Plap.t~gen er flor. tili og aldrig

,, Jorden er .og har været.

har_ j~~ pa:t een Plantage feet mer~ end rt

,, tt

avle åf

"til

7000

Pd. Sukker, Raar det•forfre

•

,,Nenter man 3 til

4000

1: '.Al'miAdelighed'

Fd:~af en Ager Plan-'

Stykke Jord ligge i Hvile.

~ry¼:-

Rorene paa de

,; t~ - Rør~ og r a " 2000 Pd, af hele Planta..":

Agre, fom ikal ~lames paa ny, blive for

,; gen rundr, det er, af alle de Ror, fon¼'

det mcfre nedkappede r, z ~ 3 M~<!ncdetfor

"udi en H i:ifr kappes; de bedre Plant:ageti

Hpfiefl ret begynq.er, og

"V~nt,er endog meget . mere. (f

reed til Beplantning, fom Jkeer· med> Top-

'

Pag. 38 figer han videre,· at der paa)

ker, (om fr!-'!mbrivges

.'

27,655

Mid-

~f de

,·

I

fii:,tx beDJ!t ,Suk-

ga(nle Ra,-r, reg-

ner jeg- til' det Aars·Hofl:, og nefl:e· Aåf frem-

kerror r z6,604 Agre.

i' 1796

.

pen af de fu:len nedklJ-ppedc llor.

Si. Croix var i 1792 Land plan11er med Suk-

·.

Jordeq

.

,

.

.

r

bri~iger famme J or@ykke Plapte!of ), og

at

Plan-

-

:!5 -

Plantererrie i diffe Aar, da Sukkerne har væ-

Agre i Hvile, og at

ret faa dyre, har ladet faa lidet Jord, fom

er nedkappet i ethvert af de 4 fi{l:e Aa_r.

mulig, ligge i Hvile, er let at fimre fig til.

Middeltallet af r

Desuden har der i de fifte Aar været plan-

-liger, mt n almindelig venter pr. Ager Plan-

tet mange af de faa kaldte Otah.eiti Ror *),

tagen rundt, er r 5 _0 ~ Pd., fom, multiplice-

fom fkal give meget mere Sukker af fig end

ret med

de fædvanlige Ror, men og, efter Sigende,

Sukker.

haflig udmarve Jorden; hvilket, o~ det er

maadelig Plantage, da han felv figer, at de

faa, nok fortiener Regieringens Opmerk-

bedre Plantager frembringe meget mere.

fomhed.

Aaret 93 var, figer han. "et meget over-

25000

25000

a :1000

Agre Sukkerri:ir

Pd: , fom Majoren

A_g re, udgior 37½ M~llf.on Pd.

Majorens Kalkul er giort efter en

•

Efter Fora:nforte troer jeg at kunde antage, at der hvert Aar har lagt omtrent 2000
Agre

I

ordentlig frugtbart Aa:,,,
Jeg troer derfor ikke at overdrive, naar
jeg anflaaer fammes Sukker- Produkt til 50
;Millioner Pd. , og de paafolgende 3 Aar,

•) Om dilT'e Ror figer Majoren tilligemed Autor
til Brevene, at de yde mere og bedre Sukker
· end de fædvanlige Ror, Men i Brevene hedder-_qet tillige om dem, at de figes at uelmarve Jorden hafl:igere, Denne ikke uvigtige
Omfl:ændighed ved dem findei ikke anfcirt
hos Majoren. Skulde d~n i ovrigt være fand,
vil difi'e Ror nok neppe, fom Majoren mener,
bidrage til Koloniernes langvarige Flor, men
vel til de ncrni:rende Kolonifl:ers Berigelfe.

fom Majoren figer have været maadelige,
ikke flette, for nogle o.g 30 Millioner hver,
aarlig.

Efter Majorens Tabel pag. 39 pas-

feerte v~d Toldkammern~:
179J -24887 Fade Sukker v; 29,234,958 Pd.

formodentlig netto.
18,352,093
1795

-

~7 -

1795 - 14204

:17;104,'023

...

1796-18620

:2-2,428,542'

av-er Vefl:indianernes· !Tak~1emmelighed og

h

.

.

Naar mån fæfer Majorens Deklamation

Naar man n1,1 fammenligner det ved Told-

færegne Go'dgforenheds Dyd,-- hvorpaa han

Ilæderne udforte Qvantum SukRei, hvoraf

til· Beviis _~nforer, at d'e •i 95 og 96 gave:

nogle Millioner Pd. er udklareret til Ame-

56000

rika, . med foranforte Beregning over hvad

til"de Brandlidte· i Kiobenhavn, maa· man

Landet i di!fe 4 Aar har produceret; bliver

nefien forledes til ar troe, han har anfort

der· indlyfende, at neppe de rotrediedele af

di!f~ Beviis, fo~n en Slags Ironi.e.

hvad \Landet frembringer pa!fere_r ToldO:æ-

det fodle er Ga:v,cn, da de~ er givet engang

derne; øg ikke meget over det Halve ·kom-

for alle, ikke !tor i Forhold til Verdien af de

mer til Moderlandet.

Sporgsmaalet ,· fom

ve'fiindifke Eiendoinme, og meget liden i Sam-·

herved kunde giores oin hvor Refien ·b liver

fue'nligning mciCde Fordele, fom Kolonifl:cr~

af, vil EHhver uden· mig let kunde befva:

ne hofl:e af nerværende gun!l:ige Tidspunk;,

Mulig har jeg. feilet i ovenanfort~ Be-

og den Trygl1ed·, hvori de leier under den

re.

regning over Landets· Produkter, endfkiont

er grundet

Rd. til Slottets Opbygning og ,10000

dan:lke Regi.edng.

Thi for

Men naa~ tnan herved

paa ' Majorens egne Tabel!

ti.lllge erindrer fig det om :Sul~ker- Udfmug-

Men jeg maa da og tilfiaae, :jeg ikke

lingen Ovenanforte, og at Indfmuglingerl

kan indfee, hvorledes han vi1 bevife det

drives maaikee· end~u videre, · kunde man

Modfatte, med mindr~ han vil leggc det hal~

· nok med Grui1d undre over, at Majo-

den
ler.

ren har anfort -di!fe Gaver, fom et fl:ort

ve Land i Hvile.
O Pl ·
I

t .
Naar

traknemmeligheds Beviii..

Det ene!l:e Be1viis,

I'

-

viis, jeg · fynes man kan udlede heraf, er :
:it ligefom <le • ringere . Betiente ere , efter
Majorens Sigende, lidet oplyfre Folk, faaledes gives der og blandt_ de hoiere og fol:;
oveliv
0

vel mere oplyfte de, der ofte af Feil-

tagelfe bevife det Modfatte_af, hvad de vilde bevife.

•

~

Inden jeg flutter, maa. jeg endnu tilfoic
et P ar Anmerkninger :

Majoren paafl:aaer,

at den i Brevene· omtalte Planter fkal have
forbedret fin Plantage for henimod

Rd.

100 000

Dette troer j eg med Flere mindre har

fin Grund i Virkelig heden, end deri, at det
af Planteren er paaberaabt i hans Anfogning
om Dilation i Afbetalingen paa Laanet.
Ved at læfe Taxations - Forretningen
over Plantagen Ifonkordia, fom M ajoren
figer at være fkec; i fifl: afvigte Aar (altfaa,
I

a2

Aar efter at han folgte den , og kort

for hans Afrcifc fra Landet), faldt det mig
~nd, om det ikke yar mulig at der, ligefom
al-

29 -

altid har ·været Brug ved F rcdflutningcr,
ogfoa ved · Kiob11mninger kunde gives en
hemmelig Artikel, i hvilken man, vil jeg
fætte, kunde love Kioberen , at forhielpe
ham til kongelig Laan paa hans Plantage ,
n aar det nu tillige traf fig, at den var blant
dem, der ikke havde nydt denne Lykke.
Dog, det forfiaaer fig,

dette er blot en

!dec.
Jeg troer nu at have fagr-- nok for at
vife, fra hvad Synspunkt enhver Upartiik
bor betragte faavel de oftommcldte Rreve,

fom Majorens Skrift.

Angnaende den Be"

.fkyldning for uædle Bevæggrunde, han g ior
Brevlkriveren, da ovcrhder jeg denne felv,
at afbevife dette, om hrn finder det Umagen værd.

Overalt troer jeg, man med liJ

gefaa megen Grund k~n opkafrc denne Befkyldning mod den, der foger at lkiule M isbrug, fom mod den, der, for at forekomme

det Offentliges Skade, opdager dem; og ardet

-

I

~o-.

det i det Hele e~- 1igefaa let ar giåre denne

Urigtighederne.

Bdkyldning, fom vanfkeligt at bevife den.
i de

A_t jeg i di!fe Anmerkninger har taget Brev•
ikriveren i . Forfvar, er fordi jeg tro er,
at det, han ha1: fagt, er fandt, og lkre-

vet i en god Henfigt.

Jeg har bctient

~nig af Anonymiteten,

fordi

jeg ikke;

har &revet hverken for at edwerve mig
hoiere Embede eller Rang.

Enhver For-

faa

/ I.ti

kaldte

Berigtigelfer
ved

fattet bor on!ke at blive troet for fine Grun-

Afhanøl1ngen

de, og ikke for et Navn, der ofte lover

om

mere paa Titelbladet, end ,det holder i Bo.:
gen.

Min tJenfigt har _været . at .gavne mi~

de Dan!ke V efHndHke åers Tilfrand,

Land; og 1 opnaaer jeg denne, Belonning,
\-an jeg nyde den uden at væ~e kiendtr Vel

rettede

veed jeg, hvormeget der af Somme !kraales

af

im~d Anonymer,, · men jeg troer, man fvarer herpaa allurigtigft med hiin Lovgiver :
værer redelige, og J ibehover. ikke at være

Afhan dlinge~s Forfatter
P. L. Oxho lm.

lunge for Anonymer•

.J

Kiåbenhavn
T1·ykt l10s Directeur

J.

1

F.

79 8 .
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Kongelig• og Uni vcrficers -Bogtrykkei·.

~ End{kiiindt jeg havde forefot mig,

i½ke at fvare pa!l

nogen anonym Forfatters Anmærkr1ingcr over mit
Skrivt om Veftindien, faa bor jeg dog· ikke lade det
upaatalt, at Publikum misledes og bebyrde, m~ct en

.

.

Saldan Samling af. Urigtigheder, fom d en anony me
Forfatter af Berigtigelferne paa foa beftcmt en Maade
offentligen vover r.t fremfætte . ..:._

Jeg vil forft lægg·e

bnns tvende falike Beregninger foi: Dagen, og deref.
ter anmærke de iivrigc Urigtigheder.
Den forfte angaaer Gielden til Kongen, hvilken
han dog,; felv Pag. ro fætter i Tvivl, ved at fkyde Feilen paa de Forfattere., han har afkopieret, og liden
I

igien Png. r:z med Undikyldning, at Autor af Brevene ifl:edet for St. Croix meente alle de danfke Oer.
Hovedfeilen be!laaer deri, at alle de, fom have an•
fort det holla1;dike Laans Bclob

I

tale om hvad det var
ved

5
ved Kiob!lutningen, og uvidende om, hvad dermed

Tr:111sp.

Rdlr. 3,263,oog. 2, r .

fiden er foregaaet, vedblive den fomme Bt-regnings-

Kt'edit - Berifene •

maade, og ville maafkee ligeledes vedblive endog efter

N egerlaanet 600,000 Rdlr. V. C.,

Mi1{ Status er angivet faa-

h,•orpoa er afbetalt 95,000 Rdlr. D,

nt hele Gielden er afbetalt.

50,000

C., refl:er~r • • • - - - • - • . - • . •

lcdes fom den var 3 I Decbr. 1796.
. Rektot· \Vdl: nngav i Am·et 1793, o·g efter h3m

D e tranfporterte Fordringer, fom
af Banken ere imod Pant abfolut

de o vri g~, Ho\·edgiclden til 4,000,000 Rdlr.
Ef&er at alle de forældede og utilfl:aaede Fol'drin-

nntagne,ere mig ikke noie bekiendtc,

ger vare fratrukne, blev den viffe Fordring ei mere

og jeg vover ikke at giore et Spring

end 3,485,000 Rdlr., hvilke 3 I De,cbr, 1796 vare

af en halv Million paa eengang.

·nedbrngtc til 2,460,000 Rdlr., og fiden ved i;1dlie-

Men de omtalte 500,000 Rdlr. ere

tnlte Rerniffcr fra forrige Aar endnu f 400,000 ellet·

ingen Kongelig Fordring, -derimod

Rdlr. 200,000; blev altfoa virkeligen ei mere pr. Ba-

ikkun antaget fom Underpant for

·1ance end - - - - - •

de :rnrlige l3etalninger, fom Han-

Rdk. 2,260,000

Det andet tilkiobte Lnan vat·

clelshufet [elv her gior til bcflcmce

f 1,000,000; men den fomme De-

Tider, og hvorudi fammc kredite-

bitor fkyldte til et Handelshuus, fom

res for hvad fom er i det lobende ·

tl'8nfporterte Fordringen til Banken,

Aar indbetalt af Debitorerne, ganer

og begge ere af mig fammendrngne

altfaa aldeles ud af hans beregnede

1mder eet til Belob f 1,300,000

1f Millioner, refierer, foruden

eller • • • • • · • • • • • - • • • •

650,000

De 5 nye Laan cre • • • • • • • -

35~,008.

40 4,ooo

O\'eunævnte Belob, endnu· omtrent

z.

I•

I<rc-

Er

Rdh-. 4,217,oog. z. I•
I min

G

/

Den anden Beregnings Fcil er om d·en foudfyn-

1 min Status anforte jeg ck virkelige11 imod Pant
udbe.t:1lt~ Lnan allene for fig felv; fordi diffe ere de,

lige Hofl:s Befl:emmelfe.

fom egentligen klages over; de i:ivrige udelod , jeg

D:i jeg i mange .'\ar har været Planter, har jeg

.ikke, men vidfl:e, den opmærkfomme Læfcr vilde let

dog vel mnnttet Ixre mere om Dyrkningsmanden, end

fammenr:r1le denr, og troe , ligefaavel fom jeg , at

Berigtigeren; fom tilfl:aaer, han fik fine Indfigter ved
\

'·

paa di{fe i 178 3 transporterte Fordringer vel ogfna ea

at rei fe igiennem Landet.

Dee! er afbetalt fiden dm Tid, figefaavel .fom pa:r det

til, efter fo:i liden Kund!kab, fom han vifer at be ;

l101Iandfk:e Laan , .hvorpaa i de fid!l:e 4 Aar er narli-

folde , at opkafl:e ·fig til Dommer og Finance. Ber~g-

gen remittert over

ner; men denne Drifiig·hed [pores allevegne i Bre-

·1 0

I'rocent af Rente og Kapitak

Der lkal megen Drifriglied

Jeg har anfort det til Neger - Laanet Forfoldne

v~ne , fom i Berigtigelferne, der ere &revne i een og

fom afbetalt.' Mine Aarfager findes i mit Skrivt Pag.

· den famme Aand , og uden Tvi vl med den famme
Imidlertid forniiier det mig , herved at finde

3 5, hvortil jeg l1e1:1vifer, -ilden at agte paa min Til.

Haand.

1·ettef.rtters Sarkasmer Pag. 17 imod Kolonifl-eme,

Leilighed til at bortrydde den Misrnnke, man havde

~om maafk:ee kunne fvarc med det Sporgsmaal : "Ifald

om min værdige og indfigtsfulde Ven Rektor \.Ve!l:,

vi betalte foa flet, hvorfra file De da de Midle1:, l1vor-s

fom om han kunde have famlet og .bekiendtgi01t faa
~

med De nu, tilbagetrukken fra Handel, Skibsfart og

innnge Ui·igtigheder, fom di ffo Publikationer e1:e fulde

andre Syffeler, .i Roelighed henfidder, og moerer

af. -

rlem med at bagtale os?"

Thi, hvis Rygtet er fond.t,

maae de troe, detce er Tilfældet med den , fom ved
Andres Hielp har famlet og udofl: al den Galde, di/fe

B-erigtigelfernes Forfatter klager, at min Stiil

·rynder foa mangfoldigen imod Sprog og Logik . Men ·
da jeg har fornd forfonet min Tiriide , ved offentlig
Ti!ftnaelfe om min Uformuenhed at fkri\'C bed:·e, fmigrer jeg mig med, at Publikum vil hafrigere tilgive

Ercve og Berigtigelfer ere fulde nf.

mig diffe Feil, end ham alle de af ha_m logifk rigtige11'
Den

fam-

8

9

fammenfatte Urigtigheder, der vidne om hans Uvi-

han fiden faa rigeligen har indhentet.
,

denhed i de Ting I han vil bedomme. -

Jeg har tvert-

I

Jeg har in-

imod indfkrænket mig allene til de Obj~kter, fom

tet nedrevet af alt det Gode, jeg har læfl- om Vel1in-

Brevene i Magazinet ifær fyntes mig at giorc det nod.

dien, men jeg har udmærket hvad jeg troede ei bmde

vendi gt at lægge MæJke til, og vil nu her fætre mine

fælles Tillid til, qg mi~kiender ikke V:trdien af d~

Beregninger om den aa-rlige Ho!l: i et fuldllæncJi•

AfhandliP ger og llatillifke -Efterretninger om VeCl:in.

gere Ly~.

dien, fom, ere bekiendtgiorte af Oldendorp, Thaarnp, Schlegel og. Well,

Jeg antager Middeltallet af det udi Sukker. Ror

hvilken fidfl:e ifær gav de

beplantede Land

27000

Ager~.- (Ved Ordet Agere ,

fornemfl:e Materialier til de to fornn nævnte llatillifke

finder ieg Anledni_n g at rette en Feil i min Afhand.,

Efterretninger om Kolonierne.

ling Pag. 48, hvor jeg ligner ro Agere med

Hans Bidrag til Be-

tkrivelfe over St. Croix bliver nitid" ved den fkionne

der Land.

Stiil og ædle Tone, i hvilken det er {krcven, ved de

Land

gode og vigtige Anmærkninger, det indeholder, , og

-ikke, mere, encl omtrent 7 Tander Land.

.de grund ige Kunn!kaber,

uden Tvivl ved en Feiltagelfe fat

, .

det forrnader hos dets For.

En Ager indeholder

14,000

Qvadrat-Alen;

10) 000
10

15 Ton-

og en T 01~de

Agere ere de rfor
J eg ha1•

15 -T ii nd er

Land

fatter , et Skrivt, der gior Hr. Well megc11 Ære, uag-

mod ro -Agere, ifiedet for

tet det indeholder nogle Urigtigheder ; men diffe ere

der Land.)

alle af den E'efknffenhed , at de hverken komme hans

et Stykkt Land hvert 5 til -7 Aar; altfoa hviler fiedfe

Forlland eller hans goale Hierte til La!l:, og jeg;_ e1'

i tt Middeltal af Aar ¾•af det dyrkede Lond.

forviffet om ; at han er foldkommen eenig med mig

Irettefætter har enten overfeet dette, eller ikke villet

deri, , at Feilen i hans forlle Efterretning er en·_Folge

af Mangel paa eg-en Erfaring og pna den ved noiere
Eftertanke ~g Underfogelfer grnndede Kundfkab, fom
han

I

15

Agere mo·d

Jeg har Pag. 50 fagt ,

- troe· mig, 11aar hnn taler om

:it

Ton-

man omplanter

ia Dee!,

Landeveiene h:ir lagt Mærlke til.

10

Min

fom lrnn paa

Publikum maa~ •

d omme, lwem af os der fillaer mee!l: til at troe.
De

xo

II

De fodl:e Planter nedlæg-ges nlmindclig i J ord en

ning og j ordens 1Igfo11omyæltning til St1kkerbeplant-

Det Stykke J ord , fo:n er ældfi

11ing g iort den foa los, at Plante-Roret vo~cl' de!l:o be-

plantet, eller fem har de flettcfie Ror i det foreg;aaende

dre i den, og dette Stykke Plante-Sukke1· franer i .Al-

Anr, knppes 1 , om d e fynes vær d at 111ales; men fom

mindelighed bcd!l: paa hele Plcmtagen.

ofrefl: træk'i,es Roret op, og bruges ikkun Toppen til )

Mai Ma:med nedkappes alle Plante-Rorene; thi i Junii

at plante, og Rorftumpen t il Krenturernes Fode.

Rod.

begynder en ny Opfpi ring ved' de frifke Safter, fom

tlern e udgraves derpan firax , pna· a et de ei !'kal o p-

i den Tid af Aaret opfiiger i Rorene, og Sukker-Roret

fkyde paa ny, og J\geren bcpl:m te, mecl fo1ane non-

ford ærves eller i megi:-n Torke forbrænd es.

ner eller Ertcr, der li:ibe i Ranker ovei- J orde-n, fo1·

nii og Julii Mn:med oprydder ma n almindeligen d·e

11t iki ule den rnod Solens Hede , uden at drage megen

ovrige til Omplantning be!l:emte Jorder, fom hrifo

Saft nf den.

indtil D ecember og Januarii I\faaneder, i lwil.ken Tid

i December Mnaned.

D~tte Stykke Lnnd girer foaledes lidet

Udi Ju-

for, i Februar og ]\·forts :.t

eller intet Sukker dette Aar, m e-n hen hviler indtil Ef~

de hole_s og tilberedes ,

teraa,ct. .

modtage den nye Pl:mte, d er igieu tager 14

Enten bruges dette Stykke Land, eller et

sndet dertil duel~gere, til at plante Ynms udi.

Lan-

M naneder •at komme til Fuldkommenhed.

3

15

N ogfe

d et holes hertil li gefom for Sukker, me,1 i mindre

J orddyrkere plante i dette M ellemrum Mays, Patatcr,

Huller, og beplrntes udi Angt,f!: Maaned mod1 Yams,

Tanje og andre hafiig til Modenhed ,voxrncle Frugter

der hoftes næfi;! Janoor og Februar, hvorefter dette

i diffo opryddede Stykk_er Land; m en man anfeer

Srykke Land {hax holes og beplantes, med R6r, fem
hlive modne og indhofl:ede 14 a

•

I April og_;

1

5 Mneneder derefter.

l

d et fkadelig·t for Jorden, og de bedfie Plantere giore
d et meget fieldent.

H eraf er k !:irt , nt efter Plantil 5 Stykker Land,

I le-r:if fees-, at d em? Stykke- J ord giver lidet eller intet

tagens Storrelfe er aarlig·en fra

Snk!.ccr ud i næf!:en to Aer.

lwert til 8 a· ro A gere i Stonelfe, omplantede, og

Derimod har den m egen

Omarbeidning til Yams-l'lantni.ng, Fnigtens Udgravning

2

give folgelig udi det Anr ingen H&fi af fig.

Endog
de ·1

12

13

den fattigfl:e Planw· omplanter aorl igen 10 a 12 Agere

mit Overflag ikke er urigtigt. H ans Berigtigelfo for/kaf-

Land, 118tlr hai1 eier en heel Plantages Gruncle. -

fer mig altfoa herved et ny t Beviis for min Beregning·,

Naor efter et ilet Aar godt frugtbart Veirligt indtræf-

fom jeg for ikke havd~ lngt Mærke til; jeg kan der-

fe r i Begyndelfon af Hoften, forledes nogle Plantere

for med Ret paall:uae, at min lrettefatter gil:ir ju!l:,

at forcere et Stykke Land, det er, at drive det uden

hvad han Pag. 28 og 30 i fin Berigtigelfe bebreider

for den almiuddige · Gang; i fua T ilfælde udg·rnves

and re: han bevifer det Modfotte af.hvad ,han vi lde be-

Ro<lderne ligefom Roret er afknppet , holes ufortl:il'et

vife, og han lover paa Titelbladet mere, end han hol-

igien , og beplantes l(g~fom mnn frem gaaer med Af.

der i Bogen.

kapningen.

Men dette er flet Dyrkning; meget fiel-

Jeg troer derfor at kunne fortiene mere Tilt!'oe

den fkeer fondant, og næfl:en aldrig, med mindre der

end han , naar jeg, efter den Knnd/kab jeg ved Er-

haves en flor Forraad af Giodn ing at h ielpe den faa-

foring og eget Arbeide har erhvervet mig, nnflaaer

ledes mishand-le<le J ord med. -:- Dette A rbeide fynes

Hofl:en foaledcs:

det eenefl:e, denne Berigtiger har lagt Mærke til, og

Udi de 4Aar fra 1793 til 1796 virkedes i et Middeltal

er et fuldt Beviis paa , hvor lidet hon kiender til Lan-

nf 22000 Ager Land 1 8714F.Sukk , v.2 1,779,899Pd.

dets Dyrkning. -

T ager man nu¾ Decl fra 27,000

Paa Landetk.onfumeres 1000

1,:250,000 -

A gere , faa bliver omtrent 22,000 Ag·ere at afkappe.

og maafkee udfoiges 1 000

1,500,000 •

J eg figer i mit Skrivt udtrykkeligen, at mine Bereg-

I alt

24,5 29,899Pd.

uinger ere giorte fo r et go~t Aar og over færd~les

fo rn udgior omtrent 1000 a u oo Pund Sukker pr.

godt L'in1d. N aa r man altfaa tager 1793, i hvilketAnr

Agerland, fom afkappes,

29,::.34,958 P und Sukker bleve ved Toldll:ædeme af-

Tvivl 3 3 a 34 Millioner Pund virkede, fom fvarer

fi<.ibede, foruden det Antal, fom jeg: [elv Pag.' I 6

til 15 00 Pund pr. Ager.

har formodet at være udfneget, foa vil man fcc, at

des vel mere, men derimod paa de biergede og mere

mit

I Aaret 1793 b!i:"v uden

Paa nogle Plantager virke-

for

I~
for Toi"ke udfatte Plantager meg·et mindre.

Der ere

dern:rft Ifaac IV!arkoes Arvingers,

fom indeholder 6

vd og dem iblandt, fom ere meget vel tilfreds, naar'

.fommenhængende Plamage1: eller 9 00 .t\g'!re.

de giore et halvt Fad eller 6 a 700 Pund Sukker pr,

Schimmelmannfke Plantager, fom ligge ad!kilte, til-

hvilket alt do.g er over-

ligemed over :::o flere, ere langt fror:-C' end vores va.·e;

eensllcmmen.de med mine Tabeller og Amn.-erkninger,

de komme ikkun med iblandt de middclmaad ige i

da derimod Forfatteren af Berigtigelferne drommer

Ston-elfe og Godhed.

.Ager Lmd fom 41fkappes; -

Otli

De

50 MiJli-01Jer Pund, og· enten forfætligviis eller af

filet er ikke fandt, hva·d hnn anforer Pag. r 4,

Skiodesl&hed har overfeet alle de af mig opgi_yne Data,,

at George Biggs· f.ik Laan, hvormed han kiobte, Gods

1worefre.r han kunde og burde have giort fine Bereg-

i Irland for fin Son.

uinger, -dcrfom h:rns S ch,tillid lrnvdc tilladt det. Men

Laan af Kongen , men var een ibl:rndtdem, hris Gield

han har dromt efter lus Gienuemlæsning nf mit Skrivt,

var indlemmet i det fl:ore holla11dike Laan, fom Kon-

ligefom han 11ar iluttet pan h:ms flygtig: Reifor igien-

gen kiobte i

og· det ene Iom det ande_t e1· Qa og

nem Landet .i
derefter.

1786.

Denne Mand ha1· ·aldrig fimet

Dengan g blev Gielden anfeet

fom flet; men den hele Summa er nu bleven faa fik.
ker fom nogen anden, og en god Deel er derpaa af-

Jeg har e11d1~t1 at anmærke nogle af hans anbenbare

betalt.

Urigtigtigheder, fo1· ikke at give dem et værre Navn.

Han 11:rgter Pag. r 5 nt have villet _ii1 jmiere nog.en

Det er ufondt ,· lwed han fi ge1: Pag. 13, at Ma.

, perfonlig eller forn ærmfl Embedsmænd og Regierin-

dog tilfraaer han felv, hvor u paffdigt ~t

jor Sobotkci-s og min folgte Eiendom ere tle fiifrfl:e,

gen;

næfl: den fom ti-lhore1· de -Grevelige Schimmelmannfke

var, at angribe en priv~t Mands Karakm· , og gior

Arvinger.

en ligcfaa Ilet Uncl/kyldn ing derfor.

D en allerfl:or.fl-e - Eiendom

J?33

Landet er

Johann Jacob Dewints, fordi den er fammenhæng-e-ndeog indeholder

7½

H vorpaa ud.

gnaer In~haldet af ondet øg tredie Brev, uden raa

Plantager eller -r 125 Ager Lan d ;

Klager imod Regieringen, fordi den ikke egenmægt.i•

der-

gen

16

17

gtn "ilde undedl:orte d e Siie°farendes Paafta1;d imod
P lanterne?

Pag. l

8 paaft_aaer han,

at da Planterne ei betale

Er det , ikke at formode af diffe tvcn.de
0 •
deres Gield, maae i.le 1·emittere deres P enge til Eiwe

•

Breve, at Autoren var iblandt de Lidend~, og ar,
hvis Planterne havde givet, ¼ eller

½ Skilling

land og Amerika , -

mer e i

kan forklar 7 dette ligefaa g-odt fom 01·det Intet.

Fragt, havde 111aafl<ee alle· været befriede for hans

En-

hver veltænkende Mand vil vift fan de med mig, at

Bagtalelfe?

jeg har kun fi:igt at befrie dette Ord, hvilket jeg- .dog

. I det fierde Bre~ gientager han, hvad andre for-

atdrig borte nogen b1:uge, fra det Odium, han be.

hen paa adfl<illige Steder have fagt om Danmarks Han-

bagede at belægge det med i fine . Breve.

d el ·til Veftindien, og ender med det Raad, at man

med deres Midler; men det er u~aatvivl~ligt, at Plan.

Havcle ban tilfot, at det var at iin'fl<e, Indfoifelen af

tern~ have al~rig i faa kort Tid anvendt faa meget

,,eftindi{ke Produkter til Altona· kund~ giiires med
ligefaa liclen Bekoftning, fom til Hamborg , faa havde
han dog fagt nog·et Godt i denne Anledning;

}

pa·a deres Eiendommes Forbedring,

fom i_ diffe fidfte

1

4 Au.

thi

K iobmændene fende nu alting til Hamborg, og intet

de

Jeg paata-

gcr mig ikke at beftemme, hvad andre Folk giore

ikke maatte' indfl<rænke Handel~n paa St. Thomas,

til Altona, uden !~vad

og fatiriik ti lf~ier han, at jeg

I Fi:ilge min Stntas have Planterne paa St: Croix

nodvendigen maae, fordi

i denne Tid tilkii:ibt i alt 4499 Negere , deraf har Kon-

Omkoftningerne paa dette fidfle Steol ere m eget fioHe,

gen forundt Laan paa 2567 a 200 Rdlr,; Over fl<uddet

end i Hamborg, og Altona vil dog, formedelft ·dets

150 Rdlr. er nf dem felv betalt med

Lethed at foae tyd~e og andre fremmede Vare, ftedfe

19 32 Negere have de kii:ibt af egne Mid-

blive det fornemfic Sted i Danmark; hvorhen St. Thomæ'

ler a 350 Rdlr • • •• • • • • • • _, • • •

Handel kunne trækkes.

Pau bemddte Kongelige Laan er afbetalt

Men til alt dette kiender han

Rdlr. 385 , 050 .

95,000

ligefaalidet, fom til alt det andet ban {kriver . om.

Pag.
1 4 Vind-

•

T.Rmsp.

Rdlr. 1,15 r,250

ae kom ned t il os , bevii!l: de t Modfatte.

Jeg· trocdi.:

14 Vindmiiller, til ufigeiig Lettelfe for

d et derfor rkke Umagen værd , at lægge Ivfærke til

ere i • denne Tid op-

denne ugrundede Frygt, hvi lket han nu bebreide_r

de Arbeidende,

bygte, . a 10,000 Rdlr. - - - • - - • • •

140,000

II!,875.
Er

Rdlr.

r ,403, I 25

{ornden mange andre kofl:bare fodretninger , fom ere
giortc paa Plantagerne, hvorved· Indvaanerne hnve givet npaatvivlclige Vidnesbyrd paa deres gode Villie
og ah,orlige Befl:ræbelfe at

med virke,

diffe. · Jeg fo:·modcr, de gamle Ror vare 111aaH<e~ i
Begyndelfen , da de bleve liregte til Oerne, ligefaa
gode, men ere fiden udartede; og· inueligen vilde det
være godt, af og· til at forandre Planten, ligefom 1rwn

i Europa fora ndrer Sæden.

Jeg kiend~r en Planter,

fon'l

fodkrev fra Antigoa og Mountferrat for 5000 Rdlr.
dlffe folgtes pna Stedet

Planter af Otaheite-Rur ;

for ere hans Fortællinger ligefoa· paalidelige ,. fom

foavidc de

kunne, -til det velgioren<le Oiemed, fom ,·ores milde
. Regiering- figter til.

fom

hnn rettere burde kalde Opdigtelfer, fra Ryg·te11, der-

Der ere 895 Muuleiler og 3g Hefte tilkii:ibte, a 125 Rdlr. - - • •

mio·
men han drager
alle fine Il erigtigelfer,
0 ·'
~

til 5 Rdlr. for Hundrede~ og en fior Summa er her til

Paa famme Side gior han et !l:iklende Angreb pna
den Mnnd , fom enten felv eller ved un derordnede
Intereffentcrc kii:ibte hele Neger - Ln2ninger, o~ lin a-

ber derved at ka!l:e en Mistanke pna denne Mands
H andlin ger,

J eg er een i.blandt 0 eller 7 andre Hnnd-

lende, og maaikee den hnn figte r til , der kii:ibtc el·

af Planterne anvendt, for hafl:igere at :faae en Forraad
. af Ror, der lo vede faa meget, ~g fom inge11 uden
gamle fordon1sfulde Folk,

9er

fatte fig i1nocl al For. ·

ler, fom det der kaldes, optog Negerfkihene, det

er,- enten kii:ihe Ladnin gen for en vis Priis, eller indefl:aae Kapirainen fo r en vis Summa imod 10 Pro.

:andring, ku nne dromme .o m at 1kulle udmarve Joi-.

den m ere e11d de' gamle

Ror.

Erforcnl:ed bar poa de

cent Kommisfion og fl:aae del credere for Sfilget; thi
di!fe fremm ede Skibe have ·ikke Tid og Leiiighed at

åer , · Jwor d e allerede håvde været 5 a 6 Aar for cnd
de

ligge

20

ligge l:!!nge eller give Kredit til Kioberile, maae derfo1·

At det ikke forholder fig faa, har jeg forhen klarligen

gnae bort og foge et andet Marked , naar de ei knn ,

beviifi, forbigaaer det derfor her,

I

• blive af med deres hele Ladriing under eet. Dog kiobt~ jeg

Pag. :28 udbry'1er lumtk Ondtkab imod mig i

aldrig tkiult eller ved andre underordnede, men offent-,

Anledni11g af Salget af nlin Plantage, hvorved ha11

ligen under mit Navn, og anmeldte Negerne til Salg i

forudfætter hemmelige Artikler.

de offentlige Avifer.

Jeg paaitaaer, ·at have <lerved.

dog ikke giore af denne Berigtiger, nanr man vilde·

giort Landet væfentlige Tienefier, fom af nlle Veltæn-

91fentligen fremfætte F~rmodninger, grundede paa

kende med Taknernmelighed bleve erkiendte; ' thi naar

formodede Hemmeligheder? -

nndre Ladninger blevc fiorfl:cdecl folgte til Udf}irfel,.

Plantage har udbetalt mig den Balance, mig tilkon1,

fordi hiiiere Prifer kunde erholdes pø.a' :.11dre Steder~

pna en faare -ubetydelig Deel nær.

end i Landet, faa folg·te jeg fol' ringere Priis til Plan-

under forfl:e Hypothek i Holland, under anden Hy-

terne,· og Indvaancme paa St. Thomas og St. Jan bleve

pothek til et Handelshuus her

af mig hiulpnc.

•

De kunde der ingen Negere foae til

Hl'a<l kunde ma11

Kioberen af mi1~

.j

Plahtagen er

Byen, fom, fk.ylder

i gien en Summa til Banken, hl'oraf neppe betales mere

Kiohs, fordi de fpnnfl<e Koloni«r droge alle der ind •.

end 3 Procent.

Jeg kan derfor ingen I nterecre have

f/Me Negere udaf Landet, til mere Fordeel for Kiob.

for noget Laan,

Men naar Hanclds!rnfet og Kioberen

mændene, end om de havde folgt til Planterne paa

ere eenige, og ku11~1e bevirke

lang Kredit,

jeg ·frygter derfor in,gen af de fl<u·m k

dringcn, hvocved Courant • Bsnken , fom er Kon•

Anm~rkninger, han er faa jkaanfom at ,holde tilbage~

gens, faaer fikke1t Hypothek ifiedet for en los For4

og foa ædelmodigen bruger allene til at true med. •

dring, og 4½ Procent i Renter ifl:edet for 3 Procent

en Omhyti1ing af For~

indkommer i Bankens eller Kongens Karre, faa troer
Det er ikke fandt, hvad han figer Pag. 26, at
hans Beregninge1; cre ' grundede · paa mine Tabeller.
At

jeg dette vilde være en faa fordeelagrig Transaktion,
fom nogenfinde kunde giores, og ku11de ikke hen-

reg.

regnes til noget intereffert Lann for nog·en, ude 11 nlog falfke Befky{dninger anfægte , mig derfor ikke,
. lcnc for Kongens K:.!fe, alled1elfl: da ingen Penge derGlad ved mine Forefottes.Bifald, og ftolt nf d et Held,
ve<l udbetalts, og folgelig ingen Misbrug· kan finde
at have forladt Vefrindien med Indvn:mernes Yndefr
Sted derved.

Jeg 1or
,.. mm
· IJalt 011
·· fk er, baade fom
og T illid, tor jeg frit regne mig iblandt dem, fom,

Embeds- foa og· fom privat Mand, at alle ,de til Banken

i Medhold af den Sentence , med· hvilken han ender
tr:111sporterede Fordringer kunde foaledcs
forfikki·e s.
.

Pag. :::9 vilde han gierne giiJre mig mistænkt for >
r

nf uædle Henfigter at ville fkiule MisLruge.

fine urigtige Rerigtigclfer , ei frygter nogen anonym
Skribent, hvem hat1 endog m~iltte være, men forag~

Det Kolter dem, der under Anonymitetens Skiul og Patriotis•

leg'ium, jeg har lrn vt den Ære at ti ene ~:n<ler, kiehder
mens
mine Handlinger i dette fom i alt nndet.

Maike fijge ved ' Opdigtelfer, ved underfundige

Jeg under.
og tvetydige Udladelfer, at fkade deres Meciborgeres

bfier mig dets Domftod.

Det veed, hvorledes jeg
gode Nav_n og Rygte.

Og jeg erldærer herved : at

fik Sæde i Reg·icringen, og hvad mine Forfatter ere

dette er den fidfl:e Gang, jeg i denne Anlerlning !k.al
for Fremtiden.

J eg fkylder ingen uden dette, det-

tes Overhene og min egen Samvittighed Regn!kab

for

tage Pennen i Haanden, med mindre min Modfigcr
fom en kiek og fandhedelfkende Mand offentlig navn-

i11ine Handlinger fom Embedsmand, og for mine Hengiver fig, pandet vi begge, _lige vel kiendte, kunne
figte1• angaaende den Stilling, jeg, efter min nærvæmed lig·e Vacben (node hinand!!n, og underkafl:e

.

rende Forfatning, bor attraae i det borgerlige Selfkab.

.

vo.

res Handl~- og Tænkemaade et rigtigt lki6nnende Pu-

Jeg har ald'l·ig villet fkiul<! d e M iss:tuge, fom fikker.
ligen finde Sted ved Toldvæfenct i V eftindien

'

.lio·a"

faavelfom her og· allevegHe i Verden; og jeg har Pag·.

76 yrtret mit Hnfilu, at en ny Indretning vil hæve en
Deel'uf dem.

Alle denne l~orfatters Spidsfindigheder
og

hlikmns Dom.

