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det attende Aarhundrede var det Skik hos de europæiske søfarende
Nationer, at al betydeligere Søhandel blev drevet af Handelskompagnier, og Danmark var fulgt med i saa Henseende; >>Det Asiatiske Kompagni«, der handlede paa Ostindien og Kina, var stiftet 1732, >>Det Vestindiske Kompagni<<, der handlede paa Vestindien, var stiftet 1733, og
>>Det Almindelige Handelsselskab<<, der drev Handel paa Østersøen, VestEuropa og Middelhavet, var stiftet 1747 og fik 1749 overdraget Handelen
paa Grønland med Privilegium endvidere paa at drive Sælfangst i de
arktiske Farvande.
Der blev sluttet Traktater med Barbareskstaterne Algier, Tunis og
Tripolis for at sikre vor stærkt tiltagende Skibsfart paa Middelhavet
mod nævnte Staters Sørøvere.
Johan Hartvig Ernst Bernstorff blev Udenrigsminister 1751; som
Leder af Udenrigsministeriet og Medlem af Commercecollegiet i Forbindelse med sin længe nærede levende Interesse for Udviklingen af
Danmarks Skibsfart og Søhandel fortsatte han Forhandlingerne med
Barbareskerne og sluttede 1753 en Handelstraktat med Marokko; denne
skaffede os Fred for de marokkanske Sørøvere, men blev for Handelens
Vedkommende en Fiasko. 1
Samtidig besluttede Bernstorff at realisere en længe næret Plan om
Oprettelsen af et Handelsselskab for dansk Handel paa Levanten og
havde i den Anledning været i Korrespondance med en fransk Købmand,
Couturier i Constantinopel af Firmaet Couturier & Comp.; en Broder
til Couturier var etableret i Marseille. I denne Sags senere Udvikling
havde Bernstorff en værdifuld Hjælp af sin Ven Wasserschlebe, der
havde tjent under ham som Legationssekretær, da han var Minister i
Paris, og Grev Adam Gottlob Moltke, Frederik den Femtes altformaaende
Minister. I rene Handelssager konfererede han med den bekendte Købmand Fabritius, der neppe var ham en helt uinteresseret Raadgiver.
Til Couturier havde Bernstorff en ubetinget Tillid ligesom til den
projekterede levantiske Handel, om hvilken han udtalte: >>Jeg tror at
ville gøre Handelen paa Levanten til den virksomste Del af det almindelige Handelsselskabs Virksomhed<<.
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Det besluttedes derfor at faa en Handelstraktat afsluttet med
Tyrkiet, og til at føre de dertil nødvendige Forhandlinger blev udset
Sigurd Wilhelm de Gahler, Generalkrigskommissær i Slesvig og Holsten,
hvem Instruktion derom meddeltes 1751.
Paa Grund af Pest i Constantinopel kom Gahler først afsted i 1753
og fik da følgende ny Instruktion:
>>Det er Dig bekendt, at Vi allernaadigst har besluttet hemmeligt
at sende Dig til Constantinopel, for at Du kunde finde Lejlighed og
Mulighed til mellem Os og den Ottemaniske Port at negotiere og bringe
i Stand en Handels-Traktat. Naar vi nu finde for godt, at Du skal tiltræde en saadan Rejse, saa give Vi Dig Vort Kongelige Rejsepas til
Wien som Vor Staldmester, der i Ungarn skal indkøbe Heste til Os.
I Wien skal Du henvende Dig til Vor derværende Envoye Extraordinaire Hr. Johan Friederich Baron von Bachhoff og af ham erholde et
Kaiserligt Pas til Constantinopel under Paaskud af, at Du der skal
indkøbe Heste.
Hvad angaar den Dig overdragne Negociering, kan Vi ikke give
Dig nogen Instruktion, men Du maa rette Dig efter, hvad der i den
Anledning meddeles Dig af Vor Geheimeraad i Conseillet Hr. Christian
August Greve af Berkentin mundtlig og Vor Geheimeraad i Conseillet
Hr. Johan Hartvig Ernst Friherre von Bernstorff i medfølgende Skrivelse i Forbindelse med Prudence og Din tiltroede Dexterite og tjenstlige Iver samt iøvrigt tage Hensyn til og rette Dig efter de Omstændigheder, der forefindes. Saa vil Vi endnu en general kundgøre Dig Vor
allernaadigste Villie og Befaling, at Du ad instar og i Lighed med de
mellem Porten og andre Nationer sluttede Traktater, særlig den mellem
Porten og Sverrig i 1737 sluttede Handels- og Navigations-Traktat, skal
slutte paa de bedst mulige Betingelser en Handels- og NavigationsTraktat mellem Os og Porten. Vi forsyne Dig til den Ende med en Creditivskrivelse til den Tyrkiske Kajserlige Majestæt1, ligesom ogsaa med Vor
Kongelige Fuldmagt, Skrivelse fra Vor Gehejmeraad af Conseillet Hr.
Baron von Bernstorff til Storviziren; Du vil modtage de nødvendige
Chiffre for at bruge dem til Sager, der fordre Hemmelighed, naar Du
som Din allerunderdanigste Pligt afgiver Rapport til Os om den Dig
allernaadigst overdragne Kommission og dennes Succes, hvorpaa Vi fra
Tid til anden vil forsyne Dig med Vor allernaadigste Forholdsbefalinger.
Hvorefter Du har at rette Dig, og Vi forblive Dig med Kongelig
Naade bevaagen<<.
Givet paa Vor Kongelige Residens Christiansborg i Kjøbenhavn
d. 13. Marts 1752.
Frederich. R.
J. H. Bernstorff.
1

Maa være blevet tilbageholdt ved G.'s Afrejse.
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Samtidig modtog Gå.hier følgende Brev fra Bernstorff:
>>Paa Grund af den lange Tid, der er forløbet siden Deres Instruktion og Kreditiv blev underskreven, har Hs. Majestæt besluttet at lade
udfærdige nye, og idet jeg har den Ære at tilstille Dem disse, beder jeg
Dem tilbagesende de, De har modtaget.
Ifølge Hs. Majestæts Ordre vil jeg tilføje nogle Bemærkninger, som
kunne tjene Dem til Vejledning.
Da det nuværende Øieblik er betragtet som heldigt for Deres Mission, skal De afrejse, saa snart, som det er Dem muligt, og De skal
fremme Deres Rejse saa meget som mulig.
De skal gaa over Wien, hvor De optræder i Egenskab af Hs. Majestæts Staldmester, og hvor De lader Dem med denne Titel udfærdige
Pas, som Baron Bachhoff erholder til Dem; De lægger derefter Vejen
gennem Ungarn over Belgrad og Adrianopel; ankommen til Constantinopel henvender De Dem strax til Hr. Couturier, bekendt fransk Købmand, etableret i mange Aar i denne Hovedstad, og som er forberedt
paa Deres Ankomst og underrettet om det virkelige Maal for Deres
Rejse; han er den eneste, hvem De i fuld Tillid kan henvende Dem til.
De overleverer ham det Brev, som jeg medgiver Dem til ham, og
De siger til ham, at De har Kongens udtrykkelige Ordre at henvende
Dem til ham og i enhver Henseende at følge hans Raad. De viser ham
Kopierne af Deres Kreditiver, af Kongens Brev til Sultanen, mit Brev
til Storviziren, og De retter Dem efter hans Mening for Tidspunktet
og Maaden at aflevere dem; De glemmer ved dette første Besøg Intet,
der kan erhverve Dem denne Købmands Venskab og Tillid, paa hvis
Anseelse og Bekendtskaber vi støtte alle vore Planer, og De skal erindre
i al Deres Tale, at han er Franskmand og intim Ven af Svenskerne,
for hvilke han tidligere har vovet alt.
Efter at have forsikret ham, at det er Deres Beslutning i alle Tilfælde kun at følge hans Raad, skal De spørge ham, hvilken Egenskab
og hvilken Nation, De skal adoptere under Deres Ophold i Constantinopel, og hvilken Ambassadør De efter Skik og Brug skal vælge som
Deres Protektor. Hans Broder Hr. Couturier i Marseille mener, at det
vilde være bedst for at fjerne al Uvillie, at De erklærede Dem for
Schweizer, og hvis Hr. Couturier i Constantinopel er af samme Mening,
skal De gøre det og holde Dem til den Ambassadør, som han foreslaar,.
idet De betyder ham, at det vil være vanskelig at bevare denne Fiction, da
Deres Pas fra Wien og Deres øvrige Papirer erklærer Dem for Dansk;.
tusinde Tilfælde kunde gøre, at De blev genkendt, og Følgerne kunde
blive meget ubehagelige for Dem ved den Mistanke, der vilde skabes;
følg alligevel hans Raad, hvis han mener, De skal erklære Dem forDansk og kun sendt for at købe Heste og optræd ogsaa som saadan
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ligeoverfor det Gesandtskab, som han raader Dem at foretrække, men
i begge Tilfælde beder jeg Dem beflitte Dem paa ikke at vække Mistillid og undgaa alt, som kunde give Anledning til, at Franskmændene,
Englænderne, Svenskerne og Hollænderne gættede den Opgave, der er
overdraget Dem. Disse fire Nationer vil være imod Dem, og den første
Minister eller Handlende, der aner noget, vil meddele sine Tanker til
de andre, og hvor delte de ellers er, vil de strax forene sig, naar der er
Spørgsmaal om at forhindre en femte Nation i at formindske deres Indtægt ved at blive Deltager.
Hvis efter Aftale med Hr. Couturier, De udgiver Dem for Dansk,
og hvis denne Købmand raader Dem til at aflægge Besøg hos den franske
Ambassadeur, Grev Desalleurs, skal De fra mig overrække ham det
Brev, De finder i Deres Pakke, og hvoraf vedlægges Copi. Jeg vilde
imidlertid betragte det som en Lykke, hvis De kunde skjule Deres Ophold i Constantinopel saavel for denne Minister som for de andre europæiske Nationers.
Saasnart De saaledes har ordnet Deres personlige Forhold, skal De
udarbejde Forslag til den Traktat, De skal slutte med Porten, og for
hvilken De skal tage som Model de Traktater, der er sluttede med de
andre Nationer, og søge at gøre den saa fordelagtig for os som muligt.
Vi vil være tilfredse, hvis vi opnaar Mage til den sluttet med Sverrig,
idet vi dog ønsker, at det udtrykkes tydeligere end i den, at det skal
være tilladt danske Undersaatter at have Kontorer og Factorier i alle
de Steder under Sultanens Herredømme, hvor andre Nationer har det,
og at sejle fra en Havn til en anden i Kejserriget med de samme Privilegier og Begunstigelser som de nævnte Nationer. Vi se af Hr. Couturier's Breve, at han tror ikke, at Forhandlingen bliver lang eller
vanskelig, med mindre den skulde blive modarbejdet af en anden Nations
Minister. Efter hans Mening er det hele et Pengespørgsmaal. Tyrkerne,
der er daarlige Handelsmænd, sælge disse Traktater, og Spørgsmaalet
er kun at faa at vide, til hvad Pris vi kan faa vor. Hr. Couturier mener,
at den vil koste 70- 80000 franske Daler, og for at De ikke skal mangle
dette Magtmiddel, sender Kongen Anvisninger paa 100.000; han kender
altfor godt Deres Forsigtighed og Deres Iver til ikke at være overbevist
om, at De vil anvende og behandle denne Sum med Deres sædvanlige
Dygtighed og Deres Tjenestes Tarv. De vil finde Anvisninger hos Hr.
Couturier, til hvem Kongen har ladet dem sende, for at han kan forsikre den tyrkiske Minister, at De er istand til at betale ham de Summer contant, som De lover ham for Concessionen og Undertegnelsen af
Traktaten, og De skal uddele det Hele efter hans Vejledning og til de
Personer, han nævner til Dem.
De skriver til os i Chiffre og saa ofte De kan uden at risikere at
røbe Deres Forhandlinger eller Deres Person i det Tilfælde, De optræder
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med en anden Nationalitet. For Deres Breve skaI De vælge de Router,
De synes de bedste; den over Wien er den korteste, men som De muligvis kunde ønske at variere den nogle Gange, sender jeg Dem Navnene
paa Kongens Konsuler i Wien, Livorno, Genua, Marseille og Gibraltar,
for at De efter Lejlighed kan benytte Dem af dem og sende dem Deres
Pakker, enten direkte eller under Konvolut til en eller anden Købmand.
Det er, hvad jeg har den Ære at sige Dem, min Herre, med Hensyn til Deres Kommission, hvis De træffer Hr. Couturier, som han er
efter vor Overbevisning; men hvis han skulde være død ved Deres Ankomst, eller hvis han efter Ordre fra Frankrig eller Insinuationer fra
Sverrig skulde være saa forskellig fra, hvad vi antage, i den Grad, at
De ikke kunde betro Dem til ham, kan jeg ikke give Dem andet Raad
end at søge at klare Dem selv. Stortolderen, Isaac Aga, er den Mand,
der har den største Indflydelse i disse Sager, og det er ikke umuligt,
skønt .mindre sandsynligt, forudsat De kan tale lige ud til ham, at han,
hvad Hr. Couturier mener, for Deres Tilbud og Deres Penge vilde tilstaa Dem, hvad han vilde tilstaa ham for de samme Penge og hans
Forestillinger; men jeg vil haabe, at ingen af disse skrækkelige Hindringer vil møde Dem.
Jeg har saa høj Mening om Deres Forsigtighed og Deres Discretion,
at jeg anser det for overflødigt at anbefale Dem hverken den ene eller
den anden i denne delicate Sag, som forlanger at blive ledet med saa
megen Omsigt, Moderation og Taalmodighed, men jeg vil indskrænke
mig til at udtale de oprigtigste Ønsker for Deres Rejse og Held med
Deres Forhandlinger. Maatte det behage Gud snart at føre Dem tilbage
til os med Æren af en lykkedes Mission og den endnu større Tilfredsstillelse at have ydet Vor Konge og den Nation, der har den Lykke at
adlyde Ham, en Tjeneste af denne Betydning.
Jeg har den Ære . . . . <<
København 14. Marts 1752.
Bernstorff.
Samtidig med dettes Udfærdigelse af sendtes følgende Brev til
Couturier:
>>Jeg vil ikke lade Hr. Gahler rejse uden at paalægge ham at bevidne Dem den Højagtelse, jeg nærer for Dem; han skal beflitte sig paa,
hele den Tid han er i Constantinopel, kun at give Dem Beviser derpaa,
og jeg kan ved hans Afrejse ikke give ham bedre Raad, end at henholde sig fuldstændigt til Dem og at følge i enhver Henseende Deres
Directiver og Deres Meninger. Jeg beder Dem tilstaa ham en Oprigtighed, der svarer til min Tillid, og at være overbevist om, at Kongen,
som jeg tjener, og efter hvis Ordre jeg henviser Hr. Gahler til Dem,
ved at værdsætte de Tjenester, der gøres Ham og ved at belønne dem.
Jeg har den Ære .... <<
Bernstorff.
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Ligeledes sendte Bernstorff følgende Brev til den franske Ambassadeur Grev Desalleurs i Constantinopel:
>>Jeg føler mig saa sikker paa Varigheden af Deres Erindring og
Venskab, at jeg tager mig den Frihed at anbefale til Deres Excellences
Godhed Hr. Gahler, som skal have den Ære at overrække Dem dette
Brev. Jeg er vis paa, at De vil finde ham værdig til Deres Bevaagenhed,
og det er mig en virkelig Glæde at tænke paa, at han skal have mere
end een Lejlighed til at erindre Deres Excellence og Fru Ambassadricen
om min oprigtige Hengivenhed for Dem Begge, og at ved hans Tilbagekomst jeg skal have den Glæde at høre fra Dem. Jeg beder Deres Excellence tro, at jeg hele mit Liv skal tage den største Del i Deres Vel,
og at jeg aldrig vil ophøre at være .... <<
Bernstorff.
Samtidig modtog Gahler Instrux for Indkøbet af Heste fra Overstaldmesteren.
Det fremgaar ikke, naar Gahler forlod København, men han fulgte
den ham foreskrevne Rute over Wien. I Belgrad fik han af den kommanderende General Escorte af to J anitscharer med Tilladelse til at beholde dem under sit Ophold i Constantinopel, hvis han snart vendte
tilbage til Belgrad; lige saa venlig Modtagelse faar han af den kommanderende General i Adrianopel, hvem han viser sine medbragte Skrivelser, og af hvem han modtager Anbefalingsskrivelser til Storviziren
og Isaac Aga for J anitscharerne.
Den 7 / 6 1752 kommer Gahler til Constantinopel; han gik forud for sit
Følge med en J anitschar for ikke at vække Opsigt; han søger strax
Couturier, der modtager ham meget elskværdigt, men strax meddele1·
ham, at det vil være umuligt at holde hans Ophold hemmeligt, da Constantinopel er det værste Sludrehul. Couturier oplyser ham om det uheldige i, at han ikke har Brev til Sultanen, en Betingelse for at blive
modtaget i Seraillet, og endvidere uheldigt, cia Udførsel af Heste skal
tillades af Sultanen; forresten erfarer han, at hvad der er af gode Heste
paa Markedet købes af Sultanen, og Resten er som Regel ikke meget
værd og betales urimeligt dyrt.
Couturier, der er meget fortrolig med den franske Ambassadør, fører
strax Gahler til denne, der lover ham den Hjælp, han inden for de
Grænser, han uden Ordre fra sin Regering kan yde; at denne Hjælpikke er meget værd, indser Gahler, da han erfarer, at Franskmanden
i de sidste otte Aar forgæves har arbejdet for en Traktat mellem Preussen
og Porten og i den Anledning har anvendt 40-50000 Pjastres (1 Pj.
= 1.50 Kr.) og saaledes neppe vil virke meget ivrigt for Danmark, før
han har løst den nævnte Opgave.
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Sammen med Couturier besøgte Gahler Stortolderen for at betro
ham sin Mission; denne modtog ham meget venlig og anbefalede ham
at søge Portens Draguemann, hvilket han gjorde; denne beklagede, at
han manglede et Brev til Sultanen, men lovede sin Assistance og tilføjede, at hans Ankomst maatte meddeles af en af de fremmede Ministre,
og foreslog den franske.
To Dage senere gik Gahler atter til Portens Draguemann, som
nægtede at modtage hans medbragte Skrivelser og til Slut afskedigede
ham med et Svar skrevet paa tyrkisk, som Gahler fik oversat ved det
franske Gesandtskab. Brevet udtalte, at de Breve Gahler medbragte
maatte afleveres af en Gesandt, der var officielt anmeldt og var blevet
officielt modtaget ved Landets Grænse.
Gahler's Svar paa dette Brev var en Henvisning til, at der var
Undtagelser fra denne Regel, da f. Ex. Forhandlingen om de gældende
Traktater med Sverrig, Neapel og Venedig var indledede med ikke
anmeldte Afsendinge.
Svaret afleveres af Portens Draguemann til Reis Effendi (Udenrigsminister), der modtog det meget venligt, men med den Bemærkning,
at Sagen vilde blive udsat paa Grund af den existerende Krise mellem
Ministre og Sultan.
Gahler indledede samtidig Forbindelse med Soliman Aga, en Slave
fra Georgien, Favorit af Kislar Aga (Overeunuk) og som Følge deraf
af Sultanen; han var Skatmester hos Kislar Aga og lovede Gahler at
faa vor Sag ind i Seraillet.
Gahler aflægger Besøg hos alle de fremmede Ministre og finder en
særlig venlig Modtagelse hos den svenske, Hr. Celsing; han erfarer senere,
at den østrigske modarbejder ham, da han fortæller Reis Effendi, at
en Traktat med Danmark vilde være Rusland imod; da Gahler en Dag
træffer Reis Effendi og fortæller ham, at den russiske Gesandt Baron
Koff er den mest velsete Gesandt i København, synes Reis Effendi lidt
venligere stemt imod ham.
Foruden at berette om det uheldige i ikke at have Brev til Sultanen og anmode om, at den franske og svenske Regering maa blive
opfordret til at tillægge deres Gesandter i Constantinopel Ordre til at
assistere ham, meddeler Gahler følgende om de politiske Forhold i
Constantinopel:
>>I Seraillet er Forholdene følgende: Sultanen er en begavet Mand
og afholdt; han har ingen Børn, og Folket mener, at en Sultan, der
har regeret 8 a 10 Aar uden Afkom, bør afgive Tronen til den nærmeste
Tronfølger. Hans Uvillie i saa Henseende har skabt stort Røre imod
ham, som han har dæmpet ved bestemt Optræden og Flothed over for
Tropperne. Misfornøjelsen med Sultanen har efterhaanden faaet en anden
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Aarsag, nemlig den store Magt, han har givet Kislar Aga, Soliman Aga
og J akouf Aga, en Armenier af laveste Extraction; alt gaar gennem
disse tre Mænd, alle Embeder sælges, fortjente Mænd glemmes, Storviziren og Mufti er kun Skygger i deres Embeder. Misfornøjelsen er
trængt ned i Masserne, der er vedblivende Ildebrande i Constantinopel;
den 11 / 6 brændte 5-6000 Huse, og man raaber Brand hver Aften.
Imidlertid, hvor vanskeligt det end var at faa Breve eller Meninger
ind i Seraillet, maa det dog være lykkedes at meddele Sultanen, hvorledes han blev bedraget af sine tre Yndlinge, thi Kislar Aga og So lim an
Aga blev hængte, medens J acouf Aga blev skaanet for at give Oplysning
om, hvor de røvede Penge var gemte; man mener ca. 100 Millioner
Pjastres, dels i Guld, dels i Juveler, tjente ved Salg af Embeder og anden
Bestikkelse. Gabler tilføjer: >>Jeg har heldigvis ikke betalt dem noget<<.
Sultanen er imidlertid ikke sikret derved, og han vil sikkert blive
afskediget ved den forestaaende Beiram-Fest«.
Beiram-Festen forløb imidlertid ganske roligt, og Sultanen morede
sig ligesom alle i Seraillet; Hof-Marchal, Huskin Aga, gav en stor Fyrværkerifest for Sultanen. Gahler overværede Festen, ved hvilken han
fik en mindre Gave og gav næste Dag til Gengæld en Tobaksdaase til
250 Pjastres. Under Festen talte Couturier om vor Sag til Sedic Aga,
der mente, at den var f eilt grebet an, det var Reis Effendi, der skulde
klare den, men hans Hjælp var næsten ikke til at betale; desuden var
der bibragt ham den Ide, at Rusland vilde tage en Traktat med Danmark ilde op, og han vidste, at Sultanen frygter Rusland, og enhver
Mislyd derfra vilde koste Reis Effendi Hovedet.
I December vil Gahler søge paa at faa en Afgørelse paa Sagen og
sender sin Draguemann til Reis Effendi med Brevet til Storviziren, men
han nægter at modtage det; samtidig gør Gahler Bekendtskab med en
Armenier, der er intim Ven af Musakil, Sultanens meget Fortrolige,
med hvem han indleder Forhandling med det Resultat, at Musakil skal
have 20,000 Pjastres, hvis Traktaten underskrives inden 40 Dage.
Da det i October efterhaanden var gaaet op for Gahler, hvor nødvendigt det var, at han fik en officiel Stilling, og for at forberede Regeringen paa de dermed forbundne Udgifter skrev han til U denrigsdepartementet d. 16 / 10 1752:
>>Frankrig, England og Holland har Ambassadører i Constantinopel,
Wien og Rusland Ministres residents, Wien's har nylig faaet Characteren
af Internonce, Sverrig har en Envoye Extraordinaire.
Ministerens Charge influerer ikke paa, hvorledes han optræder i sit
Hus eller ved Audienserne. Den franske Minister fører stort Train, den
neapolitanske, skønt vellønnet, et meget sparsommeligt. De andre Ministre
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har, af hvad Grad de end er, deres Huse smukt monterede; de har 3-4
Draguemanns, ja selv 6 efter Vigtigheden af deres Hof, en eller to Secretairer, en Kapellan, en Staldmester, en Læge, en Hovmester, en Kældermester, to Kammertjenere, en Køkkenchef, en Schweizer, 8 a 10 Tjenere,
4 a 6 J anitscharer og 6 a 8 Staldknægte.
Da Ministrene selv kun gaa til Porten ved store Audienser eller
meget vigtige Sager, og da alle Forretninger ellers behandles af Draguemanns, er det nødvendigt for at blive godt betjent, at disse er godt
betalte. Der behøves i det mindste to til Kongens Tjeneste; 1000 å.
2000 Pjastres er det mindste, man kan give til den første Draguemann
og 5 å. 600 til den anden. Lønningerne til Secretairen og Staldmestre
afhænger af den Maade, hvorpaa de s-kal optræde, om de skal følge
Ministeren overalt, eller af de Sendelser de overdrages; der er endvidere
en Udgift af 400 pj. aarlig til Undervisning af to unge Mennesker, som
Hoffet her lader opdrage til Afløsning af Gesandtskabernes Draguemanns; Hoffet vælger dertil Sønner af Draguemanns eller unge Mennesker blandt sine Omgivelser.
Alle disse Udgifter, foruden hvad Ministeren maa give for at
holde Hus, til de aarlige Presenter til Storvizir, Capitan Pascha, Stortolderen, Gouvernørerne i Galata og Pera, endelig de Sendinger af Frugt,
som gives til Portens øverste Embedsmænd, en Høflighed som de fremmede Ministre har fundet paa, og som man nu fordrer som Pligt, alt
dette udgør en Udgift af 25-30000 pj. om Aaret for Ministeren i Constantinopel; en første Audiens hos Sultanen og Storviziren koster i det
mindste 10 a 12000 pj. til Equipager og Livreer, og jo smukkere disse
er, desto større er den Ide, Tyrkerne gør sig om det paagældende christne
Hofs Magt; ved en første Audiens er Ministeren prægtig klædt, ledsaget
af et talrigt, rigt udstyret, Følge delvis i Equipager.
De 25 a 30000 pj., jeg har nævnt, gælde kun de første Aar; naar en
regelmæssig Handel med Constantinopel og Levantens Byer først er i
Gang, og naar dertil vore Skibe bringer Varer, vil der blive tilstrækkelig
Indtægt til at dække endel af de nævnte Udgifter<<.
Samtidig indsendte Gahler følgende Memoire affattet af ham og
Couturier om Stoffer, Mousseliner og andre Sager fra Indien:
>>Handelen med Silke- og Bomuldsvarer fra Indien, kaldet Mousseliner, er uden Modsigelse den betydeligste, den mest courante og den
mest indbringende, som gøres i denne Hovedstad, dens Omgivelser og
selve Levanten.
Denne Handel drives hovedsagelig af tyrkiske Armeniere, men de
indføre disse Varer ad en saa besværlig Vej og med saa betydelige Omkostninger, at de utvivlsomt vilde opgives, hvis en europæisk Nation
kunde lade tilføre de samme Artikler søværts.
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For at give en Ide om den Risico og de Udgifter, som Orientalerne
have for at drive denne Handel, er det tilstrækkeligt at anføre, at Varerne gaa med Caravane til Balsoro, hvor de købes contant af anden
eller tredie Haand; Varerne transporteres paa Kamelryg.
En Caravane fra Balsora til Constantinopel er i Almindelighed fire
Maaneder undervejs. Fragten koster dem ¾ pj. pr. Ocka; denne er lig
med 2½ Pund dansk.
De er ofte nødsagede til undervejs at tage Escorter, i Spidsen for
hvilke stiller sig Pachaer eller Prinser; disse forlanger af Ejerne Contributioner af Varerne, og Ejerne er dertil nødsagede til at betale Told
5 å 6 Gange, hvilket forøger Varernes Pris med 30 °lo i det mindste.
Man kan efter denne Fremstilling dømme om, hvilken Fordel enhver
anden Nation kunde have af denne Handel.
For Varer sendte til Danmark søværts fra Indien og fra os hertil
med de samme Indførsels- og U dførselsudgifter, som vort Compagni maa
.betale, vilde det gøre en meget betydelig Forskel mod de ovennævnte
Udgifter; ved Ankomsten hertil, vilde der ikke være andet at betale
end Told og Oplosning, den første er 3 °lo og den anden ½ °lo•
Mousselinerne er den fordelagtigste Vare, og man kan faa Prøver
-deraf for at kende Kvalitet, Længde og Brede; Navnene er følgende:
1. Harnemedich. Hvert Stykke er 17 guarres; det er 14 Alen langt;
det er et meget fint og klart Stof, som sælges fra 8-13 pj.
Stykket.
Guarreen bestemmes ved at lægge Stoffet i Triangel, hvoraf
man betjener sig ved Salget af disse Stoffer, som i detail sælges for
saa og saa meget Guarreen.
2. Sava Davast. Hvert Stykke er 18 guarres, 7 / 8 Alen bredt og sælges
for 12 pj.
3. Tirindam. Hvert Stykke er 17-18 guarres og sælges for 11-13 pj.
4. Sanchapozir. Som foran staaende.
5. Tersout. Stykket er 7 / 8 Alen bredt og 17½ langt og sælges for 7
å 8 pj.
6. Sautapour Sultani. Stykket er 13 guarres, 1¼ Alen bredt og sælges
for 30 å 40 pj.
7. Sautapour kasne. Stykket er 7 / 8 Alen bredt, er 17 guarres og sælges
for 13 å 14 pj.
8. Pesseri kasse. Stykket er 18 guarres, l1/ 12 Alen bredt og sælges for
14 å 16 pj.
.
9. Sakan coule merdes. Stykket er P/ 6 Alen bredt, 10 guarres og sælges
for 25-30 pj.
10. Kangil hane. Stykket er ¾ Alen bredt, 20 guarres langt og sælges
for 11 å 12 pj.
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Alle de ovennævnte Stoffer er uden Mønster; de er alle klare og
fine med Undtagelse af de under 8 og 10, der er lidt sværere og tykkere.
Der er endnu mange Stoffer af denne Kvalitet saavel med som
uden Mønster, men hvis Længde og Brede ikke kan opgives, da de for
Øieblikket ikke forefindes, men hvis Navne findes i den medfølgende
Liste; de komme hovedsageligt fra Bengal og andre fra Surati og Madras,
over hvilke sidste jeg ikke kan give nogen Fortegnelse.
Da man ikke har noget nøiagtig Kendskab til Kvaliteten, Assortimentet og Dimensionerne af Stofferne i den nævnte Liste, synes det
mig, at det vilde være rigtigst kun at sende som Forsøg 25 å 30 eller
40 Stykker af hver Sort. Hvad de førstnævnte Stoffer, hvis Dimensioner
og Priser er opgivet, angaar, da kan Selskabet sende, hvad Mængde
det synes hensigtsmæssig med Sikkerhed for, at hvor betydeligt end
Partiet er, vil det blive solgt hurtigt og fordelagtigt.
Alle indiske Stoffer er saa efterspurgte, at det er tilstrækkeligt, at
de er fine og lette, for at de finde Købere; Forbruget er umaadeligt,
da Mænd, Kvinder, Børn og Tjenestefolk i denne By bruger indisk
Mousselin hvidt eller farvet; den mindste Familie bruger til denne
Artikel 30- 40 pj. om Aaret.
De Silkestoffer, der er brocherede med Guld og Sølv, kommer med
de samme Karavaner, og man kunde ligeledes gøre Forsøget med nogle
af dem.
Silkestoffer uden Guld eller Sølv, men stribede eller stærkt mønstrede, er en betydelig Handelsartikel, men man skulde begynde med
kun 2 å 3 Stykker af hver Kvalitet og Mønster.
Svenskerne har gjort Forsøg med Damask, men dette Stof egner
sig ikke for dette Land, det er kun Franskmændene, der bruger det,
Tyrkerne vil have lettere Ting.
De Silkestoffer, der kommer med de samme Karavaner, er overordentlig fine og er sikkert vævede af den bedste Silke; de er omtrent
¾ Alen brede og fra 8 til 16 lange; der findes ensfarvede, stribede og
blomstrede, og deres Pris varierer fra 20 til 40 pj. pr. Pik (2.08 d. Fv.)
efter Efterspørgsel og Kvalitet.
Det indiske Bomuldstøj er meget fint, fremstilles i 3 Kvaliteter,
som sælges henholdsvis for 22, 18 og 12 pj.; man kunde gøre et Forsøg
med 200 Okas.
Kanelolie og lignende sælges her med Fordel og i ret betydelig
Mængde.
•
Sandeltræ er en Artikel, hvoraf der sælges en stor Mængde; Orientalerne bruge det til at parfumere sig med; der er to Kvaliteter, den
første gaar under Navnet Mararerdi og er den af bedste Slags, sælges
den for 200 pj. pr. Oka.
Silkepapir kendt her under Navnet Dabadi sælges meget; det fore2
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kommer i 2 Kvaliteter; af den første, hvis Ark er meget store, sælges
25 Ark for 15 til 25 pj. ; Arkene af den anden er to Gange større og
sælges for 4 til 5 pj. for 25 Ark. Begge Kvaliteter forekomme i rød,
gul, grøn og andre Farver; disse sælges 40 °lo dyrere end de hvide.
De Transporter, hvormed alle disse Varer kommer, bringer en Uendelighed af andre Artikler, hvorom det er umuligt at give details, men
blandt andre bringer de nogle smaa Pinde udvendig sorte og indvendig
straagule af Tykkelse som en stor Gaasefeder. Orientalerne bruger dem
til at skrive med.
Hollænderne og selv Svenskerne har hidtil bragt The og Porcellain;
de første har været bedst forsynet med Porcellain, de andre har havt
den bedste The.
Alle Sorter Porcellain er en betydelig Handelsartikel, men særlig
Kaffekopper. Man kunde gøre et Forsøg med Fade, Tallerkener, Skaale
og Vaser af forskellig Størrelse; Kopperne skal være smaa og uden
Underkop; de almindeligste er blaa og forgyldte udvendig, hvide indvendig og sælges 5 pj. for 22 Kopper. Trods hvad anført, er det dog
nødvendigt at sende Underkopper, da Tyrkerne bruger dem til at servere Confiturer.
Den grønne The er den mest ansete; den, som Hollænderne bringer,
sælges for 3 til 4½ pj. pr. Oka, den, som kommer fra Sverrig, for 6 til
7 pj. Man kunde sende 200 Okas grøn The i Kasser paa 50 til 60 Okas.
Den samme grønne The lagt i Blikdaaser med et kvart eller halvt Pund
vilde kunne sælges for 10 pj. pr. Oka og mere; man kunde sende 600
af disse Daaser, og man kunde sende 400 Daaser af finere grøn The,
men for en god Afsætning maa der sørges for, at Daaserne er af forskellig Form og coulørte og forgyldte udvendig.
Peber og Ingefær kommer her fra Frankrig, fra England og fra
Holland. Peberet sælges omtrent for 1 pj. pr. Oka; hvid Ingefær for
1 ½, sort for ½ pj.
Alle de nævnte Artikler vil finde, saavidt man kan dømme, et fordelagtig Marked her.
Naar der bliver Tale om at sende et Skib til Constantinopel, maa
man forøge Ladningen med Værktøj af Jern, Kobber, Messing, Staal,
Skydevaaben og Søm forarbejdet i Danmark. Pelsværk af alle Slags kan
blive en lige saa vigtig Artikel som Mousselin.
Hvad angaar Artikler i alle Metaller og især Værktøj a la Turque,
da kan disse blive et betydeligt Handelsobject, thi Svenskerne havde
forsømt det enten af Uopmærksomhed eller slet Ledelse af deres Kompagni for Leyanten.
Da jeg ikke ved om Mousselinernes Betegnelse er overensstemmende
med, hvad de kaldes i Indien, sender jeg Prøver af de ti første Sorter,
syede sammen i den Orden, de er nævnte. Det er vanskeligt at sende
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Prøver herfra, hvad Vej man end vælger, undtagen over Polen, paa Grund
af Karantæne.
Der sendes hermed endnu en elvte Prøve af en Mousselin, kaldet
Hasne Surringar, hvoraf sælges meget; Stykket er 20 guarres langt, ¾
Alen bredt og sælges for mindst 11 pj.
Vi har givet disse Oplysninger om forskellige Varer fra China og
Indien, fordi de er her saa courante Artikler, at vore Skibe, naar de
besøger de paagældende Farvande, skulde have deres Opmærksomhed
henvendt derpaa<<.
Aaret 1752 udløb uden Resultat for Gab.ler. I Januar 1753 faar
han Bud fra Musahib, at Sultanen med Glæde bifalder en Traktat med
Danmark og har paalagt ham at paalægge Storviziren at forelægge ham
Sagen; den, der bragte dette Budskab, fik 100 Sequiner = 275 pj., og
Gahler sendte strax sin Draguemann til Portens Draguemann for at
sætte ham ind i Sagen til næste Divan og med en Gave af 200 Sequiner;
dette Forsøg blev ligeledes uden Resultat, og Gahler erfarede underhaanden, at Storviziren havde svaret, at efter Sultanens Ordre skulde
Anmodningen ske officielt, og Gab.ler maatte introduceres af en Gesandt.
Den 1 ½ faar Gahler Meddelelse om, at han er udnævnt til Ministre
Resident med Tilladelse til at bruge de Penge, ha_n anser nødvendig;
samtidig faar han Meddelelse om, at den franske og svenske Minister
har faaet Ordre af deres Regering til at assistere ham.
Gahler søger stadig gennem Bekendtskaber at naa sit Maal, og det
mangler ikke paa Tilbud og Løfter i saa Henseende; han kommer saaledes
i Forbindelse med Cadelesquier, 2den Justitsminister, der lover ham
Sagen taget op efter Beiram, hvilket Løfte Gahler honorerer med 2 Stk.
Tøj til 500 pj., en Tobaksdaase til 130 pj. til hans Secretair og et Uhr
til 85 pj. til hans Intendant; umiddelbart derpaa faar han Underretning
fra Portens Draguemann, at Sagen er henlagt.
I April havde den franske og svenske Minister efter en lang Forhandling med Gahler henvendt sig skriftlig til Porten om den danske
Traktat; først i October fik de hver en ligelydende Skrivelse, der efter
en lang Indledning, hvori den franske (svenske) Konge berømmedes,
fortsatte:
>>Sagernes Held afhænger af Tiden, og da dette Riges Forfatning
fordrer at opsætte en Sag som denne til en Tid foreskrevet af Gud,
mener Vi, at den højtærede Gesandt vil forstaa, at man er nødt til at
udsætte den, indtil den predestinerede Tid kommer, og han vil forstaa,
at med dette Svar, dikteret af sandt Venskab, har man svaret paa hans
Memoire.
Predestinationen er et af Alcoranens Dogmer, som i den Grad er
2•
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antaget af Tyrkerne, at de ikke alene følger det i de mindste Sager i
det civile og private Liv, men som de ogsaa følger det i deres Politik<<.
Da Portens Draguemann afleverede Svaret til den svenske Draguemann, spurgte denne kun, hvad man mente med en slig Henvisning til
Predestinationen, og om det var med en slig Udsættelse, at man vilde
opfylde de smigrende Forhaabninger, man havde givet, svarede Portens
Draguemann, at det omtalte Tidspunkt ikke var saa fjernt, som det
kunde synes.
Nogle Dage efter at den franske Minister havde modtaget ovennævnte Svar, sendte han sin Draguemann til Portens for at høre hans
Mening om en ny Forestilling, Ministeren vilde gøre; han fik det Svar,
at det endnu ikke var Tid, at Portens Draguemann vilde underrette
ham om det rette Tidspunkt, og at han havde Ordre fra Reis Effendi
til underhaanden at lade Gesandten vide, at hvis det behagede Gud, at
den danske Traktat blev sluttet, vilde Porten kun gøre det i Betragtning af den Interesse, Frankrig havde vist Sagen.
Cadelesquier meddelte, at foruden de Skridt han havde gjort overfor Storviziren og de andre Ministre, havde han ligeledes vundet Mufti
for vor Sag, hvad han tillagde den største Betydning; nogle Dage senere
meddelte han, at han havde været hos Storviziren, og i det Øieblik han
skulde gaa, hviskede denne ham i Øret, at om nogle Dage vilde han kalde
ham for at tale med ham om den danske Sag, som gik godt.
De to Ministre og Gahler blev nu enige om ikke at foretage det
mindste, før man hørte fra Storviziren. Gahler melder hjem, at en ny
Fortrolig, han har faaet, har meddelt ham, at Ministeriet var vel stemt,
og at Sultanen havde svaret Storviziren, da han var i Seraillet for at
faa Ordre i Anledning af de to Ministres Note, at det var en Sag, der
let kunde ordnes. Gahler udtaler, at saa vagt dette Svar var, var det
overensstemmende med alle de Svar, man faar i Seraillet om Sager i
Fremtiden og grundet paa Principet om Predestinationen, hvad medfører, at ingen Tyrk svarer afgjort paa fremtidige Ting. Gahlers Fortrolige foregav at være bleven enig med Ministeriet om en Sum af 21000
Sequiner = 57770 pj., og at denne Sum deponeredes saaledes, at den
kunde hæves i det Øieblik, Traktaten var underskrevet; endvidere meddelte han efter Ministeriets udtrykkelige Ordre, at Fordelingen af den
nævnte Sum skulde ske, uden at Gahler vidste, hvor meget hver fik.
Gahler bemærkede i sin Skrivelse herom, at det er sandt nok, at Ministeriet er meget frygtsomt, og maa tage Forholdsregler for at ikke, naar
Sultanen en skøn Dag faar at vide, hvad Afslutningen af Traktaten
har indbragt og beslaglægger det; det er en Grund for det til at handle
med megen Omsigt og Hemmelighed ved alle Lejligheder, hvor der er
Tale om at tjene Penge, saaledes, at naar der ved en Sag tjenes mange
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Penge, uddeles offentlig store Presenter, som det tilbyder Sultanen, der
efter sin Lune modtager eller afslaar dem.
I Fortsættelse heraf skriver Gahler den 16 / 10 53 til Bernstorff:
>>Dette Forslag fra min Fortroliges Side sætter mig i den største
Forlegenhed; for det første er Summen betydelig, for det andet handler
jeg uden de to Ministres Vidende, som tro at være langt fremme med
Sagen, og som Følge deraf i et givet Øieblik fordre selv paa mine Vegne
at give de sædvanlige Presenter, som kan løbe op til 30,000 pj., for det
tredie vil jeg have at belønne Cadelesquier og nogle andre Personer. Alt
dette overvejet lader mig se, at den Sum af 100,000, der er stillet til
min Raadighed, er langt fra at slaa til og kan blive betydeligt overskredet, ikke at tale om de Presenter, som Kongen vil have at give
ifølge Skik og Brug ved Traktatens Ratification, saavel til Sultanen som
til Ministrene, til nogle Dignitarier i Seraillet og endelig til den franske
og svenske Minister. Jeg kan ikke sige Deres Excellence, hvad jeg bestemmer mig til; jeg overvejer, hvad jeg kan, og jeg kan godt være
istand til at betro mig til den franske Minister, skønt jeg maa iagttage
den største Forsigtighed ligeover for ham, dels for den Ære han erklærer
det vilde være for ham at faa vor Sag afgjort paa en vis Maade til Forurettigelse af den svenske Minister, dels med Hensyn til min Fortrolige,
hvis Navn og hvis Engagementer jeg er forhindret i at nævne. Paa
Grund af Omstændighederne og med hans Samtykke nævner jeg det
her. Det er den første Draguemann ved det neapolitanske Gesandtskab,
den fineste og den snueste af alle dem, der findes her, og den mest fortrolige med Portens Ministre.
Et særligt Venskab, som jeg har sluttet med den neapolitanske
Minister, har gjort, at han er kendt med mine Interesser og har faaet
ham til af sig selv at tilbyde mig sin Draguemanns Hjælp. Ministeren
er af Karakter aaben og ærlig, og hans Interesse for mig er ubegrænset;
han svarer for sin Draguemann, og han tilbyder mig sin fulde Støtte,
stolende paa mit Ord, at den Del han kunde faa i, at min Kommission
lykkes, ikke nævnes for hans Konge og Konsul og følgelig bliver en evig
Hemmelighed.
Alt dette beroliger mig imidlertid ikke, saa længe jeg absolut handler
i Kongens Interesse, som jeg hidtil har vidst at varetage, saaledes at
de Gaver, jeg har givet for Kongens Regning, skønt de har skaffet mig
værdifulde Bekendtskaber, neppe andrage 15000 Ducater.
Det maa erindres, at hvis den neapolitanske Draguemann handler
i god Tro, er denne Vej den sikreste for at fremme vor Sag, og det
er udenfor al Tvivl, at han har bidraget lige saa meget til at stemme
Portens Ministre i min Favør som Cadelesquier, thi hvad denne Mand
udretter er kun bestemt ved Haabet om Vinding. Paa den anden Side
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har jeg kun 100.000 pj. at raade over, og Sagen er for langt fremme
til at standses, og Kongens Ære og Hæder altfor ophøjede Grunde til
Intet at compromitere. Det er Deres Excellence, der skal bestemme<<.
Indberetningen slutter ligesom alle Gahler's tidligere Indberetninger
meget forhaabningsfuld og tillidsfuld angaaende Sagens snarlige og heldige Løsning, og Gabler modtager stadig hjemmefra Udtalelser om
Kongens Tilfredshed med hans Virksomhed.
Det var ham derfor et haardt Slag allerede den 2den November
at maatte meddele, at der var udnævnt en ny Reis Effendi, der er meget
fjendtlig mod de Christne. Alle Draguemanns frygter ham, men samtidig
udtaler de, at de ved den første Visit hos ham havde faaet en meget
venlig Modtagelse. Vor Sag lider en stor Forsinkelse, da den ny Reis
Effendi først skal vindes; den franske Minister betroede dog Gahler som
en ubrydelig Hemmelighed for den svenske Minister, at vor Sag vilde
være ordnet i det længste om tre Uger. Ligeoverfor den neapolitanske
Droguemann vidste Gahler at klare sig ved at erklære, at han ikke
indlod sig paa noget, før han vidste, hvad hver Minister skulde have,
og paa hvilken Maade han vilde betænke den neapolitanske Ministers
Interesse og Venskab.
·
Midt i November beretter Gahler, at Cadelesquier og den franske
Minister begge har forsikret ham, at Traktatens Afslutning var sikker,
den første efter Samtale med Reis Effendi, den anden med Portens
Draguemann, men det nye Ministerium maatte have Tid til at sætte
sig ind i Sagen; samtidig beretter Gahler, at den franske Minister har
meddelt ham, at den engelske Minister modarbejder os og har ytret til
Portens Draguemann, at vi ved at henvende os til Frankrig og Sverrig,
der var Magter meget allierede med Preussen, havde handlet urigtigt.
Portens Draguemann havde afvist dette og tilføjet, at Porten ikke foretrak nogen Stat for en anden. Gahler anmoder Bernstorff om at behandle dette som en Hemmelighed.
Paa en fornyet Henvendelse til Porten af den franske Minister i
Slutningen af 1753 om den danske Traktat fik han i de første Dage af
1754 følgende Svar:
Svar til vor Ven den franske Ambassadør:
>>Efter at have ladet oversætte af Portens Tolk Deres Note, har vi
forstaaet og studeret dens Indhold; den handler om at slutte en ny
Handelstraktat med Kongen af Danmark. Det er nogen Tid siden, at
denne Sag er bleven forelagt os baade af Dem som af den svenske Minister. Frankrig har altid været den sublime Ports sande og oprigtige
Ven fuld af Hengivenhed og Opmærksomhed for den. Ingen er uvidende
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om, hvormeget Sverrig ved sin gamle og store Hengivenhed for den
sublime Port fortjener at blive favoriseret i en Anmodning af denne
Slags. Vi har erklæret Eder i vort tidligere Svar, at man maatte opsætte denne Sag i nogen Tid for at fremme og slutte den hurtig, naar
Tiden var inde. De har endnu denne Gang faaet ny Ordre fra Kongen
af Frankrig om at a_nvende al Deres Flid og Omhu for at føre denne
Sag til en lykkelig Ende. Det oprigtige Venskab, som den sublime Port
nærer for Frankrig, gør, at man tager særlig Hensyn til det end til
nogen anden, og de ny Tegn paa Hengivenhed og Venskab, som Frankrig
stadig giver, fortjener, at man gør alt for at imødekomme dets Ønsker,
og at man er klar over, at en saadan Handelstraktat vil blive af en
lignende Nytte for begge Parter, som den andre Magter har af lignende
Handel. Det er sikkert og evident, som De allerede har udtalt det, at
De intet har sparet for at skaffe Sagen en heldig Løsning, men De ved,
at hvad man end foretager, afhænger alle Tings heldige Løsning af den
Tid, der er bestemt af Gud, thi ligesom det intime Venskab mellem
Kongen af Danmark og det franske Hof, vor gamle og kære Veninde,
paavirker i høj Grad den sublime Port, er det dennes Pligt at erhverve
sig de to nævnte Magters, vore Veninders Kærlighed. Vi have derfor
givet dette Svar for at lade dem vide, at for Øieblikket opsætter man
denne Sag til den Tid, der er bestemt af Gud, lykkelig viser sig, da
man skal forholde sig som Ven og forhandle og afslutte<<.
Om dette Svar skriver Gahler hjem

2

/1

54:

>>Hvor høfligt end dette Svar er, er det dog en Skuffelse ved alle
de Forsikkringer, vi har modtaget om, at en Løsning var sikkert forestaaende, og Sverrig har besluttet sig til at holde sig stille for ikke at
skade Sagen. Grunden maa søges i Insinuationer af nogle af de fremmede Ministre, men navnlig i, at den barnløse Sultan ønsker Ro og gør
alt for at undgaa enhver Ting, der kunde skabe Vanskeligheder. Forholdet mellem Tyrkiet og Rusland er ikke godt i Anledning af Grændsespørgsmaalet; Porten indskrænker sig til Klager og Reklamationer, og
Russerne benytter sig af Tyrkiets Svaghed til at udvide sine Grændser,
og denne Tingenes Tilstand kan ikke blive ved ; maaske udsætter man
vor Sags Afgørelse til det Øieblik, hvor en Ordning er truffet.<<
Den 15 / 6 54 hjemsender Gahler følgende Afskrift af et Expose, som
han havde udarbejdet til Cadelesquier og Stortolderen:
>>Da Danmark har Besiddelser i de fire Verdensdele og derfor handler
med de fjerneste Nationer, syntes Regeringen, at der kun manglede at
sikre sin allerede blomstrende Søfart paa Middelhavet ved Freds- og
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Handelstraktater med de barbareske Magter og forøge sin Velstand ved
en fri Handel, saaledes som det er tilstaaet andre Nationer i de udstrakte ottomanske Riger.
En Tanke saa værdig den Monark, der styrer de danske Kongeriger, har faaet den ønskede Modtagelse hos Regenterne i Barbariet;
de i Algier, Tunis og Tripolis har været de første til at slutte sig til Danmark i Venskab og Interesse. Sultanen af Marocco har lige fulgt deres
Exempel.
Misundelse, J alousie og Modstand fra visse Nationer, hvis Havesyge tilstræber at blive Eneherre over disse Nationers Arbejde og Industri har langt fra at overraske disse barbareske Magter snarere tjent
til at aabne deres Øine for deres virkelige Interesser. Deres egen Tilstaaelse er et Bevis for, hvad Pris de sætter paa Kongen af Danmarks
Venskab, og denne Fyrste har lige givet et tydelig Bevis paa sin Troskab i indgaaede Forpligtelser ved en Lejlighed, hvor Spanien har forsøgt at sætte den paa Prøve.
Denne Historie er altfor frisk til at være glemt her saa lidt som
andet steds. Det har været tilstrækkeligt ligeoverfor Barbareskerne, at
Kongen af Danmark har vist sig som Ven og ubrødelig Overholder af
sine Traktater, og at han ligeoverfor en stor Magt som Spanien ikke
har været bange for at vise, at man ikke ustraffet skulde vove at fornærme ham.
Kongen af Danmark har alle de Dyder, der pryder de store Fyrster.
Hans System er at leve i Fred og god Forstaaelse med alle Magter saavel nære som fjerne; sine Venners Ven har Kongen af Danmark aldrig
undladt at hjælpe i Nød, men paa den anden Side har han som klog
og forsigtig Fyrste vidst at være i Stand til at vise dem tilbage, der
vakte hans Indignation. Endelig tilstræber Kongen af Danmark som
sand Fader for sine Folk ved den Ro, som hans Stater har nydt i saa
mange Aar, kun Forøgelsen af deres Vel og Velstand. Det er paa dette
Princip og kun med dette for Øie, at Kongen af Danmark, Ven og
Allieret med næsten alle Verdens Lande, ligeledes ønsker at slutte sig
til den sublime Port ved en Traktat om stadigt Venskab og Handel.
Kongen af Danmark har denne Sag saa meget paa Hjerte, at man kan
sige, at han gør den til den største Begivenhed under sin Regering, og
at det vilde være ham en mægtig Skuffelse, hvis han skulde se Sagen
strande. Derfor er der intet naturligere end at foreslaa den sublime Port
en saadan Traktat, at bede den om, hvad den ikke nægter sine Fjender,
og hvad den har tilstaaet saa mange Nationer, hvis Handel er udstrakt
til hele det ottomanske Rige. Imidlertid er det næsten to Aar siden,
at en saadan Traktat blev tilbudt den sublime Port, og at man beder
om Afslutningen uden endnu at have kunnet opnaa den. Den venlige
Maade, hvorpaa den sublime Port har modtaget dette Tilbud, de Be-
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tragtninger, den har gjort gældende og de Svar, den har givet til de
Magters Ministre, der støtter det, viser tydeligt, at den forstaar alle
Fordelene ved den for sig og for Rigets Undersaatter. Det synes som
om, for at slutte denne Traktat saa hurtigt som den sublime Pol't ønsker·
det, behøver den kun at overveje alle Omstændigheder, og at sammenholde dem med dette Riges Grundsætninger og Indretninger. Det er
imidlertid Meningen med dens sidste Svar og intet viser bedre denne
kloge og forsigtige Omsigt, ja intet bekræfter mere den høje Ide, som
man har dannet sig om den sunde Politik og de solide Principer, efterhvilke dette Rige regeres. Undersøge tilbunds Forslagene til en ny
Traktat, betragte omhyggeligt alt, hvad deraf berøres, det er hvad Forsigtighed fordrer, det er hvad enhver vel ordnet Regering maa have
sin Opmærksomhed henvendt paa. Ikke desto mindre, som det hænder·
ved enhver Forhandling, og som den sublime Port maaske har forstaaet,.
at Folk, der ikke tror, at den stemmer med deres Interesse, søge at
forestille den fra et urigtig Synspunkt, og at der er nogen Sandsynlighed
for, at man ikke har undladt lige over for den sublime Port at fremsætte ugunstige Betragtninger om en Traktat med Danmark, kan man
ikke undlade at fremstille den i det rette Lys.
Af alle de Traktater, som nogensinde er blevet afsluttede, er denne
uden Modsigelse den simpleste og den mest acceptable. Der gør sig ikke•
nogen· politisk Ide gældende; det gælder kun et rent Venskab mellem
to Lande, som, saa længe Verden har bestaaet, aldrig har havt noget
ubehageligt Mellemværende, et Venskab, der, som en Følge deraf, stiltiende har bestaået, og som der kun er Tale om at befæste i nærværende
Øieblik ved en gensidig Samvirken mellem deres respektive Undersaatter. Fordelene, som følger deraf for dem og især for det ottomanske
Rige, er saa klare, saa evidente, saa iøjnespringende, at man betragter
det saa meget mere overflødigt at paavise Nytten for en saa forstaaende,
saa oplyst Regering som den sublime Ports, hvad den selv har indrømmet i sit Svar til den franske og svenske Minister. De danske Kongerigers Forhold er saadanne, at de aldrig kunde blive nogen Ulempe for
dette Rige, og heller ikke behøver nogen Hjælp fra dets Side. Danmarks.
Vens~ab og Handel kan kun være nyttige og fordelagtige for Rigets og
dets Undersaatters Finanser.
Hvad skulde da kunne standse Afslutningen af en saa simpel
Traktat, som udelukkende tager Sigte paa de to Rigers Vel. Det man
kan formode, det er, at maaske en Samling Købmænd har vovet ad
Krogveje uden Viden, ja uden Tilladelse af de Hoffer, hvorunder de
·hører, og hvad der vilde være mere uværdigt, mere uanstændigt endnu,.
under Foregivende af et sandt Venskab og særlig Hengivenhed for den
sublime Ports Interesser og i Virkeligheden af det eneste Motiv at udelukke de Danske fra Handelen paa Levanten, at insinuere over for den
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sublime Port, at Traktaten med Danmark vilde kunne skade den gode
Harmoni, der saa lykkeligt hersker mellem den sublime Port og dette
Riges tilgrændsende Stater; det er et Paaskud, som skjuler de mest
interesserede Synspunkter og de mest ufordelagtige for den sublime Port.
Kongen af Danmark, hvis mange Dyder i Forbindelse med Oprigtighed og Uegennytte er kendte i hele Universet, langt fra at ville give
ved det Venskab, han tilbyder den sublime Port, den mindste Grund
til Klager og Uroligheder fra Magter, som er dennes Venner, har tvertimod søgt at fjerne selve Muligheden af de Vanskeligheder, hans Forslag
kunde møde. I denne Hensigt har han underrettet de vigtigste af disse
Magter paa den mest aabne Maade om det sande Maal for Forhandlingen, en Traktat med den sublime Port.
·
Det franske og svenske Hof har været meget tilfredse ved denne
Fortrolighed; de har ment at glæde ligesaameget Kongen af Danmark
som den sublime Port ved at interessere sig for Sagen. Deres Ministre,
som befinder sig her, har faaet precise og gentagne Ordre at gøre deres
bedste, for at denne Forhandling lykkedes, og den sublime Port har
anerkendt den Iver og lhærdighed, hvormed de har virket i saa Henseende.
Hofferne i Wien og Rusland har erklæret ligeoverfor det danske
Hof, at de med Glæde vilde se, at denne Forhandling lykkedes, og at
de vilde give deres Ministres residents ved den sublime Port udtrykkelig
Ordre til paa ingen Maade at opponere, og disse Ministre har gentagne
Gange ligeoverfor Kongen af Danmarks Representant udtalt deres
Interesse for Sagen i de stærkeste Udtryk og ligeledes om Rygtet om
de Kneb, der anvendtes af En, der erklærede at ville forhindre Afslutningen af Traktaten, hvad den sublime Port end mente om Sagen.
De nævnte Hoffers saa autentiske, formelle og saa ofte gentagne
Erklæringer tillader ikke at mistænke deres Ministre at handle i modsat
Retning. Den sublime Ports Storhed og Værdighed er desuden Garanti
for den Foragt, hvormed den vilde have behandlet en slig Modarhejden.
Endelig har Kongen af Danmark en meget rigtig Opfattelse af det ottomanske Riges Magt, af dets Kejsers eminente og uforlignelige Egenskaber og den sublime Ports Klogskab, og forstaar samtidig, hvad det
betyder saavel i Norden som i hele Europa at meddele de ovennævnte
Magter sine Synspunkter uden andet Motiv end at lette Udførelsen og
har ikke handlet som sagt ovenfor andet end eft_e r Aabenhedens og
Retsindets Principer<<.
Som et Bevis paa Gahler's og Couturier's Iver er følgende Handelsberetning af 17/ 7 53:
>>De forskellige Nationer, som har Handel og Købmænd i de forskellige Byer i det ottomanske Rige, har til Princip for deres Etablisse-
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menter at gøre deres Landes Industri gieldende, saaledes Franskmænd,
Englændere, Hollændere og Venitianere; de har alle havt betydelige
Vanskeligheder at overvinde for at gøre deres Landes Handel saa indbringende, som den er; hvis den er det ikke altid for den Enkelte, er
den det bestandig for Staten. For at naa dette, har Staten offret Summer
for at holde de Enkelte ofte uheldige i deres første Forsøg skadesløse.
Fabrikanterne har været nødte til ved fornuftige Reglementer at rette
sig efter Modeller og Instruktioner, som gaves dem for at tilfredsstille
Orientalernes Smag og Luxus, der, for saa at sige Slaver af Skik og Brug,
kun vil fjerne sig fra disse, naar de ikke selv mærke det.
Svenskerne har nylig søgt at aabne en Handel med dette Rige;
det vilde havt et større Held end nogen anden Nation, hvis Kompagniet, som de dannede i Stockholm, havde faaet en Kapital i Forhold
til Foretagendet, hvis denne Kapital havde været godt bestyret, og
hvis endelig Kompagniet havde kunnet eller villet følge de Raad, som
dets Korrespondenter gav saavel for Valget af Varer passende for dette
Land som for Oprettelsen af Fabrikker.
De Danske, som er heldigere stillede end Svenskerne saavel ved
deres Regerings Form og Klogskab som ved deres Konges og Lands
Rigdom, kan drive den samme Handel som Svenskeme, skønt disse
har mange Produkter, der egne sig for dette Kejserrige, og selv bedre
Produkter, hvad angaar Mængde og Kvalitet; de har imidlertid ikke
været heldige enten paa Grund af deres Regerings Fejl, eller paa Grund
af Kompagniets slette Ledelse, anført ovenfor, eller paa Mangel af de
nødvendige Evner til at drive slige Foretagender.
De forskellige Varer, som Danmark kunde levere dette Land, er
her uundgaaeligt nødvendige og af stort Forbrug. Det synes, som om
de forskellige Nationer, der indtil Dato har leveret dem, for Størstedelen ikke kan gøre det med den samme Lethed som de Danske. Disse
skulde derfor for at profitere af deres Fordel henvende en særlig Opmærksomhed paa de første Forsøg, der gøres med denne Handel. Denne
Opmærksomhed bestaar for det første i Valget af Varer passende for
dette Land, hvor den mindste Omstændighed afgør Afsætning eller ikke,
og for det andet undgaa de Fejl, som Svenskerne har begaaet, Fejl,
som i Principet har ødelagt deres Handel. Denne Opmærksomhed maa
fordobles, naar der er Spørgsmaal ligesaameget om Forøgelse af existerende Fabrikker som Oprettelse af de, for hvilke man vil give de
nødvendige Instruktioner, naar det er muligt at sende til København
Modeller for Orientalernes Brug.
Vi har tidligere givet en Beretning om de Varer, som egner sig fQr
dette Land, og som kommer fra Indien; idet vi henviser til, hvad der
er sagt, skal vi indskrænke os til at raade et Forsøg med de i den Beretning anførte Stoffer og ganske i Almindelighed alle de, som det Asiatiske
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Compagni i København hidtil har hjembragt, for saa vidt som de
er lette.
Pelsværk er endnu en åf de vigtigste Handelsvarer, som Danmark
kunde indføre i Levanten, dels ved den Lethed, hvormed det kan erholdes fra Rusland og Sverrig og dels ved at indsamle det i Kongens
Stater; om selve Skindene skal vi give følgende Oplysninger:
Røde Ræveskind maa være rigtig røde paa Ryggen, og Hals og Bug
rigtig hvide; saadanne Skind kunde sælges for 3 a 4 pj. Man kan sende
5 a 6000 Skind om Aaret.
Af almindelige Ræveskind, som sælges her for 1 a 3 pj. efter Haarenes
Længde og Farve og Skindets Størrelse, er der et større Forbrug; der
kan sælges indtil 60,000 om Aaret. Det er nødvendigt at sende af begge
Slags, og skulde hver Kvalitet være for sig som Rettesnor ved Salget
og for at opnaa det bedste Resultat.
Smukke hvide Ræveskind med lange Haar er en stor Artikel; den
almindelige Pris er fra 2½ til 4 pj. og derover ifølge Kvaliteten; 10,000
Skind sælges med Lethed hvert Aar.
De forskjellige Ræveskind maa have Halen, ikke fordi den bruges
til noget, men fordi Skindet presenterer sig bedre.
En Ting man maa skænke særlig Opmærksomhed, og hvor Svenskerne har fejlet, er Skindenes Beredelse; de have sendt Skind, der var
beredte med Urin, som var usælgelige, dels for deres Lugt dels fordi
Urinen gør Skindet skørt; skulde man ikke forstaa at berede Skindene
i Danmark, maa man sende dem uberedte.
Los sælges let her; Prisen er fra 8 a 9 pj. og derover. Dette Skinds
Skønhed bestaar i Hvidheden og Mængden af Pletter kaldet >>mouches<<;
af de rigtig hvide og rigtig plettede sælges 7 a 800 om Aaret, de smukkeste sælges for indtil 25 pj.
Maarskind er en stor Artikel; deres Pris er fra 1½ a 3 pj. l\Ian
kan sende en stor Mængde, da alle Ceremonipelse er forede dermed.
Zobelskind sælges fra 6 a 60 pj. Stykket; de maa være godt sorte,
og de, i hvilke der findes nogle hvide Haar, er de foretrukne, da man
saa mener, at de ikke er farvede. Man kan sende 3 a 600 Skind.
Stenmaarskind kan sælges for 60 a 80 pj. Stykket; dette Skind
er meget eftersøgt til de Pelse, som bruges i Lille Asien.
Les pitois er sorte paa Ryggen, Strube og Bug rødlige; Skindene
sælges for 1 Pjastre Stykket. J anitscharerne bruge disse Skind. Forbruget er temmelig betydeligt; man kan sende 2 a 3000 Skind.
Vandmaarens Skind ligner i Farve Odderne, men mindre end den
almindelige Maar; de sælges for 1½ a 2 pj. Stykket.
De forskellige ovenfor omtalte Skind, især Maar, Zobel og Vandmaar, maa have Hale og Poter og selve Poterne deres Kløer. De Skind~
der er komne fra Sverrig manglede i saa Henseende, det vil sige paa
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nogle manglede Halen paa nogle Poterne, hvad særlig har skadet deres
Værd. Hvad Beredningen angaar, maa man enten faa dem beredte i
Rusland eller sende dem uberedte.
Hermelinskindene maa være smukt hvide og ikke beredte, da Hvidheden saaledes bevares bedst, de beredte betales endog mindre end de
uberedte. Poterne maa have deres Kløer og hvert Skind sin Hale. Forbruget kan siges at være ubegrændset, og Prisen er fra 17 til 18 pj. for
en Pakke paa 40 Skind.
Forbruget af Egernskind er endnu større; de ikke beredte sælges
60 a 80 pj. for 1000 og de beredte omtrent 100 pj.; man maa fjerne
de røde, da de er aldeles usælgelige; de rødlige vrages, men til Gengæld
er de rigtig graa, cendre og næsten hvide meget skattede.
Skindet sælges for 8 a 10 paras Stykket; det bruges til tarvelige
Pelse, der sælges for 8 a 12 pj. Stykket.
Ovønstaaende er nævnt alle de her benyttede Pelsværksorter, og
hvis Salg er sikkert og let. Forskellige Nationer driver denne Handel;
Grækerne · gaa til Rusland for at hente alle disse Pelsværksorter, som
de med meget betydelige Omkostninger bringe hertil over Land; Hollænderne har særlig under den sidste Krig ført Pelsværket hertil søværts,
og de Købmænd, som har givet sig af med denne Handel, har havt en
god Fortjeneste. Svenskerne har, som ovenfor nævnt, grebet Sagen feilt
an og har forsømt den. Franskmændene er ret ihærdige, men de have
kun Pelsværk fra Canada og Italien og -bringer neppe andre Skind end
almindelig Maar og røde Ræve, der er ringere end de Skind, der kommer
frå Norden og Rusland. Uden at nævne de Skind, som Danmark og
Norge kan levere, maa det antages, at de Danske kunde bringe Skind
fra Rusland og Sverrig til meget billigere Pris end andre Nationer, særlig
Grækerne.
Man paastaar, at en Del af det Pelsværk, som det svenske Lapland
og det nordlige Finland leverer, sælges til Russerne og derefter gaar
til Archangel til de forskellige Nationer, der søge denne Havn. Vi ved
ikke, hvad der bliver af det nævnte Pelsværk, som man burde hente
i det norske Lapland, Finmarken og Norges andre nordlige Egne, og
som sandsynligvis er lige saa godt som det fra Sverrig og Rusland.
Denne Handel fortjener ikke alene, at man drev den, men ogsaa, at
man undersøgte tilbunds Art og Kvalitet af dette Pelsværk, som det
ikke er tvivlsomt findes i Mængde i disse Kongens Stater; det henstilles ligeledes til Ministeriets Overvejelse, om det, ved at begynde den
nævnte Handel med Pelsværk med Rusland og Sverrig, ikke kunde føre
til, at vi kom til at levere disse to Stater de Varer, som Grækerne bringe
Russerne i Bytte for Pelsværk.
Kobber sælges for 70 a 185 aspres pr. Oka (2,56 d. Pund), men det
er nødvendigt, at det er saa rent som mulig; der kunde sælges 3 a 4000
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Ctnr. om Aaret, men som et første Forsøg vilde det være rigtigt kun
at sende en lille Mængde, efter hvilken man da kunde give nøjere Oplysninger.
Kobber i Plader kan let sælges for 1 pj. pr. Oka. Man kan sende
hvert Aar 30 a 40.000 Okas, og som et første Forsøg 100 runde Plader
af en og en halv Linies Tykkelse og 18 Tommer i Diameter, 100 lignende 2 Linier tykke og 2 Fod i Diameter, 100 som forestaaende, men
2½ Fod i Diameter, 100 2½ Linie tykke og 3 Fod i Diameter, 100
fra 1 / 4 til ½ Tomme tykke af forskellig Diameter og vejende fra 10 a
30 Oka hver.
Messing sælges let her; man kunde sende 3000 Okas i Plader fra
de fineste til de tykkeste, som skal være 1½ Linie tykke; de sælges
for 180 aspres pr. Oka, og endvidere 1500 a 2000 Okas Messingtraad a
200 aspres pr. Oka; man vilde kunne faa fra Holland Prøver paa·al Sort
Messing, der bruges her, hvis man ikke vil vente paa en Lejlighed herfra.
Staal er en meget stor Artikel; det kommer fra Holland og Venedig;
det, som Svenskerne bringe, sælges for 9 a 12 pj. pr. Ctnr. og foretrækkes
for alt andet. Man kan sende indtil 1000 Kasser med Stænger saa fine
som mulig vejende omtrent 3 Ctnr. pr. Kasse; dertil kan man sende
40 Kasser med Stænger, der er tykkere end de førstnævnte.
Jernblik sælges for 11 a 12 pj. pr. Kasse indeholdende 450 Plader;
man kan sende 150 a 200 Kasser.
Jerntraad bruges i 10 Kvaliteter, det vil sige forskellig Tykkelse
og sælges for 16 a 19 pj. pr. Ctnr.; man kan sende 30 a 40 Kasser a
10 Ctnr. hver.
Der er her et stort Forbrug af Jernstænger til en Pris af 5 a 8 pj.
pr. Ctnr. efter Kvaliteten; firkantede og flade Stænger, saaledes som de
sælges i Danmark, koste 4½ a 5½ pj. pr. Ctnr.; man kan sende af
forskellig Slags indtil 3 a 4000 Ctnr.
Plader til Kakkelovne sælges ikke meget; man kan sende 50 a 60
af forskellig Størrelse, men man maa iagttage, at der ikke paa dem findes
Afbildninger af Dyr eller Mennesker.
Den samme Bemærkning gælder Jernovne, af hvilke man kan sende
40 af forskellig Størrelse.
Søm er en meget betydelig Handelsartikel. Vi finder, at de, der
fabrikeres i Danmark, skelner sig noget fra dem, man bruger her, hvad
kunde ændres ved at efterligne de Modeller, der skal blive sendte herfra
saa snart som mulig. Imidlertid risikeres der Intet ved at sende 1500
Ctnr. fra de mindste til de mellemstore og 1000 Ctnr. fra de middelstore
til de største. Det er vanskeligt at sige den nøiagtige Pris for denne
Artikel, fordi den sælges i Tusinder eller efter V ægt efter Kvaliteten;
man kan imidlertid regne 60 a 75 aspres for Tusinde af de smaa og
9 a 10 pj. pr. Ctnr. af de store.
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Hollænderne indføre smaa Jernpengeskrin; de Danske kunde med
Tiden ikke alene bemægtige sig denne lille Handelsartikel, men dertil
fabrikere Døre og Skodder af Jern, der anvendes meget i denne Bys
Magasiner.
Der er endnu en Uendelighed af andre Artikler, som Danmark med
Tiden kunde fabrikere; saadanne er al Sort Køkkentøj og i Almindelighed alt, hvad Orientaleren bruger af Jern, Staal, Kobber og Messing,
men det gælder at efterligne nøjagtig de Modeller, som man vil sende
herfra. Svenskerne havde ikke efterlignet de Modeller, der var sendte
dem, og der var derfor i deres første Ladning Masser af Ting, der vare
usælgelige og foraarsagede dem store Tab.
Lommeknive, Saxe af alle Størrelser, File kan blive vigtige Handelsog Fabrikationsvarer.
Af Bly er der et temmelig stort Forbrug. Alle offentlige Bygninger
er bedækkede dermed ligesom flere af Sultanens Palæer; Prisen er fra
9 a 10 pj. pr. Ctnr.
Tin er ligeledes en betydelig Artikel; alle Redskaber er i Almindelighed fortinnede, og Tyrkerne lader dem ofte polere. Prisen paa Tin,
som kommer fra England og Frankrig, er fra 35 a 40 pj. pr. Ctnr.
Fra Holland og Venedig kommer meget lette Geværløb. For at give
sig af med denne Artikel, maatte man i Danmark arbejde efter Modeller,
som man vil kunne faa fra Holland, og man kunde da gøre et Forsøg
med 1000 Løb, som sælges her for 2¼ pj. Stykket.
Man kan dertil føje et vist Antal Laase, som sælges for 3 a 3¼ pj.
Dusinet.
Fuldstændige Geværer sælges for 7 pj. Stykket, men man maa sørge
for, at de er saa lette som muligt.
Pistoler sælges for 5¼ a 6 pj. Parret og de bedste Kvaliteter indtil
15 a 20 pj.
Tyskerne, Venitianerne og Englænderne gør en stor Handel med
disse Ting; de to sidste leveres hovedsagelig af Venetianerne; de Krys~alvarer, der kommer fra Tyskland, er middelmaadige, de fra England er
meget bedre, saavel hvad Kvalitet som ved Tegningen af de Blomster,
hvormed prydes de Vaser og Glas, som der sendes hertil.
Da Danmark selv faar sine Ruder, Glas og Krystalvarer fra Udlandet, vilde det tage lang Tid for at kunne efterligne de engelske Krystalvarer, men vi mene, at hvis man genoprettede de Glasfabrikker,
som der var for en halv Snes Aar siden i Norge, vilde Danmark kunne
levere Glasvarer og selv Ruder ligesaa gode som de, der kommer fra
Tyskland. Forbruget af Krystalvarer som af Glasvarer og Ruder er
meget betydelig i dette Land. Det mindste tyrkiske Værelse har i det
mindste 6 a 12 Vinduer, mange Vægge i Husene har Vinduer; de kommer
fra Venedig i Kasser forsvarlig indpakkede i Tang; i hver Kasse er 600
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Ruder, og Kassen sælges for 16 a 20 pj., nogle for 22 a 30 pj. efter Rudernes Størrelse.
Al Sort Silkevarer sælges let, og alle Nationer undtagen Venitianerne
deltage i denne Handel.
Sukker, Kaffe fra Amerika, Indigo og Cochenille er store Handelsartikler.
Melis kommer fra Marseille og noget fra Venedig. Venitianerne faa
det fra Lissabon; begge er ordnede i tre Kvaliteter; Salget sker lettere,
naar Sukkeret er ordnet i to Kvaliteter, nemlig ved at stryge den simpleste. Prisen er fra 22 a 25 pj. pr. Ctnr., men Discontoen og Agioen
reducerer den ofte til 17½ a 19 pj. Den fordelagtigste Tid for Salget
af denne Artikel er om Foraaret, og der bruges i denne By mellem
800 a 1000 Foustager a 10 Ctnr. hver.
Her sælges endnu 500 Foustager Topsukker til en Pris af 25 a
40 pj. pr. Ctnr.; dette Sukker er ikke særlig rafineret; der fordres kun, at
Toppene er haarde og smaa, som Regel paa et halvt Pund.
Det er vor Mening, at de Danske burde lade to Skibe med alle de
i denne Skrivelse omtalte Varer, saavelsom de i vor Skrivelse af 16/ 10
f. A. omtalte, i den Udstrækning, det er muligt, og disse Skibe skulde
eskorteres af de Krigsskibe, som det vil være nødvendigt at sende hertil
i Anledning af Ratificationen af Traktaten med Porten. For at give den
.begyndende Handel et vist Relief, er det nødvendigt, at det Kompagni,
der sandsynligvis bliver dannet i Anledning af Foretagendet, optræder
lidt stort, baade for den Fordel, man kunde have deraf ved Fastsættelsen af Toldtarifen, som for det Relief en lidt flot Debut vilde give
den danske Nation, som man overfor Porten har villet tillægge den
samme Indolence, der er vist af Svenske og Neapolitanere, som havde
smigret Ministeriet her med en meget betydelig Handel og som for
begge Nationers Vedkommende har reduceret sig til næsten Intet. Det
har saa meget mere Interesse for Danmark og de, der deltage i denne
Handel, at tilintetgøre disse Fordomme og Meninger, som den første
Debut vil have en afgørende Indflydelse paa Handelens fremtidige
Skæbne.
Alle Stoffer sælges efter Pik, som har 100 Points; den franske Alen
er omtrent 1 ¾ Pik.
Alle Sorter Penge har Kurs her; ingen Handel sluttes, før man er
enig om, i hvad Mønt Varen skal betales; man tilstaar i Almindelighed
Køberen 2, 3 indtil 5 °lo for at betale i Sultanens >>gode Mønt<<. Den
mindste Mønt er Aspre, 1 Para har 3 Aspres og Pjastren 120 Aspres.
Det maa erindres, at de Priser, som her er anførte for de forskellige
Varer, er de laveste, hvortil de kan sælges, og de, der er de almindelige.
Det er ikke hændet, at man paa Grund af extraordinaire Omstændigheder har faaet mindre, og man kan vente uden at være altfor sanguinsk
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en Forskel opefter paa 10 a. 12, ja selv af 40 °lo, efter Kvalitet eller den
øjeblikkelige Trang.
Vi har ventet med at skrive om Artiklen >>sort Ræv<<, thi vi har
ønsket at se med egne Øine et godt Skind, som ikke altid findes. Disse
Skind er fuldstændig sorte. For at være første Klasse og uden Mistanke
om kunstig Farve, maa de have under Struben to hvide Striber. Halen
er sort, men der er Skind, hvor den har et rødligt Skær; det gør imidlertid ikke Noget. Til Sultanen og Storviziren, som er de eneste, som
offentlig kan bære Pels af sort Ræv, sælges disse Skind til høj Pris,
da der kun hertil bruges de mest udsøgte. Den almindelige Pris for et
Skind er 100 a. 200 pj., 2 a 300 er det almindelige aarlige Forbrug.<<
I Juli beretter Gå.hier hjem, at Alle, især Stortolderen, forsikrer
ham om en snarlig Afslutning, men han maa intet nævne til den franske
og svenske Minister, lige over for hvem han viser sig lidt kølig; Gahler
mener, at Stortolderen vil gøre sig bemærket lige over for Kongen og
lige over for sine Landsmænd, at han ikke lader sig paavirke af det
Tryk, som disse Ministre udøver.
Bernstorff synes trods Gahlers sanguinske Skrivelser efterhaanden
at tabe Taalmodigheden, da han som vel ogsaa Gahler nok har indset,
at alle de givne Løfter om Hjælp kun har været givet for at gøre sig
bemærket i Haab om, at være direkte eller indirekte ved Magten, naar
engang Traktaten blev sluttet, for at faa Del i Betalingen. I Slutningen
af Juni skrev han til Gahler, at man efter hans Indberetninger havde
ringe Haab om, at det vilde lykkes at afslutte Traktaten, og at det
ikke passede med Kongens Værdighed at fortsætte Forhandlingerne;
han havde Ordre til at meddele ham, at han maatte være belavet paa
at blive hjemkaldt. Kongen havde imidlertid bestemt sig til at henvende sig til Frankrig og Sverrig om at paalægge deres Ministre at gøre
deres bedste for at skaffe ham Audiens hos Storviziren.
Skulde en slig Henvendelse ikke fremkalde Forandring, men lige saa
vage Udtalelser som hidtil, eller hvis 6 Uger efter en opnaaet Audiens
Traktaten ikke var sluttet, eller der var fuld Underhandling om den,
vilde Kongen kalde Gahler tilbage; da det imidlertid vilde tage Tid
inden Regeringens Anmodning naaede Versailles og Stockholm og derfra
igen Ordre til Constantinopel, vilde Gahler faa Tid til at svare, og samtidig bad man ham om en Udtalelse om, hvorvidt, i Tilfælde af hans
Hjemkaldelse, man kunde overdrage Couturier Sagen.
Herpaa svarede Gahler:
>>Hvad Couturier angaar, kan jeg kun rose hans Iver for Tjenesten
og Hs. Majestæts Interesser, men hvis trods al Rimelighed vor Sag
skulde trække i Langdrag, og Kongen beordrede mig hjem, vilde det
3
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ikke passe med Kongens Værdighed at lægge sin Fuldmagt i Hænderne
paa en her etableret Købmand, hvor respectabel end Købmandsstillingen er under alle Regeringer, som vide at vurdere Handelens Nytte
og Fordel, og ligesaa umuligt det er for Tyrkerne at undervurdere Fordelen ved de fremmede Nationers Handel, saa har de dog grundet paa
deres Stolthed og Forfængelighed saa liden Agtelse og Respekt for en
christen Købmand, at denne ved at nærme sig en af Portens Dignitarier eller Tyrk af Distinction er nødt til for at behage at nedlade sig
til en Underdanighed, der grændser til Nedværdigelse og Ydmygelse.
!øvrigt er de franske Købmænd, som jeg nærmere en anden Gang skal
udvikle for Ds. Excellence, i en saa stor Afhængighed af deres Hof og
deres Minister, at Mr. Couturier ikke vilde vove at paatage sig en slig
direkte Kommision uden sit Hofs udtrykkelige Bifald; dette vilde være
at overlade Sagen ganske til dettes Discretion, og jeg henstiller til Ds.
Excellence, hvad Porten vilde sige, hvis den i det Hele taget var tilbøjelig til at genoptage Forhandlingen. Hvad man altid kunde gøre var
at overdrage Mr. Couturier at fortsætte sine og mine Fo1·bindelser, og
at Ds. Excellence ved et officielt Brev i saa Henseende forbeholdt Dem
at give ham yderligere Directiver i Anledning af de Meddelelser, De
fra Tid til anden vilde modtage.
Jeg har kun gjort disse Bemærkninger for at undgaa Ds. Excellences Ordrer; jeg haaber, De vil betragte dem som overflødige. J cg er
desuden af den Mening, at hvis vor Sag ved en uventet Hindring ikke
skulde være afgjort før Ankomsten af de sidste Instruktioner for den
franske og svenske Minister, og at disse ikke skulde have det Resultat,
som man havde ventet, vilde Kongen kun have en Ting at gøre, nemlig
pludselig at afbryde al venskabelig Forhandling og erstatte den med
en Skibsudrustning, som uden at være betydelig, naar man erindrer
denne Regerings Svaghed og dens Flaades Forfald, vilde bringe Porten
til Fornuft og faa den til selv at ønske en Traktat, som den hidtil havde
synes saa lidt disponeret til at afslutte.
Jeg tør sige, at intet vilde mere glorværdigt for Hs. l\fajestæts Flag
og intet lettere end et sligt Forsøg, og enten det nu var af Respekt
for Hs. Majestæts Magt eller for de Forandringer, det utvivlsomt vilde
fremkalde, eller for den Lethed man vilde have med at faa en god Del
af Omkostningerne betalte, vilde vi se os istand til at opnaa alt uden
at risikere noget.
I de forskellige Sindsstemninger, som Ds. Excellence kan forstaa,
jeg har vær~t i under mine Forhandlinger, er Tanken om at foreslaa
Kongen dette Alternativ tidt opstaaet hos mig; hvis det ikke var paa
Grund af mine sidste Forhaabninger, havde jeg allerede for længe siden
meddelt Ds. Excellence min fuldt færdige Plan i saa Henseende.
Vore Forviklinger med Spanien og Afslutningen af vor Traktat med
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Sultanen af Marokko har givet mig den bedste Anledning til at tale
med mine Venner om Kongens .Marine; jeg har søgt at gøre dem begribeligt, at Hs. Majestæt var istand til at gøre sig frygtet og respekteret
overalt. Stortolderen har saa godt forstaaet dette Forhold, at han
i sin sidste Samtale med Reis Effendi spøgende havde sagt til ham,
at han betragtede ham som min Læge, og at hans sidste Styrkningsmidler havde havt en god Virkning, men jeg maatte have nogle mere
kraftige, og sammenlignede mig med et Skib i det aabne Hav forslaaet
af Stormen; han maatte uden Ophold hjælpe mig, thi tilføjede han, jeg
kunde strande paa deres Kyster, og da kunde det befrygtes, at min
Besætning foruroligede dem. Reis Effendi, der var underrettet af Stortolderen om Kongens Søkrigsstridskræfter, fandt Allegorien god, sagde
spøgende: >>Nu vel, vær rolig og sig til Din Syge, at jeg vil føre ham
i god Havn.<< Jeg har tænkt, at denne Samtale vilde være Ds. Excellence behagelig.<<
Men atter brast Forhandlingerne; den 2/ 9 maatte Ga.hler skrive
hjem: >>at Stortolderen havde været hos Reis Effendi, der havde svaret
ham, at han for sin Ære og Samvittighed ikke kunde betro ham Motiverne, hvorfor der ingen Resultat kom endnu, og havde paalagt ham
at sige mig, at han vilde skaffe Resultat, og at jeg skulde faa det at
vide 8 a 10 Dage før nogensomhelst.<<
Den 23 / 11 døde den franske Minister af et apoplektisk Anfald. Ga.hler
skriver, at han havde været lidt ængstelig, og havde han havt lidt mere
Mod, vilde vor Sag være sluttet for længe siden. Den ny franske Minister
kan ikke ventes før om 3 a 4 Uger, og saa skal han først til at sætte
sig ind i Sagen.
Den svenske Minister føler sig begrænset i sin Optræden for ikke
at faa Udseende af at benytte sig af Franskmandens Død til at ville
have hele Æren for sig, men er villig til at virke, hvis der gøres Skridt
fra Portens Side.
Den 16 / 12 54 dør Sultanen og efterfølges af sin Broder Osmann; der
sker ingen Forandring i Ministeriet eller Seraillet, og den ny Sultan,
der er 56 Aar, gør strax Lykke ved sin værdige og forsigtige Optræden.
Ga.hler beder om ny Creditiver, der bør indledes med, hvorledes Porten
hidtil har stillet sig venlig til ham, og Franskmandens og Svenskerens
Interesse og Virksomhed for vor Sag. Ga.hler indrømmede, at der ikke
var Grund til at tale om Portens hidtidige Imødekommenhed, men han
mente, at der maatte siges noget smigrende i Anledning af Tronbestigelsen.
Et lignende Brev burde skrives til Storviziren, der burde dog tilføjes noget om hans hidtidige Velvillie for det Tilfælde, at Storviziren
skulde skifte.
3*
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Den 15 / 2 55 melder Gahler, at Storviziren er afskediget, hvilket
skyldes hans Pengegridskhed; man frygtede for hans Hoved, men han
er sluppet med Forvisning til Metelin og Berøvelse af sin Formue, som
anslaas til 21 Millioner pj. Hans Efterfølger er Aly Pascha, Guvernør
i Trapezunt; han er 68 Aar, og paa Grund af sin Alder og den lange
Afstand ankommer han først i Slutningen af Marts, til hvilket Øjeblik
al Forhandling ligger stille. Den 15 / 3 ankom den nye franske Minister,
Mr. Vergennes.
Den 1 ¼_ skriver Gahler, at vi for Øjeblikket har de bedste Udsigter,
vi endnu har havt; han har faaet Støtte af Kihaya, der er Sultanens
Svigersøn, og ved Besøg hos ham havde G. givet ham et fuldstændigt
Expose af Sagen og udhævet, hvad Ære og Fordel Tyrkiet vilde have
af en Traktat; af hans Udtalelser fremgik, at Gahlers Tillidsmand havde
bearbejdet ham, at han havde megen Interesse for Sagen, og at en
meget distingveret Person havde modarbejdet den med Paastandc om,
at, Wien og Petersborg betragtede den med Uvillie. Gahler beviste
dettes Usandhed, hvorpaa Kihaya opfordrede ham til at have Tillid
til sig og bad om et Expose, hvad der havde bragt Kongen til at ønske
en Traktat og Tilsendelse af hans Creditiver.
I det Brev, hvormed Gahler sendte ham de nævnte Sager, udLalte
han, at indtil nu havde man holdt ham hen med Løfter og Forsikringer
og i tre Aar givet Kongen Haab om en snarlig Løsning, og Giihler risikerede baade Ære og Liv, hvis det blev ved, og at han nu ventede en
solidere Udtalelse, end de, han hidtil havde faaet. Kihaya svarede, at
den Forlegenhed, som han og Storviziren havde været i i den sidste
Tid, var af den Karakter, at den havde optaget dem fuldstændig, idet
en i Tide opdaget planlagt Revolution for otte Dage siden kunde være
bleven fatal baade for ham og Sultanen.
Om denne beretter Giihler, at havde Sultanens Valg af Aly Pascha
til Storvizir vundet Offentlighedens Bifald, var dette ikke Tilfældet med
nogle af de vigtigste af Kronjuristerne og Seraillets Digniturier og særlig
Reis Effendi og Selixtar; til disses Machinationer kom Uvillien mod
Kihaya, der mentes uværdig til at beklæde Rigets næstfineste Værdighed,
da han havde været Tjener hos en Pascha.
Den 2/ 5 melder Giihler fortvivlet, at hans Forhaabninger er bristede;
Aly Pascha er faldet for den ovennævnte Camarilla og sendt til Arabian
og Kihaya til Syrien; den tidligere Reis Effendi er bleven Storvizir, han
kender vor Sag; Gahler's første Besøg hos ham kostede 3000 pj.
Den nærmeste Tid er uheldig for al Forhandling paa Grund af de
idelige Forandringer i de højeste Embeder og den stadige Frygt for Krig
med Rusland. Den 1 / 9 afskediges Storviziren og Kihaya bliver Storvizir.
Den franske og svenske Minister har modtaget deres fornyede Instruktioner, men synes ikke ret virksomme nu, og det synes, som de begge er
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blevne mindre velsete af Porten, navnlig den første; ialtfald erklærer
Storviziren ved en Audiens 17 / 2 56 til vor Draguemann, at det har skadet
vor Sag, at vi har henvendt os til Frankrig; han vil helst klare Sagen
alene. Porten~ Draguemann lover stadig et godt og nær forestaaende
Resultat.
I April 1756 skifter atter Storviziren; den nye hedder Mustapha
Pascha.
I Begyndelsen af Maj faar Gå.hier Meddelelse om, at Kongen igen
taler om at kalde ham tilbage, og det paalægges ham at sætte sig godt
ind i Handelsforholdene i Constantinopel og bevare det gode Forhold
til Couturier, saa at man stadigt kan gøre Regning paa ham.
I Midten af August udtaler Giihler sin Utilfredshed med Franskmanden og Svenskeren, medens han nu udtaler sig meget optimistisk om
Traktaten; han har haft en Samtale med Portens Draguemann, hvor
de nødvendige Pengebelønninger er blevne aftalte; Storviziren synes at
arbejde af Interesse for Sagen, Reis EfTendi og Portens Draguemann
for Belønningen; 10 Dage efter Traktatens Afslutning skal der udbetales
25,000 Ducater, 15,000 til Storvizir og Reis Effendi, 10,000 til Portens
Draguemann. Gå.hier ved ikke, om Mufti og Kihaya skal betales, ligesom
han heller ikke ved hvilket Beløb, der skal anvendes i Ministeriets Kontorer, men antager, at det ikke vil overskride 5000 Ducater.
Den første September skriver Gå.hier, at Sagen er forsaavidt i
Orden, at den kun skal legaliseres af de to Cadelesquiers; den ene af
disse gør saa mange Indvendinger og vil afstaa fra disse mod en Betaling
af 7500 Ducater; han tør ikke sige nej, men Portens Draguemann har
lovet ham at se at faa Summen nedbragt. Gå.hier tilføjer, at det vilde
være glimrende at faa Traktaten nu, ialfald saalænge Krigen mellem
England og Frankrig vedvarer.
Nogle Dage senere beretter Gå.hier om den sikre Afslutning af
Traktaten; Forhandlingerne foregaar i største Hemmelighed og vil være
afsluttede om fjorten Dage. Cadelesquier vil ikke slaa af paa sin Fordring, og Gå.hier udbeder sig til denne og de andre foreløbige Udgifter
ved Traktatens Afslutning 135-140,000 pj. Gå.hier bevarer efter tyrkisk
Ordre fuldstændig Tavshed om Forhandlingerne ligeoverfor den franske
og svenske Minister. Efter flere Udsættelser blev Gå.hiers første officielle
Visit hos Storviziren fastsat til den 6 / 10 •
Om Audiensen og de i Forbindelse med den staaende Begivenheder
beretter Gahler d. 16 / 10 56 til BernstorfT:
>>Jeg begav mig derhen paa følgende Maade: Forrest gik mine J anitscharer, derefter mine Tjenere i Tchiokadar-Kostumer, derefter mine
Tjenere i livree, derefter min Hushovmester, derefter 2 Kammertjenere,
derefter min Draguemann i Galla, derefter jeg selv ledsaget af Hr. Horn
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i Egenskab af min Secretair, og Følget sluttedes af 4 Købmænd af mine
Venner, deriblandt Hr. Couturier. Ankommen til Kanalen gik jeg og
Følge ombord i den franske Ambassadørs Chalup, der førte os til den
Trappe, hvor de fremmede Ministre gaar iland. Her forefandt jeg en
rigt opsadlet Hest til mig og Heste til mit Følge og 4 Chiaux med en
Officer ligeledes til Hest. Vi satte os i Bevægelse med Chiaux i Spidsen;
foran mig red Hr. Horn bærende i løftede Arme mine Kreditiver, nemlig
Hs. Majestæts Brev til Sultanen i et Omslag af guldbroderet Klæde og
derunder Hs. Majestæts og Deres Excellences Brev til Stor-Viziren i et
Omslag af sølvbroderet Klæde. To af mine Tchiokadarer førte Hr. Horns
Hest, og mit Følge blev forøget med Reis-Effendis Tchiocadarer og med
de Staldknægte, som havde hidført Hestene fra Sultanens Stald. Jeg
steg af ved den Trappe, der fører til Divan-Salen, hvor jeg blev modtaget af nogle af Storvizirens Officerer og i Salen af Portens Draguemann
og Ceremonimesteren, der førte mig til et af Storvizirens Værelser. Kort
efter meddeltes mig, at Storviziren ventede mig, og vi satte os i Bevægelse, foran mig Ceremonimester og Draguemann, bagefter Horn og
jeg, mit Følge fulgt af de tre Købmænd. Før vi kom ind i Audienssalen,
foretog man den Ceremoni at rense vore Støvler med en vaad Svamp;
ved min Indtræden i Audientssalen bukkede jeg med den højre Haand
paa Brystet, men med Hatten paa Hovedet, da man aldrig blotter dette
for en Tyrk, selv ikke for Sultanen, midt i Salen et dybt Buk og et tredie,
da jeg nærmede mig Storviziren; denne sad i Hjørnet af en Sofa, og
til højre for ham stod Reis EfTendi og flere Officerer. Storviziren, som
befalede, at man bragte mig en Taburet, blev siddende, complimenterede
mig til min Ankomst, hvorefter jeg paa Fransk holdt en Tale om Anledningen til min Audients. Draguemann oversatte Talen for Storviziren,
der svarede med stor Værdighed. Efter at Draguemann havde oversat
dennes Tale, rejste jeg mig, tog Brevene, som Hr. Horn holdt, og nærmede mig Reis EfTendi, der gik mig imøde; jeg overrakte ham Brevene,
efter først at have ført dem til min Mund og Pande, vendte tilbage til
min Taburet, satte mig for at give Reis EITendi Tid til at lægge mine
Breve ved Siden af Storviziren; anden Gang rejste jeg mig for at overrække Reis EfTendi min Fuldmagt, som jeg havde i et Omslag af hvidt
Atlask, og da jeg satte mig tredie Gang, blev jeg og Følget budt Confiturer, Kaffe, Cherbet og Rosenvand; dette sidste foregik fra alle Sider
i største Tavshed, hvorefter Storviziren gav Tegn til, at man iførte
mig, hvad Tyrkerne kalde Æreskaaben, som for alle accrediterede
Ministre er en Klædeskaabe med vide Ærmer og foret med Hermelin.
Man gav mig kun en Kaftan, som ligeledes er en lang Kaabe med meget
snevre Ærmer, som næsten naaer til Jorden, men under hvilke der er
Huller til at stikke Armene igennem. Portens Draguemann, Hr. Horn,
mine Folk og de Købmænd, der havde ledsaget mig, modtog den samme
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Udmærkelse, men med den Forskel, at deres Kaaber var af et tarveligere Stof; jeg vilde ikke sætte mig under denne Uddeling af Kaaber,
og Storviziren gav mig 2 Gange Tegn til, at jeg skulde sætte mig, men
Ceremonimesteren, som er ihærdig for Ceremoniellets Iagttagelse, havde
aabenbart ikke kunnet finde ud af, hvorledes det var gaaet til ved tidligere Lejligheder, forhindrede mig deri. Storviziren, som formodentlig
mente, at det var af Respekt, jeg blev staaende, sagde til Officeren,
som uddelte Kaaberne, om at skynde sig, og idet han betragtede mig
med en meget venlig Mine, syntes han at ville lade mig bemærke denne
Opmærksomhed fra hans Side. Efter at der var talt til Storviziren
om Ceremonimesterens Ubehændighed fik denne en ordentlig Irettesættelse. Da Audientsen var forbi, blev jeg ført af Portens Draguemann
og Ceremonimesteren til det Sted, hvor de havde modtaget mig, og jeg
vendte tilbage i samme Orden, som ved Ankomsten med den Forskel,
at Horn, der nu ikke længer bar mine Kreditiver, gik bag mig.
Reis Effendi, Portens Di·aguemann og de Købmænd, som fulgte
mig, var enige om, at Storviziren aldrig ved nogen Audiens havde været
saa elskværdig og opmærksom som ved denne.
Aftenen før Audiensen ved en Fest hos den tydske Gesandt meddelte jeg den franske og svenske Gesandt, at jeg havde naaet Overeenskomst med Porten; de blev meget forbausede, men udtrykte deres oprigtige Glæde paa mine Vegne; de spurgte mig, hvorledes jeg under saa
vanskelige Forhold for Ministeriet havde kunnet opnaa mit Resultat,
hvortil jeg svarede, at jeg skyldte dem, der havde hjulpet mig, absolut
Tavshed, og at min Fremgangsmaade havde været saa dristig, at de
aldrig som Gesandter kunde have brugt den, og at jeg kun beklagede,
at der ikke havde været Lejlighed for dem at hjælpe mig; de udtrykte
atter deres Glæde over Resultatet og spurgte mig, om Porten vidste,
at de blev gjort bekendte med Sagen, hvilket jeg bekræftede. Vi skiltes,
og efter Selskabet begav de to Gesandter sig til det franske Gesandtskabshotel. Den næste Dag erfarede jeg, at de havde henvendt sig til
Porten for at udtale deres Interesse for den afsluttede Traktat med
Danmark men samtidig Ønsket om, at den ikke blev undertegnet, uden
at der blev omtalt den Andel, de havde havt i, at Sagen var ført lykkelig
til Ende.
Ved en Samtale mellem min og Portens Draguemann erklærede
denne, at Reis Effendi havde været fornærmet over Gesandternes Forlangende og den Maade den svenske Draguemann havde fremsat det
paa, at denne havde faaet Besked om at sige til sin Minister, at hvis
han i Fremtiden havde noget af Vigtighed at meddele ham, at han da
sendte ham en Draguemann, der i det mindste havde sund Forstand,
og at Ministrenes Forlangende var mod al Skik og Brug.
Ministrene rettede hver en temmelig eenslydende Skrivelse til
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Porten om, hvor misfornøjede deres Regeringer vilde blive ved ikke at
se Udtryk for deres Gesandters Medvirkning til det lykkelige Udfald,
og at dette kunde skabe et køligt Forhold mellem Staterne.
Paa personlig Henvendelse af de to Ministre om deres Ønskers
Opfyldelse svarede jeg, at jeg ikke skulde modsætte mig det, hvis Porten
gik ind derpaa, hvad jeg vidste den ikke gjorde; det blev dog senere
bestemt, at Porten i sin Skrivelse til Kongen og Bernstorff vilde nævne
de to Gesandters Arbejde.
Den 14/i 0 skete U dvexlingen af Ratificationerne hos Storviziren, til
hvem jeg begav mig med det samme Ceremoniel som til Audiensen.
Jeg blev iklædt en Hermelins Pels og over den en Caftan som sidst,
hvorefter mit Følge fik Caftans. Efter denne Ceremoni forlod Reis Efiendi
Salen og vendte tilbage med Sultanens Brev til Kongen, som han bar
højere end sin Turban. Storviziren rejste sig strax, da han saa Brevet,
og gik Reis EITendi imøde, af hvis Hænder han modtog Brevet, førte
det højtideligt til sin Mund og sin Pande, medens de tyrkiske Officerer
med høj Stemme fremsagde en kort Bøn for Sultanen; da Storviziren
havde naaet tilbage til sin Plads, blev han staaende, gjorde Tegn Lil
mig om at nærme mig, førte Brevet til Mund og Pande, rakte mig det
til Kys og gav mig det derefter i Haanden. Storviziren blev staaende
op, til jeg var ude af Salen, hvorefter mit Tilbagetog foregik som sidsL.
Storviziren var ved Audiensen særlig elskværdig mod mig, og idet
han gav mig Sultanens Brev, gjorde han det med en lykkelig, triumferende Mine, som slog Alle; især da han nærmede Brevet til min Mund,
tog han mig om begge Kinder, hvad absolut sagdes at betyde Glæde
og Hengivenhed fra hans Side.
Sultanen, som tidlig om Morgenen var kommet fra en af sine Landvillaer til Seraillet og havde ønsket at se mig passere, befandt sig i en
Pavillon, hvorfra han kunde iagLtage mig, og Reis Efiendi meddelte
mig igaar, at Sultanen havde udtalt sig i de mest naadige Udtryk om
min Sag; dette er bekendt, og overalt er jeg bleven lykønsket af Tyrkerne, ligesom det er meddelt mig, at ved Modtagelsen hos Storviziren
af de to sidste Ministre disse ikke var blevne budte den Taburet, som
jeg fik ved min første Audiens og dertil Hermelins-Kaaben ved min
sidste, som skal betragtes som en særlig Udmærkelse fra Sultanens Side.
Det er min Hensigt om en otte Dages Tid at hjemsende Hr. Horn,
en Mand, der under hele mit Ophold i Constantinopel har virket som
min Secretair; han medbringer Sultanens og Storvizirens Brev til Kongen,
sidstnævntes Brev til Deres Excellence, den sluttede Traktat paa tyrkisk
og dennes Oversættelse paa Latin, samt nogle Skrivelser til Ds. Ex.,
blandt andet om Presenter til Sultanen m. m.<<.
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Horn kom imidlertid ikke saa hurtig hjem som antaget; han blev
stoppet i Semlin og lagt i Karantæne i 6 Uger af Frygt for Pestsmitte
fra Constantinopel.
I ovennævnte Skrivelser fandtes følgende Opgørelse over de Summer, der var at betale i Anledning af Traktatens Afslutning:
Storvizir .................... .
Reis Effendi ................. .
Portens Draguemann . ........ .
Cadelesquier ................. .
Kisler Aga .................. .
Kihaya ...................... .
Portens Draguemanns Kontor ..
Til Kissedar for Udfærdigelse af
Traktat og Sultanens Brev .. .
Til første Kommis .......... .
Til anden
Ceremonimester . . . . . . . . . . . . . . .
Dennes første Kommis ....., . . .

27,500 pjastres
27,500
36,666
betalte ved min an22,000
den Audiens
5,500
har Udsigt til snart.
8,250
at blive Storvizir
2,750
1,375
275

90
138
83

---------

132,127 pjastres
Gahler udtaler, at >>Ministre Resident<< betyder mere i Constantinopel
end i de christne Lande; der er kun den Forskel fra de højece diplomatiske Charger, at ved Audiens hos Sultanen spiser han ikke sammen
med Storviziren, at denne sidder ned, naar M. R. kommer ind og ikke
drikker Kaffe med ham. For Øjeblikket er det kun Rusland og Wien,
der har M. R.; Grunden er, at i de Stridigheder, der kunde opstaa mellem disse to Stater og Porten, vilde en Fornærmelse mod en M. R. ikke
være saa slem, som mod en Minister.
Endvidere udtaler Gahler: >>Porten ønsker Ratificationen snarest og
mine Creditiver, at jeg kan blive stedt til Audiens hos Sultanen.
Det er Skik efter Traktats Afslutning at sende to Krigsskibe, og
disse skal bringe Presenter til Sultanen; om disse skal jeg udtale mig,
naar jeg har faaet Oplysninger.
Vor Handel og Søfart er saa stort et Spørgsmaal, at jeg ganske
vil henholde mig til de Directiver Ds. Excellence giver Hr. Horn. Jeg
kender saa meget til Københavns Handelsstand, at den sikkert vil reducere Traktatens Betydning til den Fragt, der kan tjenes ved at bringe
Varer fra Tyrkiet til Udlandet, men vi skal levere Tyrkiet Varer fra
Danmark, Hamborg og Indien og faa Del i Handelen med Levantens
Sager paa Østersøen; hvad der vilde støtte vor Handel, var IndførsleIL
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af fine Pelsvarer, engelske og hollandske Draperier og fine kulørte
Stoffer.<<
Gahler anbefalede Horn for sit Arbejde for Traktaten og dernæst
sin Draguemann, som han beder givet Titlen >>secretaire du Roi<< og
Gratification for de Udgifter, han har haft i Anledning af Audienserne.
Det danske Skib >>Ebenezer<< ankom i September til Smyrna, og
Kapitajnen henvendte sig til den hollandske Konsul, da ingen dansk
fandtes; Giihler- omtaler Konsulen som en galant, udmærket Mand, der
ydede >>Ebenezer<< al mulig Hjælp. Skibet har atter forladt Smyrna med
en rig Ladning og har for en Rejse Smyrna, Ancona, Amsterdam erholdt en Fragt af 4450 hollandske Rigsdaler i Sølv; alle Omkostninger
.betalt vil Kapitajnen tjene c. 5000 pj. Der er god Fragt at faa for vore
Skibe med Korn fra Morea til Provence.
Med Hensyn til Ratiflcationen udtalte Giihler i Skrivelse af 2/ 12 56,
at hvis man vilde følge andre Magters Eksempel, maa den skrives paa
stort og smukt Velin, Titulaturen med store gyldne Bogstaver, det
kongelige Segl anbragt i en Kapsel af Guld og fæstet til Skrivelsen med
Snore af Guld- og Silketraad. Giihler udtaler endvidere:
>>Ratifikationen er fastsat til den 14de Marts, og jeg maa særlig
anbefale at have den her til den Tid, thi med de ustabile Forhold her
ved Hoffet ved man aldrig, hvad der kan ske<<.
I December blev Cadelesquier afsat og forvist. Giihler ved ikke
hvorfor, men han siger, at Folket tror, at han er faldet i Unaade for
at have modtaget store Summer for at paavirke Storviziren til Fordel
for Afslutning af vor Traktat; han tilskriver dia se Rygter Misundelse
fra deres Side, der ikke har faaet noget i Anledning af vor Traktat.
Rygterne paavirkede Ministeriet i den Grad, at Giihler blev anmodet
om paa enhver Forespørgsel at benægte at have betalt Cadelesquier det
ringeste. Gahler melder, at de 132,127 pj., der skulde udbetales i Anledning af Traktatens Afslutning, er udbetalte undtagen de 27,500 pj.
til Storviziren og 8250 til Kihaya; de frygter formentlig for foreløbig
at hæve dem. Af de til Cadelesquier beregnede Penge var det lykkedes
·Giihler at tilbageholde 6000 pj.
Den 5te Marts 1757 udviklede Gahler i et Brev til Bernstorff, hvad
han iøvrigt havde paalagt Horn, hvor nødvendigt det vilde være for
ham i Lighed med de andre fremmede Ministre at faa Porcellæn, Glas
og Møbler til nogle Værelser, og at disse Ting blev medgivne de ventede
Krigsskibe.
Han nævnede, at for at ligne nogenlede~ de andre fremmede Ministre, maatte han holde fast Læge, en Staldmester, en Hovmester, 2
Kammertjenere, 1 Vinkældermand, 1 Køkkenchef med Assistent, 2
Køkkendrenge, 1 Portner, 6 Lakaier, 4 Portechaisebærere, 1 Vandbærer,
-4 Tjenere for hele Aaret, 6 Rorkarle i de sex Sommermaaneder og 2
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Fejere. Udgiften til Lønning, Føde, Klæder og Vask for næsten hele
dette Tjenerskab lagt til Ministerens personlige Udgifter, til hans Bordhold, Vask, hans Stald, som ikke kunde have mindre end 10- 12 Heste,
Leien af hans Hus i Byen og paa Landet uafhængig af ekstraordinære
Udgifter foraarsagede ved Epidemier, vil medføre følgende Udgifter:
En Gage af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,000 pjastres
Endvidere:
Den første Draguemann maa have ................. . 1,500
................. .
anden
500
2 Elever til deres Afløsere . . .................... .
200
300
Udgifter, som ikke kan undgaas ved de to Draguemann
En tyrkisk Skriver til Afskrivning af Sager til Porten
120
535
4 Janitscharer, flere have sex og nogle flere ........ .
Presenter til Ministrene ved Beyram-Festen ........ . 1,400
Present til Capitan Pacha fra Konsulen i Smyrna, naar
C. P. besøger denne By ......................... .
600
Der er endnu de tilfældige Presenter, naar Reis Effendi
og Kihaya skifte, hvis Beløb jeg ikke kan angive.
Løn til Secretairen, der følger Ministren ved alle officielle Lejligheder. (Sverrig giver) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,100

---------

27,255 pjastres

Der er endnu Udgifterne ved Audiensen hos Sultanen; den neapolitanske Minister fik til sin Audiens 1000 pj. og den svenske 600 Rd.
I København syntes man ikke at have skænket Handelsforetagendet
mange Tanker i stærk Modsætning til den Interesse, som Gåhler og
Couturier havde skænket Sagen; de Beretninger om Varer og Handel,
som de nævnte Herrer havde indsendt, var blevne behandlede med
bureaukratisk Overlegenhed, og det var først ved Efterretningen om
Traktatens Afslutning, at man begyndte at beskæftige sig med Sagen.
Der var strax Tale om at oprette et særligt levantisk Handelsselskab,
men tilsidst blev det bestemt, at Handelen skulde drives af det almindelige Handelsselskab, vel dog som en særlig Afdeling af dette med Baron
Dehn som Præces og med de bekendte Købmænd Wever, v. Hemmert,
Borre, Black, Gram og Skibsted som Direktører.
Afdelingens Afhængighed af det almindelige Handelsselskab ses af,
at dens Correspondance findes i Selskabets Copibo g.
Bernstorff var ikke selv i Direktionen, men fulgte dens Foretagende
med en levende Interesse, dels fordi Sagen laa ham paa Sinde, dels
paa Grund af hans Mistillid til den danske Handelsstands Foretagsomhed, og det vil ogsaa ses, hvorledes Gåhler og tildels Couturier corre-
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sponderede mere med Bernstorff og Wasserschlebe end med Selskabets
levantiske Afdeling.
I Tilslutning til de ovennævnte Beretninger af 1752 og 1753 indsendte Couturier i Constantinopel strax efter Traktatens Afslutning et
omhyggeligt udarbejdet Forslag til Ladningen for det Skib fra København, hvormed C. troede, at Handelen skulde indledes. Selskabet havde
imidlertid bestemt, at Begyndelsen skulde gøres med to Skibe, nemlig
>>Vesuvius<< og >>De Tre Prinsesser<<, af hvilke det første skulde lade i
København, det andet skulde afgaa til Algier og derfra til Marseille,
hvor det skulde lades med Varer til Constan tinopel; dette sidste Skib
blev paa Nedrejsen taget af en fransk Kaper, hvorfor Couturier fik
Ordre at fragte et andet.
Til at være tilstede, naar Kongens Ratification af Traktaten afleveredes, bestemtes de to Orlogsskibe >>Laaland<< og >>Island<< under
Kommando af Kommandør Liitzow; de skulde eskortere >>Vesuvius<< til
Marseille og herfra de to Handelsskibe til Constantinopel.
Efter Modtagelsen af Handelsselskabets Skrivelse tog Couturier i
l\Iarseille strax fat paa FremskafTelse af Varer til >>De Tre Prinsesser<<, gav
jævnlig Indberetning til Selskabet om, hvad han udrettede; i en af disse
anmodede han om at maatte benytte den ledige Plads i Skibet til Indladning af Varer for egen Regning, hvilket nægtedes.
I Skrivelse af 16 / 7 56 kommer Gahler tilbage til Nødvendigheden
af i Anledning af Traktatens Afslutning at sende 2 K1•igsskibe til Constantinopel, nemlig et Linieskib paa 70 Kanoner og et paa 60 Kanoner;
disse skulde eskortere de to Handelsskibe, hvormed Handelen skulde
indledes. Linieskibene skulde vælges blandt Flaadens smukkeste for at
gøre Indtryk paa Tyrkerne og vise Betydningen af Kongens maritime
Stridskræfter, som adskillige havde søgt at nedsætte. Cheferne maatte
sættes i Stand til at optræde flot, og deres Chalupper være vel udstyrede.
Couturier's Forslag til det ene Skibs Ladning var grundig overvejet, og alle Artikler sikre paa at blive solgte, og hvad Skibet fra
l\Iarseille angik, var Fortjenesten sikker; denne var beregnet til 20 °lo;
ophørte Krigen, vilde den ikke formindskes, og vedblev Krigen, vilde
det kun være gunstigt. Af alle Varer var Pelsværk den vigtigste, og
ved Indkøb maatte nøje følges Indberetningerne af 16 / 7 1752 og 16 / 8
1753; hvis der var Tale om at oprette et Handelscom pagni for Levanten,
foreslog Gahler at vente dermed, til man saa Udfaldet af dette første
Forsøg og udføre det ved Subskription, der vilde gaa let; han kendte
en !\[and, der strax vilde tegne sig for 50,000 pj.
Hvad angaar Ansættelse af Konsuler, mener Gahler ikke, at det
haster; han skal let skaffe Folk, naar han faar Bemyndigelse. En Konsul
kan ikke gives mindre end 4000 pj. i Gage.
Med Hensyn til Presenter foreslaar Gahler at give Sultanen en
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Pels af sorte Ræveskind foruden kostbare Borde og flere Sølvservicer,
Storviziren en Pels af Zobel og nogle indiske Stoffer; den første maa
forfærdiges af Skind med lange, kulsorte Haar, hvortil man kun anvender en ringe Del af de bedste Skind; da Hoffet i St. Petersborg er
den eneste Indehaver af dette kostbare Pelsværk, som bruges af Kejserinden og Hoffets Store, maa det købes i nævnte By, og den danske
Minister kunde overdrages at skaffe det tilveje; man anslaar her Skindene
til en Pels til 2 a 3000 pj., men i St. Petersborg maa de kunne faas for en
Trediedel. Grunden til, at de vurderes saa højt her, er Bundtmagernes
Uredelighed, idet de paastaar, at der skal 200 Ræveskind til en Pels,
<la der kun bruges Dyrets Nakke af Skindet, som her vurderes til 2 a
300 pj. Stykket; af Resten · af Skindene forfærdiges 30 til 40 Pelse, som
.sælges til høj Pris, hvorfor en Pels her ikke burde være dyrere end i
St. Petersborg.
De indiske Stoffer burde passe for den tyrkiske Klædedragt eller
til Møbler og være enten af bedste Silke eller Silke og Bomuld, men
uden Tegning af Mennesker eller Dyr. Musselinerne, især de, der er bestemte for Turbaner, maa være af den fineste Slags.
Til de i Listen opførte Sager af Guld eller Sølv havde Gå.hier forlangt Tegning af Lomeka i Constantinopel, hvis Arbejder kan concurrere
med de bedste Arbejder fra Paris, men han har endnu ikke haft Tid;
det vil tage sex Maaneder at faa disse Sager færdig, og Skibenes Ankomst maa rette sig derefter, da Skibenes og Presenternes Ankomst
maa ske samtidig.
>>I min Liste over Presenter,<< skriver Gahler, >>har jeg anslaaet dem
til Storviziren til 11,000 pj. og dem til Kihaya til 2600 pj. som det
mindste at give ved denne Debut; hvis de ikke modtager de for dem
bestemte Summer, kunde Presenterne forøges, men Forholdene her er
saa lidet stabile, at hvis de forbliver i deres Stilling, er der her nok af
Juveler at faa og til lige saa god Pris som i Paris.<<
Den 6 Ugers Karantæne, som Horn blev underkastet, og andre
Rejsebesværligheder gjorde, at Ratificationen af Traktaten ikke kunde
naa Constantinopel i rette Tid. I Skrivelse af 2 / 5 57 udtaler Gahler paa
Grund af de lidet stabile Forhold i Regeringen, sin Uro over, at Ratificationen ikke kommer. Storviziren var blevet afskediget i Februar, den
nye Storvizir var os gunstig, og Sultanen mente, at Traktaten var til
stor Fordel for Tyrkiet; men Ingen vidste, hvor længe disse Forhold
varede. Reis Effendi "\:ar ligeledes blevet afskediget, hvad der var et
stort Tab for os, da han var os gunstig stemt; den nye Reis Effendi
er ikke afholdt af alle og os særlig ugunstig, sikkert ikke mindst for
ikke at ville faa sin Havesyge tilfredsstillet ved Traktatens Afslutning.
Efter paany at have udtalt sin Ængstelse over Ratificationens Udeblivelse skriver han: >>at da Portens Draguemann forleden blev fore-
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stillet for Reis EfTendi, spurgte han denne Draguemann, hvad der var
foregaaet i Anledning af vor Traktats Afslutning, i hvilken Anledning
Draguemanen med Assistance af vor Draguemann udfærdigede en om_hyggelig Fremstilling og mødte med denne den følgende Dag; næppe
havde han sluttet sin Oplæsning, før den gamle Mand, som Portens
Draguemann er, blev overfaldet med Bebrejdelser og Trusler for at have
vovet at understøtte en Sag, der ikke var blevet behandlet med den
befalede Lovlighed i Divanet, men underhaanden ved Ministerens og
Cadelesquiers' Korruption og at have været Hovedmanden i denne Sag;
han kendte vor Handels Betydning og kunde ikke se nogen Fordel,
der kunde vindes ved den. Reis Effendi spurgte dernæst, om Ratificationen var kommet, hvorpaa Draguemann svarede Nej, forklarede
Grunden og fik dertil det Svar, at det ikke vedkom ham, at Terminen
var udløben og bød Draguemann at gaa. Vor Draguemann, der ventede
udenfor paa ham, sagde, at han rystede, da han kom ud, og at der gik
en Time, før han blev fattet nok til at fortælle, hvad der var foregaact.
Heldigvis havde Ruskissedar været tilstede ved Mødet, havde taget
Ministeriet i Forsvar og erklæret, at Sagen var bleven ledet fuldt hæderligt, og hvad Ratificationens Udeblivelse angik, forklarede han Grunden
dertil; vi mente, at det Hele var for at forberede Draguemann paa,
at han vilde skifte ham med en Græker af sine Protegeer; vi blev enige
med den forrige Reis Effendi, at jeg skulde lade, som Intet var passeret,
og ligesom de øvrige fremmede Ministre, der som Regel giver den ny
Reis Effendi Silketøj til en Værdi af 250 pj., skulde jeg give ham Juveler
med den Bemærkning, at da jeg ikke kunde give ham Manufacturvarer
fra mit Land, tog jeg mig den Frihed til min Lykønskning til hans
Udnævnelse at føje disse. Min Draguemann henvendte sig til hans første
Secretair med min Skrivelse og Juvelerne, der bestod af et Repeteruhr
besat med Diamanter; Secretairen viste det til Reis Effendi, der modtog
det med Kulde, bød min Draguemann komme ind, befalede ham at tage
det igen og udtalte, at han vilde tale med Storviziren om Ratificationcns
Udebliven; han tvivlede om vor Stræben efter at skaffe den tilvej o og
gav derefter Draguemann Ordre til at fjerne sig, uden at denne fik Lov
til at indføre et Ord. Reis Effendi har ikke senere udtalt sig; jeg har
søgt at vinde hans Secretair ved en Gave W 150 pj. Værdi og Løfte
om Gratificationen for de Tjenester, han kunde yde os; han udtalte,
at naar Ratificationen kom, vilde Reis Effendi vise sig mindre betænkelig
ved at modtage Gaven.
Portens Draguemann er os stadig gunstig og erklærer vor Sag uden
for al Fare.
Jeg beklager de ny Udgifter, da de tager endel af de 54,000.<<
Den 4 / 2 57 melder Bernstorff, at en Pakke med Breve, Gahler's
Udnævnelse, Ratificationen m.m., er blevet borte i Nærheden af Bremen,
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at nye Sendinger er undervejs, og endelig den 3 / 5 bringer Posten, der
har været 20 Dage underveis fra Wien, Ratificationen, Kongens Brev
til Sultanen og Storviziren, Gahler's Udnævnelse til Envoye, Tilstaaelse
af de for ham og Betjente foreslaaede Lønninger til ialt 27,255 pj., Tilstaaelse af 10,000 pj. til Audiens, Møbler, Equipager m.m., Draguemanns Udnævnelse til Secretair og Horn's Udnævnelse til Secretair ved
Gesandtskabet. Kongen bifalder Gahler's Forslag til Presenter til Sultanen; Skind var indkøbte i St. Petersborg, Sølvtøjet var i Arbejde og
Bordene kunde bestilles i Constantinopel; 2 Linieskibe udrustes under
Kommandør Liitzow's Kommando, 2 Skibe sendes med Varer, det ene
lades i København, det andet i Marseille, og med Glæde har man modtaget de 200,000 livres tournois stillet til Raadighed af Brødrene Couturier. Kongen sender Couturier en Guldtobaksdaase som Anerkendelse
af hans Virksomhed i Constantinopel, og de Penge, der ikke er udbetalt
Storviziren m.fl., gemmes til uforudsete Udgifter.
Samtidig modtog Couturier Brev fra Bernstorff med Tak for hans
Virksomhed, Meddelelse om, at man endnu ikke havde truffet endelig
Bestemmelse om, hvorledes Handelsforetagendet skulde ledes i København, at han vilde faa sin Part af Fortjenesten i Forhold til de 200,000
livres tournois, hvormed han havde erklæret at deltage i Foretagendet,
at man gjorde Regning paa Brødrene Couturier's Medvirkning, og at
man vilde beordre den danske Konsul i Marseille, Ployart, til at tage
sig af Ladningen.
Couturier takkede for Tobaksdaasen og lovede, at hans Firma skulde
hjælpe Ployart, men paa en Maade, at det tydeligt var ham en Skuffelse, at Ledelsen ikke var overdraget dette.
Den 16 '5 skriver Gahler, at Ratificationerne ikke kan udvexles strax,
da der kun er en Uge til Ramedan. Reis Effendi har modtaget Presenten
og ladet Gahler vide, at han venter en Gratification af 6000 Ducater
ved Ratificationens Udvexling; Gahler har bestemt afvist denne Fordring paa en Maade, at den sikkert ikke fremsættes mere. Ramedan
varer 30 Dage, den følges af Beiram, der tager 15 Dage, saaledes kan
før om 6 Uger ingen Ratificationsudvexling finde Sted.
Trods de Forsøg paa at forhindre Traktatens Afslutning, han erfarer, der gøres af Reis Effendi ved Kritik af flere Paragraffer i den,
er han rolig for dens Ratification; det eneste der er at frygte, er en
Revolution, da der hersker stor Utilfredshed i hele Riget.
I samme Brev giver Gahler en lang Beretning om Salut og Ceremoniel ved Krigsskibenes Ankomst til Constantinopel.
Den 15 / 7 57 skriver Gahler, at Reis Effendi viser sig mere elskværdig,
men at han stadig nægter at gaa ind paa dennes Fordring. For at vise
hans Paatrængenhed fortæller Gahler, at Reis Effendi gerne vilde have
Mage til nogle Sofapuder, han havde set hos Couturier, og som kostede
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150 pj. Parret; af til Raadighed værende Oplag paa 24 gav Gahler
ham 14, men dels direkte, dels gennem vor Draguemann blev han ved
at andrage om flere, hvorfor Gahler tilsidst gav ham de 24, resonnerende som saa, at hvis han ikke fik dem, vilde Virkningen af de 14
være spildt; efter Udvexlingen skal han igen have Gave, og Storviziren
har ogsaa ladet sig forstaa med, at han venter noget.
Den 14 / 6 berettede Couturier til BernstorfT, at hans Broder i l\Iarseille meddelte, at flere franske Skibe med store Klædeladninger er tagne
i Middelhavet, at Købmændene er meget forsigtige, og at Priserne er
nedgaaende, hvad er meget fordelagtig for os. Forretningen fra Marseille vil sikkert give 25 a 30 °/0 , og hvis Forretningen fra København
vil give Overskud, er Danmark det første Land, der har begyndt en
Forretning her med Overskud. Han beretter endvidere:
>>Jeg maa have Ordre fra Direktøren for Returladningen for det
Skib, der gaar fra København; jeg frygter for, at man ikke handler
hurtigt nok, hvad vil medføre, at jeg kommer til at betale Varerne
dyrere og et langt Ophold for Skibet; desværre er Kornhøsten slet, saa
der er ingen Kornfragt til Frankrig, men det andet Skib kunde finde
Fragt fra Smyrna til Frankrig. Jeg beder Ds. Ex. foranledige, at min
Broder bliver underrettet om Indholdet af Ladningen fra København.
Jeg haaber, at de 200,000 1. t., hvormed jeg deltager, bliver lige fordelt
paa de to Skibe; de 100,000 paa Skibet fra København vil jeg assurere
og beder derfor min Broder underrettet om Forholdet; min Broder i
Marseille vil bidrage med 50,000 1. t. i Ladningen fra Marseille.<<
Den 1 / 7 er Storviziren Mustapha afskediget, men hans Dødsdom
forandret til en Pengebøde.
Den 25 / 6 57 skrev Handelsselskabet til Couturier i Marseille:
>>Skibet >>De Tre Prinsesser<< er afgaaet til Marseille, men skal forst
anløbe Algier. Forretningen med dette overdrages Dem og Deres Broder,
og haaber vi, at vi ikke skal indskrænke os til denne Begyndelse. Det
andet Skib >>Vesuvius<< lades med alt, hvad vi antager kan sælges i Constantinopel. Vi sigPr forud, at da vore Fabriker ikke tidligere har arbejdet for Levanten, vil det, vi sende, ikke være netop det, De har
ønsket, men det, som vi kunde levere i Fremtiden.
Disse første Forsøg skulde tjene til Vejledning for Fremtiden, ligesom Deres Bemærkninger om disse Varer vil sætte os bedre ind i denne
Handel.
Hvad angaar Returlast for Skibene, vil man snart bestemme sig
og strax meddele Dem det, naar det er sket. Hr. Horn har været bortreist nogle Dage, men han ventes tilbage hver Dag. Selskabets Direktørers daglige Forretninger i Forbindelse med denne Sags Nyhed har
ioraarsaget lidt Langsomhed i Expeditionen, men vi haaber, at den for
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Fremtiden vil gaa lettere og hurtigere, og at De og vi vil faa Anledning
til at være tilfredse.<<
Den

6/

8

57 skrev Selskabet til Hr. Couturier i Marseille:

>>Vi er glade ved Deres Forberedelser til >>De Tre Prinsesser<<s Ladning; vi billiger Deres Indkøb af 16 Baller Klæde og beder Dem fortsætte, hvis gode Varer passende for Constantinopel fremkomme; samtidig bede vi Dem købe for 100,000 1. i. efter Deres indsendte Forslag
og lade det i >>De Tre Prinsesser<< consigneret Couturier & Comp.; da
Klæde er faldet i Pris i Marseille, haaber vi billigere Priser end tidligere
opgivet. Deres Broder i Constantinopel deltager med 200,000 1. t. med
Halvdelen i hvert Skib; vi deltager med 100,000 i Ladningen herfra.
Penge bliver stillet til Deres Raadighed af Konsul Ployart.
De beder om at indlade Varer for Deres egen Regning; man skal
i den Anledning meddele Dem, at Selskabet har bestemt, at Intet indskibes uden for Foretagendets Regning, men vi bifalde, at hvis De for
egen Regning eller Consul Ployart eller andre Venner paa Deres Plads vil
ved Subscription i vort Selskab for Handel paa Levanten deltage med
en Sum i hver Ladning, De da deltager i Foretagendets Udbytte, og at
vi meddeles af hvem og hvormeget. Krigsskibene maa ikke escortere
andre Skibe end vore; heller ikke maa Noget indlades i Krigsskibene.
1>Vesuvius<< 88 Læster afgaar i næste Maaned. Til dets Ladning har
vi indkøbt 180 Baller Peber, et Parti indiske Varer, et Parti Jernsøm,
Bly i Klodser, Tin, Jernblik, Jernstænger i forskellige Dimensioner, Staal,
nogle Foustager hvidt Sukker og andre Sager, om hvilke vi skal give
specificeret Oversigt; hvad Pelsværk angaar, har vi bestilt flere Steder
af god Kvalitet, men Partiet bliver ikke saa stOl't, som ønsket, da vi er
begyndt for sent med Indkøbet, der helst maa ske om Vinteren.<<
Under

29

/8

svarede Couturier i Marseille paa ovenstaaende Brev:

>>Foruden de anmeldte 16 Baller har jeg købt 16 Baller, hvoraf ¾
for Selskabets Regning og ¼ for min Broders i Constantinopel; her har
været en sand Revolution i Klædepriserne til Fordel for Køberne, hvad
fremgaar af indlagte Regninger; øvrige Varers Pris er uforandret. Jeg
antager, at Tilførselen af Peber til Holland vil forringe Europas og særlig
Levantens Forsyning; hvad de andre i København købte Artikler angaar, er jeg sikker paa, at de er gjort overenstemmende med Opgivelsen
fra Constanrinopel, hvor Pelsværk er en vigtig Handelsvare, og hvorfor
jeg beklager, at der ikke sendes det ønskede Kvantum.
Tillad mig en Bemærkning om, at det er nægtet mig at sende Varer
ombord; jeg kan ikke sende Varerne til mit Hus med andet Skib og
4
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har kun søgt om det, for at Skibet kunde tjene Fragten; jeg havde
ventet det indrømmet, saa meget mere som det, jeg foreslaar, vilde
fylde den ledige Plads i Skibet; det som jeg har bedt om er nogle Møbler,
Provisioner og Kommissioner for Hr. Gahler; jeg har dertil lovet den
franske og svenske Minister nogle Kommissioner med Skibet; det er
kedeligt for dem og mig, der kunde have sparet Assurance og Risico
ved at sende under fransk Flag; jeg haaber Selskabet vil give Tilladelse
saa meget mere, som det vil være vanskeligt eller umuligt at finde nogle
Købmænd her, der har samme Interesse som jeg og min Broder, der
vil deltage i Foretagendet, med Undtagelse af Ployart & Comp., som
virkelig i dette Øieblik stiller 30,000 I. t. til Raadighed.<<
Den 12 / 8 takker Couturier i et Brev til Bernstorff for den Tillid,
der er vist ham og hans Broder ved at overdrage dem Ledelsen af Indkøbet til Skibet i Marseille og fortsætter:
>>Naar Deres Excellence smigrer mig med Handelens Fortsættelse,
saa er jeg for mit Vedkommende overbevist om, at det Held, som jeg
forudser for dette første Forsøg, vil styrke den danske Handel hurtigere, end man turde haabe, jeg tror, at Fordelen ved dette første
Forsøg vil opmuntre levende til et andet, og Ds. Ex. vil se, at de, der
har været de mest ubestemte og de langsomste i dette Forsøg, bliver
de sikreste og livligste.
Det afhænger af den Hurtighed, hvormed man giver Ordre til
Købene i Marseille; de sidste Oplysninger jeg har at melde er, at Klæde
er steget lidt; jeg regner, at det snart vil falde igen til den Pris, min
Broder har calculeret i de Overslag, han har sendt Selskabet. Jeg antager, at Tilsynekomsten af en engelsk Escadre bestaaende af 11 Linieskibe og 3 Fregatter paa Provences Kyst, i Gunst af hvilken man maa
antage, at ende! Kapere er gaaet ind i Middelhavet, vil genere i høj
Grad Expeditioner til Levanten under fransk Flag.
Paa Grund af disse Omstændigheder tillader jeg mig at forestille
Deres Excellence, hvor vigtigt det er, at Kongens Skibe aldrig forlader
de Skibe, de har taget Ansvaret for i Marseille.
De vil have set mit Brev af 30 / 6 til Selskabet og de Overslag, min
Broder havde sendt over Salget af de omhandlede Artikler og Indkøbene
her. Jeg skal herom udtale, at Klædesorterne har holdt Prisen, nogle
Kvaliteter er stegne lidt, men uden Betydning; det samme er ikke Tilfælde med Cochenille og Sukker, der er stegne 10 °/ 0 , om hvilket jeg
har underrettet min Broder. Jeg beder Ds. Ex. være forvisset om, at
jeg leder den Forretning, saavidt det er mig muligt, som om det var
min egen.
Sammensætningen af Ladningen fra København, som Ds. Ex. har
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havt den Godhed at meddele mig, giver mig gode Forhaabninger; jeg
ser, at Hovedartiklen af denne Ladning er Peber; jeg formoder, at
Direktørerne i Selskabet har ment, at denne Vare vilde opnaa en betydelig Fortjeneste, og denne afhænger af den Pris, hvortil denne Vare
er købt i København. Prisen her kan neppe overstige, hvad den er
idag, nemlig 75 Paras for Okaen, den samme, som jeg har anført i mit
Overslag af 16 / 10 1752. Jeg antager, at Direktørerne har gjort et saa
stort Indkøb paa Grund af den lave Pris, det har havt i Danmark.
Varen er iøvrigt courant her og sælges med Fordel.
Jeg ser med Glæde, at Mængden af Mousselin og indiske Stoffer ikke
er stor, ikke fordi jeg ikke anerkender Betydningen af disse Varer, som
jeg tror vil blive af stor Betydning for Danmark, saa meget mere som
ingen Nation har beskæftiget sig med dem paa den Maade, jeg mener
det skal gøres; det er Varer, som forlanger Omhu, Arbejde og Penge
samt nøje Kendskab for Indkøbet. Det er en af Hr. Gahler's væsentligste
Beskæftigelser, og min ringe Hjælp er altid Ul hans Raadighed.
The og Porcellain er ligeledes en Artikel, som efter den lille Prøve,
der kommer, kan udvikles til Noget. Det vilde have glædet mig, hvis
Artikelen Pelsværk havde været rigeligere, mindre ved Tanken om Fortjeneste end som en Honnørsag; denne Artikel kunde rigtig behandlet
blive en god Indtægt for Danmark, og det Fremtidshaab, Ds. Ex. nærer
ligesom jeg, burde bevirke Forholdsregler for, at ikke alene Pelsværket
fra Kongens Stater blev taget, men ogsaa det, der produceres i Nabostaterne.
Jern, Messing, Bly, Søm, Geværer og Pistoler er courante Artikler,
som sikkert ikke vil give Tab; jeg skal sige, hvorledes disse Artikler
skal exploiteres efter min Mening. Geværer og Pistoler er en Artikel
af stor Interesse; Søm finder et courant og dagligt Salg og fortjener
Opmærksomhed; det er et Fabricat, for hvilket man skulde bestræbe
sig for at efterligne de Modeller, som vil blive sendte; denne Artikel
varierer meget i Pris efter Forbruget, der er afhængigt af de mer eller
mindre hyppige Ildebrande; jeg maa tro, at man har glemt Staal, en
Artikel, der ikke maa forsømmes, da der forbruges meget her. Sukker
kan godt sælges under de nuværende Forhold, men jeg tvivler paa, at
det vil betale sig at sende Sukker fra Danmark, naar Frankrig faar Fred.
Kaffe mener jeg ikke er en Handelsartikel for Danmark, da den
siden nogen Tid er udsat for Ulemper; den betragtes som Kornsort og
derfor Genstand for Prisfastsættelse; den passer bedre for Smyrna og
Saloniki, hvortil det ikke altid er let at udføre den, naar den først er
kommet hertil. For Danmarks Vedkommende betragter jeg Kaffe paa
samme Maade som Sukker. For Kaffen skal jeg endnu bemærke, at dens
Variation i Pris afhænger mindre af, hvad der gælder i Udlandet end
af Prisen paa Mokka her.
4*
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Glas og Ruder kan være en meget vigtig Artikel her, den kan sammenlignes med Søm.
Hvad de forskellige Fabrikers Prøver angaar, skal jeg udtale, at
ethvert Stof til Brug for Orientalere maa være blødt, fint og let.
Jeg længes efter at erfare, hvad Varer man bestemmer sig til for
Skibenes Returfragt. Jeg frygter for, at den Langsomhed, der har været
over Udførelsen af dette første Forsøg, skal gøre mig umulig at gøre
alt, hvad jeg havde ønsket.
Hvis Bomuld ønskes, kan man have det her til temmelig godt Køb;
forrige Aar har man betalt 20 a 22 pj., og jeg kan faa det idag til 17 a 19.
Jeg har antydet i et af mine Breve, at en Kornfragt kunde blive
mulig for et af de to Koffardiskibe, men dette glipper paa Grund af
den slette Høst; den er saa slet, at vi har allerede her en Sort Hungersnød, og man frygter meget for den kommende Vinter. Hvis Direktørerne
bestemmer sig til kun at lade det ene Skib returnere til København,
kunde det andet maaske faa en Fragt til Italien eller Holland.<<
Den 10/ 0 bestemmer Handelsselskabet, at den unge Handelsmand
Munch afsendes til Marseille for at assistere Couturier og senere til
Constantinopel for at assistere Broderen, hvor han lønnes med en Fjerdedel af dennes Provision.
Den 1 / 10 57 skrev Gahler til Bernstorff:
>>Jeg vilde gerne have sparet Ds. Ex. for Læsningen af de vedlagte
Copier af Selskabets Korrespondance med Hr. Couturier her, hvis jeg
ikke betragtede det for min Pligt at oplyse om den ringe Kraft og Beslutsomhed, som jeg mærker i Udførelsen af Projectet om vort Foretagende i Constantinopel. Ds. Ex. vil have bemærket, at dette Project
angik ikke alene Indførsel, men ogsaa Udførsel af Korn og Varer, som
skulde begunstige Foretagendet, hvis Returvarerne ifølge forskellige
Skrivelser var blevne behandlede med ligesaa megen Activitet, som man
endelig har besluttet sig til for Exportvarerne.
De Interesserede i dette Foretagende vilde sikkert have faaet et
endnu større Udbytte, end de efter al Sandsynlighed nu kan vente som
Resultatet af de to Ladninger fra København og Marseille.
Imidlertid burde d'Hrr. Direktører i Selskabet vide, at vi her ikke
ved, i hvad og i hvilken Mængde og Kvalitet Returladningen til Brug
i Danmark eller Nabolandene skulde bestaa; istedetfor at benytte sig
af alle de Oplysninger, som er givne i min Skrivelse af 1753, synes de
ved at gøre akkurat det modsatte at begaa de samme Fejl, hvorved
Svenskernes Handel mislykkedes lige fra sin Begyndelse; der følger
deraf, at Saisonen for Indkøb, et vigtigt Tidspunkt i alle de Stater,
som producerer Korn, gaar til Ende, og der vil ikke være mere at faa
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eller det maa betales med 15, 20 ja maaske 30 °lo mere end i den rigtige
Saison ; da det sikkert vil blive saaledes med de tørrede Frugter, den
eneste Artikel nævnt i Direktionens Brev, vil Skibene maaske være her,
før Hr. Couturier kan have Svar paa sit Brev, og da han vil befinde sig
uden yderligere Ordre, vil Skibene have unyttige Udgifter til Besætningerne og blive forsinkede; at købe paa Lykke og Fromme uden
positiv Ordre og uden Fonds fra Direktionen, vil jeg ikke raade ham til,
og det vil han heller ikke paatage sig; han maa have noget mere positivt, end hvad Selskabet skriver. Var der ikke flere Artikler, hvis Pris
er blevet gentagne Gange nævnt for disse Herrer, og om hvilke de kunde
have taget Bestemmelse? Bomuld, Gedeuld og Kamelhaar er det ikke
Varer, som vi ikke kan undvære, og hvoraf alene Byen Hamborg gør
et mægtigt Forbrug? Af Frygt for at misbruge den Godhed, med hvilken
Ds. Ex. har tilladt mig at udtale mig til Dem ved enhver Lejlighed,
vil jeg ikke vove at udbrede mig mere om denne Sag, som iøvrigt er
mig overordentlig pinlig. Jeg overlader til Ds. Ex. at dømme, om det
er behageligt efter en saa uegennyttig og utrættelig Anstrengelse som
min at arbejde for Interesser, som man søger saa lidt at gøre sig bekendt med. Jeg beder Dem om Tilgivelse, hvis jeg i al Fortrolighed
fremsætter min Hjertes Bitterhed for Ds. Ex. Efter alt haaber jeg, 'at
hvis denne Ubeslutsomhed angaaende Returladningerne skulde skade
Foretagendet, De vil vise mig den Naade, naar De forsvarer Planen til
Foretagendet, at Skaden vil blive tilskrevet dem, der har foraarsaget den.<<
Den

15 /

10

skrev Couturier til Bernstorff:

>>Den Venlighed, hvormed Ds. Ex. har besvaret mine Breve, beviser mig, at De altid vil modtage mine Beretninger om Handelsforholdene her, med mindre De skulde mene, at den Correspondance, jeg
fører med Selskabet, er tilstrækkelig.
Jeg vedbliver at nære det bedste Haab for Foretagendet. Forholdene for Ladning~n i Marseille er de samme, som jeg tidligere har
meldt; uventede Omstændigheder kunne forbedre denne Spekulation,
men jeg ser ingen Begivenhed, som kunde formindske det Udbytte, jeg
har stillet i Udsigt.
Af Ladningen fra København venter jeg mig det bedste, men jeg
kan ikke udtale mig mere, før jeg har set Fortegnelsen over de indkøbte
Varer. Jeg forudser et godt Udbytte af den principale Artikel; jeg frygtede at se Spekulationen med Peber skadet ved den hollandske Convoys
Ankomst til Smyrna. Jeg har med Glæde erfaret, at disse fem Skibe
tilsammen kun har bragt 60 Baller, hvorfor jeg føler mig overbevist om,
at dette Kryderi vil holde sig i den Pris, som jeg havde beregnet; jeg
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mener endvidere at Bly, Messing og Søm ikke vil falde. Jeg frygter
derimod et Prisfald for Jernblik. Jeg haaber i det Hele taget, at Foretagendet vil lykkes, men det afhænger hverken af min Omhu, min
Ulejlighed eller min Iver.
Jeg tilstaar over for Ds. Ex., at jeg er forbauset over endnu ikke
at have hverken Ordrer eller Fonds for at sikre mig Returladning for
Skibene; jeg havde gjort Regning paa, at min Skrivelse af 16 / 8 1753,
der behandlede denne Sag, skulde have vakt Selskabets Direktørers Opmærksomhed. Brevet de har beæret mig med under 6 / 8 , paa hvilket jeg
har svaret d. 30/ 9 , lader mig forstaa, at tørrede Frugter er en Artikel,
det særlig gælder; hvis man ved at meddele mig dette havde givet mig
Ordre til at købe, vilde jeg have udført den med saa megen større Ivrighed, som det er at frygte, jeg ikke kan gøre det ved en senere Ordre.
Jeg vilde have været smigret over ved denne første Lejlighed at give
en Prøve paa min Iver ved at staa i Forskud for Selskabet. Jeg er imidlertid mindre berørt af denne første Hindring og den Skade, den kan
have for selve Sagen, end af Frygten for at maatte holde Skibene en
Tid tilbage her; hvis de er afgaaede omkring den 15de i forrige Maaned,
som jeg maa formode, kan de ankomme her, før jeg har erfaret deres
Ankomst til Marseille. Hvorledes det nu end gaar, kan jeg forsikre
Ds. Ex., at hele min Opmærksomhed er henvendt paa denne Sag. Ifølge
det Brev, som jeg skrev d. ½ til Ds. Ex., har jeg ikke alene standset
mine private Forretninger, men dertil alle mine Venners, med hvem jeg
arbejder sammen; et betydelig Tab for mig er Følgen - 15 eller 18
Skibe ankomne siden den Tid til Smyrna eller hertil og afgaaede fra
Marseille escorterede af Gramonts lille Escadre har ikke bragt mig en
eneste Vare hverken for min egen eller Selskabets Regning. Jeg var lidet
berørt af den Skade, det foraarsagede mig, ved Haabet om at genvinde
det Tabte ved Kongens Skibe; jeg havde smigret mig med, at min Broder
i Marseille kunde fragte med de escorterede Skibe alle de Varer, der var
bestemte til mig. Jeg kan forsikre Ds. Ex., at jeg havde ikke faaet
denne Tanke, hvis jeg havde tænkt mig, at dette kunde paa mindste
Maade skade Selskabets Interesse. Jeg troede tværtimod, at denne lille
Velvillie fremmede dets Interesser ved den Virkning Ladningens Rigdom vilde gøre her.
De strenge Ordrer Selskabet har givet min Broder i saa Henseende
vedkommer mig mindre ved mit personlige Tab end ved det, mine Forbindelser lider. Jeg haaber imidlertid, at Selskabet vil tage Hensyn til
de Forestillinger, min Broder har gjort det i sit Brev af 28 / 8 , og at han
vil faa Svar tidsnok til at skaane mig for ret betydelige Tab.
Jeg vilde ønske, at Ds. Ex. havde bifaldet det Forslag, som jeg
havde den Ære at gøre Dem i mit Brev af 14 / 4 ; havde Ds. Ex. bifaldet det,
hele Forretningen fra Marseille havde været for min og mine Venners
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Regning, den havde været maaske det dobbelte eller tredobbelte, hvad
den vil blive, Selskabet havde havt sit eget at varetage, min Fortjeneste
vilde have været større, og jeg ikke været i den Forlegenhed, hvori
jeg nu er.<<
d.

15 /

10

skrev Couturier i Constantinopel til Bernstorff:

>>Selskabet har gjort min Broder et Forslag, hvis Udførelse var ham
umulig; det har opfordret ham til at interessere sine Venner for Foretagendet. Ds. Ex. ved, hvorledes hver Stat er jaloux paa sin egen
Handel, og hvilke Følger et sligt Forslag fra min Broder kunde have.
Jeg slutter deraf, at Kongens Undersaatter har liden Lyst til Foretagender i disse Egne, men jeg haaber, at det gode Resultat vil gøre,
at de skifter Mening.
Jeg tager mig den Frihed at forestille Ds. Ex., at Selskabets Fordomme fordrer, at det gøres opmærksomt paa dette Forhold, for at
den Omhu, det Arbejde, de mange Ærgrelser Hr. Gå.hier har havt, og
de Udgifter han har været nødt til at afholde, og som han har vidst
at begrænse mere end Ds. Ex. kan tænke sig, ikke skulde blive uden
Frugt.<<
I Anledning af dette Brev skrev Gahler d.

17

/ 10

til Bernstorff:

>>Jeg vil ikke lade Posten gaa uden at ledsage det indlagte Brev
fra Hr. Couturier til Ds. Ex. Denne Købmand har god Grund til at
tro, at vore Handelsfolk ikke er meget opsatte paa Foretagender i disse
Egne, alt tyder derpaa, Langsomheden med deres Dispositioner for
Returladningen, en saa væsentlig Ting for Foretagendets Vel og Held,
og paa hvilken jeg i mine to foregaaende Breve har taget mig den Frihed at henlede Opmærksomheden, deres Vaklen med Bestemmelserne
for Ladningen i Marseille, hvoraf disse Herrer har villet lade ved Subscription ende! gaa over paa fremmede Hænder, og som de nu ved
Efterretningen om Ulykken med >>De Tre Prinsesser<< har givet Ordre til
at standse, dertil nogle andre Omstændigheder af samme Natur enten
altfor omstændelige eller altfor ærgerlige til at detailleres her. Jeg skal
indskrænke mig til nogle Bemærkninger; naar vore Købmænd engang
have besluttet sig til Foretagendet fra Marseille, burde de udføre det
Punkt for Punkt, som det er blevet dem opgivet, især naar der vedblivende findes et Udbytte lige saa sikkert, som det der var, da Forslaget blev gjort dem første Gang; de burde ikke have indladt sig paa
Foretagendet, hvis, efter Alt at dømme, de var saa bange for at tabe
derved, eller hvis deres Forhold ikke tillod dem at deltage; de havde
kun at renoncere paa den Ære at arbejde sa.mmen med mig for vor
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ophøjede Monarks Hæder, for Fædrelandets Fordel og Forhaabningerne
om et Udbytte, der var lige saa klart som hæderligt for Firmaet Couturier og dem selv; de burde for egen Risiko have taget sig af Sagen,
og hvis min Plan ikke var lykkedes i enhver Henseende, vilde jeg i det
mindste have havt den Tilfredsstillelse uden saa mange Vanskeligheder
at styrke den høje Mening, man har i dette Land om Hs. Majestæts
Omsorg for sine Undersaatter og deres Lykke ved den Opmuntring, som
hans høje Regering og den dygtigste af alle Ministre giver dem.
Jeg beder Ds. Ex. dømme om den Opsigt et Forslag til Fremmede
om at subscribere paa et Foretagende i Constantinopel vilde have vakt
i denne By og i Marseille; vilde det ikke have været offentlig at bekendtgøre vore Handlendes Umulighed? Jeg vil tro, at et saa mærkværdigt Forslag skyldes kun ren Mistillid, og denne Mistillid synes at
have sin Oprindelse fra det Forslag, Hr. Couturier og Broder har gjort
om for deres særlige Regning at indskibe endel Varer i Skibene til Constantinopel; det Afslag, man har givet dem, synes meget haardt og
meget lidt overvejet; disse Herrer har paataget sig min Plans Udførelse, hvad fortjente idetmindste Imødekommenhed; de har interesseret sig for 200,000 frcs. i Foretagendet, og uden det var hele Foretagendet ikke blevet til, og der følger deraf, at de ikke er mindre interesserede end vore Købmænd i at følge det med al Opmærksomhed, al
Paalidelighed; det synes imidlertid, som man har frygtet, at denne private Ladning vilde kunne skade de fælles Interesser. Intet kan være
usandsynligere efter de positive Forsikringer, som d'Hrr. Couturier har
givet mig om det modsatte, og den Omhu, hvormed jeg har kunnet følge
Sagen. Desuden er det ikke Selskabets Sag at blande sig i Forretningernes Gang; Midlerne og Lejlighederne til at følge den har ikke manglet;
saa mange Skibe fra Marseille, som er undsluppet Englændernes Paapasselighed og ankomne til Smyrna og hertil, er et tydeligt Bevis, og
disse Skibe har bragt Masser af Varer til Alle undtagen til disse Herrer,
der ventede en Imødekommen, som vort Flags Interesse fordrede og
som i dette Tilfælde havde gjort deres Handel sikrere og lidt mindre
kostbar, men hvis Nægtelse har standset alle deres Forretninger -mellem
Marseille og Constantinopel og Smyrna. Hvad følger deraf? en betydelig
Skade for dem og maaske en ganske naturlig Kølighed overfor vore
Interesser i Fremtiden, foruden at vor Debut vil blive mindre glimrende,
end den vilde være bleven, hvis Ladningen fra Marseille havde faaet
en forøget Værdi af 40 til 50,000 pj., der var blevet betragtet som værende for den danske Nations Regning.
Til yderligere Belysning af, hvad er sagt ovenfor, ser jeg mig i den
Nødvendighed at vedlægge Copier af de Breve, som har fremkaldt disse
Bemærkninger og Hr. Couturier's Svar paa Brevene; dette absolute
Forbud, under hvad Paaskud det end sker, om Intet at indlade hverken
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i Krigsskibene eller de to Coffardiskibe bringer mig ganske naturligt i
en pinlig Forlegenhed. Jeg antager, at den samme Mistænksomhed, som
forbyder d'Hrr. Couturier at indlade noget for deres egen Regning,
kunde strække sig endnu videre, og i saa Tilfælde vilde den være meget
pinlig, da den vilde være fornærmende. Det er imidlertid ikke det, jeg
for Øjeblikket vil fordybe mig i, men det gælder, at mine Møbler og
tildels mine Vogne, som jeg har været nødt til at bestille i Frankrig,
bliver undtagne for dette strenge Forbud, thi uden dem vil jeg ikke
være istand til at udføre mine Audientser anstændigt, for ikke at nævne
den Elegance, som vor Debut fordrer, ikke at tale om at Udgiften,.
som andrager over 5000 pj., bliver til ingen Nytte. Jeg haaber, at den
Direktion, som ved Undertegnelsen af sine Skrivelser om en Sag, jeg
betragter som særlig vigtig for vort første Foretagende, og som derforikke har noget at gøre med Selskabets Direktion, vil rette sig efter den
Fremstilling Hr. Couturier i Marseille har givet den, saavel som Indskibningen af en Balle Livreer for Hr. de Vergennes og en Kasse Møbler
for Hr. Celsing, hvad jeg ikke har villet nægte disse to Ministre.<<
I November 1757 modtog Couturier i Marseille Breve fra Selskabet af
18 /i , hvori meddeltes, at >>Vesuvius<< var afsejlet d. 9/u, og at dets
og
0
10
Varer og Assurance androg 45,077 Rd. foruden Kongens Varer (30
Baller Klæde og 8 Kasser med Silketøj), der var fragtfri; han gaves.
Ordre til at købe for de 200,000 I. t., hvormed hans Broder deltog, Varer
til det Skib, han skulde fragte i Stedet for >>De Tre Prinsesser<<. Samtidig
betonedes det ham, at hans Broder ikke deltog med en bestemt Sum
i hvert af de to Skibe, men at han med sine 200,000 I. t. deltog i hele
Foretagendet, saavel i Tur- som Returlasten. Gahler's Møbler kunde
medfølge, men derudover Intet for privat Regning; hvis han selv vilde
deltage i Foretagendet saavelsom hans Venner, kunde det bringes ombord i Skibet, men skulde sælges sammen med Selskabets Varer og med
disse deltage i Udbyttet.
I et Brev nogle Dage senere meddelte Selskabet Couturier, at det
ikke ønskede Returladning, da man ikke ansaa Øjeblikket for heldigtog derfor vilde afvente bedre Tider; særligt havde man taget denne
Bestemmelse, efter at >>De Tre Prinsesser<< var taget, da man ikke ønskede
at fragte fremmede Skibe.
Et lignende Brev modtog Couturier i Constantinopel.
Den 1 / 10 57 melder Gahler, at den gamle Stortolder, hvem han
under hele sit Ophold i Constantinopel havde forhandlet med, var bleven
afskediget og fængslet; i 3 Dage svævede man i Uvished om hans Skæbne
overbevist om, at han vilde blive hængt, men den 4de Dag blev han
frigivet mod at betale 550,000 pj., foruden hvad der er betalt for at
købe sig fri af alle de, der havde intrigeret imod ham, af hvilke sikkert
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den umættelige Reis Effendi er Hovedmanden; han havde blandt andet
ved et Ministermøde givet Stortolderen Skyld for den Hungersnød, der
herskede i Constantinopel og hele Landet.
Gahler omtaler dernæst en Kaptajn Hynmor fra Bergen, der gjorde
en god Forretning ved Fragtrejse fra Livorno til Smyrna, saa det burde
tjene til Efterligning for danske Skibsførere; men det synes som disse
foretrækker Fragtfarten paa det vestlige Europa, enten de staar sig bedre .
derved, eller de ikke tror sig sikre ved Sejladsen paa Levanten; de
maatte imidlertid bære sig anderledes ad end den nævnte Hynmor, der
fik en Returfragt fra Smyrna til Amsterdam og ankom til denne By
med Ladningen havareret og vaad. Foruden den uheldige Bedømmelse,
som denne mislykkede Debut har skaffet vort Flag, har den Sensation,
som vor Traktat har gjort, medført, at alle de Handlende i denne By,
efter hvad der siges, er blevne enige om ikke at fragte danske Skibe
for Levanten.
De evige Omskiftelser blandt de højeste Embedsmænd vedvarer,
uden at det berører den danske Sag; Gahler nævner sit Besøg hos den
nye Storvizir, der modtog ham meget elskværdigt.
Den 9 / 12 1757 modtog Gahler Melding fra Horn fra Marseille, at
Linieskibene, der havde forladt København d. 9 / 9 escorterende Fregat.skibet ,>Vesuvius<< og Galioten >>Marie« bestemt for Selskabet til Malta, d. 20 / 11
var ankomne til Marseille. Horn var ombord i Linieskibet >>Island<<. Galeoten var tabt af Syne d. 28 / 9 i Atlanterhavet , >>Vesuvius<< derimod havde
fulgt med indtil en Snes Mil fra Marseille, da den blev skilt fra Linieskibene ved en Storm, der varede 24 Timer.
Rejsen havde været meget haard med idelig Storm og Modvind,
og Horn tilføjer, at af de 70 Dage, de havde været i Søen, havde de
kun haft Medvind i 12 Dage.
Dagen efter skriver Horn, at alle Selskabets Ordrer er udførte;
Ladningen er indskibet i et dansk Skib ,>Venskabet<<; han haaber at
Linieskibene kan være klare til at sejle om 14 Dage; han er meget ængstelig for »Vesuvius<<, og navnlig fordi han paa Liitzow's indtrængende
Anmodning havde paa det ladet indskibe en Phaeton og en Portechaise, der maa formodes at have været Dækslast. Etatsraad Wever
havde dertil ladet indskibe til Gå.hier 7 Kasser, hvis Indhold havde
kostet 1900 Rigsdaler, og hvis Indhold Ministeren haardt trænger til
saavel til sit Bord som til Møblering af sit Hus.
Han meddeler endvidere, at han har truffet en Søn af Senator
Munch i København, som agter sig til Constantinopel for der at interessere sig for Handelen. Han er glad for, at vore Handlende der faar
en Landsmand, om hvem man maa haabe, at hans Meninger og hans
Nærværelse vil indgyde dem Tillid, og at de for Fremtiden vil benytte
med Tillid de Fordele, man har villet skaffe dem, som de har saa temmelig
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negligeret og ikke forstaaet de Anstrængelser, Hr. Gå.hler har gjort
for dem.
4 Dage senere skriver Horn igen til Gåhler for at melde >>Vesuvius<<'
Ankomst; Kommandør Lutzow, der ikke helt er kommet sig efter det
Ildebefindende, han har lidt af under hele Rejsen, gør sig alle Anstrængelser for, at vi kan gaa under Sejl om en otte Dages Tid. Om Hr. Couturier skriver han, at han er en Mand, der nyder almindelig Agtelse.
Hoffets Ministre synes ogsaa at have en meget fordelagtig Mening om
ham, og da Horn har den Ære at bo hos ham, har han studeret ham
paa nært Hold, har gjort det uden nogen forud indtaget Mening og hos
ham fundet grundig Hæderlighed, Oprigtighed og Retskaffenhed; han
interesserer sig ivrigt for vort Foretagende, men han synes kun lidt
tilfreds med vore Handlende i København, navnlig fordi han endnu
ikke har faaet Ordre for Returladningen, for hvilken der har været gode
Chancer.
Atter d. 16 / 12 maa Horn skrive til Giihler, at Afrejsen er bleven
udsat; paa Grund af det daarlige Vejr sinkes Forsyningen med Vand
og Proviant meget, da Skibene ligge tilankers 1 ¼ Mil fra Byen; dertil
kommer, at der i Linieskibet har hersket en Sygdom, som de lokale
Læger tyder som en Mavebetændelse, og for hvilken Sygdom 60 Mand
har været indlagt paa Hospitalet iland, og 18 af disse er døde; men Sygdommen er nu paa Retur.
Den 3 / 12 melder Gahler, at den store Karavane fra Mekka er blevet
angrebet og fuldstændig ødelagt af Araberne ; om 6000 Mennesker alene
fra Constantinopel har man ikke hørt Noget; foruden Tabet af Menneskeliv er der et Tab paa flere Millioner saavel af rede Penge som af
Varer, især fra Indien.
Karavanen er blevet angrebet paa Tilbagerejsen fra Mekka, fuldstændig plyndret og spredt, og man paastaar, at de eneste reddede er
Aly Pachas Harem af Hensyn til denne berømte Pacha; Ulykken blev
tilskrevet den afskedigede Kislar Aga, der strax blev halshugget, og
håns Hoved udstillet foran en af Seraillets Porte. Kislar Aga er Generalprokurør for alle Kejserrigets gejstlige Ejendomme og især for Indkomsterne for Moskeerne i Medina og Mekka. Guvernøren i Damaskus
har Ledelsen af Pilgrimstogene. Den afgaaede Pascha, der var Guvernør i Damaskus, tilhørte en i Tyrkiet meget anset Familie, en Mand
af stor Fortjeneste, agtet og æret i sin Regeringskreds og selv i alle
Ørkenens arabiske Stammer. Han havde beklædt denne Post i 14 Aar
og i den Tid ført alle Karavanerne med en Orden og Sikkerhed, der
havde skaffet ham alle Pilgrimmes Taknemlighed. Den ulykkelige Eunuque, der af den afdøde Sultan var kaldt til den højeste Værdighed
i Serailet, passerede fra sin Landsforvisning Damaskus, og da han ikke
i Paschaen havde fundet en villig Deltager i alle sine og Collegers Lav-

58

C. F.

WANDEL.

heder, havde han fundet Midler til at faa ham afsat. Hans Efterfølger,
der var mere bøjelig og behændig, men mindre dygtig, havde lidt dette
frygtelige Nederlag. Man kender endnu ikke hans Skæbne, men man
mener, at han bliver henrettet, og at hans Forgænger bliver hans Efterfølger, skønt den offentlige Mening beskylder ham for at have været i
Ledtog med Araberne for at hævne sig paa Eunuken.
Divanen overvejer, hvilke Forholdsregler at tage for at straffe Araberne, men Ingen ved med hvilket Resultat. Nogle Bestemmelser kunde
tyde paa, at Regeringen var betænkt paa at sende Tropperne i Syrien,
Ægypten og Bagdad afsted mod dem. Foruden de næsten uoverstigelige
Vanskeligheder, som Udførelsen vilde have, er imidlertid Porten saa
lidet sikker paa Lydigheden af Paschaen af Bagdad og den ægyptiskeMilits, at den ikke uden bydende Nødvendighed vilde føre Krig i den
arabiske Ørken.
Rygterne om, at Regeringen alligevel tænker paa sligt, trøster de
Sørgende, og hvis de skulde skabe nogen Frygt hos Araberne, vil den
nye Guvernør i Damaskus faa Ordre til at benytte sig deraf til at bringe
disse Folk til nogen Lydighed og Tilbagegivelse af det røvede; dette
er det Resultat, som Gahler var kommet til ved at høre de forskellige
Meninger.
Gahler fortsætter:
>>Under disse Omstændigheder havde jeg meget ønsket, at Expeditionen fra København havde fulgt mine Raad om de indiske Varer;
det vilde have været et godt Kup for os. Skindvarer vilde ligeledes have
været en vigtig Artikel, da en stor Forsendelse af denne er bleven
plyndret paa Grænsen af Polen, hvor det altid vrimler med Tyve og
Røvere, og en anden Sending er forlist i det sorte Hav.<<
Skrivelsen ender med en stærk Ros af den ny Sultan og Meddelelse
om, at Gahler har sendt sin Draguemann til Dardanellerne for at afslutte Forhandlingen om Krigsskibenes Salut og Modtagelse.
Den 17 / 12 melder Gahler, at han har været til Audiens hos S~orviziren for at modtage Skrivelse til Kongen fra Sultanen om sin Tronbestigelse og Brev fra Storviziren til Bernstorff om det samme. Ceremoniellet var mindre end sidste Gang; han benyttede sine egne Equipager, og der blev ikke uddelt hverken Pelse eller Kaftaner; der serveredes Kaffe og Confiturer og gaves to broderede Lommetørklæder,
som blev stukne ind paa hans Bryst, en tvivlsom Høflighed paa en Tid,
hvor der hersker smitsomme Sygdomme. Til de to Draguema.nns uddeltes ligeledes Lommetørklæder men af mindre Værdi. Efter en slig
Audiens sender de fremmede Ministre den følgende Dag Presenter til
Storviziren og Ministrene.
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I December modtog Couturier i Marseille fra Handelsselskabet Factura over de Varer, der for dets Regning var indladet i >>Vesuvius<< tilligemed en Fortegnelse over, hvad der var indladet for Kongens Regning;
til Ladning for det i Stedet for >>De Tre Prinsesser<< fragtede Skib skulde
anvendes de 200,000 I. t., med hvilke Couturier & Comp. deltog i Foretagendet med de to Skibe; den første Mislyd i Foretagendet forekommer i samme Skrivelse: >>De spørger om Navnet paa >>Vesuvius<< Kaptajn
for at kunne assurere Deres Broders ¼ af Ladningen; Deres Broder er
Deltager i Foretagendet, og Selskabet har assureret Ladningen for
42,124 Rbd. og vil gøre det samme for det andet Skib, naar vi faar
Værdien opgivet; Deres Broder har ikke, som De udtaler ¼ af hvert
Skibs Ladning, han er Deltager i Foretagendet med de to Skibe og vil
faa sin Del af det samlede Udbytte. De kan indskibe Møbler og Provisioner til Hr. Gahler, men Intet hverken til den franske eller svenske
Minister. Det ledige Rum i Skibet kan De benytte til Varer for Deres
og vores fælles Regning; kun paa denne Maade kan vi tillade Dem at
indlade Varer og ikke for Deres egen Regning, hvad vi beklage.<< Umiddelbart efter melder Selskabet, at det har modtaget Couturier's Meddelelse om, at han istedetfor den kaprede >>De Tre Prinsesser<< har fragtet
Skibet >>Venskabet<<, Kapt. Wechl. Værdien af »Vesuvius<< Ladning plus
Assurance er 45,077 Rbd., Fragten 770 Rbd. pr. Maaned fra 1 / 9 til Ankomsten til Constantinopel. Værdien af Kongens Varer er 44,577 Rbd.;
de betaler ingen Fragt.
Atter nogle Dage senere meddeler Selskabet Couturier, at det har
modtaget Beretningen om hans Køb af 69 Foustager Sukker, 3 Baller
Indigo fra Carolina, 1 Balle Cochenille til ialt 48,651 I. t. og desuden
22 Baller Klæde, 7 Baller Indigo fra Set. Domingo, 4 Baller Cochenille
til ialt 57,1461. t.; Selskabet udtaler: >>Indigo fra Carolina er os ukendt; vi
haaber, den er god, men et eventuelt Tab bliver for Deres Regning.
Vi billiger Deres Sammensætning af >>Venskabet<<S Ladning og imødeser
Meddelelse om Deres Deltagelse i Foretagendet udover, hvad angaar
Couturier & Comp. i Constantinopel, dels for Modtagelsen af Deres
Tratter dels for Assurancens Skyld. Vi assurerer ikke, hvad Ladningens
Værdi overstiger 400,000 I. t., før vi høre, hvad Interesse De ellers har
i vort Foretagende.
Vi er glade over at erfare Deres Modtagelse af Hr. Munch og haaber,
at De tager Dem af hans Rejse til Constantinopel med >>Venskabet<<.
Som et Bevis for med hvor liden Energi der arbejdedes, skal nævnes,
at >>Vesuvius<< sejlede d. 9/ø og først d. 10/ 12 57 sender Selskabet til Couturier i Constantinopel Conossementer for Ladningen og meddeler, i
Modstrid med tidligere Ordre, at det ikke ønsker Returfragt med dets
Skibe; var >>De Tre Prinsesser<< ikke blevet kapret, skulde dette have haft
Returfragt, men Selskabet ønskede ikke Returfragt med fremmede Skibe,
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og bedre Forhold skulde afventes. Selskabet udtaler sin Tilfredshed med
C. 's Meddelelse af 10/ 10 om den ringe Tilførsel af Peber fra Holland.
Selskabet nævnede sit Afslag paa hans Broders Anmodning om i ,>Venskabet<< at indlade Varer for egen Regning, og at hvad der indlades for
mere end de 200,000 I. t., hvormed C. er interesseret, skal sælges for
Selskabets Regning og deltager i det samlede Udbytte af de to Skibe,
heri medregnet de eventuelle Returfragter. Selskabet skriver udtrykkeligt dette, da det finder C.'s Brev af 30/ 9 lidt utydelig om dette Spørgsmaal.
Den 13/ 12 57 skrev Bernstorff til Couturier i Constantinopel:
>>Jeg vil ikke gentage, hvad Direktionen for Selskabet har skrevet
til Deres Broder i Marseille, og hvorom De maaske allerede har faaet
Meddelelse, men jeg kan ikke undlade at forene mine Beklagelser med
Deres over, at vore Skibe gaar hjem uden Returladning, den første Gang
vort Flag vajer i Constantinopel. De har allerede erfaret, hvad der er
sket med >>De Tre Prinsesser<<. Dette Skib var bestemt til at afvente Returlast, men da Compagniet kun har sluttet Maanedsfragt til Constantinopel
med Skibene >>Vesuvius<< og >>Venskabet<<, kan intet af dem tage Returfragt.
Jeg vilde have ønsket, at man kunde have arrangeret det bedre, men
det var ikke muligt. De er altfor god Købmand, og De kjender altfor
godt alle Vanskelighederne ved et begyndende Handelsforetagende, til
at jeg vil opholde mig mere derved. Det forhindrer ikke, at jeg anerkender Fortjenesten af Deres Tilbud om at søge hurtigt at skaffe os
en fordelagtig Returladning; Selskabet kan ikke benytte sig af det
denne Gang, men jeg kan modtage det for en Sag, der angaar Kongen,
og hvis heldige Udfald kan bidrage mere end nogen anden Opmuntring
til Fremme og Lykke for denne Handel.
De vil allerede have erfaret, og Hr. Horn vil yderligere ved sin
Ankomst give Dem Oplysning om, at Kongen for at begunstige vore
Fabrikanter og for at vore Handlende skulde forstaa, hvad en Returladning fra Dem vilde være værd for dem, har ladet indlade for sin
Regning for 40,000 Rbd. Klæde og Stoffer fra vore Fabrikker.
Jeg ved godt, at man ikke maa regne at tjene paa Salget af Varer
lavede for vore Lande og ikke for Deres; jeg autoriserer Dem, da jeg
udtrykkeligt har søgt at calculere til en Pris, hvortil De kunde sælge
dem uden at tage Hensyn til de opgivne Priser, da Kongen foretrækker
at bære det eventuelle Tab fremfor at lade Varerne returnere.
Jeg overlader derfor med Tillid dette Salg helt til Deres Ledelse.
De ved bedre end jeg at gøre det Bedste ud af det, men da det er os om
at gøre, at Kongen intet Tab lider, eller at dette Tab bliver saa lille
som muligt, ønsker jeg, at det indkomne ved Salget af disse Varer anvendes til Indkøb af Returvarer, der indlades i Krigsskibene, hvorved
Kongen sparer Assurance og Fragt. De skal selv vælge de Varer, som
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De anser de fordelagtigste for os. Jeg ser godt, at denne Forretning
ikke kan gøres, uden at De staar i Forskud, da det neppe vil være muligt
strax at sælge de sendte Varer for contant Betaling. Det er ikke muligt
paa Forhaand at beregne Udbyttet af Salget, men da jeg antager, at
vi ikke risikerer noget ved at tage fra 30 a 40,000 pj. Returvarer, autoriserer jeg Dem til at anvende denne Sum til Indkøbet, vel underforstaaet
for det første, at De vil staa i Forskud for Beløbet og for det andet,
at denne Sag ikke hindrer Krigsskibenes Afgang i rette Tid.
Jeg havde ønsket at opnaa, at Selskabet havde tilstaaet, hvad De
har ansøgt det om, nemlig Indladning af Deres Varer, men Hr. Gahler
vil udførlig sige Dem de Grunde, hvorfor det er nægtet, og for hvilke
jeg har maattet bøje mig.
Alt hvad Deres Broder vil sende til Hr. Gå.hier skal blive modtaget,
men det vilde være altfor risikabelt i disse Tider at medtage det mindste
for fransk Regning, og jeg er overbevist om, at den franske Ambassadør
ikke vil tage ilde op, at man har forbudt at indlade Sager med hans
Adresse.<<
Samtidig skrev Bernstorff til Gahler:
>>Jeg vil svare Dem særlig paa Deres Brev af 17/ 10 angaaende den
Handel, som Selskabet forsøger at begynde paa Constantinopel, og jeg
foresætter mig at give Dem en almindelig Ide om dette Foretagende
og lade Dem forstaa, saavidt det kan gøres i et Brev, de Grunde, hvorfor
det ikke er udført bedre.
Det er Selskabet, som har paataget sig selv at begynde denne
Handel; da i det Øieblik, Traktaten var sluttet, alle vore Handlende
havde ikke alene sat deres Kapital i de løbende Forretninger forøgede
ved den nuværende Krig, men havde ogsaa begyndt en ny Handel med
vore vestindiske Øer, hvilken Handel sluger store Kapitaler og derfor
ikke levner de Handlende Midler til at deltage i den her omhandlede
Handel.
Selskabet har ved at forøge hin Handel med denne nye ikke villet
opgive eller formindske den, det allerede drev, og da det mente ikke
at kunne anvende mere end 100,000 Rbd., har det tilladt alle, der havde
Lyst at deltage, at subscribere for et Beløb efter Ønske. Jeg vil ikke
skjule for Dem, at kun Patriotisme har bevæget Direktionen til at indlade sig paa dette Foretagende og uden Støtte og Credit af Hs. Ex.
Baron de Dehn, Selskabets President, som til Støtte har vidst at formaa
d'Hrr. Wever og van Hummert at indtræde i Direktionen. Selskabet
alene havde ikke indladt sig derpaa, og De vilde have skabt en Handelstraktat, uden at have set ankomme noget dansk Koffardiskib. Vi er
ikke forbausede over, at Subscriptionen ikke har havt den Tilslutning,
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som man kunde have ventet i mindre vanskelige Tider. Vi har derfor
været nødsagede, tiltrods for Deres Raads Soliditet saavelsom Hr. Couturier's, trods det sikkre Udbytte man kunde paaregne, og trods hele
vor gode Villie, at indskrænke vort Foretagende efter Tid og Omstændigheder. At overlade Udrustningen af Skibet i Marseille til Huset Couturier var ikke gørligt for Øjeblikket; man havde med Rette kunnet
gøre os ansvarlig, hvis dette Skib var blevet skilt fra Krigsskibene og
faldet i Hænderne paa Englænderne.
Det er den samme Grund, som har bestemt Selskabet til ikke at
tillade, at man indlader i Marseille for d'Hrr. Couturier's Regning. Jeg
vilde have ønsket, at vi kunde have vist dem denne Imødekommenhed,
og Baron de Dehn og jeg vilde have havt saa megen Tillid til dem, at
de Varer, som de vilde sende fra Marseille, ikke vilde have skadet Salget
af vore. Hvad Deres Sager angaar, har Direktionen befalet, at medtage
alt, hvad Hr. Couturier vilde indlade til Dem, og med Deres Adresse
uden at fordre nogen Fragt, saaledes at det vil afhænge af ham deri
at indbefatte, hvad der er bestemt til Ministeren.
Da jeg ikke tvivler paa, at Hr. Couturier meddeler Dem det Brev,
som jeg sender ham idag, vil jeg ikke gentage her, hvad jeg svarer ham
om Returladningen, heller ikke om det, som De modtager for Kongens
Regning. De vil forstaa, at om end dette sidste ikke er det vigtigste,
-vil den ny Handels gode Res~ltat afhænge for en stor Deel af Udfaldet
.af Salget af det.
!øvrigt vær uden Mistillid, vi vil gøre, hvad vi kan, og hvad Om,stændighederne vil tillade. Ingen ligger dette mere paa Hjerte end Selskabets President, og De kan være overbevist om, at hvad der ikke er
gjort, har ikke kunnet gøres.
Efter at have fyldigt talt om Handelen, tilføjer jeg nogle Ord med
min Haand for at sige Dem, at jeg er glad for, at De er tilfreds med
mig; jeg skal gøre, hvad jeg kan, for at De fremdeles kan være det.
De forestiller Dem ikke de Vanskeligheder, der har været at overvinde
-ved Ordningen af dette Foretagende, men hverken De eller Hr. Couturier maa blive utaalmodige. Alt vil for Fremtiden gaa bedre.
Jeg haaber, at Deres Sønner og Hr. Horn er ankomne, før De faar
dette Brev.
Om faa Dage vil De modtage Deres Creditiver; for nogle Uger siden
har vi sendt Dem Zobelskind, og vi har endelig faaet for 1385 Rubler
sorte Ræveskind fra Rusland, som jeg ligeledes sender saa snart som
mulig. De skal gøre den Anvendelse af dem, som er fordelagtigst for
Kongens Tjeneste enten ved derved at spare andre Presenter eller ved
.at sælge dem for Kongens Regning.<<
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Den 24 / 1 58 ankom Krigsskibene til Constantinopel tilligemed de to
Handelsskibe. Gahler melder, at de har vakt megen Opsigt, hvad han
betragter som et godt Omen og til stor Fordel for Kongens Undersaatter.
Den franske Minister indbød de danske Officerer til Middag og
Dagen efter de, der ved Vagttjeneste havde været forhindret i at deltage.
Kort efter Ankomsten udbrød en Sygdom i Linieskibet >>N eptuil((, der
blev saa alvorlig, at det var nødvendigt at leje et Hospitalskib; da
Skibene senere forlod Constantinopel var Sygdommen standset, men der
var indtruffet 41 Dødsfald, hvoriblandt Flagkaptajnen, Kaptajn
Fontenay.
Den 4 / 2 melder Bernstorff, at en Pakke med Breve og Gahler's
Kreditiv er bleven borte i Nærheden af Bremen, men at det bortkomne
snarest skal blive erstattet.
Den foran omtalte Meddelelse om ingen Returfragt var en stor
Skuffelse for Couturier; den 13/ 2 58 skrev han til Bernstorff:
>>Den Uvidenhed, hvori Selskabet har ladet mig være med Hensyn
til Skibet >>Vesuvius<< Befragtning, havde faaet mig til at tro, at dette
Skib var bestemt til at returnere til København; denne Tanke satte
mig i den højeste Forlegenhed, da jeg var uden Ordre og uden Penge
for at skaffe Returladning; jeg frygtede for at raade Bod herpaa, at
jeg maatte fremskynde Salget til reduceret Pris af de Varer, der er
sendt mig, købe til Overpris Returvarer og undgaa alt, der kunde lade
Skibet miste unyttig Tid; alle disse Ubehageligheder er hævede ved Selskabets Beslutning om først at lade Skibet returnere ved dette Aars
Slutning. Den eneste Ulempe herved er, at da den Plan, som jeg havde
tilladt mig at foreslaa for Returladningerne, ikke er bleven fulgt, vil
Compagniet være længere om at sætte sig ind i denne Handelsforretning.
Det er jo endelig ingen Skade til at gaa langsomt frem og maaske at
udsætte vil give bedre Resultat. Jeg vilde have havt Utak for min Iver,
hvis jeg, som jeg havde den Ære at meddele Ds. Ex., havde staaet i
Forskud og købt et Parti tørrede Frugter i Smyrna, som idag havde
ligget der for min Regning. Efter nøjere Overvejelse lod jeg være, og
Begivenhederne have vist, at jeg handlede rigtigt.
Ved Modtagelsen af Ds. Ex. Brev af 13 / 12 forsikrede jeg Hr. Gahler,
at jeg var meget smigret ved at kunne staa i Forskud for Kongen, at
det kun afhang af Kommandør Liitzow, hvorvidt jeg kunde udføre,
hvad De havde paalagt mig. Som Følge deraf meddelte jeg sammen
med Hr. Gahler Kommandør Liitzow den Ordre, jeg havde faaet til at
indskibe paa Krigsskibene de Varer, jeg fandt passende at købe for Hs.
Majestæts Regning, som Forskud paa Udbyttet ved Salget af de Varer,
der er sendt mig for Allerhøjstsammes Regning med Skibet >>Vesuvius<<.
Da jeg havde den Tanke, at anvende til en enkelt Sort Varer den
5
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Sum, som Ds. Ex. stillede til min Raadighed, gav jeg Kommandøren
en detailleret Opgørelse af, hvad jeg vilde købe og indlade, hvorpaa
han svarede mig, at han ikke kunde indlade den nævnte Vare uden at
desarmere de to Skibe, og at han udsatte sig for at mangle Plads til
Proviant og navnlig Vand. Kommandøren indskrænkede sig ikke til
denne mundtlige Besked, han vilde, at jeg besaa Skibene lige til Bunden
af Lasten, og· efter at have gjort dette, maa jeg indrømme, at det vilde
være vanskeligt for Skibene at tage saa store Ladninger. Jeg besluttede
derfor at indskrænke mig til fine Varer eller Varer af ringe Volumen,
som Silke, Kamelhaar, Bomuldstraad, tørrede Frugter etc., men en
Betragtning efter moden Overvejelse har standset mig; vi har opgjort
Regnskabet og udfundet, at Hs. Majestæt ikke vilde have noget Udbytte af de nævnte Varer.
Vi har beregnet, at Skibene vilde miste en Tid af 2 Maaneder, dels
ved at vente paa Varerne i Smyrna, dels ved det Tillæg i Karantainen,
de vilde faa i Europa og endelig Ind- og dskibning af Varerne.
Dette Tidstab vilde volde Skibene en extra Udgift af c. 20,000 pj.,
da efter Kommandør Ltitzow's Opgivende Skibene koster 1000 danske
Daler om Maaneden; hvis jeg altsaa indladede for 40,000 pj. Varer, og
disse Varer gav 30 °lo Udbytte, hvad der vilde være meget gunstigt,
vilde Kongen yderligere tabe ved Skibenes extra Udgifter, og disse
kunde blive betydelige ved et højst sandsynligt større Tidstab.
Der er endnu Faren ved smitsomme Sygdomme, som vilde forøge
Skibenes Karantaine overalt med deraf følgende Udgifter.
Jeg er vis paa, at Ds. Ex. vil bifalde disse Grunde, beklage mig
og forstaa, at jeg er ulykkelig over ved denne Lejlighed ikke at kunne
vise min Iver for Kongens Tjeneste og min Bestræbelse for at udføre
Ds. Ex. Ordre.
Jeg var lidt forberedt med Hensyn til de Klædesorter, der fabrikeres i Danmark, men efter Prøverne at dømme er de meget forskellige
fra, hvad jeg havde ventet; jeg ser strax af Prøverne, at det ikke vilde
være vanskeligt at benytte de danske Klædefabrikker, men der fordredes
dertil Tid, Omhyggelighed og sandsynligvis lidt Udgift; jeg taler endnu
kun om Prøverne, thi skønt det er 20 Dage siden Skibene ankom, har
det været fuldstændigt umuligt at udlosse dem paa Grund af Kulde
og daarligt Vejr siden deres Ankomst.
Jeg ser med Tilfredshed, at Ds. Ex. forstaar, at Klædevarerne ikke
kan sælges uden Tab; de er dyre og egner sig ikke for Folk her; Ds. Ex.
har overladt mig at sælge dem, og jeg kan forsikre, at jeg skal gøre
mit Bedste for at Tabet bliver saa lille som muligt.
Jeg tror, at Stofferne skaffer mig mere Ulejlighed end Klædevarerne.
Silketøj fabrikeres paa Schio; og en Forstaaelse mellem Fabrikanterne
og Købmændene derfra skaber næsten uoverstigelige Hindringer for
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Salget, saa at franske, engelske og itålienske Købmænd tidt sælger med
Tab. Jeg skal gøre for denne Vare som for alle de andre, hvad der
er muligt.
Jeg tager mig den Frihed at vedlægge mit Brev til Handelsselskabet;
dette vil fra den fri Mand, jeg er, gøre mig til den fuldstændigste Slave;
det vil, at jeg har paataget mig Forpligtelser, paa hvilke jeg aldrig har
tænkt; dets Mening er, at jeg er til dets fuldstændigste Raadighed og
ligeledes for en ubegrændset Tid de 200,000 l. t., jeg har sat i dets første
Foretagende; jeg tager mig den Frihed at forklare Ds. Ex. alt, hvad
der er foregaaet, og jeg skal sige Dem alt, hvad jeg kan gøre i Fremtiden; jeg vover at tale til Ds. Ex. som en Søn til sin Fader.
Da Hr. Gå.hier foreslog mig at interessere mig for det Foretagende,
som nu udføres, samtykkede jeg mindre for min egen Interesse end for
at føje Hr. Gå.hier, hvem jeg aldrig har nægtet Noget, og yderligere for
at opmuntre Københavns Købmænd til at deltage i en Sag af Betydning. Jeg gav mit Samtykke paa de detaillerede Betingelser, som findes
i den vedlagte Extrakt, og med den udtrykkelige Tilføjelse, at jeg havde
Intet at gøre med ændrede Bestemmelser.
Hvorledes kan et Kompagni tænke sig, at en lille Forretningsmand, som er det ukendt, vil deltage flere Gange i en fremmed Forsøgshandel, som det selv er ukendt med, medens det selv har en stor fordelagtig Handel, hvis Trivsel det er forpligtiget til nøje at følge.
Det kunde synes som Uvillie fra min Side, at jeg ikke vilde deltage
i Returforretningen, men Ds. Ex., der altid er retsindig, vil finde, derom
er jeg overbevist, mine Grunde rigtige og plausible.
Jeg er Franskmand, og som saadan er jeg etableret her som de
andre Købmænd af min Nation, hvis Antal er bestemt af Handelskammeret i Marseille, bekræftet af Ministeren; det er ikke forbudt mig
ligesaa lidt som de Andre at følge den udenlandske Handel; men det
vilde hænde mig, hvad der er hændet andre, hvis jeg ved at deltage i
et eller andet udenlandsk Handelsforetagende, forsømte eller opgav mit
Fædreland, fra hvilket jeg har Tilladelse til at residere her, jeg vilde
risikere at miste min Ret til Etablering her. Ds. Ex. forstaar, at den
franske Handel, der er vigtig for mig, nødvendigvis vilde blive indskrænket, hvis jeg var nødt til, som Selskabet synes at fordre, at lade
den Kapital paa 200,000 l. t., jeg har sat i det første Foretagende, blive
staaende paa ubegrændset Tid; jeg maatte have forstaaet slet min
Interesse for at gaa ind paa et sligt Arrangement, thi Ds. Ex. vil forstaa, at denne Sum paa 200,000 l. t. er meget betydelig for en lille Forretningsmand som jeg. Jeg vil lige saa ofte, man vil tillade mig det,
have stor Interesse i de Expeditioner, som sendes fra København til
denne Plads, men jeg hverken kan eller bør gaa længere, uden at risikere at vække mine Landsmænds J alusie og Misundelse og selv gaa fallit.
5*
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Jeg kan forsikre Ds. Ex., at jeg sammen med min Broder i Marseille har gjort en virkelig Anstrængelse for dette Foretagende; det vilde
være urigtigt at fortryde det, da det er uden for al Tvivl, at denne
Anstrængelse, jeg tager Hr. Gahler til Vidne, har bidraget til at give
denne første Forretning den Anseelse, som den behøvede, af alle de
Grunde som Ds. Ex. kender; men af den Grund maa man ikke forlange
ud over, hvad jeg kan.
Det er min Hensigt, mit Ønske og min Villie med alle mine svage
Evner, med al min Viden, med alt mit Arbejde og af alle Kræfter at
hjælpe alle de Foretagender, som Handelsselskabet vil udføre i dette
Land. Jeg udtaler til Ds. Ex., at jeg bliver her for Deres Skyld; min
yngre Broder, som i fire Aar har arbejdet sammen med mig, har en ny
Tilladelse til at nedsætte sig her; jeg har ikke villet meddele ham den
endnu, skønt min Familie, som ser mig i en Alder, hvor jeg skulde
vende tilbage til Fædrelandet, kalder mig indstændigt til Frankrig. Jeg
betragter det som min Ære og P ligt at bringe Danmarks Handel paa
Levanten i god Gang, hvorefter jeg synes ikke at have mere at ønske.<<
Det ovenomtalte Brev fra Couturier til Handelsselskabet er følgende:

>>Vi har kun fremsat Sagen rigtig og sand, naar vi har havt den
Ære at udtale, at det vilde have været til stor Skade for os, hvis d'Hrr.
havde fastholdt Deres Bestemmelse om kun at tillade Hr. Couturier i
Marseille at indskibe Selskabets Varer; vi kan i saa Henseende henholde
os til, hvad vi i sin Tid har udtalt til Hs. Ex. Grev Bernstorff og tage
til Vidne paa alt, hvad vi har sagt, Hr. Envoye de Gahler; da vi har
havt den Ære at kunne forklare os mundtlig, har vi kunnet gøre det
nøjagtigere, end vi maaske har gjort det for Hs. Ex. Grev Bernstorff.
Da der var Tale om den Plan, som De nu har udført, pousserede
vi ikke Forretningen i Marseille til det Punkt, hvor den nu er, og vi
regnede paa at udføre den ved Hjælp af nogle af vore Venner, fordi
vi frygtede med Grund at svække Deres Interesse ved et for stort Foretagende i en Handel, som vi troede var Dem ukendt og fremmed. I
denne Tanke skrev vi til Hr. Gahler og senere til Grev Bernstorff, hvorvidt de fandt det a propos, om vi overtog for os alene Foretagendet
fra Marseille, forudsat at det blev os tilladt at lade et Skib under vort
Navn og dansk Skib, og at dette Skib blev escorteret af Krigsskibene;
disse Forsigtighedsregler var nødvendige af de Grunde, som De kender;
da vi imidlertid interesserede os for Deres Fordel og havde Ønsket om,
at Deres første Foretagende maatte lykkes, bemærkede vi til Hr. Gahler,
at da det kunde hænde, at Ladningen fra København gav Tab, og dette
kunde standse Lysten til at fortsætte Handelen, foreslog vi for at imødegaa dette Tab, (som vi haaber ikke kommer, men som kunde komme),

Danske Handelsforsøg paa Levanten.

67

at De blev Interessent i Ladningen fra Marseille, som med mindre lndtræffelsen af ganske extraordinaire Begivenheder skulde ved sit Udbytte dække det eventuelle Tab. Da dette var fastslaaet, vedtog vi
endnu for at begunstige Deres Foretagende ikke alene at standse al
vor Handel i Marseille, men vi vilde standse, saa vidt det var muligt,
vore Correspondenters Foretagender. Disse Beslutninger blev gjennemførte med den strengeste Samvittighedsfuldhed, saa streng, at det sidste
Aar er gaaet, uden at vi har foretaget noget nævneværdigt, og uden
at vi har benyttet os af Chancer og i Særdeleshed af en Convoy, der
gik til Smyrna under Escorte af 3 franske Linieskibe og 4 Fregatter.
Hr. Envoye de Gahler (hvem vi har meddelt nogle af de Handelsforetagender, som vi gjorde under den sidste Krig under svensk Flag)
vilde, for at vi holdtes skadesløse i vore egne Forretninger, tillade os
at indlade under sit Navn de Varer, som vor Broder i Marseille og vore
Correspondenter havde sendt, efter at vi havde forsikret dem, at de
med fuld Sikkerhed kunde indlades paa Skibet, som ladede i Marseille,
og Envoyeen skrev overeenstemmende hermed til Konsul Ployart. Det
er, mine Herrer, Oprindelsen og Grunden til, hvad der skulde være sket
i Marseille under Hr. Gahlers Navn; han var overbevist om, at det var
nødvendigt for Deres egen Fordel, for Flagets Ære og for den Glands,
som den Debut, De har gjort her, fordrede. Jeg tror, at vi endnu af
flere Grunde fortjener den Velvillie, . han i denne Henseende vilde
vise os.
Alt dette, mine Herrer, behandlede De med nogen Mistænkelighed,
som vi maa bøje os for, men som ikke var begrundet; vi kunne forsikre Dem med den Redelighed, som vi gør os til af, at vi aldrig har
havt Tanken om et dobbelt Foretagende i den samme Vare, hvis vi
ikke havde troet det analogt og selv nødvendigt eller til Fordel for
Deres Interesser.
Efter alt dette har De tilladt vor Broder at indlade foruden efter
Planen med de 400,000 I. t. Varer for en Sum, han selv bestemte; vor
Broder og vi har forstaaet, (og henset til, hvad der var passeret, kunde
vi ikke forstaa det anderledes), at for at Sagerne skulde være i den
bedste Orden og uden at skabe nogen Ubehagelighed, havde De tilladt,
at han benyttede for sig og sine Venner Deres Navn istedet for Hr.
de Gahler's og paa samme Maade som Mængde af Købmænd i Marseille, og vi selv har gjort det flere Gange med Købmænd fra Sverrig,
Amsterdam, Venedig og Livorno. Det er i Tillid hertil, at vore Correspondenter har fulgt vor Opfordring. De forstaar vel, mine Herrer, at
vi vilde tabe al Agtelse og Tillid hos dem, hvis vi nu fremstillede dem
Deres Interesser paa en hel anden Maade, end der tidligere er sagt til
dem, og som de har forstaaet det. Vi kan ikke med Ære og Samvittighed og efter Handelscoutume engagere dem i en Forretning, som de
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aldrig har tænkt paa at befatte sig med, og forandre alle de Dispositioner,
de har truffet.
Hvis De, mine Herrer, vilde undersøge vor Stilling med Deres Indsigts Overlegenhed og uden Partiskhed og til samme Tid en Commissionairs Forpligtelser ligeoverfor sin Commitent, vil De indrømme, at
De fordrer for meget af os, og fordrer, hvad der aldrig var og aldrig
vil være i vor Magt at udføre.
Jeg kommer nu til, hvad angaar vor egen Interesse; om de 200,000
I. t. har vi aldrig udtalt os tvetydig; da Hr. de Gahler opfordrede os
dertil, deltog vi med den nævnte Sum i Deres Foretagende; vi udtalte,
som vi har nævnt i vort Brev af 30te September, at vort Engagement
kun gjaldt forsaavidt, som de to Ladninger fra København og Marseille
blev afsendt, og at vi paa ingen Maade var interesserede i Returladningerne til København; vi vilde være gaaede fra vor Virksomhed, og vi
havde indladt os paa mere end vi kunde, hvis vi havde truffet andre
Dispositioner.
Hvorledes vil virkelig d'Hrr. af smaa Købmænd som vi, der er
tvungne til at følge en betydelig Handel i Frankrig, hvorledes er det
muligt, siger vi, at vi skulde udtage af denne Handel en saa betydelig
Sum som 200,000 1. t. for at sætte den i et Foretagende, som vi kun
kunde følge, naar De vilde det; der vilde deraf følge, at vi var engagerede uden at vide det, uden at ville det i et Foretagende paa længere
Sigt, end vi kunde; endvidere uden at vi kendte, hvori Midlerne, Udstrækningen, Prerogativerne eller Risicoen ved vor Deltagelse bestod.
Vi beder Dem undskylde vor Uvidenhed, men det synes os udenfor
enhver Regel, thi i enhver Forretning mellem to ligestillede Individer,
bør de loyalt kende hvorfor, og den gensidige Forpligtelse de indgaar
for, før de binder sig, at discutere og overveje Fordelene og Risicoen
ved Foretagendet.
Hvad vi kan have den Ære udtrykkeligt at forsikre Dem er, at
vi skal hjælpe Dem med al vor Viden, al vor Indsigt og alt vort Arbejde
i Deres udførte og fremtidige Foretagender. For at overbevise d'Hrr.
om, at vi ivrigt ønsker, at De skal se Virkningerne af vor Interesse
for Deres Sag, har vi idag havt den Ære at skrive til Hs. Ex. Grev
Bernstorff for at gøre ham et Forslag, som angaar Dem, hvis det ikke
fordrer en vis Diskretion ved den Skade, det kunde gøre os, om hvad
vi foreslaa, røbedes for tidlig.
Vi tale ikke mere om de Forandringer, De har gjort i de Dispositioner for den Interesse, vi regnede at have i de to Ladninger; vor Hensigt var, som vi har havt den Ære at skrive, at have 100,000 1. t. i
>>Vesuvius<< og ligesaameget i >>Venskabet<<.<<
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Den 16/ 2 skrev Gahler til Bernstorff, at han haabede det bedste,
at de to Skibes Ladning vilde blive en god Forretning, men havde kun
ringe Haab for Varerne købte for Kongens Regning; Klædesorterne og
Stofferne passede ikke rigtig for Smagen der, og Varerne var købt alt
for dyrt til der at give nogen Indtægt ved Salget; Couturier vilde imidlertid gøre sit Bedste for Sagen.
Gahler kommer tilbage til sin Skrivelse af 13/ 2 og beder Bernstorff
tage sig af Couturier's Sag og tilføjer, at det hele maa bero paa en Misforstaaelse, da det sikkert ikke har været Handelsselskabets Mening.
Trods de strenge Forbudsordrer indskibede Brødrene Couturier
Varer for egen Regning i >>Venskabet<<; Efterretningen vakte den største
Uvillie hos Selskabet, der kort meddeltes Couturier i Skrivelse af 21 / 1 58,
men det er først i Skrivelse af 10/ 4 , at Selskabet udtaler sig udførligere
om Sagen.
Den 26 / 2 blev Gahler modtaget af Storviziren i Anledning af sin
Udnævnelse til Envoye Extraordinaire og for Afleveringen af de i den
Anledning udfærdigede Skrivelser. Ceremoniellet og Følget var endnu
fyldigere end ved tidligere Lejligheder; Kommandørerne Ltitzow og
Fischer, Horn og Gahler's Søn ledsagede Ministeren.
Efter Udvexlingen af de obligate Taler og Afleveringen af Brevene,
blev Gahler iført den Pels, der tildeles Ambassadører, nemlig en Kappe
af rødligt Klæde med vide Ærmer foret med Zobelskind; Ltitzow og
Fischer fik Hermelinpelse, Horn og Gahler's Søn Kapper af et fint uldent
Stof broderet med Guldtraad, saaledes som Hofmændene bærer dem i
Seraillet, og Officererne i Følget fik Kerreskis (Kaftaner); der skulde
have været uddelt 40 af disse, men ved denne Lejlighed som ved tidligere manglede der nogle, der var stjaalne af dem, der havde denne
Sag under sig, og der synes ikke at være Midler til at forhindre det.
Før Audiensen havde Gahler haft lange Debatter om, hvor mange Hermelinpelse og Kerreskis der skulde gives; Gahler fordrede henholdsvis
3 og 7; den sidste Debat naaede langt ud paa Natten før Audiensen,
men uden Resultat for Gahler, der havde forlangt, hvad der gaves ved
den franske Ambassadør Vergumes Audiens. Ved sin Passage forbi de
danske Krigsskibe blev Gahler saluteret fra disse.
Gahler's Audiens hos Sultanen var fastsat til Tirsdag den 22/ 2 og
han skriver herom til Bernstorff:
>>Om Morgenen tidlig fik jeg Bud fra Portens Draguemann, at han
havde noget fra Storviziren at meddele og bad mig strax sende ham
en Hest. Draguemann kom; han begyndte med en Lykønskning fra
Storviziren og de andre Ministre til min første Audients, det havde været
Storviziren en stor Glæde at vise mig alle de Æresbevisninger, som med
Rette skyldtes mit Hof og min Person, og at jeg skulde have alle Beviser
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paa det oprigtige Venskab og Agtelse, han altid havde vist mig, men
samtidig var Draguemann fortvivlet over at skulle meddele mig saavel
som de øvrige fremmede Ministre en Nyhed, som vilde være mig en
Skuffelse og gøre mig ondt. Det var, at Sultanen, opmærksom for at
følge alle de gamle Skikke fastsatte og respekterede under hans afdøde
Faders Regering og selvfølgelig afskaffe alle de nye senere indførte,
havde ved Daggry sendt en Hatticherif til Storviziren med en kejserlig
Ordre, der afskaffede for bestandig for enhver Minister, hvad Hof han
end representerede, Æresbevisningen med Pelse.
Jeg overlader til Ds. Ex. at forestille Dem, hvad i dette Øjeblik
maatte være min Forbauselse og min Sindsstemning. Ude af Stand til
at beskrive dem, mangler jeg dertil Tid til at detaillere alt, hvad der
idag foregik mellem Portens Draguemann og mig, hvilke var de Moddemonstrationer, jeg strax lod gøre Ministeriet, og hvorledes de modtages. Stoffet er saa rigt, at jeg er nødt til at indskrænke mig til, hvad
Tiden tillader. Sagen var delikat og presserende. Jeg maatte bestemme
mig til enten at gaa til Audientsen, saaledes som man havde ordnet
den eller nægte at gaa. Hvormange Overvejelser maatte der ikke gøres
i dette kritiske Øjeblik. Efter at have taget min Bestemmelse efter Tid
og Omstændigheder, lod jeg Portens Draguemann gentage Budskabet,
hvorefter jeg svarede, at hvis han virkelig havde Ordre til at bringe
den samme Bestemmelse til de fremmede Ministre uden Undtagelse og
til hver enkelt, kunde jeg kun rette mig efter deres Svar, og hvis ingen
af dem protesterede, og denne ny Anordning var et Ceremoniel saaledes
fastsat for bestandig, at det ikke kunde blive forandret til Gunst for
et fremmed Hof, saa jeg godt, at det kunde betragtes som den sidst
tilkomne Bestemmelse om en Skik, hvortil Sultanen var Herre hos sig
selv, og at den ligestillede mig med alle Ministrene af hvad Rang, fra
hvilken Magt de var, og hvad Anciennitet de havde ved dette Hof,
men ligeledes, at Porten i det foreliggende Tilfælde ikke vilde forlange
noget af mig alene, som ikke svarede til dens egen Værdighed og til
en høj Fyrstes som Kongen min Herre; Draguemanns Svar lader mig
have saa meget mindre at ønske i denne Sag, som han tilføjede paa
Portens Vegne de stærkeste Forsikringer om et oprigtigt Venskab, den
dybeste Højagtelse for Hs. Maj. og en afgjort Hengivenhed for mig;
dertil kom de højtideligste Forsikringer om den ukrænkelige Bestemmelse mod Genindførelse af Skikken med Kaftans. Draguemann forlod
mig ved Middagstid og begav sig fra mig til de fremmede Ministre uden
en eneste Undtagelse. Jeg paa min Side sendte min Draguemann til
Porten, hvor efter nogle Indvendinger, som jeg lod ham gøre, man gentog ordret det Budskab, de Forsikringer og de Forpligtelser Portens
Draguemann havde bragt.<<
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Gahler fortæller endvidere, hvorledes alle de fremmede Ministre billigede, hvad han havde gjort, og haaber, at Bernstorff ligeledes vil
billige det.
Om Audiensen beretter Gahler om alt Personel, der fungerede i
den Anledning, og om hvorledes han efter en lang Vandring gennem en
Mængde Sale kom ind i Divan-Salen og det der udfoldede CeremonieL
Derefter fortsætter han:
>>Reis Effendi rækker Storviziren >>Talkis<< eller den Skrivelse, hvorved denne paany ansøger Sultanen om Audients for Kongens Minister.
Denne Ansøgning er forseglet og bæres med megen Ceremonie; alle bevare den dybeste Tavshed, indtil Svaret kommer, hvilket angives ved
Marchalstavenes Slag i Gulvet, hvorpaa Storviziren rejser sig, gaar
Svaret imøde, tager imod det, vender tilbage til sin Plads, bliver staaende, aabner Brevet ceremonielt, som jeg ved tidligere Lejligheder harbeskrevet og stikker det ind paa Brystet; derefter foregik Vaskning af
Hænderne før Maaltidet. Bordene er dækkede, det første for Storviziren,
det andet for Admiralen, det tredie for Cadelesquiers, det fjerde for
Skatmesteren og det femte for Nichandgi; jeg placerede mig ved det
første ligeoverfor Storviziren, Ltitzow og Fischer ved det andet, Moltke
(en lige ankommen Attache) og tre Officerer ved det tredie o. s. v. Disse
Borde er store Sølvbakker stillede paa kunstnerisk udskaarne Taburetterog ved slige Lejligheder forhøjede, for at Siddende paa Taburetter kunne
spise ved dem. Middagen tog en halv Time, skønt jeg anslaar Retternes
Antal til 50 a 60; en Mængde Brød er lagt uden om Bakken. Ved hverCouvert er der kun en Skildpadde- eller Perlernorske med Ibenholtskaft
for de flydende Ting, for de øvrige Retter bruger man Fingrene, og to
eller tre Mundfulde i det højeste tager man af hver Ret. Tyrkerne bruger
ikke Dug, de har som Serviette kun en lille Klud af Silke og Lærred
og dertil et stort Silkelommetørklæde, som man tager om Livet som et
Forklæde. Da under Maaltidet Storviziren ikke saa Moltke ved Capitan
Pascha's Bord, som han havde befalet, og da han ikke kunde se ham
ved Skatmesterens Bord, sendte han sin Draguemann afsted, og da
denne havde meldt ham, hvor Greven sad, vilde han vide, hvorfor han
ikke havde sat sig ved Capitan Pascha's Bord, og om han spiste med
Appetit; med andre Ord, man kan ikke være høfligere og opmærksommere
end denne Minister.
Efter Maaltidet serveredes Sorbet og derefter var igen Haandvask_
Lidt efter førte man mig hen til Indgangen til Storvizirens Audientssal, og man iførte mig en Kaftan med Blomster, i Sølv og Guld, og mit
Følge almindelige Kaftans. Nogen Tid efter begav Storviziren og Capitan
Pascha sig ind i Audientssalen, og nogle Øjeblikke efter blev jeg ført
ind tillige med mit ti Mand stærke Følge. Ved Indgangen til Salen
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gjorde jeg mit første Buk og mit andet, da jeg var fem Skridt fra Sultanen; Salen er kvadratisk omtrent ni eller ti Alen, faar kun Lys fra
to smaa Vinduer, hvor Lyset ifølge Etiketten blev formindsket ved fortrukne Gardiner. Tronen er paa den Side, der er modsat Indgangen;
det er en en Alen høj Estrade, som indtager en Fjerdedel af Salen. Tronhimlen bæres af Kolonner, hvorimellem Guirlander. Det hele er rigt
udstyret med massivt Sølv, og Broderi i Guld og Perler. Sultanen sad
paa Kanten af Tronen paa christen Maade, paa Kolonnen til højre hang
hans Sabel, til højre for ham laa to Turbaner med kostbare Agraffer,
Sablen og Gehænget var ligeledes rigt udstyrede; Sultanen havde en
meget smuk Agraf i sin Turban, og nogle meget kostbare paa sin Klædning. Til højre for Tronen stod Storviziren og Capitan Pascha, til venstre
Chefen for Eunukerne tillige med flere af Seraillets Dignitarier. Efter
min Tale, holdt paa Dansk, afleverede jeg Kongens Brev, der gik fra
Haand til Haand til Storviziren, der lagde det paa Estraden ved Siden
af Sultanen. Efter at Sultanen havde sagt nogle Ord til Storviziren,
svarede denne ifølge Etiketten paa min Tale, og efter at Portens Draguemann havde paa italiensk gengivet mig Talen, bukkede jeg, og vi
forlod Audientssalen. Jeg glemte at fortælle, at under Maaltidet var
Kongens Presenter udstillede i et Galleri, der fører til Sultanens Værelser;
Sultanen havde set dem, og efter Audientsen vilde de blive ham viste
Stykke for Stykke. Det udførlige Ceremoniel iagttoges ved min Afsked.<<
Brevet ender med en Lovtale over Storviziren.
Den 27 / 3 58 lettede Krigsskibene, afgik til Smyrna, ankom dertil d. ¼
og ankrede Dagen efter i Havnen; Sundhedstilstanden var god undtagen for Kommandør Ltitzow's Vedkommende. Koffardiskibenes Salut
besvarede Krigsskibene med 17 Skud og saluterede derefter Hr. de
Hochepied, som varetager de danske Interesser, og medens samtlige
fremmede Konsuler aflagde Visit Dagen derefter, nødte Ltitzow's Befindende ham til at blive ombord, hvorfor Kommandør Fischer med
flere Officerer aflagde Besøg hos Hr. de Hochepied, hvor alle de fremmede Konsuler sendte deres Draguemanns og flagede. Fischer sendte
Officerer til alle Konsulerne som Tak.
Den 14/ 2 indsendte Gahler Skrivelser fra Sultanen og Storviziren til
Kongen og en til Bernstorff fra Storviziren.
Den 4 / 4 1758 skrev den fornævnte Munch fra Constantinopel til
Bernstorff:
>>Den 13/ 6 57 skrev jeg et Brev fra Livorno til Commercecollegiet,
hvoraf Ds. _Ex. er værdigt Medlem.
Dette Brev gav en Fremstilling af Handelen paa Levanten saaledes,
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som jeg havde iagttaget den i Livorno og Marseille; jeg tvivler ikke
om, at dette Brev er modtaget, skønt det ikke har behaget Commercecollegiet at beære mig med nogle Linier som Svar, hvad lader mig befrygte nogen Uvillie mod min Person, eller at min Skrivelse ikke har
svaret til, hvad man ventede af mig; hvis mit Brev skulde være gaaet
tabt, kan jeg give en Copie deraf, ligesom Ds. Ex. kunde lade sig give
en Copie af den Skrivelse, hvorefter jeg har begivet mig hertil for sammen med d'Hrr. Couturier at arbejde for vor Handels Fremgang; men
det vil neppe lykkes os for de forskellige Klædesorter, der var indladte
i >>Vesuvius<< for Hs. Majestæt Kongens Regning; disse vil give et overvættes Tab af 50 °/0 , da Stykkerne i den samme Balle og især de simplere
Sorter ikke var af samme Kvalitet foruden andre Fejl altfor omstændelige til at behandle i et Brev.
Deres Excellence har befalet, at disse Klædesorter skulde sælges
saa fordelagtigt som muligt, men da der er Udsigt til et saa betydeligt
Tab, maa vi have mere præcise Ordrer fra Hs. Maj. Imens vil vi assortere dem paa en Maade, der falder mere sammen med den lokale Smag,
for hvis det er muligt at gøre det bedst mulige ud af det.
Med Krigsskibene, som afgik til Smyrna, har vi sendt Prøver af
Klæde passende for Stedet.<<
Skønt Gahler tidligere havde ment, at det hastede ikke med Opr ettelse af Konsulater, skrev han d. 1 ¼ 58 til Bernstorff:
>>Brødrene d'Hrr. Chassaud, som jeg har havt den Ære tidligere at
nævne for Ds. Ex., har· i Anledning af vor begyndte Handel paa Constantinopel paany gjort mig Forslag angaaende Konsulatet i Smyrna;
den ældste af de to Brødre, kaldet Gabriel, tilbyder at overtage Konsulatet for et ja selv to Aar uden andet Vederlag end Halvdelen af
Konsulatgebyrerne for fremmede Varer indladte paa vore Skibe eller
fordelt efter Hs. Maj. Bestemmelse. Til denne Pris synes mig Tilbudet
rimeligt og fordelagtigt, og jeg skylder Hr. Chassaud at udtale, at siden
jeg kender ham nøjere, erklærer jeg, at det er en meget honnet Mand,
dygtig og interesseret for vore Interesser, og som har et nøje Kendskab
til den Handel, der gøres mellem dette Riges Undersaatter og de vigtigste
Havne i Italien. D'Hrr. Chassaud indskrænker sig ikke til dette ene
Forslag, den Yngste Jean Baptiste forpligter sig til, hvis Hs. Maj. samtykker deri, at begive sig til København for at give Ds. Ex. eller Commercecollegiet alle de Oplysninger, man kunde ønske, for en solid Oprettelse af vor Handel i dette Land; de er ligesom jeg og som Hr. Munk
associerede med d'Hrr. Couturier for de Kapitaler, der er engagerede i
de to Skibe fra København og Marseille; de omtalte Chassaud betragte
Foretagendet som en Kilde til Indtægt og en fortsat Række af betyde-
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lige Fordele for Kongens Stater; jeg skynder mig saa meget mere med
at meddele Ds. Ex. dette Forslag, som foruden at det svarer til en Plan,
som jeg har udarbejdet, saa er den omtalte Baptiste Chassaud særlig
istand til ikke alene at lede vore Manufakturers Fabrikationer, der
er skikkede for dette Land enten i Uld, Silke og andre, uden at undtage selv dem i Kobber og Jern, at instruere vore Fabrikanter og rette
de Fejl, som vi jævnlig iagttage ved Varer, vi har modtaget fra København, men ogsaa at give os Oplysning om Markedet for det indiske
Kompagnie i disse Egne, en Branche i hvilken Hr. Chassaud har gjort
betydelige Forretninger, og til hvilken han har et udstrakt Kendskab,
som han kunde stille til Raadighed for vore Skibes forestaaende Rejse
til Indien.<<
Den

3/

5

58 skrev Couturier til Bernstorff:

>>Jeg vilde have skrevet tidligere til Ds. Ex., hvis jeg havde været
istand til nøjagtig at gøre Rede for de Varer, som er bleven sendte
mig med Skibet >>Vesuvius<< for Hs. Maj. Kongens Regning.
Jeg vilde ønske, at den Rapport, jeg skal aflægge til Ds. Ex., indskrænkede sig til at aflægge Regnskab for Salget af Varene, ikke med
Udbytte, thi det er umuligt, og Ds. Ex. har forudset det, men i det
mindste med et rimeligt Tab; Tabet viser sig saa stort, at jeg ikke
vover at nævne det.
De Ordrer, De har givet mig med Brev af 13/ 10 57, bemyndiger mig
til at sælge med det mindst mulige Tab; denne Tillid fra bs. Ex. Side
hædrer mig, ligesaa meget som den smigrer mig; den gør mig saa meget
mere forsigtig, og jeg vilde tro mig strafværdig, hvis jeg ikke havde
afventet yderligere Ordre for at udlevere Varer med en Forskel af
50- 70 °lo mellem Facturaens Pris og den, der er mig budt.
Desuden ser jeg et Middel, ved hvilket hele dette Tab eller endel
deraf kan reddes; jeg vilde have bebrejdet mig ikke at have foreslaaet
Ds. Ex., hvad jeg vil tage mig den Frihed at foreslaa, og De vil vælge,
hvad De finder mest passende; det Svar, som De vil give mig, vil blive
min Beslutning, og jeg skal sætte alt i Gang for at udføre det efter
Bogstavet, som alt hvad De foreskriver.
Hvis, som Princip for Franskmændenes Handel i dette Land, deres
Klæde havde været saa godt forarbejdet som det danske Klæde,
jeg har modtaget, vilde denne Fabrikationsmaade have kostet mindre
Ulejlighed, Umage og færre Penge i Frankrig, og saameget tidligere vilde
denne Nation have naaet den Grad af Fuldkommenhed, som den har
naaet idag. Jeg tvivler ikke paa, at man kan gøre det samme i Danmark; det gælder at vide om Haandarbejdet er ligesaa billigt der som
andetsteds; det er maaske muligt at opnaa dette, ved at begunstige
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Fabrikanten og opmuntre ham ved at lade ham deltage i Fabrikens
Udbytte uden at røre ved Kongens Penge, og lade Staten vinde ved
Staten selv; det er en altfor omfattende Sag for et Brev; jeg skal behandle den i en Afhandling, hvis Ds. Ex. befaler mig det, som Følge
af de dobbelte Prøver, jeg har givet Commandør Lutzow.
Det Klæde jeg har faaet er vist de dygtigste Klædefabrikanter, vi
har her, nogle Købmænd opdragede i de store Fabriker i Languedoc;
de har set nogle Stykker; alle er enige om at sige, at disse Klæder er
smukke efter deres Kvalitet, at Materialet, hvoraf de er forfærdigede,
er meget godt, men at man kunde forfærdige bedre med et bedre Valg
af Stoffet, som ikke er gennemgaaet, som det skulde være; det vil sige,
at den anvendte Uld i det samme Stykke er af forskellige Kvaliteter,
som hver for sig vilde give noget godt. Jeg antager med Franskmændene,
som har set disse forskellige Klæder, at de taget i det Hele er 2½ a. 3 pj.
værd. Klædehandlerne, som køber Klæde i Baller, er vante til at finde
i hver Balle den samme Kvalitet, saavel hvad Finhed som Brede angaar,
er forvirrede ved Synet af disse, og ved ikke, hvad Pris de skal byde.
De væsentligste Fejl, som de har fundet, er i Breden og i Farvningen. Klæderne 9 / 4 og 8/ 4 er for smalle; den, der er vant til at købe
et v.ist Antal Alen for at faa en Klædning, bestemmer sig vanskelig
til at købe et større Antal Alen, for at Skrædderen skal finde i Længden,
hvad der mangler i Breden af Stoffet, og den, der sælger en detail, tager
ikke gerne en Vare, der skaffer ham Ulejlighed med alle sine Kunder;
af denne Grund kan de omhandlede Klæder ikke blive solgte til andre
end Folk, hvis Profession det er at sælge færdigsyede Klæder, som de
skærer og syer selv.
De Stykker, der er farvede grønne og blaa, smitte af, hvad man
ser ved at gnide paa dem med Haanden; jeg behøver ikke at gaa ind
paa Ulemperne ved denne Fejl, som synes saa meget alvorligere for
Køberen, som selve Kvaliteten ikke egner sig for dette Lands Kustumer.
Tyrken bruger ikke Klæde for at holde sig varm; han værger sig
mod Kulden ved Pelsværk, og dette Pelsværk bliver ham ubekvemt ved
sin Tyngde, naar det ikke er anbragt paa et let Stof; derfor er de engelske,
franske og hollandske Klæder bløde og fine.
Om alle disse Indvendinger har jeg diskuteret med flere Klædehandlere, jeg har villet komme til et Resultat med dem, og jeg har set,
at den højeste Pris, jeg kunde opnaa for disse Klæder, vilde være 200
a 255 aspres pr. piq med et Aars Betaling, og Terminen vilde blive i
det mindste til 12 Maaneder, thi Debitorerne i dette Land betaler ikke
med den Nøjagtighed, som bruges i de christne Lande.
Da disse Varer, som sagt, er mangelfulde og lidet skikkede for
Landet, er det umuligt at levere et Udvalg til Købere, og jeg er bange
for efter at have tabt betydeligt paa Varerne, at der kunde komme
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andre Tab ved Vanskeligheder, der er at frygte her i Fremtiden, først
ved de frygtelige Ildebrande, hvoraf der har været flere, og ved den
Mangel paa Levnedsmidler, som allerede mærkes stærkt.
Stofferne er meget gode i deres Glans, men med Undtagelse af
Moireerne og de gennemvævede Uldstoffer, ligner hele Resten meget,
hvad Grækerne fabrikere paa Schio; de er saa opsatte paa at forsyne
denne Hovedstad, at de sælge billigere end nogen anden Nation; de
hænger sammen for at begunstige deres egne Fabriker og køber kun i
yderste Nødvendighed, hvad der kommer fra Udlandet, og altid til
Priser og paa Betingelser, der er haarde for de Fremmede; de forværre!'
yderligere disse Betingelser ved den lange Tid, de er om at betale, hvad
Aftale der end er truffet ved Salget, og Retten er i denne Henseende
saa daarligt røgtet i dette Land, at det er vanskeligt at faa Ret ligeoverfor sin Debitor i sligt Tilfælde med mindre han er fallit. Alle disse
Stoffer kan absolut ikke sælges til de Priser, de er opførte i Fakturaen,
og jeg agtede mig lykkelig ved, at Huset Schjølte bestemte sig til at
købe dem til 35 a 40 °lo under den Pris, de skulde komme paa ifølge
den nævnte Faktura; hvem som ikke kender dette Land, kan svare
hertil, at man kan sælge til andre end Schjøltes, men det er netop umuligt,
thi hver Sort Varer er købt her af en Forening, som har sine særegne
Skikke og Regler, hvilke Regeringen og Politiet ikke skænker stor Opmærksomhed.
Jeg vil ikke tale her om de smaa UldstofTer, de danne heldigvis
en lille Vare og gaa sammen med de andre; hvis D. Ex. bifalder at anvende et Midde!, som jeg skal have den Ære at foreslaa, mener jeg,
at det eneste, hvorved man kunde undgaa det betydelige Tab, som jeg
forudser paa disse to Varer, vilde være at bytte dem mod Traad af
Angora Gedeuld. Jeg vilde strax gøre denne Forretning, hvis der kun
var Spørgsmaal om at bytte Vare mod Vare, sligt er ikke udførligt her,
og man maa nødvendigvis for at gøre denne Forretning fordelagtig lægge
til Side af Varen to Gange saa meget, som dens Værdi beløber sig til.
Dertil vilde det være nødvendigt, at Ds. Ex. gav Ordre til, aL der
blev udbetalt mig 120,000 pjastres; denne Sum lagt til de 60,000, som
Kongens Varer skulde udbringe, vilde udgøre 180,000, der skulde anbringes i Gedeuldtraad, som jeg vilde lade sortere for Frankrig og Holland. Jeg taler ikke om denne Vare hverken for København eller Hamborg, fordi man her ikke ved, hvorledes den skal sorteres for Norden.
Da jeg er overbevist om, at denne Vare ikke kunde komme ind i England, tænker jeg ikke paa London, hvor Levant-Compagniet har det
Privilegium at indføre Varer fra disse Egne og for sin Regning.
Min Mening i denne Henseende vilde være, at hvis den raa Gedeuldtraad bearbejdedes i København og Hamborg, at sende ¼ til disse to
Pladser, 3 / 8 til Holland og 3 / 8 til Frankrig, og hvis man er bange for
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at sende et Parti til Norden, kunde man dele det mellem Amsterdam
og Marseille. Jeg tænker, at det, der sendes til Amsterdam, naar jeg
antager, at Salget ikke gik hurtigt, kunde renses for derefter at gaa til
Danmark og anvendes i de kongelige Fabriker. Jeg nævner Marseilleog Amsterdam for at overlade Valget mellem disse to Pladser, men henset
til Marseille's Beliggenhed, hvad denne Artikel angaar, mener jeg, at
den vilde sælges bedre der end noget andet Sted.
Ds. Ex. kan betragte Vanskeligheden ved at sende denne Vare til
Marseille som en Hindring for mit Forslag; foruden at der i mit Forslag ikke er Tale om at købe det Hele paa en Gang og saaledes gøre en
eneste Rejse, skal bemærkes, at Assurancen fra Levanten til Marseille.
er idag 35 a 50 °lo; under disse Forhold kan en fin Vare, som jeg foreslaar, bære ikke alene Assurancen men ogsaa de extraordinaire Udgifter,
som den vil faa ved at gaa direkte med et neutralt Skib eller over
Livorno; disse extraordinaire Udgifter med Hensyn til Afgifter komme
paa 20 °lo; deraf følger, at denne Vare altid vilde have en Fordel af
20 a 25 °/0 for den, som var gaaet til Marseille assureret under fransk
Flag. Det vilde endnu være muligt at undgaa en Del af denne Udgift
ved at lade en Del af Varen gaa direkte til Marseille med franske Skibe
uden Assurance og derved meget dele Risikoerne; det Skib, der skulde
gaa til Livorno, vil maaske finde Køber der, uden at man var nødt til
at lade det gaa andet Sted hen; endelig maa Omstændighederne og
Begivenhederne være bestemmende i saa Henseende.
Jeg sagde, at der ikke vilde være Tale om at købe alt paa en Gang;
det vilde ikke passe, hvis denne Forretning skulde gøres, som jeg havde
tænkt; Købene maa gøres i tre Tempi, og Remisserne sendes mig i samme
Orden som Købene.
Det var altsaa nødvendigt, at der hver tredie Maaned blev sendt
Remisser til Paris for 120,000 1. t., og Ds. Ex. skulde altsaa sende mig
en Trediedel i Juli, October og Januar.
De vil forstaa, at denne Forretning vil tage et Aarstid, før den er
afsluttet, og saasnart den sidste Trediedel af de Penge, jeg ønsker, er
betalt, vil den første Trediedel af Salgssummen gaa ind enten i Holland eller Frankrig.
Det er sikkert, at Klædet og Stofferne, jeg har solgt her, vil give
i det mindste 60 °lo Tab uden at tale om Risikoen med Debitoren, og
paa Grund af de Betingelser, man maa give ved Salget, vil der gaa i
det mindste 18 a 20 Maaneder, ja selv to Aar fra Salget til Betalingen
af det fulde Beløb.
Dette Beløb vil kunne anvendes til Returvarer, hvortil er at bemærke, at det endnu vilde tage en lang Tid at realisere disse Returvarer og Beløbet indgaa i Kongens Kasse; istedetfor for paa den Maade
derimod, som jeg foreslaar, vilde de 44,000 Daler, Beløbet for de Varer~
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jeg har, gaa meget hurtigere ind i Kongens Kasse. Jeg vilde betragte
det som en Ulykke, hvis de ikke var der alle om 20 eller 24 Maaneder
at regne fra idag, hvortil endnu maa bemærkes, at naar jeg sætter en
Termin af to Aar, er det for det Hele, da Pengene maa indgaa i Trediedele ligesom Udbetalingen.
Ved dette Middel vil jeg sælge Kongens Varer uden Tab eller med
et ringe, fordi at især Klædet vil sælges fordelagtigere i Asien, end det
nogensinde kunde ske her.
Det er muligt, at den Vare, mod hvilken det skal byttes, nemlig
Traad af Gedeuld, giver noget Tab, men jeg betragter det som umuligt
med mindre extraordinaire Begivenheder, som jeg ikke kan forudse, at
dette Tab equivallerer det virkelige, som kommer ved at sælge Klædet
og Stofferne her. Ved at tænke sig det værste, bliver der altid den Fordel
tidligere at have realiseret en død Kapital for Kongens Kasse.
Jeg antager, at det kan meget godt hænde, at Gedeuldstraad, jeg
sender, vil dække, og Kongen vil da undgaa at tabe 30 a 45,000 pjastres;
hvis, hvad godt kan hænde, at Traaden giver Gevinst, vil denne Ge-vinst, hvor lille den end er, paa det Hele blive betydelig. Denne Gevinst
vil blive uundgaaelig, hvis det traf sig saa heldigt, at et Parti af denne
Traad ikke var afsendt herfra, naar Freden blev sluttet.
Jeg skal endnu omtale en Indvending, man kan gøre mod, at jeg
siger, at Klædet sælges fordelagtigere i Asien end her; dertil kan en
Person, som ikke kender dette Land, sige, at man kun har at sende
det dertil for at sælges; nej, Sagen er ikke saa ligetil for disse Stoffer
lidt egnede for dette Land, den er det selv ikke for Klæde fra Frankrig
og Holland.
Hvis Ds. Ex. synes om det Forslag, som jeg tillader mig herved
at forebringe, kan De stole paa, at jeg skal lede Forretningen med al
den Omhyggelighed, jeg er istand til, og som om den angik mig selv.
Jeg skal endnu bemærke, at de 360,000 1. t. i contant, som der
behøves til denne Forretning, vilde tjene 5, 6 ja selv 7 °/ 0 ved le change
af Remissen.
Da jeg eftersaa det ovenomtalte Klæde, har jeg fundet et Stykke,
.s om var fuldstændig raadent i den ene Ende, og hvad StofTerne angaar,
har jeg fundet, at der manglede i Kasse Nr. 3 markeret K. S. F. et Stykke
hlaat Silkeserge Nr. 2864.
Den Elendighed, hvori denne Hovedstad befinder sig, faar mig til
at frygte med god Grund, at Selskabets første Foretagende ikke giver
.s aameget, som jeg havde troet. Jeg ser idag, at jeg skal være glad, hvis
Indtægten af Ladningen fra Marseille dækker Tabet ved Ladningen fra
København og giver 10 °lo Indtægt paa de samlede Ladninger. Jeg til.s taar ligeud for Ds. Ex., at jeg er lidt skufTet lige saa meget ved Selskabets Holdning lige over for mig, som jeg har havt den Ære at gøre
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Rede for overfor Ds. Ex. i mit sidste Brev, som ved den Stand, hvori
Ladningen fra København befandt sig og i Særdeleshed de høje Priser,
hvortil Varerne, hvoraf den bestod, var købte, naar henses til deres
Kvalitet og i Sammenligning med de Priser, til hvilke jeg i min Skrivelse
af 17/ 6 1753 havde sagt at kunne sælge; hvis noget trøster mig i den
Henseende, har det til Dato været, at alt, hvad jeg har solgt af den
nævnte Ladning, har været fra 10 a 15 °/ 0 over de Priser, som jeg havde
berettet at kunne opnaa.
Af de Partier af denne Ladning, som virkelig har forbauset mig,
er et Parti paa 23 Foustager Sukker. Jeg kan ikke tro, at her ikke foreligger en Fejltagelse; dette Sukker var af en Kvalitet, som man kalder
mascavades; naar man samqienlignede dem med dem, jeg har faaet fra
Marseille, var der i det mindste en Forskel paa 45 °/0 • Det er afgjort,
at i Fredstid havde jeg ikke faaet 10 pjastres Centeret for dette Sukker;
det kunde være det samme, hvis Prisen, hvortil det var købt, svarede
til Kvaliteten, men disse tre og tyve Foustager Sukker var købte i
København noget over den Pris, til hvilken man i Marseille kan faa
det smukkeste Sukker.
Jeg kan ikke forstaa, hvorledes det er muligt i en Stat, der er i den
dybeste Fred, at en Vare købes 40 a 50 °lo dyrere, end den er værd i
en anden, som fører en grusom Krig, medens at den ene for at hente
hjem fra sine Kolonier kun har de almindelige Udgifter at betale, og
den anden har Assurancer paa 40 a 60 °lo ; det er Assurancen fra Amerika
til Marseille.
Den Hengivenhed, jeg har for Hr. Gahler og den Iver, jeg længe
har havt for alt, hvad der kan interessere Kongeriget Danmark, har
faaet mig til at træde ind i dette Foretagende; det er haardt og trist
for mig, at se det gaa saa besynderligt og at se mig i det Tilfælde at
have undladt at tjene i mine egne Foretagender for at begunstige et,
i hvilket jeg risikerer at tabe ved den Maade, hvorpaa det har været ledet.
Jeg beder Ds. Ex. meget undskylde, at jeg underholder Dem om
denne Sag, men den Velvillie, De har vist mig, synes at tillade mig at
give mit Hjerte Luft.
Hr. Gi.i.hier har meddelt mig, at han havde den Ære at skrive til
Ds. Ex. om det Forskud, jeg stod i for Hs. Maj. Kongen. Dette Forskud, indbefattet Beløbet for en Seny a la Turque, de Udgifter der har
været at afholde for Tarifen og Hr. Gahler's daglige Udgifter, overstiger idag 20,000 pj.; det kan kun være til Skade for Hr. Gahler og
endnu mere for mig, at der bringes Forsinkelse i hans Udgifters Betaling,
og jeg beder Ds. Ex. om at ville give Ordre til, at de fornødne Summer
bliver anviste snarest.<<
Allerede d.

3/

5

skrev Gahler:
6
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>>Jo mere jeg undersøger d'Hrr. Brødrene Chassaud's Forslag, jo
mere betragter jeg dem værdige til Ds. Ex. Overvejelse. Den yngste
Broder forekommer mig, især med den Nytte og Fordel han kunde yde
vor Sejlads og Handel, en uundværlig Nødvendighed for vore Compagnier og vore Handlende i Levanten. Hvad der ikke fortjener mindre
Overvejelse er, at Hr. Baptiste Chassaud med Maalet for sin Rejse ikke
synes at have anden Interesse, end hvad en vellykket Etablering af
vor Handel vilde kunde give ham for sit Vedkommende uden paa nogen
Maade at være til Ulejlighed for Kongen, men for Ds. Excellence en
Støtte, og vore Handlende Tillid.
Jeg har undladt at sige, at Brødrene Chassaud, skønt fødte i Levanten, er af hollandsk Extraction, og at i Særdeleshed den Yngste,
opdraget i disse Republikaneres Aand, har antaget ved de forskellige
Ophold, han har gjort hos dem, deres Tanker og Grundsætninger; desuden vilde disse Brødre, støttede af deres Neveuer d'Hrr. Clement og
van Sanen, som hører til de solid~ste Huse i Smyrna, og selv ikke mangler
Midler til gunstige Expeditioner være til stor Nytte saavel i den nævnte
By som i Levanten. Nytten af Hr. Chassaud's Rejse vil blive saa meget
mere indlysende, naar Ds. Ex. har undersøgt de Oplysninger Hr. Couturier giver om Kvaliteten, Prisen og Vanskeligheden ved at sælge de
Fabrikata i Uld og Silke, som vi har modtaget for Kongens Regning.
Alle indrømmer, at vore Arbejdere kan tage det op med andre
Nationers, men de forstaar ikke de Fejl deres Manufactur har; min Rolle
og mit Troskab for Kongens Tjeneste og Interesse tvinger mig til en
Forklaring. Fejlen har efter min Mening tre Aarsager, vore Fabrikanters
Nonchalance, Levnedsmidlernes Dyrhed og andre Nødvendigheder i en
Hovedstad som København, hvor de fleste af vore Fabrikanter er etablerede, og maaske Uerfarenhed hos dem, der skal forestaa Arbejdet.
Det er ikke sandsynligt, at Folk som efter Alles Mening kender deres
Metier saavidt, som de Klædesorter, der er sendte hertil Stykke for
Stykke, dels enkelte dels i Partier, vise det, skulde, som Hr. Couturier
formoder, være saa uduelige, at de ikke skulde kunne sortere de forskellige Uldsorter. Fejlen maa altsaa ligge i vore Arbejderes Skødesløshed, men hvoraf kommer det ? Jeg mener: Vor ophøjede Herskers
Omsorg for alt, hvad der angaar Hans Undersaatters Vel og Fordel,
denne Overstrøm af kongelig Godhed for alt, hvad der kan bidrage til
dette store og værdige Maal, er Grunden til alle disse Reglementer, som
Hs. Maj. har ladet udfærdige i den Hensigt; men Menneskene i Almindelighed se kun paa deres egen Interesse og er altid uretfærdige og utaknemmelige. Fabrikanten er ved disse samme Reglementer sikker paa at
sælge om ikke af anden Grund saa fordi, at Kongen tager sig af Overproduktionen, og hvilken Pris koster ikke denne Omhu, dette Paalæg,
denne Economie, for hvilken Del af Fabrikationen man tager; hvis
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Fabrikanten var istand til at regne ud, naar han kun kunde sælge, hvad
Købmænd og Detaillister anser nødvendig for Landets Forbrug, og at
som Følge deraf Skrabet blev for hans egen Regning, men sikker paa
· at tjene for det slette som det fortrinlige, hvilken Anledning havde han
til den Flid, til den Economie, som Fabrikationen fordrer i sine mindste
Detailler, og som dog er saa væsentlige, og som har været Grunden til
Varernes Fortrinlighed i England, Frankrig, Holland og andre Lande,
og som har givet dis~e Nationer Midler til saa at sige gøre en Mængde
Nationer tributpligtige. Med den nuværende Tilstand kan man ikke
haabe, at vore Varer skulde have en lignende Succes. Det er dog det,
man skal naa, hvad der i Betragtning af vore Fabrikanters Dygtighed
og Raamaterialernes gode Kvalitet synes mig lettere, end man tror,
og hvad Hr. Chassaud vil bevise ved sin egen Indsigt, og ved hvad man
kunde indgive ham.
Hvad den anden Grund angaar, skal jeg ikke standse ved den, da
Ds. Ex. har større Kendskab til den end jeg, kun beder jeg Ds. Ex. at
overveje, hvad der vilde være fordelagtigst for Hovedstaden enten at lade
bestaa disse Fabrikanter, hvem Levnedsmidlernes Dyrhed og alle Nødvendighedsartikler tvinger til at forhøje voldsomt Arbejdslønnen, og
hvem Luxus og Forfængelighed tvinger til at leve over Evne, saa at
vor naadige Konges Hensigter ofte kun belønnes med de falskeste Bankerotter eller med at gøre denne Hovedstad til Stedet for Understøttelsen
af det ufejlbarlige Forbrug af forskellige Fabricata, som Industrien,
Lærvilligheden og en honnet Fortjeneste ikke vilde undlade at skabe
saavel hos os som i andre Lande.
Den tredie Mangel, som vi møder i vore Fabriker, er ikke mindre
væsentlig end de to andre, men det hele giver en saa vid Mark for Overvejelse, at jeg for Øjeblikket kun kan give Skitser, og jeg føler desuden,
at hvad Udstrækning man end kunde give disse, vilde et helt Bind
aldrig have den samme Virkning, som Forklaringen af en Mand, der
var inde i de forskellige Fabrikationsgrene egnede for Levanten, en Ordning der ligger mig saa meget mere paa Hjerte, som jeg for en Del i dem
ser en Skadesløsholdelse for de Udgifter, vi har havt ved vor Traktat
med Porten.
Førend at slutte mit Brev kan jeg kun henholde mig til Hr. Couturier's Betænkeligheder ved de høje Priser for Selskabets Varer i Ladningen fra København; det er uforstaaeligt, at de Handlende, hvem
denne Expedition har været overdraget, har kunnet calculere, som de
har gjort det; de har handlet paa tværs af Rapporterne fra 1753 og alt,
hvad der senere er meddelt dem. Der er neppe nogen Artikel, der ikke
er solgt her over den Pris, der var opgivet i Rapporterne, hvad jo i
Grunden er en Trøst for mig; hvis Købet og Leveringen af disse Artikler havde været rettet efter nævnte Pris, vilde Indtægt af den samlede
6*
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Ladning fra København have været uundgaaelig; men hvorledes er det
gaaet? De Priser opførte i Fakturaerne for Købet er meget nær de
samme, for hvilke Varerne har kunnet sælges her. Renten af Kapitalen,
Fragten og Assurancen er delvis et reelt Tab. Jeg ved godt, at lidet
patriotiske Vanskeligheder, om hvilke jeg forbeholder mig en anden
Gang at underholde mig med Ds. Ex., ved de Forsinkelser, de har
foraarsaget, har tildels bevirket Vanskeligheder i et mere fordelagtigt
Valg og Køb af fremmede Varer, men hvad er det, der har bevirket
de urimelige Priser paa vore egne Levnedsmidler og Varer? Sukkeret
f. Ex. er det sletteste, jeg nogensinde har set og saadant, at jeg ikke
har kunnet bruge det til eget Brug; det har været opført til jeg ved
ikke hvormange Procent over, hvad det bedste Strøsukker nu koster i
Marseille; medens at Franskmændene betale 40- 60 °lo i Assurance fra
Kolonierne, betale vi kun 7- 8 °lo; jeg har i det forløbne Aar købt
Sukker fra Holland af en beundringsværdig Skønhed og Hvidhed, som
med alle Omkostninger langt fra har kostet, hvad det fra København
kommer paa trods dets evident ringere Kvalitet. Peberet, der vel kan
give Overskud, er opført til en Pris, der er meget over, hvad det ellers
koster i Europa. Der er lige ankommet til Smyrna to engelske Skibe
med 180 Baller Peber, men til alt Held antager man begge Ladninger
er havarerede; hvis de ikke var det, er jeg vis paa, at Ejeren her, som
er en god Ven af mig, og som vilde underrette mig derom, vilde gøre
en meget bedre Forretning end vi, skønt maaske han vilde sælge det
under den Pris, som Hr. Couturier allerede har faaet for en Del af Partiet
fra København. Det er det samme med næsten alle de andre Varer,
jeg bemærker kun, at der mellem dem er nogle slet valgte og unøjagtigt
assorterede; blandt disse fandt jeg Staalet bestaaende af tre Kvaliteter,
medens det dog er blevet godt solgt og over den Pris angivet i de forskellige Beretninger. Man burde have faaet Sømmene fra den samme
Fabrik, som Hollænderne faar deres, og som de sælge med stor Profit;
der mangler meget i, at jeg kan sige det samme til vore Købmænds
Ros. Pelsværket er ligeledes af en ringe Kvalitet.
Jeg har givet Ds. Ex. en lang Detaille, og jeg beder undskylde den
Misbrug, jeg har gjort af Deres Taalmodighed, men det at tale ud letter
mit Hjerte trods al den Elendighed, som Hungersnøden og den voxende
Dyrtid paa Levnedsmidler udbreder over denne Hovedstad og Størstedelen af dette Kejserrige.
Ladningen fra Marseille giver stadig det Overskud, som jeg havde
forudsat i min Plan.
Hvis Ds. Ex. er saa venlig at svare mig paa mit Forslag angaaende
Brødrene Chassaud, og at Baptiste Chaussaud's Forslag skulde blive
modtaget, beder jeg om, at dette maa ske saa snart som muligt, at
han kan profitere af den gode Sæson, og at De til samme Tid for større
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Sikkerheds Skyld vil skaffe ham et kongeligt Pas, i hvilket Hs. Maj.
bestemmer om Allerhøjstsamme vil give ham Titel af Agent eller en
anden for denne Rejse, som han foretager over Polen og Danzig.<< ·
Den

3/

5

58 indberetter Gahler:

>>Fregatskibet >>Vesuvius<< er ankommet d. 1 ¾ til Smyrna; det har
sluttet en Fragt paa 2900 pj. under ret heldige Omstændigheder til
Livorno; dette Skib kunde have gjort det bedre, der var fordelagtige
Fragter til Holland. Herfra kunde dette Skib have faaet en Fragt til
Alexandria for 4500 pj. for Tur og Retur enten hertil eller til Smyrna,
og denne Fragt var bleven fortjent i Begyndelsen af Juni, medens
Fragten til Italien, naar man regner Lossedagene, Karantainen, og hvor
lykkelig Rejsen end bliver, først vil bringe Skibet hjem i Slutningen af
September. Hverken Skibets afdøde Kapitain eller ham paa >>Venskabet<<,
som er gaaet herfra for i Soloniki at tage en Ladning til Genua, havde
Anlæg for Rejserne paa Levanten, som imidlertid under den nuværende
Krise, hvor Englænderne gør Rejserne indtil Archipelet saa usikre,
giver vort Flag en betydelig Fordel. Hvis vi havde tyve og flere Skibe
i disse Farvande, vilde vi finde fordelagtig Anvendelse for dem. Det
var at ønske, at man vilde tænke derpaa, medens Krigen varer. Man
burde benytte sig af alle mulige Fordele. Hr. Otto i Eckernførde alene
synes mig istand til noget Foretagende, jeg kender ham som god Købmand og god Patriot. Maaske er der andre, som jeg kender mindre.<<
I Skrivelse af 10/ 4 58 til Couturier & Comp. i Constantinopel udtaler
Selskabet sin Glæde over at erfare Skibenes lykkelige Ankomst til Constantinopel, haaber, at Hollænderne kun har bragt lidt Peber, og er glad
ved det skete Salg af et større Kvantum Papir og 40 Baller Peber;
Selskabet haaber paa en hurtig Afregning, og at der kun gives 3 Maaneders Kredit til solide Kunder; det beklager, at Kongens Klæde ikke
svarer til den brugte Førlighed og Farve, anbefaler det solgt med saa
lidet Tab som muligt og iøvrigt at rette sig efter BernstorfT's Ordre.
Skrivelsen fortsætter:
>>Hvad angaar Varer for 300,000 I. t. tilhørende Couturier i Marseille, kan Ingen give Lov til at indskibe Varer i vore Skibe; vi har
altid erklæret som skrevet til Couturier i Marseille, at han kunde interessere sig for, hvad Sum han vilde i vort Selskab udover de 400,000 l. t.,
og at hans Varer udover de 400,000 l. t. sammen med de øvrige Varer
maatte sælges af Selskabet og for dettes Regning.
For imidlertid at vise vor gode Villie, foreslaar vi, at de Varer, der
er ladede i >>Venskabet<< udover vore til 400,000 I. t., kan sælges for sig
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paa den Betingelse, at disse Varer betaler hele Fragten af >>Venskabet<<;
det er en fordelagtig Ordning, da de ellers havde maattet betale 27 a
30 °lo i Assurancepræmie, medens de nu slippe med 2 a 3 °lo; kan De
ikke tiltræde dette Forslag, bliver det ved den første Bestemmelse.
Hvad angaar Selskabets Interesse for de 200,000 I. t., da havde
Grev Bernstorff forsikret, før der var Tale om Selskabets Deltagelse,
at Couturier i Constantinopel vilde interessere sig for 200,000 I. t. ikke
alene for Varerne til Constantinopel, men ogsaa for Returvarerne fra
fra Levanten, og under den Forudsætning er Foretagendet sat i Gang.
Selskabet er dannet paa C. 's Forslag, og C. kender Selskabets Styrke,
da hele Kapitalen er stillet til hans Disposition. Selskabet mener, at
det ser ud, som om at C. var bange for at købe Returvarer og beder ham
meddelt, at dette Selskab kan liquidere, naar det ønsker det, men saalænge det existerer, betragter det ham som Parthaver for 200,000 I. t.
Selskabet er ked af de existerende Misforstaaelser, da det er stiftet
i den Overbevisning at være til Hæder for Nationen og til Udbytte for
Interessenterne.
Vi beder Dem meddele, hvilke er de bedste Returvarer, og om de
skal dirigeres til København, Altona eller Holland.<<
I et Brev af 22 / 4 58 til Couturier skrev BernstorfT, at han forstod
ikke, hvorfor han ikke havde sendt Varer med de kongelige Skibe; han
beklagede, at Klædet gav Anledning til Klage, forstod, at Constantinopel
ikke var et godt Sted for Salg af dette. Kongens Varer blev stillede til
Horn's Raadighed.
Den 15 / 6 skrev Couturier til Bernstorff:
>>Jeg tilstaar for Deres Excellence, at jeg vilde være modløs, hvis
De ikke fra Tid til anden havde den Godhed at beære mig med Deres
Breve; jeg har faaet et med den næstsidste Post fra Selskabet, som
fuldstændig vilde bragt have mig ud af Fatning uden Hr. Gahlers Venskab, Godhed og oprigtige Følelser; i det Brev, som jeg har den Ære
at omtale for Ds. Ex., stiller Selskabet mig det grusomste Alternativ,
som nogensinde er blevet stillet mig.
De ved bedre end Nogen, at jeg kun har kunnet forhandle om mine
Interesser, hvad angaar dem jeg har i det første Foretagende med Hr.
de Gahler; kunde jeg forhandle med Nogen mere respectabel og mere
autoriseret? maatte min Tillid ikke være fuldstændig? Imidlertid vil
Selskabet tilintetgøre alt, hvad jeg i saa Henseende er bleven enig om
med Hr. de Gahler, og det foreslaar at lade disse Betingelser blive ved
at gælde eller miste en Sum betydelig for mig eller lade mig staa i alle
mine franske Correspondenters Omdømme som en uhæderlig Mand. Jeg
tillader mig at spørge Ds. Ex., om De ikke finder som jeg, hvor for-
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bausende dette Forslag er gjort en Mand fuld af Iver for deres Vel og
Fordel, som han har været det, og som har givet Prøver paa denne
Iver ved at give Oplysninger og Vink, hvilke neppe kunde have været
givne af nogen anden.
Jeg tager imidlertid med Ro, alt, hvad denne Fremgangsmaade vilde
kunne skaffe mig af ubehageligt, fordi jeg vover altid at gøre Regning
paa Ds. Ex. Protection, Velvillie og Retfærdighed, paa Hr. de Gahler's
Venskab, Retsind og Oprigtighed og endelig paa mine Følelsers Oprigtighed.
Jeg skal ikke ulejlige Dem mere med denne Sag, siden De har været
saa venlig i Deres Brev af 22/ 4 at sige, at De havde meddelt Hr. Baron
de Dehn, hvad jeg i mit Brev af 13/ 2 havde taget mig den Frihed at skrive
til Dem derom; efter det har jeg taget mig den Frihed under Deres
Auspicier at correspondere med Hr. Baron de Dehn med denne samme Post,
og mit Brev er skrevet i denne Tone af Ligefremhed og Oprigtighed,
som jeg altid har gjort mig til af; jeg er vis paa, at han meddeler det
til Ds. Ex., og jeg tager mig den Frihed at henvise dertil; jeg mener
desuden, at en Correspondance med Hr. Baron de Dehn vil snarere føre
til Arrangementer med den ønskelige Tydelighed. Desuden tilstaar jeg
overfor Ds. Ex., at jeg udtrykker mig altid med mere Frihed i et Brev
til en enkelt Person end i dem, der skal læses og commenteres af flere.
Hvis Ladningen fra København havde været sammensat med ligesaameget Udvalg, Omhu og Opmærksomhed, som den fra Marseille, at
Priserne anførte i mine Indberetninger havde været mere taget Hensyn
til, vilde Resultatet have været gunstigere; det Udbytte Foretagendet
vil give vil i Almindelighed ikke være betydeligt; De vil ikke være forundret derover, naar foruden de Ulemper, jeg alt har nævnt, De erindrer
de sørgelige Forhold i Hovedstaden, at her hersker en af de skrækkeligste Mangler paa Levnedsmidler og dertil Sultanens rigoristiske Forbud særlig angaaende sine Undersaatters Klædedragt og Luxus.
Jeg smigrer mig med, at Handelen med Returvarerne vil bøde paa
nævnte Udbyttes Beskedenhed, men jeg kan ikke udtale mig bestemtere,
da jeg ikke kender de Varer, Selskabet vil have til Forhandling i Norden;
jeg haaber at faa Instruktioner i saa Henseende som Svar paa de Indberetninger, jeg har gjort, men hvis Selskabet viser mig den Tillid, som
jeg tror at fortjene, og det gaar ind paa de Synspunkter, jeg har fremsat
i mit Brev af 13/ 2 , hvilke jeg forklarer endnu til Hr. Baron de Dehn,
vil det kunde, hvis jeg ikke tager meget feil, gøre gode Forretninger
ved min omhyggelige Hjælp. Jeg er overbevist om, at hvis det for at
bøde paa Tabene her, vil gaa ind paa de Operationer_, jeg kan gøre i
Marseille, vil det have stor Fordel.
Jeg tvivler ikke om, at Danmarks Fabrikanter er lige saa flinke
som andre Landes; jeg er vis paa, at de kan forarbejde Klæde ligesaa
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godt som det, der kommer fra England, Frankrig og Holland, naar de vil
anvende samme Omhu, Nøjagtighed og Eensartethed som i disse Lande.
Det, det gælder at vide, er om Arbejdslønnen ikke er for høj i Danmark, da det bliver at erindre, at de Varer, der bestemmes for Levanten,
bliver paa Grund af Afstanden altid dyrere, end de, der kommer fra
Frankrig.
Hvor godt man end arbejder, maa man ikke smigre sig med at
sælge Klæde fabrikeret i ,Danmark med samme Lethed, samme Anseelse
og den lille Fortjeneste som Englænderne og Franskmændene, der har
drevet denne Handel i lange Tider, opnaar; jeg mener i saa Henseende
uden at sige, at jeg ikke kan tage fejl, at den bedste Maade at skabe
Afløb for denne Vare, vilde være Tuskhandel, omtrent som jeg har udviklet i mit Brev af 3 / 5 for det Parti Klæde, jeg for Øieblikket har til
at sælge. Desuden at etablere i dette Land Handel med Varer, som
ikke netop har den Form, som Orientalerne bruger, kan neppe ske paa
anden Maade.
For de Forslag, som jeg har taget mig den Frihed at gøre Ds. Ex.
i mit Brev af 3 / 5 angaaende de Sager, jeg har for Hs. Maj. Kongens
Regning, glemmer jeg ikke at søge at afsætte dem paa anden Maade,
men indtil Dato er der kun gjort mig saa lave Bud, saavel for Klædet
som for Stofferne, at Handelen vilde forøge de Tab, jeg har nævnt for
Ds. Ex.
Der er et svagt Haab, at man ved Vinterens Nærmelse vil faa nogle
fordelagtigere Tilbud for Klædet, saa meget mere som det da kan hænde,
at det franske stiger i Pris paa Grund af Vanskeligheden ved at faa
Klæde fra Marseille, da de engelske Corsarer mylrer i Middelhavet og
Archipilaget; dette Haab er imidlertid svagt, da Klædet er mangelfuldt
i flere Henseender.
Hr. de Gahler, som altid er ivrig for Hs. Majestæts mindste Interesser, har taget 10 Stykker af dette Klæde for at bruge dem til de Presenter, som alle de fremmede Ministre ifølge Skik og Brug gør PorLen;
for at dette Klæde kunde komme noget i Ry, har jeg valgt det bedsLe
af forskellige Baller, hvad Kvalitet og Farve angaar, og jeg er sikker
paa, at Ds. Ex. vil bifalde dette Skridt.
I den Anledning havde jeg Besøg af Hr. de Gahler i mit Magasin,
og jeg havde Lejlighed til at vise ham nogle af Klædesorternes store
Mangler. Jeg viste ham nogle, der var udmærkede med Hensyn til
Kvaliteten, men manglede meget, hvad Farven angik; vi var enige om,
at Fabrikanter, der kan levere saa godt Arbejde som nogle Stykker
udviste, burde følge bestemte Regler, hvad især gælder Stoffets Brede.<<
Couturier gav jævnlig til Selskabet temmelig mistrøstende Indberetninger om Salget af >>Vesuvius<<'s Varer og ligeledes om Kongens,
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hvilket foranledigede Selskabet til at skrive til C., at Salget af de sidste
var en Sag, han havde at afgøre med Gahler, medens Salget af de første
ikke angik G., og at C. om dette skulde sende alle Beretninger til Selskabet; idet dette anerkendte hans Iver for at sælge, beklagede det,
at Fortjenesten var saa ringe, men mente ligesom han, at det var bedre
at sælge selv med meget ringe Fortjeneste end vente paa ubestemt Tid
paa bedre Priser og bifaldt iøvrigt, at en Del af Varerne var sendt til
Smyrna.
Brevet slutter med at nævne, at der gaar uheldige Rygter om hans
Broder i Marseille, hvilket fremkalder Frygt for Selskabets Tilgodehavende.
Den 1 / 7 58 skrev Couturier til Bernstorff:
>>Jeg er ked over altid at befinde mig i det Tilfælde, at jeg skal
ulejlige Ds. Ex. med ubehagelige Sager ....
De sidste Breve fra Marseille har bragt mig en meget trist Efterretning; min Broder har efter flere betydelige Foretagender nu tilsidst
begyndt Bygningen af et Fregatskib, hvortil og til dets Udrustning han
havde gjort Regning paa endel Aktionærer, hvilket imidlertid er slaaet
fejl; da han ikke kunde trække sig tilbage fra dette Foretagende, og
støttende sig paa det kongelige Edikt af 1756, har han anvendt betydelige Summer paa dette Skib, som udrustet vil staa ham i 600,000 I. t.
Ds. Ex. vil forstaa, at en saa betydelig Sum udtaget af en Købmands Forretning kun kan være overordentlig generende; da min Broder
frygtede at miste hele sin Forretning, henvendte han sig til Handelskammeret i Marseille om at overtage det nævnte Fregatskib, og Kammeret er gaaet ind paa hans Forslag; dette kan ikke ske uden Samtykke af Ministeren for Handel og Søfart, Hr. de Moras, og min Broder,
der er højst interesseret i en hurtig og gunstig Afgørelse af Sagen, har
bestemt sig til at rejse til Paris for personlig at søge Ministeren; alt
lader mig tro, at hans Anmodning imødekommes paa Grund af de
mægtige Protektorer, som han har, blandt hvilke jeg navnlig regner med
Marchal Hertug de Belleisle.
Da han under sin Fraværelse ikke ønskede nogen Forstyrrelse, har
han ved sin Afrejse ladet nogle af sine Kreditorer se sine Bøger, der
viste, at hvis Kamret købte hans Skib, var hans Status god; han har
derefter bedt om Henstand med Betalingen til September, hvilket han
har opnaaet med Lethed.
Denne min Broders Pengeforlegenhed kan opfattes helt anderledes
end den er, og jeg tilstaar for Ds. Ex., at jeg, da jeg ikke kendte Foretagendet tilbunds, har været lidt bange; jeg vil ikke være absolut rolig,
før jeg hører, at han har solgt Skibet; jeg tror imidlertid, at det vil
være vanskeligt for min Broder at tilfredsstille alle sine Kreditorer,
hvis han ikke kan frigøre sig for den store Forpligtelse, der paahviler-
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ham; jeg haaber, at han ikke skal være saa uheldig, men da hans Stilling,
saaledes som han selv forestiller mig den, og som den fremstilles af
dem, der har gennemgaaet Forretningen, maa betegnes som kritisk,
maa jeg have den Ære at forsikre Ds. Ex., at hvad Begivenheder,
der kunde hænde min Broder, kan jeg paa ingen Maade blive inddraget
i de Forstyrrelser, han maatte faa i sin Forretning; jeg har ikke havt
nogen Del i de Foretagender, som han har og har havt i Marseille undtagen de, som finder deres Afslutning her. For at konstatere for Hr.
Gå.hier, hvad jeg har havt den Ære at nævne for Ds. Ex., har jeg vist
ham min Kontrakt, ved hvilken han har set, at han kun er min Commissionair i Marseille, Associe i de Forretninger jeg driver her som Kommission eller paa anden Maade, uden at jeg kan deltage i de Forretninger,
han gør i Marseille. Derefter kan jeg forsikre Ds. Ex., at Hs. Maj.
Kongens og Selskabets Interesser intet kan lide saa meget mere som,
at jeg langt fra at være min Broders Creditor er hans Debitor, skønt
han har trukket betydelige Summer paa mig.
Min første Handling efter Modtagelse af den triste Nyhed, som jeg
her har havt den Ære at meddele Ds. Ex., var at meddele den til Hr.
Gahler; jeg gav ham en Fremstilling af min Situation, og for at han
ikke skulde have mindste Tvivl i saa Henseende, besluttede jeg mig
til at lade Hr. Munch se den af mine Bøger.
De kender al min Iver for Selskabets Interesser; forudsatte man,
at Ære og Ærlighed ikke var vægtige Motiver for mig i saa Henseende,
da er mine Interesser i dette Øjeblik saa nøje knyttede til dets, at jeg
ikke, uden at skade mig selv, et Øjeblik kunde negligere den mindste
Ting, der kunde være til dets Fordel eller foraarsage det Tab.
Deres Excellence kender min Finfølelse i saa Henseende paa min
Broders Vegne i Anledning af den Vanskelighed, hvori han befinder sig;
han var Selskabets Debitor for 15,000 I. t. omtrent, og for at denne
Sum ikke skulde ses i hans Correspondance og for alle Eventualiteter,
at Selskabet ikke skulde tabe denne Sum, har han overdraget mig aL
betale den, og jeg har gjort det. Denne Begivenhed i Forbindelse med
de Fordomme, som nogle Medlemmer af Selskabet har, efter hvad jeg
maa tro, imod mig, lader mig frygte, at den fatter ubehagelig Mistanke
til mig. Jeg vover ved denne Lejlighed mere end nogen anden at paakalde Ds. Ex. mægtige Protektion; det vilde være haardt for mig, og
hele min Forretning vilde lide derved, hvis den Tillid, som jeg tror at
fortjene hos de københavnske Købmænd, skulde forsvinde; jeg vover
selv at sige til Ds. Ex., at sligt vilde gøre mig saa meget mere Skade,
da der er faa Mennesker her, som ikke mener, at den danske Nation
skylder mig noget.
Hans Majestæts og Selskabets Interesser risikerer nu saameget
mindre ved at være i mine Hænder, idet at for de første Udgifter, jeg
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har været nødt til at afholde ved Modtagelse af Varerne til min Adresse,
er jeg i Forskud for 9800 pj.; dertil har jeg betalt Hr. Gahler til hans
eget Behov omtrent 20,000 pj. for Hs. Maj. Regning.
Hvor trist end min Broders Situation er, hvad jeg ikke var forberedt
paa, kan det ikke forringe min Iver og Ønske om at opfylde alle de
Ting, som jeg havde den Ære at gøre Ds. Ex. Rede for i mine forudgaaede Skrivelser; jeg ønsker idag mere end nogensinde, at man i København maa være overbevist om, at mine egne Sager er i god Orden, og
at Selskabet velvilligst vil modtage det Forslag, som jeg med sidste Post
havde den Ære at gøre Hs. Ex. Baron de Dehn. Jeg er overbevist om, at
Udførelsen af den Plan, jeg havde den Ære at foreslaa ham, er til lige
Fordel for Selskabet, for mit Firma, for Hr. Munch og for mig i Særdeleshed, som tænker mere end nogensinde paa at vende tilbage til
Fædrelandet, saa snart Selskabets Forretninger her har faaet en vis
Fasthed, og Freden mellem England og Frankrig sluttet.<<
I et Brev af 1 / 7 til Bernstorff omtaler Gahler Efterretningen om
Couturier's Foretagende med Fregatskibet, Brødrenes Hæderlighed og
Soliditet og udtaler, at der ikke kan være Tale om, og der heller ingen
Grund er til at benytte sig af deres Tilbud om at gennemgaa deres
Bøger; ligeledes lyder aiie Meddelelser fra Marseille paa, at hans Kreditorer vil støtte ham.
Samtidig melder Gahler, at han ligesom de andre fremmede Ministre
paa Grund af den tiltagende Pest vil tage paa Landet med sin Familie,
og kun, naar Forretninger fordre det, være i Constantinopel.
Om selve Ratificationen, der foregik den 2den August, beretter
Gahler den 3 / 8 :
>>Paa den anden Side af Kanalen blev jeg modtaget af ti Chiaux
med deres Officerer, der ventede mig med en rigt udstyret Hest tilhørende Reis Effendi foruden fjorten andre fra Sultanens Stalde for mit
Huses Draguemanns og Officerer samt de Købmænd, som ledsagede mig.
Den Orden, hvori vi satte os i Bevægelse, var følgende:
De ti Chiaux med deres Officerer i Spidsen,
Sex J anitscharer i Ordonnantsuniform,
Tre af mine Heste,
Atten Tchiokadars i røde Trøjer,
Min Hovmester,
Sex Tjenere i Gala-Livree,
To Kammertjenere,
Fire Draguemanns i Gaia,
.
Den første Draguemann bærende Ratificationen og Brevene fra
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Kongen til Sultanen og Storviziren, hvert i en guld- eller
sølvbroderet Mappe,
Derefter kom jeg selv med mine sex Tchiokadars,
De franske Købmænd.
Ankommen i den indre Gaard af Storvizirens Palads forefandt jeg
hans Garde opstillet over for den Dør, hvor jeg de foregaaende Gange
var staaet af Hesten. Kihaya's Pager var opstillede i Divan-Salen, hvor
jeg mødte Portens Draguemann og Ceremonimesteren, som førte mig
til den Sal, hvor de fremmede Ministre vente nogle Øieblikke, før de
føres ind til Storviziren; foran Audientssalens Dør var opstillet flere
Officerer, Pager og Tjenere. Storviziren sad ligesom de foregaaende
Gange i et Hjørne af en Sofa, men omgivet af et meget talrigere Hof;
da jeg var naaet hen til ham, holdt jeg en lille Tale i Dagens Anledning,
paa hvilken han svarede meget naadigt, hvorpaa serveredes Confiturer,
Kaffe, Sorbet, Rosenvand og Parfume. Storviziren spurgte mig, om jeg
vilde vedblive at være Kongens Minister hos Porten, og da jeg herpaa
svarede, at det var Hs. Majestæts Hensigt at lade mig blive, udtalte
han, at han var dobbelt henrykt derfor, da han kendte mig, og at det
kun var retfærdigt, at jeg nød Frugten af en Forhandling, der vilde
skaffe mig lige saa stor Tilfredsstillelse, som den havde kostet mig Ulejlighed, og at jeg altid kunde stole paa den Agtelse og Hengivenhed
Porten nærede for mig; han gav derpaa Ordre til at iklæde mig en Hermelinspels og en Guld- og Sølvbroderet Kaftan, og der gaves derefter
Kaftans til hele mit Følge, medens jeg selv endnu fik to kostbare Lommetørklæder. Et Øjeblik efter underrettede man Storviziren om, at Sultanens Ratification kom, hvorpaa han rejste sig, modtog den ved Salens
Dør, vendte tilbage til sin Plads og overrakte mig den paa den sædvanlige Maade, medens jeg modtog Kongens Brev af min Draguemann, gav
det til Reis Effendi, som lagde det paa en Pude ved Siden af Storviziren;
Audientsen var forbi, og vi begav as tilbage i samme Orden, som vi kom.
Audientsen kostede 3000 pj.
Jeg har altid smigret mig med, at jeg skulde faa Traktaten sluttet
enten paa den ene eller anden Maade, og jeg har derfor ikke villet omtale til Deres Excellence, hvad jeg har gaaet igennem og navnlig fra Reis
Effen di 's Side; der er ikke den Ting, han ikke vover for at tilfredsstille
sin umættelige Lyst til at skrabe sammen, det er den sorteste Sjæl skjult
under det blideste, det mest forekommende Ydre, det lykkeligste og
mest aandrige Ansigt.<<
Med samme Skrivelse fulgte følgende Fortegnelse over de i Anledning af Ratificationen nødvendige Presenter:
Til Sultanen en Chandgiar med Skaft og Guldetui med Brillianter
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og Rubiner, 6000 pj., til Storviziren en Kikkert ligeledes af Guld med
Brillianter, Rubiner og Smaragder, 2000 pj., til Reis Effendi en GuldTobaksdaase rigt garneret, 1600 pj., til Storviziren contant 7750 pj.,
til Reis Effendi contant 11,625 pj., til første Secretair i hans Bureau
1650 pj., til Lægen, Reis Effendi's Kreatur, 250 pj., til Portens Draguemann 550 pj., til dennes første Commis 275 pj., til Ceremonimesteren
og hans Secretair 220 pj. Ialt 31,920 pj.
To Maaneder senere faar Gahler Tilladelse til at afholde den nævnte
Udgift.
I et confidentielt Brev af 26 / 5 59 beklager Bernstorff sig over den
københavnske Handelsstands Mangel paa Initiativ, paa Fremsyn, paa
Handledygtighed og slutter med at sige, at han stoler paa Gahler's
Klogskab, Indsigt og Iver. B. venter, at den indsigtsfulde Hjælp, han
vil yde Verrayon (se Pag. 102) og deres forenede Virksomhed, vil angive Midlerne til ret at udnytte denne Traktat, han ved et ihærdigt
Arbejde har faaet sluttet.
I Brev af 26 / 8 58 til Couturier i Constantinopel udtaler Selskabet
sin Tilfredshed over det fortsatte Salg af Peber, men kan ikke forstaa,
at Sukkeret sælges saa meget billigere end dets Indkøbspris, da det var
det bedste, der fandtes her, og man glæder sig over, at alt, hvad der
er sendt til Saloniki, er solgt. Brevet fortsætter:
»De paastaar, at De ikke har kunnet handle anderledes end at indskibe Varer udover vore Varer til 400,000 I. t., skønt det var imod
vor Ordre; De undskylder Dem med Ordre fra Hr. Gahler om et nyt
Handelsforetagende; vi kritiserer ikke den Myndighed Hs. Majestæt har
givet Hr. Gahler, men vi ved, at han ikke har faaet Myndighed til at
tillade Indladning af andre Varer under nogetsomhelst Paaskud i >>Venskabet<<; vi har fundet os deri, forudsat at vore Varer ikke kommer
til at betale Fragt til Constantinopel, men vi se til vor Forundring, at
De tøver med at modtage dette Tilbud.
Vi forudsætter, at den samlede Værdi af Ladningen var 746,000 I. t.
og Fragten betalt Kapitain Wedel med 11,000 I. t., saa følger deraf, at
Varerne, der var indladte udover de for Planen omtalte 400,000 I. t.,
altsaa til Værdi af 340,000 I. t., maatte betale 5013 l. t., saaledes at der
resterer 5986 I. t. ; naar disse forlanges betalt af Dem, bliver det kun
2 °lo; vi kan ikke gøre Dem noget bedre Tilbud end sikre Dem Varernes
Sikkerhed i vort Skib for 2 °lo; mange har bedt om Plads i vore Skibe,
men vi har afslaaet det; modtager De ikke dette Forslag, er vi berettigede til at sælge hele Ladningen som Selskabets Varer, men vi haaber,
at De indvilliger, og at denne Sag kan komme ud af Verden.
Vi har Intet imod, at vore Varer sendes til forskellige Steder i
Levanten.<<
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Selskabet fortsætter med at sige, at Varerne med >>Vesuvius<< er
købt saa billigt, som det har været muligt, og ligeledes i Overensstemmelse
med hans Forslag saavidt gørligt; Selskabet fandt ikke Fragtforholdene
i det østlige Middelhav fordelagtige nok til at sende sine Skibe dertil;
der var fordelagtigere Fragter vestligere, saaledes havde et af dets Skibe
fornylig 4000 pj. fra Livorno til Lissabon.
I en senere Skrivelse beklager Selskabet de nedadgaaende Priser
paa Klæde, der har medført, at der er solgt Klæde 5 °lo under Værdien,
og haaber, at det resterende Klæde og Peber kan sælges fordelagtigere,
og for det sidstes Vedkommende, at de hollandske Skibe vil udeblive
endnu i nogen Tid; der vedlagdes en Fortegnelse over de Varer, for
hvilke der er Marked i Amsterdam og Altona, og Couturier anmodedes
om at købe disse saa billigt som muligt til Returvarer; hvis disse Varer
skulde købes forskellige Steder, mener Selskabet, at det maaske var
bedst hertil at benytte Hr. Verrayon, der opholdt sig i København og
snart begav sig til Levanten.
Den 8 / 8 skriver Bernstorff til Gahler: >>Baron de Dehn er rejst til
Ems for at genvinde sin Helbred; dette har forhindret og forhindrer
mig endnu i at sige noget positivt om d'Hrr. Chassaud's Forslag; jeg
haaber ved hans Tilbagekomst, at man finder Midler til at give denne
Gren af vor Handel ny Kraft uden hvilket, tilstaar jeg, den neppe fortjener disse Herrers Omsorg og Ulejlighed.<<
Den 2 / 10 58 skriver Gahler til Bernstorff:
>>Det er mig en stor Sorg at bemærke, at Ds. Ex. begynder at tabe
Haabet om Nytten og Fordelen ved vor Handel paa Levanten; jeg tilstaar, at paa den ene Side den ringe Indtægt og paa den anden det
reelle Tab paa vort Lands Frembringelser og Fabrikater i den første
Ladning fra København ikke giver nogen stor Opmuntring for dem, som
er interesserede i den, men følger deraf Ds. Ex., at denne nye Søfartsog Handelsbranche endog ikke kunde blive meget fordelagtig for Kongens Lande og Folkenes Industri forudsat, at disse· beflitte sig paa at
følge saa mange Nationers Exempel, som vedbliver at høste store Kapitaler i Sultanens Lande; viser vore Fabrikker ikke, hvad de duer samtidig med, at de viser de Mangler og Fejl, som har indsneget sig. Hvorfor
da, naar de rettede disse, skulde de ikke kunne naa samme Fuldkommenhed som andre Nationer? Hvad vore og vore Naboers Fabrikata
udover Textilvarer angaar, ankommer der stadig over Holland og Livorno saa uhyre Mængde, at utvivlsomt de, der drive denne Trafik,
maa finde deres Fordel derved. Uheldigvis den vi skulde have af vore
Søm, Jern, Bly, Messing, Sukker og Pelsværk har Selskabet ikke havt;
jeg antager at have sagt nok derom i mine foregaaende Breve, for at
Ds. Ex. selv kan dømme om Sagen; jeg frygter for at indlade mig paa
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disse uheldige Forhold, som altid vil være skæbnesvangre for vore
Handelsprojekter, hvis man ikke raader Bod derpaa. Jeg opdager, at .
jeg kommer ind paa en Sag, som ikke egner sig for dette Brev, og som
jeg reserverer mig til en gunstigere Lejlighed. Min Sorg og min Fortvivlelse har mod min Villie faaet mig til at udtale mig, og jeg beder
Ds. Ex. meget undskylde.<<
I et Brev af 17/ 10 skriver Gå.hier, at han gør alt for at gøre Tabet
paa Kongens Klædevarer saa lille som muligt, og at han i den Anledning for egen Regning har købt en Butik i en af de mest besøgte K varterer, og nogle af Klæderullerne har han sendt til Morea.
Den 28 / 10 58 skriver Selskabet til Couturier i Marseille, at det med
Glæde har erfaret, at han har solgt sin Fregat, mener, at han nu er
istand til at betale og sender ham derfor de i Maj protesterede Vexler,
der dengang androg 15,597 I. t., men nu 16,743 I. t.
·
7
Den / 12 skrev Selskabet til Couturier i Constantinopel, at dets Skio
>>Lovisenborg<< var klar til Skotland; naar losset gik det i Ballast til
Constantinopel, hvorfra det skal hjembringe Varer, hvorover det sender
Liste.
Den 6 / 2 59 skrev Selskabet til Couturier i Constantinopel, at man
havde bemærket, hvad han havde solgt, og at han havde standset Salget
paa Grund af de urolige Forhold paa Stedet. Selskabet gennemgik hans
Bemærkninger om de forskellige Varer og takker for de Vink, der angaar
fremtidige Sendinger, men beklager den sene Maade, hvorpaa Varerne
betales. Selskabet fortsætter:
>>Vi er glade over, at De er gaaet ind paa at betale den samlede
Fragt, men vi er ked over Deres Bebrejdelser i Deres Brev af 16 / 10 f. A.
og vi vil ikke svare paa samme Maade. De er gaaet ind paa at sætte 150,000
senere 200,000 I. t. i vort Foretagende; kun de, der er interesserede i
vort Selskab, kan deltage i dets Foretagender. Deres Broder har fragtet
>>Venskabet<< for 12,000 I. t., vi havde ønsket et mindre Skib; i det ledige
Rum i Skibet havde han kunnet indlade rødbrun Farve for Selskabets
Regning og havde han gjort det, havde der aldrig været Vanskeligheder, men i det Sted indladede han for egen Regning Varer for 340,000
I. t. Havde Liitzow vidst det, var det ikke blevet tilladt, og vi har kun
forlangt Fragten.
Vore Skibe har god Fragt i Middelhavet, hvor vi foretrækker det
sikre for det usikre hos Eder; naar vi kender Udfaldet af vort første
Foretagende, vil vi spørge vore Meddeltagere, hvad de mener om Deres
ny Forslag.<<
Brevet, der er for langt til at gengives 1 sm Helhed, er skrevet i
en behersket arrig Tone, rimeligvis fordi de høje Herrer ikke er vant
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til at blive tilskrevet i den Tone, som Couturier gør, og endelig i hans
noget skødesløse Regnskaber og i Vanskelighed ved at faa de for Salget
indkomne Penge, hvilket iøvrigt skyldes Vanskeligheden ved at faa Tyrkerne til at betale.
Kort efter maa Selskabet meddele, at >>Lovisenborg<< er taget af
spanske Krigsskibe, men at Papirerne er sendt til Madrid, og at Skibet
ventes snart frigivet ; samtidig rykkes C. for Pengene for det solgte
Porcellæn, og hvis det usolgte er fuldstændig usælgeligt, skal det sendes
tilbage med første Lejlighed.
Couturier anmodes igen om saa snart som mulig at hjemsende
Regnskab over, hvad der er solgt. >>De tre Prinsesser<< er frigivet og
Kaptajnen har faaet Ordre til, naar Skibet er repareret, at søge en Fragt
fra Cadix paa Levanten; hvis dette ikke lykkes, gaa til Scio for der at
afvente Ordre om, hvor Returladningen for vor Regning skal hentes;
den ønskes consigneret til Christian van Orsey & fils i Amsterdam og
skal bestaa af god Bomuld fra Smyrna, et Parti Silketøj, Galleæbler
fra Aleppo og et lille Parti Allun.
Den 30 / 12 58 skrev Bernstorff til Gahler:
>>Vor Handel paa Levanten, for hvis Etablering De og jeg har gjort
os saa megen Umage, fordrer hele vor Opmærksomhed, især for Valget
og Prisen for Returvarerne. De har bemærket, at vore Købmænd kun
har ringe Lyst til at begynde denne Handel. Disse Landes Fjernhed,
de betydelige Summer som behøves, de faa Varer som vore Fabrikker
kan levere for Øjeblikket, den ringe Fortjeneste paa Returladningerne
og selve Vanskeligheden ved at sælge Varerne med nogen Fordel er
de Grunde, som de stadig møde med, og med hvilke de bekæmpe mine
Opfordringer, ja jeg kan sige mine mest indtrængende Opfordringer.
Hvad Hr. Couturier har meddelt Selskabets Direktører saavel med Hen syn til Skibenes Ladninger som med Hensyn til Kongens Varer har ikke
opmuntret, og ogsaa Selskabets Forholdsregler viser mig, at det ikke
skynder sig meget for at drive denne Handel med Kraft.
Jeg vil hverken retfærdiggøre eller fordømme denne Direktørernes
Maade at tænke paa; med Undtagelse af Hr. Baron de Dehn, som presiderer, er det de andre Direktørers, Købmænds, Mening som følges;
de er ansvarlige overfor Publikum for de Penge, dette har betroet dem;
de maa forstaa deres Interesse bedre end jeg, men hvad jeg kan sige
til deres Undskyldning, det er, at hvis Afsendelsen af disse Varer ikke
har svaret til vore Ønsker, synes jeg ikke, man maa anklage deres gode
Tro eller deres Forstaaelse. Peberet og Sukkeret, de to Artikler, med
hvis Pris Hr. Couturier er mindst tilfreds, er hlevne købte ved offentlig
Salg, og Selskabet har ikke betalt dem dyrere end andre Handlende, ja
.selv Hollænderne. Jeg ved nok at nogen Tid efter, er Peberet gaaet
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ned i Europa, og er saaledes ogsaa gaaet ned i de paagældende Havne,
men det er et Uheld, for hvilket der ikke var noget Middel. Jeg omtaler ikke de andre Klager, jeg kender ikke nok dertil, til at kunne
tale om dem til Dem, men hvad jeg kan se er, hvor vanskelig det er at
etablere denne Handel, som er hel ny for os, saaledes, at den strax kan
give Udbytte og antage nogen Fasthed.
Lad os imidlertid ikke tabe Modet; jeg kender Deres Iver og Deres
Aktivitet for, at Sagen skal lykkes, og Omhu for Kongens Opgave vil
ikke mangle Dem; vi vil gøre vort mulige, for at De ikke har arbejdet
f9rgæves i saa mange Aar, og jeg har allerede den Glæde at meddele
Dem, at Kongen med sin sædvanlige Godhed og Ædelmodighed vil gøre
ny Udgifter for at opmuntre vore Folk og vække deres Opmærksomhed;
han vil, at de Ting, hvoraf hans Varer bestaa, skal anvendes for at
lære at kende den Fortjeneste, der kan være paa Levantens forskellige
Produkter og de Artikler fra dette Land, der der kunde sælges med
nogen Fortjeneste.
Det er med dette for Øje, at Hs. Majestæt har befalet at standse
det yderligere Salg af sine Varer. Han har endvidere ansat i sin Tjeneste
i Egenskab af Handelsintendant Hr. de Verrayon , tidligere fransk Konsul
i Seyde, som han paa samme Tid har udnævnt til Ambassaderaad og
en af sine Kammerjunkere og har overdraget ham at gøre en Rejse til
Levanten, afsætte sine Varer paa de forskellige Pladser, han besøger, og
derfra skaffe Returvarer; han skal ved sin Ud- og Hjemrejse gennem
Italien, Frankrig, Sweits, Holland og Tyskland skafTe os de nødvendige
Penge for at danne et Compagni, som var istand til at begynde denne
Handel og understøtte den.
Hr. de Verrayon er rejst i disse Dage til Hamborg og paaregner i
Foraaret at gaa til Marseille, hvorfra han har Ordre at begive sig direkte
til Constantinopel for at forhandle med Dem og meddele Dem alle Hensigter med sin Rejse og Planen for sine Operationer. Da han har den
største Agtelse for Dem, og jeg anbefaler ham paa det bedste til Deres
Velvillie, er jeg vis paa, at han altid vil handle overensstemmende hermed. Det er en Gentleman, aktiv og intelligent, for hvem jeg beder
meget indtrængende om Deres Venskab og Deres Tillid; han har været
et helt Aar sammen med os, og han har vidst at erhverve sig Tillid
hos alle, der har kendt ham, og jeg haaber, at De vil finde, at han ogsaa
fortjener Deres. Jeg betragter hans Rejse som afgørende for denne
Branche af vor Handel, og hvis ulykkeligvis hans Operationer skulde
slaa fejl, vil vi have den Sorg paany at se de Omkostninger, Kongen
har havt, unyttigt anvendte, og denne Handel, det eneste Maal hvorfor
Hs. Majestæt har anvendt saa betydelige Summer, kvæles i Fødslen.
Hr. de Verrayon vil mundtlig sige Dem meget mere, end jeg kan gøre
med Brev. Jeg indskrænker mig idag til at melde Dem hans forestaaende
7
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Ankomst til Constantinopel og Maalet for hans Rejse, og jeg tilføjer,
at Hs. Majestæt har bemyndiget ham til at modtage sine Varer for sin
Regning for at sælge dem og for Udbyttet skaffe Returvarer. Jeg beder
Dem standse al Handel af nævnte Varer, overlevere dem til Hr. Verrayon
og lade medfølge de Penge, De maatte have for solgte Varer, at han
kan anvende det Hele til saamange Returvarer som muligt. Jeg gentager stadigt, at det gode Udbytte af disse Returvarer er for nærværende
Øjeblik af den største Betydning for vort Handelsforetagende.
Da Omkostningerne ved denne Rejse vil andrage en altfor stor Del
af Indtægten af Salget af Varerne og ikke levne ham Midler nok til
Returvarerne og de forskellige Vareprøver, som vi bede ham om fra
forskellige Pladser, vil jeg forberede Dem paa, at Hs. Majestæt har befalet mig at forsyne ham med et Brev for at bede Dem skaffe ham og
lade ham hæve de Summer, han maatte trænge til for at fortsætte og
fuldende sin Rejse.
De forstaar vel ved Længden af dette Brev, hvor meget denne Sag
ligger mig paa Hjertet; jeg betragter den som meget betydningsfuld
for Kongens Tjeneste, for Deres Fædrelands Vel og dets Handel. Jeg
gjør stærk Regning paa Hr. Couturier's Hjælp; hans Indsigt og Meninger
kan kun være til stor Nytte for Hr. Verrayon; jeg beder Hr. Couturier
om dem for ham, og jeg tvivler ikke om, at han vil benytte dem paa
det Bedste.
Hr. Baron de Dehn er tilbage fra sin Baderejse; han gør sit Bedste
for, at Handelsselskabet ikke skal lade Handelen paa Levanten falde;
jeg ved ikke, om det vil lykkes ham; han har ikke svaret paa det Brev
Hr. Couturier i Sommer sendte mig til ham; dels er, hvad dette Brev
omhandler, siden ordnet sig af sig selv, og dels frygter jeg for, at en
privat eller særlig Correspondance i Sager, som angaar Handelsselskabet,
let kan bringe Usikkerhed og Confusion i Operationerne.<<
I Skrivelse af 1 ¼ 59 udtaler Gahler sin Glæde over Verrayon's
Sendelse og lover at yde ham al mulig Assistance. En stor Sag for Øjeblikket er Sultanindens forestaaende Nedkomst; Regeringen og de fremmede Ministre t ræffe store Forberedelser, Gahler gør Regning paa i den
Anledning at maatte anvende mindst nogle Hundrede pj. til Olie til
kulørte Lygter og Uddeling af Konfekt til Forbipasserende; dog vilde
han se at unddrage sig for at give de store Gaver til de højeste Embedsmænd, som de fremmede Ministre gjorde, om saa meget mere som det
ingen praktiske Resultater havde; Lysekroner og kostbare Møbler var
ikke ualmindelige Gaver.
Den 14 / 3 blev der født en Prinsesse, og Gahler giver en lang Beskrivelse af den storartede Maade, hvorpaa Begivenheden fejredes.
Samtidig udtalte han sin Beklagelse over, at Verrayon ikke var an-
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kommet, da Salget af Varerne efter Ordre var stoppet, og da der netop
var gode Chancer i Øjeblikket.
Gahler's Correspondance i de følgende Maaneder drejer sig udelukkende om den europæiske Politik og Krigsbegivenheder; Bernstorff
meddeler Gahler alt, hvad han ved, og G. meddeler B. alt, hvad han
erfarer fra de fremmede Ministre, hvilke Meddelelser B. synes at sætte
stor Pris paa; B. skriver til ham: >>On se flatte fort å. Berlin, que la Porte
fera une puissante diversion en declarant la guerre aux deux Imperatrices. Vous rendrez service au Roi en continuant de Vous appliquer å.
penetrer le fondement et la verite de cette esperance, qui interesse
aujourd'hui å. tant d'egards toutes les puissances de l'Europe.<<
I December klager Gahler over, at man helt har holdt op at sende
ham hjemmefra de ham tilkommende Penge, han vil ikke laane af Couturier, og de Vanskeligheder, han har, er i høj Grad generende; mærkelig
er dette Forhold og endnu mærkeligere, at det er først d. ¾ næste Aar,
at han faar endelig Afregning til December 1759 med Udbetaling af
17,794 pj.
Gå.hier klager stadig over sin Pengeforlegenhed, især naar Verrayon
kommer, til hvis Ankomst han glæder sig meget og lover at støtte ham
efter bedste Evne; han skriver senere, at det vil være ham vanskeligt
at skaffe de Penge V. skal bruge, og om ikke Kongen vil give dem, men
det kan jo være, at Sagen stiller sig anderledes, naar han faar talt med
V. Om den danske Fragtfart paa Levanten beretter han stadig meget
tilfredsstillende. Han opfordrer til at sende en Fregat til Middelhavet
for den Betydning, det vilde have for Omdømmet af den danske
Fragtfart.
I Januar 1760 modtog Gahler Meddelelse om sin Faders Død og
samtidig Tilbud fra Bernstorff om at overtage sin Faders Embede; i
Brev af 18/ 2 afslog G. Tilbudet med den Motivering, at han ønskede at
blive endnu 2 Aar i Constantinopel for at ordne forskelligt, ikke mindst
den Opgave, B. havde givet ham, at indgive Forslag til en Ordning af
Konsulatvæsenet i Levanten.
I Februar skriver Selskabet til Couturier, at man af hans Beretning
ser, hvad der er solgt, og at man ønsker Salget indstillet til bedre Tider;
man beklager den langsomme Betaling af Varerne.
Efter at Gahler havde indberettet, at den venitianske Minister
havde udtalt for ham Republikkens Ønske om at afslutte en Handelstraktat med Danmark, fik han Ordre til at udtale sin Regerings Villighed i saa Henseende. Bernstorff sendte ham Forhandlingerne om Traktaten med Genua, bemærkede, hvad der kunde forandres i Forslag til den
ny Traktat, men paalagde ham ikke at nævne Genua paa Grund af de
to Republikkers indbyrdes spændte Forhold.
I Juni skriver Gå.hier, at han venter Verrayon med Længsel; i Juli
7*
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faar Gahler Meddelelse om, at Kongen har bifaldet, at han forbliver
endnu 2 Aar i Constantinopel.
Den 11 / 8 meldte Selskabet Couturier, at >>De tre Prinsesser<< ved sin
Ankomst til Cadiz skulde sælges; lykkedes det ikke (hvad det ikke
gjorde), skulde Skibet fragtes til Levanten og derefter gaa til Scio, hvor
C. skulde sørge for en Returladning.
I October afgik Skibene >>Lovisenborg<< og >>Alide<< til Amsterdam
med Fragt for Selskabet, og stadig melder Gahler om den gode Fragt
for danske Skibe.
Den 6 / 5 skriver Selskabet til Couturier om det slette Resultat af
Returvarer, der er lidet opmuntrende for dets Deltagere; Bomulden er
daarlig, og Omkostningerne for store, paa Silkevarer tabes fra 8 til 15 °/ 0 •
Trods tidligere Ordre vil Selskabet ikke have Returladning med
>>De tre Prinsesser<<; Skibet skal skaffes en Fragt til en europæisk Havn,
selv om den bliver ringere end ellers; lykkes dette· ikke, skal det søge
en Kornfragt til en eller anden Havn. Den anskaffede Returladning
skal sælges saa fordelagtig som muligt, og det samme gælder Varerne
i Constantinopel, og Udbyttet sendes i Guld over Wien.
Faa Dage senere igen en ny Ordre; det skal paa Grund af den
stærke Varme ikke være nogen Kornfragt, men en almindelig Fragt.
Disse to Skrivelser bragte Gahler helt ud af Ligevægt.
I Anledning af Selskabets Ordre af 6/ 5 60 om ikke at give >>De tre
Prinsesser<< den for dette købte Returfragt skriver Gahler til Bernstorff
d. 4 / 7 , hvor fortvivlet han er over denne Beslutning, der er saa nedslaaende for alle Kongens Undersaatter her (c'est le comble de roes
soucis). Selskabet er i daarligt Hull).ør, men hvorfor har det ikke fulgt
vore Raad ? endvidere skriver Gahler:
>>Da jeg i 1757 erfarede om Skibet fra Marseille, og da jeg kendte
de københavnske Købmænds Begrænsning, deres Aand, deres Karakter,
forudsaa jeg, at der maatte bødes paa den Underbalance deres Foretagende vilde give, og jeg interesserede mig derfor levende for Lad ningen fra Marseille; denne har givet det beregnede Overskud undtagen
paa to mindre Artikler.
Hvad Expeditionen fra København angaar, er det ikke at forundre
sig over, at med Undtagelse af Peberet de fleste andre Varer kun kunde
sælges med Tab; naar man kender Selskabets Spekulation i de opgivne
Priser paa Varerne og dets Assortimenter, vil enhver handelskyndig
forstaa, om det slette Resultat skyldes Tanken om Projectet eller dets
Udførelse.
Hvad Tilbagesendeisen af de resterende Varer angaar, tillader jeg
mig med al den Tillid, jeg har til Ds. Ex., oprigtig at sige, at Selskabets
Direktion, som jeg vel skelner fra dets President, har vist en meget
middelmaadig Dygtighed.
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Hvormange Forslag er der ikke gjort den om disse fordelagtige
Returladninger? Hvad forhindrede den i at følge dem og bruge Pengene efterhaanden, som de kom ind? der var Skibe nok i disse Farvande, der kunde lade lige saa godt for Selskabet som for Holland og
Livorno under disse enestaaende gunstige Forhold; efter al Sandsynlighed har Direktørerne villet, at deres egne Skibe fortjente Fragten;
derfor den sene Ankomst af >>De tre Prinsesser<< og >>Lovisenborg<< til
Smyrna og andre Fejl bedømte her som kapitale Dumheder; og hvis
vore Købmænd trods denne Langsomhed og Ubetænksomhed havde
handlet, som de burde, de kunde ikke være uvidende om, hvilke Exportartikler fra Levanten, der er de fordelagtigste. Enten de nu ikke
har stolet paa de Oplysninger, man herfra har givet dem, eller de har
ment at forstaa det bedre selv, maa man slutte, at de har handlet efter
deres egen Mening eller efter Hr. Orsay's i Amsterdam; denne, hvis
Geni jeg ·ogsaa kender, har givet dem Planen for deres Returvarer, da
de har taget altfor mange Silkevarer for en Handlende i Danmark,
hvilket kun kan tilskrives Hr. Orsay's ringe Kendskab til Forholdene.
Jeg skal ikke omtale de Tab disse Direktørers yderligere Dispositioner
endnu ikke har foraarsaget de Interesserede ved de tyrkiske Penges
slette Lødighed og Remissen af Guld saa lidet profitabel ad den opgivne
Vej. Jeg· taler kun om den Virkning disse Dispositioner vil gøre paa
Købmændene i Smyrna, de uheldige og fatale Konsekvenser som deraf
resulterer, om Kongens Undersaatters Handelsbegreber om Levanten
og det lidet hæderlige Indtryk for vort Vedkommende takket være vore
Misundere en saadan mislykket Sag ikke vil undlade at gøre i Holland
og maaske i flere Lande. Hos os i Danmark vil Handelen paa Levanten
blive ringeagtet og forhadt, uden at man har tænkt paa at gøre det
mindste Forsøg med disse Returvarer, hvoraf er stærkt Forbrug, og
som vi nu faar paa anden eller tredie Haand.
Til min Ærgrelse kommer endvidere, at Hr. Munch vil rejse; de
Herrer Direktører havde ansat ham hos Couturier til Hjælp ved hans
Forretning; enten han nu ikke har været tilfreds her med de Betingelser,
man har givet ham, eller degouteret af alt, hvad han føler ligesom jeg;
skønt al den Fortrolighed han viser mig, har han ikke forklaret sig,
men han er bestemt paa at vende tilbage til Danmark. Han rejser om
nogen Tid med indgaaende Kendskab til vor Handel i Middelhavet og det,
han har erhvervet i Levanten; det er en Mand, som sikkert kunde have
været os til stor Nytte, men dertil maatte man have sat ham istand
til at arbejde; maaske kan hans Talenter komme vort Land tilgode;
det er en Mand fuld af Iver for Fædrelandet, arbejdsom, af Ære og
Retskaff enhed.
Jeg har kun skitseret, hvad jeg har at sige, men jeg anser det for
tilstrækkeligt. Jeg har sagt, at jeg kender vore Handelsmænds Aand og
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deres Karakter, og jeg fremfører Intet om deres Operationer, som ikke
vilde være let at overbevise dem om. Det kan være, at de havde handlet
mere aabent, hvis de havde havt mere Tillid til d'Hrr. Couturier; det
kan være, at man beskylder disse for at se for meget paa deres egne
Interesser, men hvem er den Købmand i hele Verden og i København,
som ikke gør .det; det er brave og honnette Folk ude af Stand til at
bedrage, og de Oplysninger, de har givet mig, og som kunde være ugunstige for deres Fædreland, har skaffet dem mit Venskab og min Erkendtlighed, som kun ophører ved min Død.
Jeg haaber, hvad jeg her har udtalt, og hvad Brug Ds. Ex. vil
gøre af det, at Hs. Ex. Baron de Dehn ikke deri vil finde noget, der
kunde tydes som, at jeg har formindsket den respektfulde Veneration,
jeg har for denne værdige Ministers Egenskaber. Det er ikke tænkeligt,
at skønt begavet med al tænkelig Intelligens og Opfattelse og i Spidsen
for Handelsselskabet, hans langt vigtigere Beskæftigelser har tilladt ham
at gaa ind paa Detaillerne af dette Handelsforetagende; det er udelukkende Handelsdirektørernes Sag, og det er kun om dem, jeg taler.<<
Den 14 / 7 indsender Gahler Forslag til Konsulaternes Ordning og de
herhenhørende Gageforhold, men vil gøre det mere detailleret, naar
yderligere Oplysninger foreligger; >>De tre Prinsesser<< har faaet· 4000 pj.
i Fragt fra Saloniki til Ægypten.
En Sultaninde er frugtsommelig, og han forbereder paa en ny Udgift i den Anledning.
Den 16/ 9 melder Gahler, at der er ankommet to danske Skibe til
Bassora, som har faaet Tilladelse af Paschaen i Bagdad at blive der
mod at betale 5 °lo i Told. Den stedlige engelske Konsul har modsat
sig denne Ordning, men Ærkebispen i Babylon, som samtidig er fransk
Generalkonsul, og som er meget velset af Paschaen, er bleven spurgt
om Nytten af de danske Skibes Sejlads i disse Farvande og har svaret
saa gunstig, at Sagen strax gik i Orden.
Han foreslaar, at hvis Kongen vil have en Konsul i Bassora, da
at henvende sig til denne Pascha, som har gjort sig temmelig uafhængig
af Porten; at henvende sig til denne vilde blive altfor kostbart.
Skrivelsen ender med Haabet om, at Regeringen næste Aar vil
sende en Fregat til Middelhavet.
Det ringe Salg og Vanskeligheden ved at faa de tilgodehavende
Penge gjorde, at Selskabet tabte Taalmodigheden og d. 23 / 8 tilskrev
Couturier:
>>Vi er forbausede over Vanskeligheden ved at sælge vore Varer,
om saa meget mere som efter andre Efterretninger Prisen paa nævnte
Sager er stigende.
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Beholdningen af Varer er ifølge Deres sidste Beretning større, end
vi troede; De har f. Ex. 600 Stykker Silketøj i Deres Besiddelse uden
at sige den Pris, hvortil de er købte, og Priserne stiger; det er ikke
vor Hensigt at gensælge vore levantinske Varer med Tab eller a tout prix,
og vi vil heller ikke have et sendrægtigt Detailsalg i Amsterdam eller
andet Sted i Europa; hvis et godt Salg ikke er muligt, anmode vi Dem
om at sende alle de levantinske Varer, De har for vor Regning i Deres
Magasiner, med >>De tre Prinsesser<< til d'Hrr. Orsay & Fils i Amsterdam
og søge at forskaffe Skibet saa mange neutrale Varer, som det kan tage.
Vi bede Dem remittere i Guld over Wien, hvad vi har tilgode, hvis
ikke Bomuld er falden i Pris, anmode vi Dem om for vort Tilgodehavende at købe lste Klasse Bomuld og derved bidrage til at fremme
Skibets Expedition.
Vi haabe snart at erfare, at de europæiske Varer er solgte.<<
Den

2/

10

skriver Giihler til Bernstorff:

>>Angaaende den i min forrige Skrivelse omtalte Fregat, da ønskes
den ikke alene for at escortere fra Marseille, men for i det Hele taget at
vise Flaget og være til Støtte for Kaptajnerne, da de engelske Corsarer
er utaalelige. Hvis Kongen gaar ind herpaa, er den rette Tid at være
i Marseille Midten af Februar. Farten fra de europæiske Havne i Februar
tjener til at forsyne Tyrkerne til Beiram-Festen; Efteraarsfarten er for
Vinterforbruget og den fordelagtigste Tid for Skibene, da de i forskellige
Havne finde Kornfragter. Forudsat at Fregatten kunde være klar til
Afgang i Midten af Februar, burde Konsulerne i Genua og Livorno
underrettes derom og sende de Skibe, der var bestemt til Constantinopel,
Smyrna eller Saloniki til at møde Escorten ved Malta, og derfra skulde
Chefen gaa til Saloniki, derfra til Tenedos med Skibene til Constantinopel
og derfra med Resten til Smyrna.
Fregatten skulde derfra escortere Skibe fra Levanten til Italien;
til Marseille gaar Ingen paa Grund af den forøgede Afgift for Varer fra
Levanten indførte under fremmed Flag.
Udførelsen af denne Plan vilde give vort Flag en solid Anseelse,
der vilde vare efter Freden.<<
Den 16 / 10 meddeler Giihler om det flygtede Admiralskib fra Tenedos,
hvor Chefen var gaaet iland med Størstedelen af Besætningen for at
forrette Fredagsbønnen; Besætningen flygtede, og at Flugten lykkedes
skyldes, at Tyrkerne, der hverken er stive i Manøvrering eller Navigation, har altid Slaver ombord og forlader sig paa dem, især hvis de har
været Officerer Skippere eller Lodser og tilstaar dem ofte en stor Myndighed ombord, men nægter dem at forlade Skibet.
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I Begyndelsen af 1757 fik den danske Regering Tilbud fra den forhenværende franske Konsul Honore Antoine Mossoni de Verrayon i
Seyde, nogle Mil fra Beirut, om at stille sig til dens Raadighed for
at lede dansk Handel paa Levanten.
Tilbudet blev ikke modtaget, men heller ikke afslaaet anderledes,
end at Verrayon i Skrivelse til Bernstorff af 20/ 5 57 fornyede Tilbudet
og ledsagede det med nedenstaaende memoire; han erklærede blindt at
ville lyde Bernstorff, hvis han gik ind paa hans Forslag, vilde ikke tale
om Gagespørgsmaalet, men kun nævne de uundgaaelige Udgifter, han
aarligt havde haft ved Konsulatet i Seyde, nemlig 11,161 pj., som fordeltes saaledes: 5200 pj. Gage til Konsulen og hans Medhjælpere, 2048 pj.
til de brugelige Gaver til Landets Dignitarier og 3813 pj. til Konsulatet;
han tilføjede, at skønt der ikke var noget overdrevent i disse Summer,
kunde et dansk Konsulat oprettet i Beirut klare sig med mindre uden
at skade dets Tjeneste eller Anseelse.
Som uundgaaelige Udgifter foruden det Honorar, man vilde give
ham, angav han 2400 pj. fordelte saaledes: 500 pj. til en Chancelier,
600 pj. til en Draguemann, 400 pj. til 2 Janitcharer, 500 pj. til Presenter
og 400 pj. til Husleje; det maatte antages, at naar Handelen havde
faaet en vis Betydning, kunde Konsulatafgifterne dække Beløbet.
Verrayon' s memoire:
>>Der er intet Sted i Levanten, hvor Danmark kan have større Fordel
af sin Handel og Søfart end i Syrien forudsat, at den danske Regering
har der en Konsul, som kan støtte Foretagenderne.
Handelen er den mest fordelagtige for Europæerne; den foregaar
ved Bytte eller Penge, hvad der letter alle ny Handelsforetagender.
Landet har et stort Forbrug af de Varer, som Danmark kan levere
med størst Fordel, og tilbyder til Gengæld som Retur de nyttigste og
mest eftersøgte.
Danmark kan afsætte der med samme Udbytte som i den øvrige
Levant alle de Varer, som det er istand til at bringe enten egne eller
udenlandske især Indigo, Cochenille, Sukker, Kaffe, Peber, Ingefær
etc., og det vil sælge der med noget større Fordel end andetsteds Pelsværk, Kobber, Jern, Tovværk og i Almindelighed alt, hvad der hører
til Skibsudrustning; disse Sager indføres nu kun af Købmænd fra Saloniki
eller Constantinopel, det vil sige efter at have passeret forskellige Hænder, som fordyrer dem nødvendigvis med 50 °/ 0 af den Pris, hvortil de
kan indføres i Tyrkiet, og vilde saaledes give et saa meget større Udbytte for dem, der som Danmark er istand til at indføre direkte.
En Fordel, som Danmark endnu kan finde i Syrien, er, at da dets
Klædesorter ikke strax kan være saa fuldkommen svarende til det, andre
Nationer leverer, vil det føle mindre denne Ulempe end i den øvrige
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Levant, fordi Luxusen er mindre raffineret, og fordi det er her, at de
ringere engelske og franske Klædevarer sælges.
Det kan tilføjes, at der paa Penge sædvanligvis tjenes 8 a 10 °/0
ved Indførsel i Syrien, naar der bruges spanske Piastres, enten Patiner
eller sevillianske eller gamle mexikanske, hvad der er af stor Betydning
ved en Handel, der giver saa mange Returvarer; disse bestaar hovedsagelig i Silke, Bomuld, Uld, i Kolonivarer som Ris, Mais etc., ligeledes
hvid Sæbe af en fin Kvalitet, bedre end den franske og i hvad Mængde,
man ønsker. Øen Cypern leverer Salt til en meget lav Pris, Brændevin,
Vine, uden at tale om dens nu i Europa saa yndede Dessertvine.
Ved Siden af denne indbringende Handel er der Kystfarten; foruden
denne, der bestaar af den store Trafik fra Syriens Kyst til Ægypten
og den øvrige Levant, gaar der aarlig fem til sex Tusinde christne og
jødiske Pilgrimme for at besøge de hellige Steder; det er fra alle Dele
af det ottomanske Rige, at disse Pilegrimme komme, og de gøre kun
Rejsen med neutrale Skibe.
Fragten af disse Skibe er altid meget fordelagtig og vilde maaske
for sig selv være en Sag, der fortjente Opmærksomhed; man kan sige,
at det er endnu mindre ved den derved vundne Fortjeneste end ved
den Anseelse, det skaber for en Nations Flag i hele det øvrige Tyrki,
at den skal søge at skaffe sig Tillid for denne Virksomhed; den erhverves.
ikke let i et saa fjernt Land, hvor der træffes saa mange Rivaler, hvis
der ikke er en, der representerer Nationen, og som er tilstede ikke alene
for at beskytte, men for at kunne tumle dens Skippere, hvis nødvendigt;
alle Udskejelser er saa almindelige hos Folk af dette Metier, naar de
ikke er under Opsigt, og der er saa mange Exempler i Levanten paa,
at de, der bestemmer sig til Pilgrimsfarten, ikke har Tillid til et nyt
Flag, hvis de ikke har Grund til at tro, at der under det herskede den
strengeste Disciplin, og at der i det mindste paa Stedet fandtes En,
hvor de kunde faa Beskyttelse.
Saadanne er de Synspunkter, som synes at maatte bringe den
danske Regering til at ansætte en Generalkonsul i Syrien; forudsat at
den skulde bestemme sig dertil, er der intet Sted som Beirut, der egner
sig saa godt til at være Hovedstedet for Danmarks Handel og Sædet
for dets Konsul.
Denne By ligger midt paa Syriens Kyst og forener alle de Fordele,
som man kan ønske for Etablering af Handel i dette Land; man vil
især have den Fordel ikke at træffe nogen Europæer som Konkurrent;
thi trods den store Lethed, den byder for Export og Import, har den været.
udsat tidligere for saa mange Uroligheder, at Europa har tabt Lysten
til at nedsætte sig der, men siden 20 Aar, da den regeres af en drusisk
Prins, er Sikkerheden større end noget andet Sted paa Kysten, og man
mærker ikke det almindelige tyrkiske Tyranni; dertil er dens Havn den
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bedste paa hele Kysten, og de største Skibe kan søge den i en hvilkensomhelst Saison; disse Fordele har gjort den til den vigtigste Plads for
Handelen med Egypten. Franskmændene har deres vigtigste Etablissementer i Seyde, der kun er sex Mil fra Beirut, som byder ganske andre
Fordele end Seyde; de Forpligtelser, de har i de sidste tredive Aar i
Seyde, tillader dem ikke endnu at benytte de Fordele, de vilde finde
i Beirut, og de Indbydelser dertil, de fra Tid til anden modtage fra de
drusiske Fyrster; jeg vover at mene, at der er ikke den Venlighed og
gode Behandling, som de Danske ikke kan vente, hvis de nedsætter
sig der.
Jeg har allerede for nogen Tid siden taget mig den Frihed at tilbyde
min Tjeneste til den danske Regering, og jeg har den Ære igen herved
at forelægge mine Ideer smigrende mig med at kunne være meget nyttig
ved deres Udførelse, dels ved det Kendskab, jeg har til Landet, hvor
jeg har opholdt mig i flere Aar som fransk Konsul, dels ved den gode
Forstaaelse og det Venskab, i hvilke jeg altid har levet med Drusernes
Fyrste; jeg kan forsikre, at hvis Kongen af Danmark vil vise mig den .
Naade at ansætte mig som Konsul paa dette Sted, skal jeg søge at gøre
mig værdig dertil ved den fuldstændigste Opfyldelse af hans Ordrer og
den største Iver for hans Tjeneste.<<
Denne Memorie maa have gjort Indtryk paa Bernstorff og for.andrede hans tidligere Afslag til en Anmodning til Verrayon om at
komme til København.
Fra sine Bekendte i Paris modtog Bernstorff den mest rosende
Omtale af Verrayon; den danske Retslærde Martin Hiibner, der paa
den Tid opholdt sig i Paris, omtalte ham som en alsidig dannet Mand
med en skarp og sund Dømmekraft, en elskværdig og omgængelig
Karakter og, hvad der særlig havde aktuel Betydning, med en baade
theoretisk og praktisk Kendskab til Levantens Handel; fra Hertugen
af Belle-Isle fik V. et Brev til Bernstorff, hvori han ligeledes fik en
rosende Anbefaling og saaledes fra flere.
Under 22 / 7 57 anerkendte Verrayon Brevets Modtagelse og meddelte,
.at han strax vilde begive sig til København; dette er imidlertid ikke
sket strax, thi d. 8/ 8 skriver Hertugen af Belle-Isle til Bernstorff, at han
benytter Verrayon's forestaaende Afrejse til at sende ham et Brev,
hvori han som nævnt gav V. den varmeste Anbefaling.
Den 6 / 6 indsendte Munch fra Livorno en meget fyldig Indberetning
om Handelen paa Levanten omhandlende Byerne, Varerne, der sendtes
dertil og derfra til de forskellige Lande med en fuldstændig Statistik
for hvert Land, hver By i Levanten og de enkelte Varer; Beretningen
fyldte 19 Foliosider og synes at maatte gøre Verrayon's Rejse overflødig; den slutter saaledes:
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>>Der staar nu ej videre tilbage, af hvad tidligere er bleven afhandlet, end at uddrage en rigtig Slutning.
Danmarks og Norges Handel paa Levanten hvorledes den maa anlægges for deraf at trække nogen Fordel baade for Landet og Købmændene, der udi enhver vel indrettet Stat hør hænge sammen som
Ledene i Kæden, da vil det næsten blive uomgængeligt, at det første
udi Begyndelsen maa vige for de andre, indtil Middelmaal findes at oprette de fornødne Manufakturer og det paa saadan en Fod, at udi Godhed og (mesten om ej ganske udi) Pris kan svare til andre Nationers thi:
A. De for Levanten tjenlige europæiske Varer angaaende, da lærer
det foregaaende, at Klæde deraf er lige som Sjælen, men som ej er af
det Slags, som bruges udi Europa, omendskønt at allerfineste Slags af
denne, og har liden Afgang; de maa derfor være af den udfordrende
særdeles Egenskab og Farve i saa Henseende til Egenskaben, da er de
bedste eller tynde dog fine og tætte; mig mindes, at det almindelige
Handelscompagni har sendt næsten slige dog ej saa fine og tætte Sorter
til Algier, hvis Pris, jeg ej bedre erindrer mig, var 10 a 12 J Alen, som
er Halvdelen for dyr, thi de Franske sælge til samme Pris Pariser-Alen,
hvilken jeg udregner til 7 a 7 1/ 3 Kvarter Dansk ; de kaldes ny Londrin
Premiers, fabrikeres af den lste Segorisk Uld, saavel til Renning som
Islæt, holder efter Valkningen 1 ¼ Alen fransk i Breden mellem Listerne.
B. Londrin 2den; hvortil tages Soria- (spansk og ej levantisk) Uld til
Renning og den 2den Segoriske til Islæt, hør holde 1 1 / 6 Alen i Breden.
C. Londres Larges gøres af den allerfineste Uld fra Albarazin i Spanien,
fra Languedoc Dauphine og Rousillon eller andre af samme Godhed, er
1 ¼ Alen bred. D. London Ordinair.es forarbejdes af den næstfineste
Uld, er P/4 Alen bred. Alle disse Klæder holde 16 a 17 Alen Stykket
og deraf er forskellige Manufacturer, som ikke alle tjene for ethvert
Sted udi Levanten; jeg vil derfor meddele en Liste over Manufacturerne,
og hvad Plads de er tjenlige for med deres Priser, som de var ved min
Fortræk fra Marseille udi August 1756, hvis Forandring for Tid til anden
ej er af Betydenhed. (Derefter kommer Beretningen om 36 Manufacturer.)
Udi øvrigt er jeg af de faste Tanker, at vor Søfart vil drage den
største Fordel af den erholdne Adgang udi Levanten og fortjene gode
Fragter fra de italienske og andre Pladser, naar man ikkun kan mage
det derhen, at Flagets Omkostninger udi i Levanten ej bliver for svære;
thi de komme alle Ladningen til Last, og er det for den Aarsag, at de
svenske Skibe næsten have mistet deres skønne Fragt paa Levanten fra
Livorno, som nu Ragusaerne for største Delen har inde. De Skibe, som
man vil have paa denne Fart, maa være gode og velsejlende Fregatter,
Brigantiner eller Snauer, thi Galioter, Fløjter og Hukkerter vil man ej
se paa eller tro kan sejle godt.<<
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Det ses ikke, naar Verrayon er kommet til København, men det
maa have været i September 1757. Verrayon var en Mand med et smukt
og indtagende Væsen, veltalende og med en Fremstillings- og Overtalelsesevne til at faa sine Ofre til at gaa paa de værste og havde i
den Sag, det her gjaldt, et overbevisende Lokalkendskab.
Det lykkedes ham fuldstændigt at vinde Bernstorff, som gennem
Wasserschlebe foreslog ham for den danske Regerings Regning at foretage en Rejse til Levanten med Oprettelse af en Handel som Maal.
Verrayon's Fremstilling af Forholdene i Levanten og hans nøje
Kendskab til disse gjorde, at Bernstorff fuldstændig lagde til Side alle
de tidligere Forslag til levantisk Handel og de Tilbud om Assistance
dertil, der var gjort ham.
I Anledning af det ham gennem Wasserschlebe gjorte Tilbud skriver
Verrayon den 5 / 10 til Bernstorff:
>>Hr. Wasserschlebe har foreslaaet mig fra Ds. Ex. at rejse til Tyrkiet for at studere Handelsforholdene, sælge de Varer, Kongen har i
Levanten, og derfor modtage 3000 Rd. at hæve af Salgssummen for
de nævnte Varer, og at Kongen vilde udnævne mig til maritim Handelsintendant med 3000 Rd. i aarlig Gage, for hvis første Udbetaling de
ovennævnte 3000 Rd. skulde gælde. For de nævnte Penge kan Rejsen
ikke gøres, og hvor ondt det end gør mig ikke at kunne tjene Ds. Ex.,
maa jeg renoncere paa Tilbudet. Jeg er nu henimod 40 Aar og maa se
at skaffe mig en Stilling, og tillader mig at spørge Ds. Ex., om De ikke
kunde skaffe mig et Konsulat; skulde dette ikke lade sig gøre, vil jeg
gøre den nævnte Rejse og tage mig af Kongens Varer, forudsat at man
sikrer mig en Gratifikation ved min Hjemkomst.
Det eneste, jeg i den Anledning beder om, er, at man betalte min
Rejse fra København til Paris, og at man gav mig et Forskud af 3000 Rd.
til min Rejse til Livorno eller Marseille, samt at det blev mig tilladt
at afholde af Indtægten ved Salget af Varerne, hvad jeg behøver under
min Rejse og min Hjemrejse.
Ds. Ex. kan være overbevist om, at hvad Frihed man gav mig,
vilde jeg ikke have andre Udgifter end de, som Sagens Vel og Tjenestens
Tarv gjorde uundgaaelige; jeg kan ikke undlade at forberede Dem paa,
at jeg bliver nødt til at fragte et Skib maanedsvis, at jeg bliver nødt
til at beholde det 7 a 8 Maaneder, og at daarligt Vejr yderligere kunde
forlænge denne Tid; at dømme efter den Pris af 11,000 I. t., som Selskabet ifjor betalte for en Rejse til og Ophold i Constantinopel, der
tilsammen ikke kan have taget mere end halvanden Maaned, vil Udgifterne kunne overstige betydeligt, hvad jeg har anslaaet, men jeg kan
kun forsikre, at jeg skal holde dem nede til det mindst mulige.
Hvis Usikkerheden om disse Udgifter skulde paavirke min Skæbne,
og Ds. Ex. ikke ser anden Maade at anvende mig paa end til denne
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Rejse, vil jeg ikke sige Nej til at overtage hele Udgiften og alle Chancer,
Forlis og Anholdelse undtagne, mod at modtage 3000 hollandske Ducater og Andel i Varernes Salg, ikke medregnet mine før Rejsen hafte
Udgifter. Det kunde synes exorbitant, men det vilde være let at paavise i detail, at det ikke kan gøres billigere, henset til alle de Udgifter,
en slig Rejse medfører.
De 3000 Ducater forlanger jeg ikke strax, men kun 1500 før jeg
indskiber mig og de andre 1500 at tage paa Varerne.
Jeg skal være lige tilfreds med hvilket af de to Forslag, man antager, fordi denne Rejse vil være min eneste Resource, og Ds. Ex. kan
være forsikret om, at min Iver ikke skal rette sig efter den Fordel,
jeg kan vinde; jeg betragter Foretagendet som lovende, hvis det er
rigtig, hvad Hr. Wasserschlebe har meddelt, at de omhandlede Varer
er saadanne, at man ventede sig 25 °/0 Tab paa dem ved at sende dem
til Levanten.
Det er under disse Omstændigheder, at jeg vil vove næsten at forsikre, at ved Hjælp af Tuskhandel, som jeg vil være istand til at udføre, vil der ikke blive Tab ja maaske Gevinst, hvad der vilde andrage
efter Hr. Wasserschlebe's Mening en 12,000 Rigsdaler; da jeg vil hente
Varerne i Constantinopel, vil derved spares Fragt, Opmagasinering og
især disse mange Toldudgifter; det vil andrage 12- 1500 Rigsdaler,
hver Gang disse Varer skal betale Told og omtrent ligesaa meget i Fragt
til Ægypten eller Syrien, de eneste Steder hvor man kan opnaa en god
Tuskhandel.
Disse Bemærkninger, der er aldeles exacte, mener jeg er tilstrækkelig
til at hæve alle de Indvendinger, man hidtil har kunnet gøre mod de
Udgifter, min Rejse medfører, og jeg er overbevist om, at det ikke er
Mangel paa god Villie fra Deres Side, hvis jeg der ikke faar Lejlighed
til at fortjene en større Gunst; skulde det blive anderledes, beder jeg
Ds. Ex. ikke tilskrive Umuligheden af at kunne handle bedre nogen
Mangel paa Tillid til Deres Velvillie og Erkendelse af Deres Godhed
imod mig ved at lade mig udnævne til Ambassaderaad og Kammerjunker af Hans Majestæt.<<
Den 9 / 10 takker Verrayon for 1000 Ducater, Kongen har givet ham,
og for hans Udnævnelse til Handelsintendant; han er klar til at foretage Rejsen til Levanten, vil tage sig af Kongens Varer i Constantinopel
og renoncerer paa Kommission, som for Hr. Couturier's Vedkommende
er 10 °/0 • Derefter foreslaar han, at det maa behage Kongen at betale,
hvad Rejsen koster, hvilken Udgift han ved den strengeste Økonomi
skal gøre saa lille som mulig og haaber ved Salget af Kongens Varer
i det mindste at indvinde, hvad Kongen har tabt paa det alt solgte.
Da Forberedelserne til Rejsen og Fragten for Skibet, der maa betales
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forud for 2 a 3 Maaneder, i Forbindelse med Udgifterne ved Ankomsten
til Levanten, vil andrage mere, end han kan præstere, beder han Bern•
storf'f om at skaffe sig en Kredit i Paris paa l.2,000 I. t.
Han medtager en ung Handels- og Sømand, Mazar de la Garde, til
sin Assistance, og denne unge Mand kunde da ved sin Hjemkomst være
til stor Nytte for Handelen paa Levanten og Middelhavet.
De Varer, der for Kongens Regning var sendt til Constantinopel ,
pestod af 304 Stykker Klæde og 294 Stykker Silketøj, af hvilke der
resterede til Verrayon henholdsvis 236 og 266 Stykker, hvoraf nogle
consignerede til Smyrna, Saloniki, Beirut og Cypern.
For sin Rejse fik Verrayon følgende J.nstrux af 28 / 10 58:
>>Da de Traktater, som Hs. Majestæt har sluttet med Barbareskerne
har sikret hans Undersaatters Handel i Middelhavet mod al Fortrædigelse fra deres Corsarer, og Traktaten, der er sluttet med den ottomanske Port, tilbyder denne Handel al den Udstrækning og alle de
Lettelser, der kan tilkomme den, vil Hs. Majestæt nu opfordre sine
Undersaatter til at benytte de Fordele, der er skaffet dem med saa
megen Anstrengelse og Bekostning, at lade dem forstaa Vigtigheden af
Sejladsen paa Middelhavet og Levantens Byer, at underrette dem om
disse Byers Tilstand og deres Handel, saavel hvad Import som Export
angaar, og opfordre dem til at benytte sig af disse Fordele.
Det er i den Hensigt, at Hs. Majestæt, overbevist om at Hr. Verrayon, en af Kongens Kammerjunkere, hans Ambassaderaad, Handelsintendant, ved sin Iver og Troskab vil gøre Fyldest, har udset ham til
at gøre en Rejse til Levanten for at sætte sig ind i alt, hvad der angaar
sine Planer og angive ved sin Tilbagekomst de Midler, han anser egnede
til at fortsætte og udvide Kongens Undersaatters Handel.
l. Hr. de Verrayon skal uopholdelig begive sig til Marseille, Rom
og alle Handelspladser i Levanten, som han mener at kunne komme i
Betragtning til Nytte og Fordel for denne Handel, og der arbejde paa
at faa Folk til at gaa ind i det ny Levantcompagni.
2. Paa alle de Handelspladser, han besøger, skal han forhøre sig
med den største Opmærksomhed om den Trafik, der haves med Tyrkiet
og de fremmede Nationer, hvilke er Import- og Exportvarerne, hvilken
er den bedste Saison for Import, hvilken er Omsætningen for hver af
de Nationer, som har Traktat med Porten, af hvilke Varer bestaar Import og Export, om der er nogen Handelsbranche, som de europæiske
Nationer forsømme, og som kunde optages med Fordel.
3. Han skal undersøge med samme Opmærksomhed, hvilke Regler,
der gælder paa hvert Sted, og hvorledes man bærer sig ad med at drive
Handelen, hvilke er de Rettigheder, som Nationerne tilstaar deres Kon-
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suler, og hvilke er de Afgifter for Varerne, som betales for Ind- og Udførsel saavel aabent som hemmeligt.
4. Paa hver Plads skal gøres en nøjagtig Optegnelse af de anvendte
Maal og Vægt saavelsom af de forskellige Penge, som har Cours der t
sammenlignende dem med vor Maal og V ægt.
5. Kongen bemyndiger ham til i Constantinopel at modtage de
Varer, der er der for Kongens Regning, sælge dem og for det indkomne
skaffe Returvarer, og da de nævnte Varer kunde være vanskelige at
sælge, overlader Hs. Majestæt ganske til Hr. Verrayon at sælge dem
efter sit Skøn med Tab eller Gevinst og derfor skaffe Returvarer, som
han tror hensigtmæssige; Hs. Majestæt er altfor overbevist om hans.
Iver, Klogskab og Uegennytte til ikke at bifalde og ratificere alt, hvad
han agter at gøre i saa Henseende.
6. Hr. de Verrayon er bemyndiget til at træffe foreløbig med Gouvernører, Paschaer og andre saadanne Arrangementer, som han menerat være nødvendige og nyttige for vor Handel, iagttagende ikke at
engagere Nationen i noget positivt eller hvad som helst, som nogensindekunde være eller blive skadeligt.
7. Hr. Verrayon skal slutte sin Rejse saa snart som mulig. Han
indberetter saa ofte og saa udførlig som mulig om sin Rejses Fremgang
og lader intet usagt, som han agter vilde gavne Hs. Majestæts Tjeneste.
8. Ved sin Tilbagerejse fra Levanten, der skal foretages over Livorno, Marseille og Paris, hvor han venter Kongens Ordrer og anvender
den Tid, han standser i Italien og Frankrig, til at fuldende Dannelsen
af et Levantkompagnie, hvortil han har udkastet Planerne, da han gik
til Levanten, men han maa ikke slutte noget med nogensomhelst ellerforeslaa noget afgørende om denne Sag, før han har meddelt, hvad han
anser for passende og er bleven specielt autoriseret til.
9. Han skal foretage denne Rejse saa economisk som muligt for
Kongens Regning, og Hs. Majestæt har givet Ordre til, at han kan hæve
12,000 I. t. i Paris. Hs. Majestæt paalægger endvidere Sin Envoye Hr.
de Gahler at lade ham hæve i Constantinopel de Summer, han yderligere maatte trænge til, og for hvis Anvendelse han gør Rede ved sin
Hjemkomst.
10. Alle disse Summer som i Almindelighed alle Udgifterne ved
hans Rejse og hans Mission skal særlig anvises og afholdes af Udbyttet
af Kongens Varer og Returvarerne, omtalte i Artikel 6, og hvoraf Hr. de
Verrayon (hvem Hs. Majestæt for sin Omhu tilstaar de samme Rettigheder som de franske Commissionærer i Levanten nyde i Kraft af Handelsreglementerne) skal søge at gøre Salget og Bytningen saa fordelagtig, som han kan.
11. !øvrigt stoler Kongen paa hans Dygtighed, Hæderlighed og
Behændighed.<<
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Efter Modtagelsen af denne Instrux henvendte Verrayon sig i en
Skrivelse af 2/ 11 til Bernstorff, hvor han i de mest ydmyge Udtryk takkede for den ham viste Tillid og derefter udbad sig oplyst, for hvilke
Midler han skulde foretage sin Hjemrejse og motiverede sin Anmodning
paa følgende Maade: >>Det var tilladt ham hos Ministeren i Constantinopel at hæve Penge til sin Rejse i Levanten, og at han skulde ved
sin Hjemrejse tilbagebetale disse, afholde dem af Indtægten ved Salget
af Kongens Varer; han vilde staa uden Penge ved sin Hjemrejse, da at
afholde Udgifterne til denne af Indtægten af de nævnte Varer ikke
vilde være mulig, thi de vilde neppe blive afsatte uden ved Tuskhandel,
og han henstillede derfor, at der gaves Konsulerne i de Byer, han passerede paa sin Hjemrejse, Ordre til at forstrække ham med Penge, en
Ordning Wasserschlebe havde bifaldet.<<
Han spurgte sluttelig, om det ikke var muligt, at han kunde faa
de 12,000 1. t. udbetalte her i Ste~et for i Paris, da han paa den Maade
kunde forlænge sit Ophold i Genua uden at forsinke sin Afrejse til
Levanten.
I Begyndelsen af November rejste Verrayon til Hamborg, hvorfra
han meldte Bernstorff sin Ankomst den 11/ 11 med Tilføjende, at han
kun agtede at blive der nogle faa Dage, men allerede d. 1 / 12 meldte han
at ville forlænge sit Ophold, da han i Hamborg kunde indhente værdifulde Oplysninger om Handelen paa Levanten og Byens Forbindelser
med samme; han mente, at Altona burde blive en Konkurrent til Hamborg, ved at førstnævnte By fra det indre Tyskland forsynede sig med
de Varer, der var Brug for i Tyrkiet, og ved Anlæg af Uldtøj- og Klædefabriker benyttede den holstenske Uld, der nu blev exporteret; den
tilstedeværende Vandkraft fra de mange mindre Floder, den nære Beliggenhed ved Havet og den billigere Levefod gjorde, at man med Held
kunde optage Konkurrencen; han nævnte, at der fra Hertugdømmerne
aarligt afgik 100 Smaaskibe til Holland med Klude til Fabrikation af
Papir, og mente, at denne Udførsel burde stoppes, og vi selv lave Papir;
yderligere nævnte han de altonaske Silke- og Fløjlsfabrikker, der kunde
levere de Kvaliteter, der brugtes i Tyrkiet; tilsidst taler han om, at
han vil søge at fragte et Skib i Hamborg, da Fragterne der er hiJligere
end i Middelhavet.
Samtidig skriver han til Wasserschlebe om, at han har trufTet en
Købmand fra Marseille, der meddeler, at det er næsten umuligt at fragte
et Skib i Marseille og Livorno, og beder ham, hvis han kan uden at
begaa nogen Indiscretion, meddele ham, om der er noget i Rygtet om
en forestaaende Fredsslutning.
I Hamborg modtager Verrayon fra Bernstorff 2 Sække med Pelsværk og 2 sorte Ræveskindspelse med Anmodning om at sælge dem
saa fordelagtig som mulig.
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Den 8/ 12 skriver han til Bernstorff, at de Fragter, der forlanges her,
er slet ikke til at betale og søger Bemyndigelse til at købe et Skib enten
i Hamborg eller Amsterdam, hvilket da skulde afhente ham i Marseille;
hvis dette ikke kan tilstaas, er han ikke utilbøjelig til selv at købe et
Skib, hvis Regeringen vil benytte det til den Opgave, der er givet, og
betale ham, hvad den skulde give Andre; endelig foreslaar han som en
Løsning, der er fordelagtig for Regeringen, at denne giver ham 1200
ltibske Mark om Maaneden i Fragt indtil hans Tilbagekomst til Marseille,
og at han beregner sig Fragt for Kongens Varer til de Steder, hvor
de søges afsatte; han bliver endnu et Par Dage og udbeder sig Svar i
Haag.
Den 19 / 12 skriver han til Bernstorff, at han imorgen rejser til Amsterdam; det har været ham umulig i Hamborg at finde noget Skib,
og det bliver ham mere og mere klart, at det vilde være lige saa umuligt
i Marseille, da det danske Flag er saa eftersøgt paa Grund af, at svenske
og hollandske Skibe er gaaede ud af Kurs, de første fordi flere svenske
Skibe er blevne kaprede i den sidste Tid, de sidste paa Grund af Hollands Forviklinger med Algier; han haaber paa Muligheden af at finde
et dansk Skib i Holland.
Fra Konsulen i Hamborg modtog Bernstorff et Brev, der i de mest
begejstrede Udtryk omhandlede det Indtryk, Verrayon havde gjort paa
ham ved sin Personlighed, sit Kendskab til Handel og Industri og sine
vel gennemtænkte Planer for Fremtiden.
Den 2/ 1 59 skriver Verrayon til Bernstorff, at han rejser imorgen
til Haag, hvor han er meddelt af Wasserschlebe, at han kan vente
Besked, om han maa fragte eller købe et Skib; han har truffet den
Hr. Bruyn, som han efter Bernstorff's Ordre skulde formaa til at følge
sig paa sin Rejse i Levanten, og B. er villig, hvis han kan faa et Aars
Forskud paa Gagen, da han har Kone og Barn i Livorno at forsørge
og desuden maa dække de Udgifter, han har haft ved at vente paa
Verrayon, der anbefaler B. 's Anmodning; kort efter skriver imidlertid
Verrayon til Wasserschlebe, at han er mindre glad ved Bruyn, da han
erfarer, at hans Pengeaffairer er derangerede, og at han i Amsterdam
har laant Penge af flere; han beder dog behandle denne Oplysning med
Discretion, navnlig overfor Commercecollegiet, der har anbefalet B., da
han nærmere vil undersøge Sagen.
Den 23/ 12 58 skriver Bernstorff til Verrayon om sin Tilfredshed med
hans Indberetninger, og at Kongen har tilladt ham at købe et Skib for
hans egen Regning og giver ham 1200 ltibske Mark om Maaneden for
hele hans Rejse, at Returfragten er hans, og Udgifterne ved Salget af
Kongens Varer vil blive ham rembourserede.
Fra Rotterdam skriver Verrayon d. 8 / 1 59 til Bernstorff, at han af
den danske Minister i Haag Hr. de Cheusses har modtaget hans Skri8
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velse, som giver ham Tilladelse til at handle efter sit Forslag af 8/ 12 58,
men at han havde foretrukket, at Kongen havde købt et Skib; efter
en lang Omtale af de Vilkaar, der stilles ham for Befragtningen, gaar
han over til at omtale sin Virksomhed med at skaffe Interessenter;
dette er vanskeligt, og de Cheusses mener, det er umuligt, hvis der ikke
fra I<;ongens Side stilles Garantier for de anvendte Summers Sikkerhed;
de Cheusses mener, at det muligvis vilde hjælpe at starte et helt nyt
Foretagende paa Levanten, da det første har været slet ledet af Selskabet. Han skriver: >>Havde jeg vidst, hvad jeg nu ved, kunde jeg
have startet et Foretagende med Deltagelse af de fleste europæiske
Stater. Jeg rejser med Hr. Bruyn til Ostende og Dunquerque for at
finde et Skib.<<
Den 20 / 1 maa Verrayon melde Bernstorff, at Bruyn er flygtet for
3 Dage siden medtagende 100 hollandske Ducater, som han havde givet
ham for at faa dem vexlet mod Louisdorer, og desuden de to sorte
Ræveskindspelse og øvrige Skind, som han havde faaet for at sælge i
Udlandet; V. er meget ulykkelig over det skete, men undskylder sig
med, at det var den Mand, Regeringen havde udpeget ham til Ledsager og anfører yderligere endel undskyldende Omstændigheder for den
Tillid, han med Rette havde vist ham.
I et Brev af 30 / 1 meddeler V., hvorledes der er gjort alt for at stoppe
den flygtende Bruyn, men forgæves; han anbefaler Handelshuset Becker
til Regeringen, omtaler sin Virksomhed med forskellige Handelshuse,
hvis Bifald og Medvirken i et nyt Foretagende, hvortil han sender
Planen, han siger at have vundet (Planen findes ikke). Paa Grund af
alt dette er hans Ankomst til Tyrkiet forsinket 2 Maaneder.
Allerede under 10/ 2 skriver V., at han har opgivet sin indsendte
Plan, da den begynder at møde Modstand hos levantiske Købmænd,
men at han vil tage den op i et andet Land, at han er sikker paa dens
Succes og derfor kun haaber, at den maa vinde Bifald; han gaar snarest
til Paris.
Han beder dernæst om at blive fritaget for at sælge Kongens Varer;
han havde smigret sig med, at de kunde tuskes med Fordel mod KalTe
i Levanten, mod Ris, Vin og Brændevin fra Cypern, og han havde gjort
det grundet paa det Kendskab, han havde til Levantens Egne; han
erfarer nu, at Ægypten er i fuldt Oprør, hvad umuliggør Handel, at
Ris er steget enormt i Tyrkiet, at al Handel er standset i Syrien, hvor
alt er Forvirring, og endelig, at Vinhøsten paa Cypern har fuldstændig
været mislykket de to sidste Aar; han anbefaler, at Varerne sælges i
Constantinopel, men at han forpligtiger sig til at tage sig af de eventuelle Returvarer. Paa Grund af Vanskelighederne ved at finde et Skib
i Holland er han i Forhandling om et med Hr. Fabritius i København,
og da han ikke kender de Formaliteter, der er at iagttage, for at et Skib
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kan gaa tilsøs, har han sendt Hr. Wasserschlebe et Papir med sin Underskrift og beder Bernstorff være W. behjælpelig med alle mødende Vanskeligheder; da han indser, at han bliver nødt til at lade Skibet gaa i Ballast til Livorno, beder han Wasserschlebe ved Afslutning af Fragten
at sørge for, at denne først regnes fra Ankomsten til Livorno.
Under alt dette skriver den danske Minister i Haag de Cheusses
den 20 / 2 , at det er blevet forebragt ham fra flere Sider, at Verrayon
offentlig holder Foredrag om, at man i København har Planer om Handel
paa Levanten med ham som Mellemmand; dette vil modvirke, hvad
V. tilstræber, da det bevirker Jalousi i Handelsverdenen; af ham venligsindede Folk er han desuden blevet underrettet om, at V.'s lidet beherskede Optræden i sin Iver for at skaffe sig Interesserede i sit Foretagende, som han vil danne for at sende Korn til Barberiet, i Forbindelse med hans intime Forbindelse med flere franske romersk-catholske
Huse, har gjort et daarligt Indtryk paa denne Bys Indbyggere. Han
bør vise den største Forsigtighed, da der er Folk, som følger ham nøje,
og Resultatet kunde let blive, at han skadede den Handel, han skal
etablere, og Danmarks Kredit.
Den 13 / 2 59 skriver Bernstorff til Verrayon, at Bruyn's Flugt beklager han meget, men da B. var Admiralitetslods, var V. berettiget
til at have Tillid til ham, og Kongen vil betale ham hans pecuniaire Tab.
Hvad angaar Handelsprojectet udtaler B., at han finder ikke det
er fremsat med den Klogskab og Intelligens, som han tillægger ham;
dets heldige Gennemførelse er ham ikke ligegyldig, og hvis den afhang
af B.'s Tillid, var den sikker; B. mener, at V. ikke kan være uvidende
om, at det nuværende Øjeblik ikke er gunstigt for at faa Købmændene
til at deltage; deres Penge er anbragte, og de engelske Corsarer genere
endnu deres Skibe. Commercecollegiet kan ikke interessere sig for Øjeblikket for hans Plan, men for at vise hvor stor Interesse og Tillid B.
og Overhofmarchal Moltke har til hans Plan, tegne de sig for 3 eller
4 Actier forudsat, at hele Summen ikke skal betales strax, men i mindre
Rater med længere Mellemrum.
Fabritius er beskæftiget med at skaffe ham et Skib, og der vil blive
draget Omsorg ved Skibspapirernes Udfærdigelse at skabe den størst
mulige Sikkerhed for Skibet.
V.'s Ankomst er anmeldt til Constantinopel, og Ordre givet til
Gahler og Couturier om at standse Salget af Kongens Varer.
Den 20 / 2 59 skriver Bernstorff til Verrayon, at hans Forslag om at
fritages for Salget af Kongens Varer, som han ligeledes har sendt til
Hs. Ex. Baron de Berkentin, vilde fuldstændig derangere Phmen for
hans Rejse, der er baseret paa et heldigt Salg af nævnte Varer for derved
at skaffe Midler til de med Rejsen forbundne Udgifter. Hans Rejse til
8*
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Constantinopel vilde være unyttig og altfor kostbar, naar dens Maal
bortfaldt. B. fortsætter:
>>Hvis De skaffer os Returvarer fra andre Havne, maa de Summer, der er vundet i Constantinopel ved Salget af Varer, sendes derhen; foruden Kurstabet hvilken Usikkerhed vil det give alle Deres
Foretagender? Og hvorledes skaffe Varerne i Constantinopel solgte?
Baron de Berkentin har i Overeenstemmelse med Dem der standset
alt yderligere Salg. De sidste Rapporter fra Hr. de Gahler og Regnskaberne fra Hr. Couturier viser, at Varerne begynder at vinde
Gunst, at man kunde være blevet af med dem i Vinter, at man har
solgt til Facturapris, og at man selv paa nogle har kunnet forhøje Prisen
med Toldudgiften. Baron de Berkentin har forklaret Hr. Gahler Maalet
for Deres Rejse, og jeg ser ikke, hvorledes man kan overdrage en Anden
Salget; de Berkentin betragter Varernes Salg som en saa væsentlig Del
af Deres Foretagende, at han vil erholde Kongens Ordre, hvis De ikke
ombestemmer Dem.
Sagen synes mig saa vigtig, at jeg skynder mig med at meddele
Dem dette; De kan bedst selv dømme om dens Vigtighed; lad Dem
ikke skræmme af Nyheder, som maaske er overdrevne, De ved hvad
Tillid Ministeriet har til Dem.
Jeg har lige talt med de Berkentin, som forbereder Dem paa, at
hvis De insisterer, og hvis Deres Handelsplan ikke lykkes, vil Deres
Rejse neppe finde Sted eller blive usikker.<<
I Skrivelse af 7/ 3 fra Paris takker Verrayon Bernstorff for den Meddelelse, han har faaet fra Fabritius samt om, at Kongen betaler, hvad han
havde betroet Bruyn. Han vil købe det Skib Fabritius tilbyder; han
er glad over den Interesse Overhofmarchallen viser hans Foretagende,
og saa snart han ved, hvilken Sum han behøver før sin Afrejse, vil han
meddele det; han meddeler, at han kun behøver før sin Afrejse Halvdelen af den Sum, Bernstorff har anslaaet som nødvendig, og at det
resterende først vil blive fordret til en anden og tredie Expedition;
hvad det heldige Udfald angaar, kan Bernstorff, med mindre extraordinaire Begivenheder indtræffer, være sikker paa et Udbytte af 50
til 60 °/ 0 •
Med Hensyn til Kongens Varer vil han ikke gøre Bernstorff imod,
men gøre sit Yderste for, at Salget bliver saa fordelagtigt som muligt.
Samtidig skriver han til Wasserschlebe, at han har opgivet sin Bestemmelse om ikke at beskæftige sig med Kongens Varer; han klager
over den Hyre Fabritius har givet Kaptajnen paa sit Skib; i Frankrig
gives kun 100 Frcs. om Maaneden alt indbefattet, og denne forlanger
100 Rbd. om Maaneden, 300 Rbd. i Gratifikation om Aaret og lidt
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Varer; han beder Fabritius gjort bekendt hermed, men overlader det
helt til F., kun kan han ikke indlade sig paa Fordringen om lidt Varer.
Den 28 / 3 skriver Verrayon fra Paris til Bernstorff, at der er ingen
disponible Penge, da der er saa fordelagtig Anbringelse i Landet for
Øjeblikket; der er ingen at faa, saalænge Krigen varer, med mindre,
som han har foreslaaet, at Hs. Majestæt vilde stille særlige gunstige
Begunstigelser i Udsigt for Deltagerne i Levanthandelen; der er Penge
paa enkelte Hænder, og der er stor Tillid til vor Regering. Det er hjemmefra, at Pengene maa komme, og han haaber, at Hr. Fabritius ved Hjælp
af Bernstorff og Overhofmarchallen kan skaffe Midler til Ladning for
det Skib, han har fragtet i København.
Han omtaler den danske Minister Wedel Frijs Interesse for sit Foretagende; han har forestillet ham for Hertugen af Choiseul, men V.
mener ikke det hjælper noget paa hans Sag og gaar derfor snart til
Genua.
Som sædvanlig skriver han samtidig til Wasserschlebe, beklager,
at hans Foretagende ikke er blevet fremmet i Frankrig og siger, saa
snart hans Papirer er i Orden, at ville gaa til Genua, hvor han haaber
at kunne bruge Tiden saaledes, at det hjælper paa den Tid, han har
spildt i Holland og Frankrig ved at stræbe at vinde Interesse for sit
Foretagende, der kan gavne ham, naar han kommer tilbage fra Levanten. Han beder ham anmode Fabritius expedere sit Skib saa snart
som mulig og ønsker, at det anføres i Skibspapirerne, at Skibet er købt
efter Kongens Ordre for at bringe ham til de forskellige Havne i Levanten. Han har faaet Brev fra Fabritius, der sender for 40,000 I. t.
Varer ombord i hans Skib for hans Foretagendes Regning, og at han
selv har givet Ordre til i Altona at indtage Varer for 50,000 I. t., men
at han er ked af den Bestemmelse, at Kaptajnen har Lov til at forlade
Skibet under Rejsen.
Den 2h skriver han til Bernstorff, at efter at han har givet ham
Tilladelse til at virke for sit Project, havde han henvendt sig confidentielt
til Købmand Bacoa, som ved en Indiscretion har meddelt om det i
Handelsbladet, hvad han er meget ked af paa Grund af den liden Kapital,
han hidtil har faaet til Raadighed.
Samtidig skriver han til Wasserschlebe, at han forstaar ikke, hvorfor
Fabritius ikke lader Skibet afsejle; det var hans Mening, at Skibet
skulde gaa til Livorno; da der kun er Regeringsinteresser knyttet til
Skibet, vilde der ikke være nogen Ulempe ved at lade det gaa direkte
til Marseille hellere end udsætte sig for alle Forsinkelser ved at gaa til
Livorno. En Hr. Berryer har omtalt hans Foretagende nedsættende til
Wedel Frijs, men han mener at have sikret sig fuld Satisfaction.
Den 22/ 5 skriver Bernstorff til Verrayon, at han har set hans Skib
afsejle med gunstig Vind d. 19 / 5 •
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Den 17 / 6 skriver Verrayon til Wasserschlebe, at han haft Brev fra
Fahritius, at hans Skib er gaaet fra København og ifølge Bernstorff' s
og Moltke's Ordre i Ballast, da man undlod at anløbe Altona for at
undgaa den Forsinkelse, der vilde følge deraf; han gaar derved tabt af den
Fortjeneste, han havde beregnet paa de der bestilte Varer, men Kongens
Tjeneste gaar fremfor hans egne Interesser, saa han vil ikke besvære sig
derover; han haaher, at Kongen vil godtgøre ham Udgifterne for Skibet
til dets Ankomst til Marseille; de andrager 400 Rbd. foruden Assurance, og det er saameget vanskeligere for ham at betale, som Rejsen
skulde være begyndt i Marts og nu først kunde ske i Juli eller Begyndelsen af August, og de ham tilstaaede Midler var med Afrejse i Marts;
han haaber at faa de 1200 ltibske Mark i Marseille.
Den 14 / 7 kommer Verrayon til Genua og skriver derfra til BernstorfI d. 20/ 7 , at han er fortvivlet over ikke at have forefundet noget
Brev fra ham og over den Usikkerhed, han føler ved, at BernstorlT og
Moltke har sendt ham Skibet tomt og uden de 25,000 Gylden, hvormed de
havde lovet at deltage i hans Handelsforetagende; dette har ikke tilladt ham at benytte den Disposition, der var her for at deltage; han
vilde hellere have opgivet sin personlige Fortjeneste af Sagen end ud sætte sig for at forandre disse Dispositioner for Fremtiden i det Tilfælde, at Omstændighederne skulde være saa kritiske, at der ikke var
en vis Sikkerhed for dette Foretagende; bliver det ikke til noget, vil
Bernstorff let forstaa, siger V., hvor uheldig han er stillet ved Købet
og Anvendelsen af sit Skib, hvis han ikke faar de 1200 ltibske Mark
om Maaneden, som han har anmodet om at faa fra den Dag, Skibet
er til hans Raadighed.
Han forsikrer, at man i Genua nemt vil rejse en Million eller
halvanden, hvis Hs. Majestæt vil stille visse Fordele i Udsigt for Foretagendet for ikke at gøre det usikkert; som han tidligere har udtalt,
mener han, at dette Foretagende maa udføres med stor Kapital og
foreslaar blandt andet Oprettelsen af en Tontine.
Han skriver et ligelydende Brev til Wasserschlebe og mener, at
man i København helt har forandret sit Syn paa den levantiske Handel,
siden man ikke har sendt ham et eneste Brev; han rejser om fire Dage
til Marseille.
Den 31/ 7 kommer Verrayon til Marseille, hvortil hans Skib er ankommet 2 Dage før; det er imidlertid undervejs blevet visiteret af Corsarer, hvorfor det har faaet 8 Dages Quarantaine, og dertil kommer, at
Skibet i en Storm har lidt saameget Havari, at det vil koste 5000 1. t.
at faa det repareret, og denne Reparation vil tage en Maaned. V. udtaler til Bernstorff d. 3 / 8 sin Fortvivlelse over dette Uheld og gør opmærksom paa, at da hans Afrejse fra Marseille er forsinket 4 a 5 Maaneder udover, hvad der var bestemt ved hans Afrejse fra Købe1,1havn,
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er det ham ikke muligt at klare sig med de 12,000 I. t., der blev tilstaaet ham; han har hjulpet sig med sine egne Midler, men nu er de
næsten udtømt; for ikke at gøre Bernstorff Ulejlighed, vil han søge at
klare sig til Constantinopel, hvis han der forefinder Penge.
Det, der ligger ham mest paa Sinde, er at faa B. 's Ordre med Hensyn til hans Handelsforetagende, og navnlig hvorvidt han kunde forsikre de neutrale Deltagere om, at Kongen beskytter det, saa de ikke
risikerer nogen Confiskation af Englænderne; skønt han betragter dette
som en Selvfølge, da det modsatte vilde være at forskærtse Tilliden til
Nationen, har han dog ikke troet at burde forpligtige sig i saa Henseende, og Sagen ligger derfor stille, indtil han faar Besked.
Til Wasserschlebe skriver han om sin Skuffelse ved ingen Breve
at have fundet ved sin Ankomst, og det hindrer ham i at foretage det
ringeste ved sit Handelsforetagende; han gentager sin Beklagelse over,
at Skibet ikke har bragt ham Varer og kan ikke forstaa, hvorfor dette
er forhindret.
Først d. 7 / 8 skriver Bernstorff til Verrayon:
>>Af Deres Brev af 20/ 7 har jeg erfaret Deres Ankomst til Genua og
den Tilfredsstillelse, De har haft ved at træffe Folk gunstig stemt for
at støtte Deres Planer. Jeg kan kun bifalde den Forsigtighed, De
har udvist. V ær overbevist om, at Deres Fraværelse ikke har 11:tdet
os glemme det principale Maal for Deres Rejse. Vi vil søge at stemme
Folk gunstigt, haabende at Deres Retur og Udbyttet af Salget af Varerne i Constantinopel vil bestemme dem. Kongen vil støtte og begunstige denne Handel saa meget som mulig, og naar Deres Forslag om
Tontine ikke har vundet Bifald, er det fordi, at Forholdene for Tiden
har forhindret det. Jeg ved ikke om disse Forhold en skøn Dag vil forandre sig, men hvad jeg kan love Dem, er, at jeg skal gøre mit Bedste
for at skaffe Dem alle de Fordele, som det er mulig, og at man ikke
tager nogen Bestemmelse før Deres Tilbagekomst. For at give Exemplet
og vise Dem vor særlige Tillid havde Hofmarchallen, Hr. Fabritius og
jeg foresat os at interessere os for den Plan, De fremsendte fra Amsterdam, men da den ikke blev udført, har vi ikke tænkt mere derpaa.
De maa ikke forundre Dem over, at jeg ikke har svaret Dem regelmæssigt paa de forskellige Breve, De har sendt mig siden Amsterdam.
Deres Ophold i Paris har været længere, end vi havde ventet, og jeg
vilde ikke underholde Dem om vore Sager, før De var færdig med Deres
egne. Jeg gratulerer Dem til, at disse er endte til Deres Tilfredshed,
og alt, hvad der afhænger af Grev Wedel Frijs, vil blive gjort selv under
Deres Fraværelse. (Her sigtes til en Sag han har anlagt i Anledning
af sin Afskedigelse som Konsul i Seyde.)
Dette Brev er sandsynligvis det sidste Brev, jeg sender Dem i
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Europa; Deres Skib vil være i Marseille i Løbet af denne Maaned; Kongen
forlanger ikke, at man skal tabe, medens man tjener ham, men da hans
Varer skal bære alle Omkostningerne ved Deres Rejse, er det nødvendigt
ikke at paaføre dem unødvendige Udgifter.
Maatte Forsynet beskytte Dem og føre Dem rask tilbage.<<
Allerede den

1/

0

skriver Bernstorff atter til Verrayon:

>>Da det Uheld, der har ramt Deres Skib, tvinger Dem til at blive
saa længe i Marseille, at De kan faa Svar paa Deres Brev af 3 / 8 , skynder
jeg mig med at udtale min Beklagelse af de nye Forsinkelser, De har
mødt; jeg haaber, det er de sidste Hindringer, De møder, og at jeg
snart erfarer Deres lykkelige Ankomst til Constantinopel, hvor De ventes
med Utaalmodighed, og de Efterretninger, vi har derfra, varsler godt
for Deres Virksomhed der.
Da Deres Skib er forsikret, forudsætter Hr. Fabritius, at De ikke
skal betale Reparationen. Jeg har allerede sagt Dem i mit Brev af 7/ 8 ,
at alle Deres Udgifter skal afholdes enten af de 12,000 I. t., De har hæveL,
eller af Indtægten ved Salget af Kongens Varer; De kender min Tænkeog Handlemaade, og jeg kender Deres; det er retfærdigt, at De ikke
har Tab ved dette første Handelsforsøg, som vi foretage, men da de
Fonds, med hvilke De arbejder, er begrændsede og afhænger af Salget
af Varerne, kan jeg ikke undlade at gentage min Anmodning, at skaane
disse Fonds og at kun lade dem afholde de uafvendelige Udgifter.
Hvad angaar Sikkerheden for den Deltagelse, de neutrale Nationer
vil have i vor Levanthandel, kan De forsikre dem, at Kongen ikke
alene vil beskytte deres Interesser, som hans egne Undersaatters, men
at Englænderne selv, skønt de har begaaet et Utal af Uretfærdigheder,
har aldrig angrebet eller chiraneret den Sag eller rejst Spørgsmaal: Om
Kongens Flag dækkede Varer i neutralt Skib. De maa dog altid sørge
for at have Deres Skibspapirer i den fuldstændigste Orden for ikke at
risikere Standsning eller Opbringelse af Corsarer.<<
Den 24 / 10 anerkender Verrayon Modtagelsen af BernstorfT's Skrivelse af 7 / 8 ; han beklager sit forlængede Ophold i Marseille foraarsaget
ved Skibets Reparation, Kaptajnens slette Opførsel og de deraf foraarsagede Udgifter, og at han trods sit svage Helbred bliver nødt til at
gaa tilsøs i disse stormfulde Farvande.
Hvis Skibet, som han købte af Hr. Fabritius, havde været i den
Stand, som denne sikkert har troet, det var, havde det ikke lidt den
Skade, som det har, hvad der er konstateret af Experter og Assurandører; Fejlen falder hovedsagelig paa Kaptajnen, hvem han paa Grund
af hans Opførsel havde haft Lyst at afskedige, hvis han havde kunnet
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faa en anden. For at afholde de nødvendige Udgifter har han været
nødt til at gaa ind paa at betale i Constantinopel til Dagens Kurs de
Summer, han behøvede her og paa sin forestaaende Rejse, omtrent
4000 Rd. I Haab om at finde en Fragt til Levanten har han bestemt
at anløbe Livorno og Tunis og navnlig i den sidste By at ordne Sagen
for sin Hjemrejse i Henhold til de Planer, han havde meddelt B.
Det er Øen Tabarque, hvis Erhvervelse vilde være særdeles vigtig
for vor Handel, da Tunis kan levere meget til Danmark, og da det franske
afrikanske Selskab er paa Fallittens Rand, vilde vi nemt paa denne 0
tiltrække os det meste af Tunis Handel, og vi vilde selv for vore Krigsskibe faa et Tilflugtsted, hvis Vedligeholdelse ikke vilde koste meget.
Det er beklageligt, at man ikke har solgt Kongens Varer i Constantinopel, da man kunde gøre det uden Tab; det er saa meget uheldigere,
som det franske Klæde foretrækkes i Levanten og sælges der for 6 I. t.
Alen, og Assurancen er kun omtrent 12 °lo af Indførselsafgiften i Constantinopel og Levanten, medens Kongens kommer paa omtrent 9 I. t.
Salget kan kun blive ufordelagtigt; han skal gøre, hvad han kan, men
det vil ses, at det ikke vil være af Mangel paa Iver, hvis det ikke lykkes
at sælge.
Wasserschlebe faar som sædvanlig paa samme Tid et Brev, i hvilket
V. er ængstelig for, hvad B. tænker, er ked over Forholdet til Fabritius og klager over Kaptajnen.
Den 9 / 11 besøger Verrayon Livorno og er nødt til strax at gaa i
Seng paa Grund af Feber.
Den 22/ 11 skriver han til Bernstorff, at han igen er oven Senge, og
skønt han er Reconvalescent, har han dog indsamlet de fleste Oplysninger, han ønskede angaaende Forhold af Interesse for dansk Handel
særlig for Levantens Vedkommende; han udtaler, at hvis Foretagendet
kommer i Gang, vil Livorno have den største Interesse og Betydning
for Handelen paa Levanten; der betales smaa Skibsafgifter og mindre
U dførselsudgifter for Sager til Levanten end i Marseille; Erhvervelsen
af den af ham tidligere nævnte 0 ved Tunis vil være af den største
Betydning. I Livorno, mener han, kan sikkert findes mange, der vil
deltage i vort Foretagende. Genua tror han kan ligeledes blive nyttig,
og hvis man ønsker, at han paa Tilbagevejen skal gaa dertil, udbeder
han sig Anbefalingsbreve.
Han skrev ligeledes til Wasserschlebe, hvor anset vort Flag var,
at han kunde have faaet en Fragt af 3000 Rbd. til Lissabon, og at Corsarernes Optræden mod svenske, preussiske og ragusiske Skibe snart
vilde medføre, at danske Skibe næsten var de eneste, der fik Fragt;
han beklager meget, at man under disse Forhold ikke har fulgt hans
Planer og tjent mange Penge.
Uheldet forfølger stadig Verrayon, saa at han den 30/ 11 maa med-
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dele Bernstorff, at han er strandet 6 Mil fra Byen Tunis; alle er reddede,
kun han er syg og sengeliggende; han bor hos Consul Suenson. Forinden B. modtog dette Brev havde han d. 9 / 2 60 skrevet til Gahler:
i>Jeg tvivler ikke om, at Hr. Verrayon allerede er ankommen til Constantinopel.<<
Til Wasserschlebe skriver han, at han ikke vil tabe Modet, saalænge han beholder hans og Bernstorff's Tillid.
Den 2 / 2 60 skriver Verrayon til Wasserschlebe rimeligvis for at
skaane Bernstorff for alle sine Genvordigheder:
>>Jeg har tidligere omtalt min Utilfredshed med Kaptajnen, som er
drikfældig og uærlig, senere har jeg set, hvor uduelig han er paa Grund
af Dumhed og Mangel paa Erfaring; om mit lange Ophold i Marseille,
hvor jeg kun skulde høre om Fragt til Smyrna eller Constantinopel,
vil jeg fortælle Dem nu:
Bernstorff anbefalede mig at købe Skibet af Fabritius, og skønt
Erfaringen med Hr. Bruyn, hvor let F. fik Tillid til Folk, stolede jeg
dog paa Kaptajn Thielmann, som man gav mig, og lod ham sætte sine
Betingelser 100 Rd. om Maaneden og 300 Rd. i Gratification for et Aar.
Skibet skulde være sejlklar efter Aftale med Hr. Fabritius i Marts og
blev det først i Slutningen af Maj; Skibets Uheld med at miste en Mast
ved dets Ankomst til Marseille skyldtes, at Kaptajnen var fuld. Skibet
skulde efter Kontrakten med Hr. Fabritius have været vel udrustet og
have Proviant for 3 Maaneder, men den var sluppet op ved Ankomsten
efter kun to Maaneders Sejlads. Kaptajnen svarede paa min Forespørgsel, at han havde givet Hr. Fabritius Regningerne. Uheldigvis
havde jeg ikke faaet nogen Inventarieliste eller Fortegnelse over de
lovede Reparationer, og Kaptajnen forsikrede, at han ingen havde.
Vantene var raadne, og Kaptajnen skiftede dem uden at sige det til
mig, og hver Dag manglede der noget for at gaa tilsøs Vinterdage; paa
Grund af hans uforskammede Svar i Mandskabets Paahør og hans Drikfældighed vilde jeg afskedige ham, men jeg fik ingen Støtte hos Kon sulen hverken ligeoverfor Kaptajnen eller det til Rømning lystne Mandskab. Jeg tænkte paa at sende Skibet hjem til Danmark, hvis jeg kunde
faa en Fragt, men dette var umuligt, og jeg maatte fortsætte med
Skibet.
Jeg lod Kaptajnen spise ved mit Bord, men Følgen var, at Lodsen,
der var en raa Børste, gjorde Fordring paa det samme; mit Afslag
besvaredes med Tracasserier, med Reparationer, der tog 10 Dage, og jeg
mistede en Lejlighed med god Vind til Tunis, og da jeg tilsidst kom
ombord, skulde der fyldes Vand - atter 8 Dage.
Kystlodsen erklærede, da han kom ombord, at Skibet langt fra
havde Ballast nok; Kaptajnen benægtede dette, men da vi kom tilsøs,
hev Skibet over for meget svag Kuling, og nogle tyrkiske Passagerer,
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hvoriblandt en Korsar, bebrejdede Kaptajnen hans Dumhed, men vi
var tilsøs, maatte kun bruge smaa Sejl, og endelig naaede vi til ud for
Tunis; her fik vi en aaben frisk Vind, der kunde have bragt os ind,
men vi turde ikke benytte den paa Grund af vor ringe Ballast og maatte
ankre; vi drev for 3 Ankre i 12 Timer og endte med at strande, heldigvis paa et Sted, hvor vi alle kom iland. Ladningen kunde have været
reddet, men ved Kaptajnens Forsømmelse skete det ikke, og 2 Dage
efter Strandingen fyldtes Skibet med Vand; trods Assurancen vil jeg
tabe 10,000 I. t. og 40,000 I. t., som jeg havde gjort Regning paa som
Fortjeneste.
Jeg slap ikke dermed ! Kaptajn og Lods, der vidste, at de kunde
blive draget til Ansvar i København, saavel for deres Navigation som
for deres Forhold i Skibet fordrede, at jeg skulde give dem en Erklæring, at jeg ikke havde noget at klage over, og at jeg betalte dem alt,
hvad de havde tilgode, hvis ikke vilde de erklære, at jeg havde tvunget
dem til at kappe Ankertougene. Jeg maatte betale dem, men gav ingen
Erklæring om deres Opførsel.<<
Samtidig skrev V. til Bernstorff, at han havde skrevet til Wasserschlebe om Forliset, at der intet Skib var at faa i Tunis, hvorfor han
havd,, skrevet til Marseille til Firmaet J anin Freres et Montaque om
at købe eller fragte et Skib og sørge for Varer; Assurancen andrager
60,000 I. t.
Den 9 / 2 60 skrev Bernstorff til Gahler:
>>Jeg har idag modtaget Deres Brev af 18/12, og jeg har strax sendt
Hr. Fabritius det til ham medfølgende Brev; jeg er meget ked over den
Forlegenhed det franske Postvæsens Forsømmelighed har bragt Dem i.
De vil se af medfølgende Copi af Brevet fra Mrs. Tourton et Bauer,
at alt er i Orden; ifølge Deres Afregning med Hr. Fabritius har de den
9/
7 honoreret Deres Vexler til et Beløb af 31,133 l. t., og De kan uden
Frygt vedblive paa samme Maade at hæve Deres Gage for 3 Maaneder
ad Gangen.
Jeg tvivler ikke om, at Hr. Verrayon allerede er ankommen til
Constantinopel, og at han har ordnet disse Laan med Dem og de Penge,
han fremtidig skal bruge, uden at skaffe Dem Vanskeligheder. Han
kender alt for godt Kongens Anskuelser til at handle anderledes, og da
det ikke er muligt at forudse, hvad han behøver for at fortsætte og
fuldføre sin Rejse, er det heller ikke muligt at bestemme den Credit,
De kan yde ham. Kongen har betroet ham Varerne i Constantinopel
for at forsøge at sælge dem; han kan handle, som han finder mest passende og mest fordelagtig, og da haR hertil behøver rede Penge, har han
Tilladelse til at hæve dem paa den Betingelse, at han ordner sig saa-
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ledes, at vi ikke behøver at remboursere dem, før hans Returvarer sætter
os istand dertil.
De vil af det medfølgende se, hvad jeg siger til Hr. Verrayon;
stolende paa hans Intelligens, og sikker paa hans Hæderlighed og Retlinethed tror jeg ikke at burde tage Forsigtighedsforanstaltninger, som
kunde skade ham i hans Foretagender og lade os tabe Frugten af et
Foretagende temmeligt kostbart for Kongen, og hvis lykkelige Gennemførelse er af den største Vigtighed for Etableringen af vor Handel i
Levanten.<<
Samtidig skrev Bernstorff til Verrayon:
>>Intet skulde glæde mig mere end snart at erfare Deres lykkelige
Ankomst til Constantinopel; jeg venter Efterretningen med saa mere
Utaalmodighed, som Hr. Gahler er i Forlegenhed med de Vexler, De
har trukket paa ham før Deres Afrejse fra Marseille. Da Kongens Ordrer
ikke lyder paa at honorere Deres Vexler, men, som De og jeg blev enige
om, paa at anvende hans Credit til at skaffe Dem Penge i Constantinopel, har han bedt mig om at remboursere de Summer, De har raadet,
over. Jeg har meddelt Kongen Planen for Deres Foretagender og den
paagældende Paragraf i Deres Instruktion. Deres Ankomst vil hjælpe
Hr. Gahler ud af hans Forlegenhed, og jeg tvivler ikke paa, at Deres
første Brev ikke vil skabe nogen Usikkerhed i saa Henseende. Jeg kan
ikke undlade ved denne Lejlighed at forny min Anmodning om at spare
ved Deres Udgifter, for at ikke Udbyttet af Varerne forbruges til Rejseudgifter, Fragt og Renter, og at meddele mig, hver Gang De udsteder
Vexler, og den Maade hvorpaa De har arrangeret deres Remboursering
især, naar de er paa kort Sigt.<<
Den 3 / 3 skriver Verrayon til Bernstorff, at hvis der gaar et Skib til
Livorno, sender han Magaard derhen for at paaskynde Køb og Indladning, medens han selv med første Lejlighed gaar til Egypten og Morea;
da en saadan ikke forekommer, melder han d. 15/ 4 Bernstorff, at han har
købt et usselt lille Skib, som kun er sødygtigt i den gode Aarstid; han
har hertil og til Reparationer laant 500 Sequiner af Konsul Suenson; den
24 /
6 indkommer han til Malta for at reparere, melder at Ægypten og
Syrien er de eneste Steder, der er fri for Pest, og at han vil anvende en
30 a 40 Dage i disse Landes Havne for at søge Oplysninger og sætte
sig ind i Forholdene, efter hvilken Tid han haaber, Pesten er ophørt
i Constantinopel, hvor han vil tage sig af Kongens Sager, afsætte dem
i Grækenlands og Anatoliens Havne og paa Hjemrejsen anløbe Genua
for Oplysninger for vort Selskab.
Den 16/ 6 beretter han fra Alexandria, at der er Pest og Jordskælv
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i Syrien; Kongens Klædevarer passer ikke her, maaske nogle af Silkevarerne, men disses Facturapriser er høje, og Købelysten her er ringe;
han har skrevet til franske Huse i Syrien, om der er Byttehandel, men
han ved ikke, om hans Forbindelser er i Live, da Pesten raser stærkt.
Skibet trækker 21 Tommer Vand i Timen; men han haaber, det kan
bruges til Rejsen er endt eller til en Havn, hvor det kan blive kølhalet
og kalfatret. En Maaned senere melder han, at han paa Grund af Pest
i Cairo og Rosette er forblevet i Alexandria, men at han nu vil besøge
de nævnte Byer, da Sundhedstilstanden er bleven god; der vil gaa en
Maaned, før han er tilbage, hvorpaa han gaar til Constantinopel, Smyrna
eller Saloniki, alt efter Sundhedstilstanden i disse Byer; skønt det er
i Cairo, at Oplysninger skal indhentes, tror han dog, efter de hidtil indhentede Oplysninger, at vi kan gøre en stor Indførsel af europæiske og
indiske Varer i Ægypten og ligeledes en god Forretning med Returvarer.
Da det hovedsagelig er Ægypten, som forhandler indiske Varer med
Tyrkiet og de andre Middelhavshavne, har han sat sig ind i denne Handels Detailler, og han mener, at vi kan indføre indiske Varer i det østlige
Middelhav med større Fordel end Tyrkerne.
De Undersøgelser, han har gjort, bringer ham til at nævne en Sag,
der tidligere er nævnt for det danske Hof, nemlig Grundlæggelsen af en
Handel i Æthiopien, ikke ad Nilen eller Middelhavet, men, som Grev
d'Enneval havde foreslaaet, fra Indien ad det røde Hav, hvorom han
skal ud~ale sig, naar han kommer tilbage til København; der er sikkert
flere Stater, der tænker derpaa, blandt andre Sverrig.
Det er sikkert, at Kejseren af Æthiopien eller Abessinien skrev til
Munke i Cairo om at komme til hans Stater med forskellige Haandværkere; de nævnte Munke kom som Missionærer 1751- 52, men uden
Haandværkere, blev godt modtagne, men sendte bort efter et Aar paa
Grund af religiøs •Forstyrrelse; siden Portugiserne for 200 Aar siden
blev jagede ud, har forskellige Magter tænkt paa at komme til disse
Egne. Mazar er rejst til Tyrkiet for nogle Dage siden for at kølhale
Skibet.
Den 14/ 7 skrevVerrayon fra Rosette, at han d. 6/ 7 forlod Alexandria,
men at han for at undgaa Karantaine maa forblive her nogle Dage,
fordi en Mand i det Hus, hvori han boede i Alexandria, var angrebet
af Pest; fra samme By skriver han atter d. 20/ 8 , at han paa Grund af et
Tilfælde af Pest blandt hans Bekendte maa holde sig indelukket i nogle
Dage, Dage der er tabte for hans Undersøgelser; om han end har været
længe i Ægypten, er han glad ved de indhentede Oplysninger, de viser,
at vi utvivlsomt der kunne faa en god Handel; kniber det her med
Udførselsartikler, kan man finde Indførselsartikler, kun ikke under de
nuværende fortvivlede Forhold; han tror ikke, at her er nogen Mulighed for Afsætning af Kongens Varer og har i den Anledning skrevet
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til tre andre Havne, hvilke Oplysninger bliver sendt til Constantinopel;
i Alexandria bekræftedes han i sit Syn paa Handelen paa Æthiopien;
han tænkte paa at købe to abessinske Slaver ved Karavanens Ankomst;
men denne var blevet forsinket af Pesten, og nu længtes han efter at
komme til Constantinopel og vilde nu ikke vente længere; han vilde
have ført Slaverne til København og derefter frigivet dem, for at de
ved deres Hjemkomst kunde fortælle Æthiopiens Konge om Danmark
og give ham Lyst til at slutte Traktat med os.
Den 30 / 9 skriver Verrayon fra Smyrna til Bernstorff, at han forlod
Rosette d. 25 / 8 , har været 35 Dage undervejs og bliver her til Midten af
næste Maaned. Han skriver:
>>Jeg erfarer, at Handelsselskabet har været misfornøjet med de
gjorte Indkøb her og beordret at sælge igen det indkøbte, hvilket
har gjort et uheldigt Indtryk for vor Handel; De husker, at jeg
havde forudset det daarlige Resultat. Selskabet maa dobbelt beklage ikke at have modtaget mit Tilbud, medens det nu vil tabe
30- 40 °lo ved Salget. Hvis Regeringen viser en stor Interesse, vil det
være let at faa neutrale til at interessere sig for Foretagendet, og hvis
man vil lade mig lede det i København; jeg venter Besked i Constantinopel og skal da arrangere det fornødne paa Hjemvejen.
Det vilde være heldigt, hvis en Fregat escorterede de Skibe, der
skal tjene til de ny Forsøg.
En Begivenhed, der vækker Opsigt her, er følgende: Capitan Pascha
laa tilankers med sit Skib ved Øen Stanko og var gaaet iland med
største Delen af Besætningen, da de Slaver, han havde ombord, opmuntret
af en tæt ved liggende græsk Corsar, gjorde sig til Herrer over Skibet
og afsejlede til Malta, uden at der var Haab om at indhente det.
Det var bestemt, at jeg i Marts 1759 skulde gaa ombord i Marseille; jeg havde forestillet mig, at de Udgifter, jeg var nødt til at have
fra min Afrejse fra København til f!lin Indskibning i Marseille, vilde
overstige 12,000 I. t., men jeg insisterede ikke paa mere af forskellige
Grunde. Skibet, som jeg skulde med fra Marseille, kom først i August,
havde en Maaneds Karantaine, og Eftersynet tog 1½ Maaned. Mit
Ophold i Europa tog derfor den dobbelte Tid af, hvad der var beregnet,
og mine Udgifter blev ligeledes det dobbelte; jeg maatte derfor skaffe
Penge paa den Maade, jeg har gjort. Jeg købte Fabritius' Skib og gav
Ordre fra Rotterdam for Varer til 40,000 liibske Mark. Skibet modtog
jeg tomt, fik saaledes ingen Fragt, og alle de Pengetransaktioner, jeg
havde gjort for nævnte Varer, blev saaledes et rent Tab.
Jeg havde Ret til at vente de 1200 Mark i Fragt fra Maj til November.
Jeg havde en Udgift af 10,000 I. t. for Eftersyn og Proviantering af
Skib; jeg arrangerede mig for ikke at gaa gennem Hoffet; Ds. Ex.
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erindrer, at der var bestemt 12,000 l. t. til mine Rejseudgifter, og Resten
skulde tages fra Salget af Kongens Varer; jeg udstedte Vexler at betale
ved min Ankomst til Constantinopel og had Gahler betale, hvis noget
sørgeligt skulde hænde mig.<<
V. skrev ligeledes til Fabritius, at han var ilde berørt af, at man
var ked af de nødvendige Vexler, han havde trukket, og som ikke alle
var betalt.
Endelig d. 3 / 11 melder Verrayon til Bernstorff, at han d. 2:>/ 10 erankommen til Constantinopel, hvor han blev meget elskværdigt modtaget af Gahler; hans Sundhedstilstand har nødt ham til at holde Sengen
nogle Dage, saa at han endnu ikke har kunnet gøre sig bekendt med
Kongens Varer, men de Oplysninger, han har faaet af Gahler, Horn og
Couturier, bestyrker hans Mening, at Varerne maa sendes til andre
Havne i Haab om at bøde paa det Tab, der har været ved, hvad derer solgt af disse; hvis Klædet havde været af ensartet Kvalitet og
Brede, havde Gahler's Ide med at sælge det en detail fra en Butik været
ypperlig, da det kunde have bidraget til et gunstigt Omdømme af vort
gode Klæde, men de nævnte Mangler har medført, at flere Baller er
blevne refuserede, ikke at tale om Tabet ved det solgte; hvis det ikke
lykkes snart at afsætte Klædet ved Salg eller Byttehandel uden altforstort Tab, mener han, det er bedst at sende det andetsteds for at faa
en Ende paa det, hvis det kan ske med et rimeligt Tab; han tror at
kunne forsikre B. om, at dette vil kunne lade sig gøre uden det store
Tab, som Couturier har antydet.
Samtidig melder Gahler Verrayon's Ankomst til Bernstorff; han erlykkelig over V.'s Ankomst, og V. indgyder ham den Tillid, som B.
havde forberedt ham paa. G. udbreder sig om hans Geni og Kundskabsfylde og mener, at V. vil give vor Handel al den Glans og Fordel,
den fortjener; han slutter med at sige, at han er henrykt over V.'s
Manerer og sine Samtaler med ham.
Allerede d. 17/ 11 melder Verrayon til Bernstorff, at han efter at
have gjort sig bekendt med Varerne er mere tilfreds med dem, særlig
Silketøjerne og de gode Klædesorter; Øjeblikket er ikke heldigt for Salg
paa Grund af Pesten, der til alt Uheld har vist sig i Couturier's Hus,
men han mener iøvrigt, at Couturier ikke har været rigtig ivrig for at
sælge Klædet.
I et samtidigt Brev til Wasserschlebe beklager han sig over Pesten
og den Række Uheld, der havde forfulgt ham hidtil og delvis gjort hans
Rejse resultatløs; men han trøstede sig med at have bevaret Bernstorff's
Tillid; han udtalte sig om Couturier i stærkere Udtryk, end han havde
gjort til Bernstorff.
Nogle Dage senere skriver Gahler, at Verrayon endnu ikke har-
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solgt noget paa Grund af de uheldige Handelsforhold, men han er den,
der bedst kan sælge Varerne mindst ufordelagtig. Han skriver:
>>Det er Skade, at vore Skibe ikke egner sig til at lade Bomuld og
Uld, og Kapitainerne har heller ikke Lyst dertil, de vilde ofte kunne
have gode Fragter fra Smyrna; dette er meget at beklage, og det gælder
kun at anvende lettere Træsorter til Støtterne mellem Dækkene, og det
vilde svare Regning for Rederne.<<
>>De tre Prinsesser<< ankom den 29 / 8 til Alexandria og skulde derfra
gaa til Smyrna for at laste, men Paschaen i Cairo nægter Pas til alle
Byer i Levanten undtagen Constantinopel; sammen med den svenske
og østrigske Minister, der var i samme Tilfælde, henvendte Gahler sig
til Porten, der nogle Maaneder efter svarede, at den ganske vist havde
ønsket Constantinopel godt forsynet, men svarede i de mest omstændelige Vendinger, at den paa ingen Maade vilde handle mod Traktaten,
at der strax var skrevet til Paschaen, at denne i sin Iver kun havde
tænkt paa Constantinopel, og at denne vilde paatage sig at jævne hvilken Disput, der kunde blive mellem Kaptajn og Befragter; i al den
Tid laa >>De tre Prinsesser<< uvirksom.
Som Svar paa modtagne Breve skrev Bernstorff til Verrayon:
>>Deres Kritik af Forholdene herhjemme er rigtig; hvad Deres Plan
om et stabilt og permanent Selskab angaar, vil jeg gerne, med den Tillid
jeg har til Dem, række Dem en Haand, men jeg skjuler ikke, at vore Købmænd ikke er mere villige end for 2 Aar siden, da de kun har set Tab;
jeg tror ikke, der kan paaregnes mere end 50,000 l. t. og det paa Betingelse af, aL Subscribenter melde sig, og at Deres Plan foreligger detailJeret. Vi vil gerne være de første, men ikke de eneste, som underskrive
og handle.
Æthiopien vil jeg ikke udtale mig om, før jeg kan gøre det mundtlig,
og jeg kender Deres Planer om Foretagendet.<<
Den 3 / 12 skriver Verrayon til Bernstorff, at han haaber snart at
kunne sælge Hovedparten af Kongens Klæde med nogen Fordel, hvad
han er glad over, da det vil forandre Byens Købmænds Mening om vort
Klæde og vil være en Opmuntring for vore Fabrikanter til at kunne fortsætte denne Handel med nogen Fordel, men de maa være Økonomer
i deres Drift og reducere deres Fortjeneste; hvad angaar de mindre
Stoffer i Silke og Uld, da kunde de været solgte ved deres Ankomst
med et mindre Tab, men det er med Forsæt, at man har undladt at
gøre det. Allerede 12 Dage senere maa V. melde, at Manden, med hvem
han har sluttet Handelen, er bleven syg, hvilket forhindrer V. i at rejse;
han har henvendt sig til to Firmaer, som mener at kunne sælge Klædet
med Fordel, og at dets Brede ingen Vanskelighed vil skaffe. Han om-
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taler Gahler's Iver og Interesse for Salget, og at B. vil forstaa G.'s
Harme over, at Couturier havde slet varetaget Salget; dette kunde vist
V. neppe bevise, og Gahler's Harme er vel ogsaa et lidt stærkt Udtryk.
Samtidig skriver Gahler: >>Storviziren er irriteret over at have
mistet si~ Skib, som er afsejlet til Malta, hvor det har faaet en god
Modtagelse, og alle tro paa Krig med Ordenen, da der sker saadanne
Forberedelser. Paa den anden Side tror jeg Storviziren for klog til at
tænke paa Krig, da han kender Tyrkiets militære Svaghed, og at Hensigten snarere er for en Tid at smigre Sultanens svage Forsæt og hans
bestandige Ambition at kaldes Erobreren, et Tilnavn Sultanerne tage,
naar de have udvidet deres Lands Grændser.<<
Til Slut minder han igen om de Penge Couturier staar i Forskud
for Kongens Regning; han skriver: >>jeg har betalt noget af mine egne
Midler for ikke at lægge mig ud med Købmændene.<<
I December skrev Bernstorff, at Linieskibet >>Grønland<<, Kommandør
Fischer, inden Nytaar afgik til Middelhavet for i Begyndelsen af Marts
at escortere til Smyrna, Constantinopel og Saloniki; Konsulerne var
givet Meddelelse herom, og de Skibe, der ønskede Escorte, skulde møde
ved Malta.
Den 5 / 1 61 skriver Verrayon fra Constantinopel til Bernstorff, at
han havde givet Salget af Klædet til et engelsk Handelshus, men at
dette havde opgivet Salget, sikkert paavirket af den Liga af Købmænd,
dets Chefer var Medlemmer af, og da ligeledes Detailsalget fra det af
Gahler oprettede Udsalg var standset, mente V., at da det ikke var
muligt i Constantinopel at opnaa blot nogenlunde Priser, vilde han
maaske sende hele Lageret til andre Havne, hvad Constantinopel's Købmænd sikkert ikke troede V. villig til.
Med de andre Stoffer har han heller ikke været heldig, hvad ogsaa
skyldes en anden Liga; dem mener han let at faa solgt i andre Havne.
Det vilde selvfølgeligt være ønskeligt at faa Varerne solgte i Constantinopel, og han kunde muligvis lade en Del blive hos en tydsk Købmand, hvis Redelighed er utvivlsom. Hr. Gahler har tiltraadt Tanken
og har ogsaa den bedste Mening om den nævnte Mand.
Pesten forhindrer ham i at gaa til Saloniki, hvilket Sted han havde
betragtet som det fordelagtigste for Salget af Varerne, og han tænker
nu paa Syrien, dels fordi han mener, at Klædet kan sælges der, men
særlig Aleppo, fordi der findes en hollandsk Købmand i Klæde, som
er i Correspondance med Hr. Gå.hier, og som har udtalt sin Lyst til
at modtage Varerne.
Den 5 / 2 skriver Gahler til Bernstorff. Brevet begynder med de mest
sangvinske Udtalelser om vor Handels Fremtid i Henhold til, hvad han
tidligere har skrevet om Verrayon, og dernæst kommer en lang Panegyrik om Kongen, der ender saaledes:
9
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>>Jeg føler, at man er af samme Anskuelse her, og jeg skulde tage
meget fejl heri, hvis Kongens Opførsel ikke havde indgivet Porten
hele den Tillid, den kan nære for et europæisk Hof; hvor reserveret end
Storviziren er i alt, hvad der angaar den europæiske Krise, har Portens
Draguemann dog ikke kunnet undlade at bevidne det om Hs. Majestæt,
og det er af den Grund, at jeg kunde ønske, at hvis Krigens Forlængelse skulde medføre Begivenheder, som Ds. Ex. vilde anse passende
at meddele mig, da at vejlede mig i mine Meddelelser og Skridt over
for det ottomanske Ministerium.
Skønt Hr. Verrayon i sin Utaalmodighed efter at naa Syrien er
gaaet ombord for flere Dage siden, har Modvind hindret hans Afgang,
og da jeg tvivler paa, at Vejret forandrer sig i denne Uge, haaber jeg
at se ham endnu en Gang.
Jeg har Intet at tilføje om de Vanskeligheder, han har mødt her,
og de Forholdsregler han har taget for sin Tilbagekomst fra Syrien,
Cypern og Saloniki; hans Virkelyst og Intelligens vil vise sig i hans
Ordning af Foretagendet, i hvilken Retning Ds. Ex. vil forstaa, at der
har manglet meget i en Handels Etablering, hvis Basis har været saa
slet forsynet med Hensyn til Levantinernes Smag, Geni og Brug, som
Kongens Varer var, hvad indre Værd man end vil tillægge dem; skønt
Forholdene i Constantinopel har forandret sig meget i det sidste Aar
og dermed en ny Hindring for V.'s Forhaabninger, venter jeg alt af
hans Iver og Dygtighed.<<
G. udbreder sig igen om V.'s glimrende Egenskaber: >>Han er et
Handelsgeni og som, naar det lykkes ham en Dag at forene sine Talenter
med et solidt Kendskab til vore Evner og vore Interesser og deres Forenelighed med den Karakter, som Handelen paa Levanten vel har, vil
kunne yde os ganske overordentlige Tjenester.
Han har meddelt mig om sine Planer for en saadan Handel, hvilke
jeg har fundet store og vidt rækkende. Ved sin Hjemkomst vil han
have den Ære at forelægge Ds. Ex. en, mindst lige saa skikket til at
skabe hos vore Købmænd et Ønske og en Opmuntring, som den slette
Virkning af deres Uerfarenhed og Egenraadighed hidtil ikke har kunnet
give dem, og jeg bifalder dette System. Jeg har betalt V. 3614 pj. afholdte af Indtægten af Kongens Varer, i Henhold til Ds. Ex. Ordre, et
Forskud paa 4000 pj., og jeg har yderligere selv givet ham Kredit for
5000 pj.
Det franske, wienske og neapolitanske Diplomati virker for Udleveringen af det flygtede Skib; men selv om det ikke sker, vil Storviziren neppe lade det komme til Krig.
>>De Tre Prinsesser<<, der er vendt tilbage til Smyrna, lader af fuld
Kraft for Selskabet; Hr. Munch følger med Skibet til Holland; det er
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et Tab for vor Handel paa Levanten, hvis han ikke vender her
tilbage.<<
Den 13/i meddeler Bernstorff Gahler, at med Linieskibet følger en
Samling· Videnskabsmænd, som skal til Ægypten, Syrien og særlig
Arabien, og anbefaler dem til hans Omsorg (Niebuhr-Expedition). Det
tillades ham at anvende indtil 12,000 pj. for Udgifter i den Anledning.
Bernstorff skriver endvidere:
>>Jeg ser med Glæde, hvad De mener om Verrayon, og De løfter
mit Haab om Handelen paa Levanten. Jeg sender ikke noget Brev til
Verrayon, da Posten kan være to Maaneder undervejs og saaledes ikke
vil træffe ham; med lidt Held vil han nu have sluttet sin Rejse og være
tilbage i Marseille.<<
I Skrivelse af 4 / 3 udtaler Gå.hier sin Glæde over, at Linieskibet
>>Grønland<< sendes til Middelhavet, og at Kongen har givet Ordre til,
at det skal gaa til Constantinopel; naar han ikke havde foreslaaet, at
det skulde gaa saa langt, var det paa Grund af den dermed forbundne
Udgift; han glæder sig til at modtage og hjælpe Videnskabsmændene.
Skrivelsen ender med Omtale af den europæiske Situation.
Fjorten Dage senere indstiller Gå.hier efter en lang Udvikling, at
Linieskibet maa udføre to Escorteringer fra Marseille til Levanten og
tilbage til Marseille istedetfor en.
Den 3 / 3 laa Verrayon endnu ved Dardanellerne stoppet af Modvind.
Den 4 / 4 beretter Gahler, at Horn har helt brudt med Couturier,
særlig efter det sidste Svar han havde faaet af ham, og tilføjer, at i
Grunden har Horn ikke Uret, og at det er umuligt at finde en mere
ivrig og tro Tjener til at varetage Kongens Interesser end Horn.
Naar man erindrer G.'s tidligere Begejstring for Couturier, maa det
have været haardt for ham at skrive: >>Jeg har fundet mig i meget siden
1758, da var det i Anledning af Forskud for Kongen. Jeg vilde ikke
endnu have frataget ham mine private Sager, hvis jeg ikke var blevet
tvunget dertil ved hans Afslag efter Verrayon's Ankomst paa at yde
mig Credit til ham og det under Paaskud af, at han ikke fik hurtig nok
de Penge, han havde tilgode og andre (frivolites). Jeg har nu overgivet
mine Sager til en pæn svensk Købmand uden at bryde socialt med
Couturier, dels for hvad han tidligere har ydet og dels for de Tjenester,
han muligvis endnu kan yde; fraregnet Pengemellemværendet er vi de
bedste Venner.<<
Den 7/ 3 skrev Selskabet til Couturier, at hvis det ikke lykkedes at
fylde det ledige Rum i >>De tre Prinsesser<< med Bomuld, da søge det
fyldt med Gods til Amsterdam og bede hans Forbindelse i Smyrna at
9*
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paaskynde Skibets Afgang, da Interessenterne vil have en Opgørelse
paa det Hele, før de begynder paa noget Nyt - den første Erklæring
om, at Handelsforsøget var mislykket. Anmodningen om at fremme
Skibets Afrejse kom jo lovlig sent.
Den 28 / 2 61 skrev Bernstorff, at Linieskibet var holdt tilbage i
København af vedvarende Storme, men nu var klar til at gaa. Fabritius
har fra et Hus i Marseille modtaget et Brev, hvori det erklærer det for
umuligt at opfylde Couturier's Anmodning om som Returfragt for et
Skib med Korn fra Levanten at sende kun nogle Hundreder Baller
Klæde til Constantinopel, da der ingen Returfragt er at opdrive. Firmaet
spørger nu, om Linieskibet, der anløber Marseille, ikke kunde tage
Klædet. Bernstorff afviser indigneret Anmodningen og slutter med:
>>Hvad vilde man sige i Constantinopel, naar man saa et dansk
Linieskib bringe en 2- 3000 Baller Klæde til et fremmed Hus.
Naar »Grønland<< har escorteret og landsat Videnskabsmændene i
Constantinopel, vender det hjem for at være her i Efteraaret.<<
Den 2/ 5 61 melder Gahler, at den tidligere omtalte Sultaninde har
faaet en Datter; han er beskæftiget i den Anledning, som om det var
en alvorlig Statssag, for at alt, hvad der skal foretages, kan ske med
Værdighed og den største Økonomi. Nogle Dage senere melder han, at
Festerne i Anledning af den nyfødte Prinsesse har varet fra d. 5te til
d. 12te Maj, har ikke været saa livlige som i 1759, men fundet stor
Deltagelse i de lavere Lag af Befolkningen.
Han meddeler, at efter Forhandlinger med Regeringen anser han
det ikke hensigtsmæssigt at lade Linieskibet gaa til Constantinopel, da
den ikke sætter Pris paa at modtage Skibe, der ikke kommer i særlig
vigtige Sager.
Han meddeler endelig at have modtaget Breve fra Verrayon fra
Cypern og Beirut; om det første Sted melder han, at den derværende
engelske Konsul, til hvem han har consigneret af Kongens Varer, tager
sig med stor Interesse af Sagen; i Beirut havde han ikke strax truffet
Fyrsten og Toldembedsmanden, som han kendte, og med hvem han
vilde forhandle; trods Byen syntes vel forsynet med Klæde, havde han
godt Haab om at afhænde de medbragte Varer.
Til Slut omtaler Gahler det Røre, det har vakt blandt de derværende Diplomater, navnlig Englænderne, at Preussen, uden at nogen
anede det, har faaet en Handels- og Venskabstraktat med Tyrkiet. G.'s
Beretning herom er meget lang og viser hele det diplomatiske Rænkespil, der udførtes i Constantinopel.
Den 4 / 6 skriver Gahler, at den tyrkiske Escadre altid plejer at gaa
ud de første Dage i Maj; den er endnu ikke sejlklar, og dens Lidenhed
og langsomme Udrustning er nok til at nedslaa Rygterne om Storvizirens Planer om Malta, Ægypten eller andetsteds.
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skrev Bernstorff til Gahler:

>>Kongen har i Henhold til Deres Indberetning beordret Kommandør
Fischer til at standse ved Tenedos og ikke escortere længere uden Deres
udtrykkelige Forlangende. Admiralitetet var helst fri for at sende Skibet
til Constantinopel, og Kongen havde kun givet Ordren for at glæde Dem.
Der er hidtil ikke noget Skib, der har søgt om Escorte, og samtlige
Konsuler i Middelhavet beretter, at al Speculation og Expedition er
stoppet i Haab om Fred mellem Frankrig og England, og Linieskibet,
der koster 50,000 Rd. om Maaneden, skal derfor returnere snarest mulig.
Vi kan ikke endnu sige, at vi har en Handel paa Levanten. Forsøget, vi har gjort, er faldet uheldigt ud; Selskabet taber betydeligt,
og det er kun Kommissionærerne, der har tjent Penge; den Fragtfart,
vi har havt under Krigen, vil neppe holde sig i Fredstid. Man maa
derfor tænke paa at etablere en ny Handel og gøre den mere solid, mere
overvejet end hidtil; det er derfor, vi arbejder paa en Handel, som bør
være mere sagkyndig, mere ihærdig og mere solid end hidtil, og vi vente
med at tage Bestemmelse til Hr. Verrayon's Ankomst og efter Rapporten om de Forhandlinger, De har havt med ham. Imidlertid haaber
jeg, De vil arbejde paa Sagen om Konsuler, og i hvilke Havne de skal
udnævnes. Alt, hvad vi forsøger, vil være unyttigt uden at behandle i
detail alle de Vanskeligheder, som enhver nyfødt Handel møder, og som
den blotte Konkurrence af en alt existerende Handel ofte gør uovervindelige; det er bevist, at vi ikke kunne klare os, hvis vi ikke formindske
vore Udgifter; Fragten for et Skib expederet fra Marseille er 15- 20 Rbd.
billigere end fra København og kun Tredie- eller Halvdelen i Assurance.
Pengene indgaar 6 Maaneder, ja selv et Aar senere end hos os; hvorledes er det muligt, at en Handel med disse Misforhold, der i Fredstid
giver de franske Handlende 6 °/ 0 , under lige Forhold kunde foretages
af os med Udbytte.
Paa Konsulernes og Deres Medhjælperers Løn henledes Deres Opmærksomhed. Jeg ved, at de andre Nationer betale betydelige Summer,
men i Frankrig er det Handelskammeret, der sørger for deres Underholdning, ja selv for Ambasadører, og i andre Stater er det Handelen
selv eller Staten, der underholder dem. Hos os er det Kongen selv, der
afholder alle disse Udgifter; hvis der var det rette Forhold mellem
disse og den Fordel, hans Undersaatter høstede, var der ingen Fyrste
i Verden, som hellere vilde tilstaa Penge end han, men der maa være
etableret en Handel med Levantbyerne med Balance, før man kan bede
Hs. Majestæt om at yde betydelige Summers Støtte.
Hvad Valget af Konsuler angaar, vil Kongen altid foretrække sine
egne Undersaatter fremfor Fremmede og blandt de sidste de, som er
uden Engagement, som en Dag kunde nedsætte sig i hans Stater og
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forøge Antallet af de Købmænd, der handle og forstaa sig paa at handle
paa Levanten fremfor de, der er i andre Nationers Tjeneste.
Jeg takker for Deres Modtagelse af Hr. Verrayon; jeg har endnu
ikke Meddelelse om hans Tilbagekomst til Genua.<<
BernstorfT's Tro paa en indbringende Levanthandel er endnu urokket, og den blev jo ogsaa styrket af Giihler.
Den 15 / 7 skrev Giihler, at >>Grønland<< ankom til Smyrna d. 3 / 7 , udtaler sin Glæde over Escorteringen og haaber Skibet faar Ordre til yderligere Escortering, da Skibe med Ladning til Levanten bliver klare. G.
omtaler de gode Forretninger, der gøres paa de forskellige Lande i Levanten og forstaar ikke forskellige Konsulers Indberetning om Handelens Aftagen; Handelen paa Levanten kan kun forstyrres ved indre
Uroligheder. Gahler skriver endvidere.:
>>Man maa ikke slutte af vore første Forsøg; Ingen vil nægte, at
Planen var god, men jeg kan ikke sige det samme om dens Udførelse ;
jeg kan kun gentage, hvad jeg ofte har sagt, at hvis Resultatet ikke
har svaret til Forventningerne, kan det kun tilskrives Købmændenes
besynderlige Optræden og deres Mangel paa local Kendskab, som har
foraarsaget, at der er handlet efter fejle Principper.
MaltaafTairen synes helt glemt, og man er for Øjeblikket optaget
af Rygterne om, at Spanien sammen med Venedig vil angribe Albanien
og andre tyrkiske Territorier langs Archipelet og Middelhavet.<<
Den 16/ 6 skrev Giihler til Bernstorff, at da den tidligere omtalte
Hr. Hochepied, der med Iver havde taget sig af Danmarks Sager, er
død, og hans Søn kun lignede Faderen lidt, henledte han Opmærksomheden paa Nødvendigheden af snarest at faa etableret et dansk Hus
i Smyrna; hertil mente han var ingen mere skikket end Munch, hvis
Formueforhold han ikke kendte, men han kendte den Tillid M. havde
erhvervet sig i disse Egne; hvad enten M. etablerede sig i København
eller Levanten, kunde Kongen for at støtte hans solide Planer, uden
nogen Læmpelse for Ud- og Indførsel i Landet under dansk Flag, tilstaa
ham en Præmie af 25 °lo for alle danske Fabricata, i Særdeleshed Klæde,
som han anbragte i Levanten; Sverrig har ved at bære sig saaledes
ad skafTet sig en vis Afsætning for sine Varer, skønt den svenske
Handel aldrig vil rette sig efter sit første Nederlag, der, som tidligere nævnt, skyldtes sin slette Administration og Projecter slet udførte.
Naar Krigen var endt, vilde der blive saa mange Konkurrenter for
den danske Søfart og denne skulde koncentreres paa en eneste Plads,
nemlig Smyrna.

------~
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Kongen og Bernstorff vilde forstaa, at hvor betydelig Indtægten
end kunde tænkes for den kongelige Kasse, vilde det sikreste være en
solid Fordel for Kongens Fabrikker, som kun kunde føre en hensygnende Tilværelse, saalænge man ikke skaffede dem Afsætning til Udlandet. G. skriver endvidere:

,

>>Overbevist om Fordelen ved et Handelsetablissement i Smyrna og
Nødvendigheden af at oprette det under dansk Flag, det eneste Middel
til at støtte Søfarten i Konkurrencen, er jeg af den Mening, at Hs. Maj.
af de ovennævnte Grunde skulde udnævne en Konsul i denne By og
besætte denne Post med Hr. Munch.
Der er ingen Nation, hvis Konsulat i Levanten ikke har 4-7000 pj.
og derover om Aaret foruden 800 a 1000 pj. til regelmæssige Presenter
til Capitan Pacha, Byens Embedsmænd og andre uundgaaelige Udgifter.
For at nedbringe denne Udgift og muliggøre for Konsulen at leve
med den nødvendige Værdighed mellem sine Collegaer er min Plan følgende:
For det første skulde der af Kongens Kasse udbetales til Konsulen
2000 pj. inclusive 600 pj. til Capitan Pacha, en absolut nødvendig Udgift i Smyrna.
For det andet skulde Hs. Maj. tilstaa Konsulen Halvdelen af Konsulatindtægterne, men da disse neppe, før Handelen var rigtig i Gang,
vilde naa Summen fra ifjor, 600 pj., burde hele Summen foreløbig gives
Konsulen.
For det tredie, at samtidig med at Munch var Konsul, skulde han
drive sin Forretning, som skulde have den Fordel, at alle til Hr. Munch's
Adresse personlig indførte, danske saa vel som fremmede Varer, vare
fri for Konsulatafgift.
Foruden de aarlige Udgifter maa jeg nævne de nødvendige til Installation, som andrage 2000 pj., nemlig Afgift til Porten, Introduktionspresenter til Toldofficianter og andre og Afgift for at hejse det danske
Flag.
Jeg tillader mig at foreslaa disse Udgifter, fordi jeg er sikker paa,
at mit Forslag vilde være til Gavn for Staten, og at der ikke er bedre
Middel til at sikre vor Søfart og Handel paa Levanten, og jeg beder
Ds. Ex. at beære mit Forslag med en gunstig Modtagelse og forebringe
det for Hs. Maj.<<.
Den

22 /

7

61 skrev Verrayon fra Beirut til Bernstorff:

>>Sygdom og Usikkerheden om, hvorvidt mit Foretagende vilde
lykkes i Forbindelse med de sjeldne Lejligheder til Forbindelse med
Europa, har forhindret mig i at indberette om min Mission, hvad jeg
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nu med Glæde gør, da jeg tror Ds. Ex. vil være tilfreds med, hvad jeg
har at meddele.
Først skal jeg berette, at det Tab, man havde ladet os formode
paa Kongens Varer, og som jeg selv mente for de Varer, jeg havde medtaget fra Constantinopel, er det lykkedes mig at forhindre ved at afsætte ikke alene uden Tab men med lidt Gevinst, der havde været større,
hvis der ikke af en af Fabrikanternes Levering af Klæde havde været
10 °lo usælgeligt.
Før min Afrejse fra Constantinopel havde jeg den Ære at meddele
Ds. Ex., at jeg foresatte mig at tage med mig tre Partier af vore Klædesorter og Stoffer, det ene bestemt for Ægypten, det andet for Aleppo,
det tredie for Beirut og Nabobyerne; men kort efter, at jeg var kommet
hertil, indsaa jeg, at denne By var den bedste for Varernes Afsætning;
jeg blev dog grebet af nogen Frygt, at det ikke vilde lykkes, thi Drusernes Fyrste, med hvem jeg tidligere havde været i intim Forbindelse,
og paa hvis Hjælp jeg havde stolet, var død for to Aar siden; hans
Død havde fremkaldt Krig i Landet, som i høj Grad havde formindsket
dets Handelsvirksomhed.
Trods dette og den Uvirksomhed, hvortil mit nedbrudte Helbred
tvang mig, opgav jeg at forfølge min første Beslutning overbevist om,
at med Omhu og megen Taalmodighed skulde jeg naa mit Maal og
skabe mig andre Forbindelser, som skulde sætte mig i Stand til ikke
at savne dem, jeg havde havt før og naa det, jeg havde foresat mig;
dette er lykkedes mig efter meget Arbejde.
Jeg vil ikke her komme ind paa alle de Hindringer, jeg har mødt,
dels for Salget af Varerne og dels, hvad jeg har maattet ordne for vor
Handels Etablering i denne By, og om hvilket jeg skal give Ds. Ex.
en Beretning i dette Brev; den vil godtgøre, at jeg ikke har undladt
at gøre, hvad der stod i min Magt mod de Tracasserier, som de franske
Købmænd her og i nærliggende Byer leverede; man har Intet forsømt
for at bringe Varerne i det samme Vanry som i Constantinopel, og man
har tilføjet, at man havde sendt dem hertil, da deres Slethed gjorde
dem usælgelige i Hovedstaden.
Den Maade, hvorpaa dette Rygte var udbredt, fik mig til at fortvivle om at sælge dem, og jeg havde den Sorg at se en Institution
bryde sin Forpligtelse til at bytte det Hele med Ris, hvorved vi havde
gjort en god Forretning; trods det har jeg senere været saa heldig at
sælge Varerne til samme Pris i to Dele og for hver at erholde 5000 pj.
Kredit paa Constantinopel for derfor at faa for den første en Returladning af Ris af første Sort og for den anden Ris eller Silke efter Køberens Ønske og til billige Priser.
Den ene Handel indbragte mig 7280 pj. og føjet dertil de 5000 pj.
i Constantinopel 12,280 pj., for hvilke jeg har købt Ris billigere end i
Ægypten.
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Af disse Ris har jeg i mit Skib indladet 400 Centner, som jeg venter
at sælge med Fortjeneste i en eller anden Middelhavshavn; og da jeg
ikke kunde bortføre Resten af Mangel paa Skibsrum, har jeg magasineret
den under Opsigt af en fransk Købmand, som jeg har engageret at
komme fra Seyde til Beirut for der at være i vor Tjeneste, og hvem
jeg skal omtale senere i dette Brev.
Jeg havde meget ønsket at kunne sende denne Ladning direkte
til Danmark, men da jeg skyldte meget til Skibets Besætning ved dens
Ankomst til Europa, hvor den for Størstedelen skal fornyes, da den
bestaar af Fremmede, og at jeg kun kan afholde Udgiften af Fragten,
vilde jeg ikke kunne gøre det, med mindre Ds. Ex. vilde have den Godhed
at betale mig i Marseille eller der tilstaa mig en Kredit svarende til
det nødvendige Beløb.
Den anden Handel har været med hele Partiet af Stofferne, som
jeg havde taget med mig, og noget Klæde og har indbragt ialt 7882 pj.,
en Fortjeneste af 10--12 °lo•
Stofferne er ikke blevne solgte med den samme Fortjeneste som
Klædet; de egnede sig heller ikke saa godt for det locale Brug, der er
imidlertid en Fortjeneste af 5 a 6 °lo paa det Hele; den samlede Sum
bliver 12,764 pj. foruden en Kredit i Constantinopel paa 5000 pj., for
hvilken sidste Sum man giver enten bedste Sort Ris eller Silke fra
Beirut.
Det har været uundgaaeligt at tilstaa en Tid af fire Maaneder f01·
Leverancen af Varerne, men jeg har gjort det uden Betænkning, da
Hr. Mollet, den oven omtalte Købmand, har gjort sig til Garant ved
at tage det Hele under sit Navn; det vilde ogsaa have taget mig
altfor lang Tid at vente paa Assorteringen af al Silken; jeg har allerede
faaet a conto nogle Baller Silke ombord i mit Skib, og jeg faar flere,
hvis Modvind skulde holde ,mig tilbage her, hvad jeg ikke haaber.
Jeg maa ikke glemme at melde Ds. Ex., at jeg ved mit Ophold
paa Cypern solgte to Baller Klæde og nogle Stykker Stof, det Hele for
2315 pj., for hvilke jeg har købt Cypern-Vin, en meget indbringende
Artikel i Danmark; den kunde af Mangel paa Skib ikke expederes strax,
men jeg henter den paa min Tilbagerejse. Den hele Sag er ordnet af
den engelske Konsul Hr. Turner, der varetager Danmarks Interesser der.
Hvormegen Tilfredsstillelse jeg har af, at dette er lykkedes mig,
kan jeg kun med Sorg mindes, at det har holdt mig tilbage her saa
lang Tid, men det har ikke været mig mulig at fremskynde Sagerne
mere, thi foruden, at min vaklende Sundhed har holdt mig uvirksom
i en Maaned efter min Ankomst, maatte jeg have Tid til at skaffe mig
Forbindelser, som jeg har Brug for til at arrangere Salget af Kongens
Varer. Paa den anden Side har jeg truffet de store Emirer i saa elendige
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Forhold foraarsagede ved de Udgifter, de har 1iavt i Anledning af en
Krig mod en af deres Slægtninge, som havde gjort sig til deres Medbejler,
at det har været mig umulig at forhandle, før de er komne ud af deres
Forlegenhed, og de har havt den Godhed at begive sig hertil for at
conferere med mig om, hvad vi ønsker for at etablere os her. Disse Storemirer har været nødt til at indkalde Representanter for alle Landsdele for at skaffe Midler; det har ikke været mulig at forhandle med
dem, før de var ude af deres Forlegenhed. Sagerne er blevne vel ordnede, og skønt det ikke manglede paa Folk, der modarbejdede os, er
Emirerne gaaede ind paa vore Anmodninger paa den mest venlige og
forbindtlige Maade; jeg har dertil faaet et Brev til Ds. Ex., hvad jeg
antager vil glæde Dem, hvis det, hvad jeg formoder, svarer til den Velvillie, de har udtalt for vor Na·tion og dens ophøjede Monark; da dette
Brev er anbragt i en Pose af hvidt Atlask, og Bestemmelserne ikke tillader, at man i Convolutter fra Levanten til Europa lægger andre Ting
end Papir, kan jeg ikke sende Dem det, før jeg er kommen tilbage.
Den Jalousi, hvormed de franske Købmænd i Nabobyerne ser paa
vor Etablering i Beirut og den Maade, hvorpaa de har søgt at mod arbejde det, har ladet mig frygte, at de kunde gjøre det med nogeL
Held, naar jeg var rejst herfra, hvis jeg ikke efterlod til Nogen at tage
sig af Sagen, og det lettedes ved de Arrangementer, jeg havde taget
for Salget af Kongens Varer; jeg havde af Danske kun Hr. Mazar, og
ham kunde jeg ikke vælge, da han var min Flagkaptajn og uundværlig
i Skibet for dets sikre Navigation. Jeg besluttede derfor at engagere
en fransk Købmand, som havde opholdt sig en Snes Aar i Levanten,
og som ledede et Handelshus i Seyde for en anden Købmand; denne
Købmand hedder Joseph Mollet, han er fra Marseille, omtrent 45 Aar;
han forener med den absolute Hæderlighed og stor Arbejdsdygtighed
alle de Kundskaber, som Handelen i dette Land fordrer. Disse Kund skaber erhverves ved en lang Praxis og er nødvendige for en Handels
gode Ledelse, mere nødvendige, her end andetsteds, fordi Exporten ligesaavel som i de andre Kystbyer sker ved Indkøb næsten en detail; de
indførte Varer omsættes hovedsagelig ved Byttehandel, hvad der medfører, at vi maa have En, der er hjemme i alle Detailler, og som kender
fuldstændig Landet.
Ds. Ex. kan iøvrigt være overbevist om, at jeg kun har taget Hr.
Mollet i vor Tjeneste, fordi jeg længe har kendt ham, og jeg tror at
kunne svare for ham som for mig selv; jeg skal tilføje, at det er kun
for den blinde Tillid, han har til mig, og den Protection, jeg har lovet
ham fra Ds. Ex. Side, at han har besluttet sig til at modtage Pladsen,
thi han har derved ikke alene renonceret paa en fordelagtig Forretning,
han havde i Seyde, men han har udelukket sig fra de Privilegier, som
Franskmænd, etablerede i Levanten, nyde for deres Handel med
Frankrig.
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Paa Grund af den Interesse, jeg er nødt til at have for denne Kjøbmands Vel efter et saadant Bevis paa Tillid fra hans Side, tillader jeg
mig at opfordre Regeringen til at gøre Noget for ham; jeg selv har indskrænket mig til at lade ham haabe med nogen Sikkerhed, at vor Regering modtog hans Tjenester med Erkendtlighed, og paa samme Tid svare
ham, hvad mig angaar, at jeg forpligtigede mig til at tage mig af ham
til en vis Grad ved at skaffe ham Arbejde og Adresser, hvis af Grunde,
jeg ikke kan forudse, Nationen ikke vilde følge de Planer for Handelen
paa Levanten, som den hidtil har gjort.
Det er i Konsekvens hermed, at jeg har overdraget Hr. Mollet
Kongens Varer, og jeg har stillet ham i Udsigt, at et nyt Handelsforsøg
for en betydelig Sum skulde gøres, hvad Ds. Ex. har vist mig den Godhed at nævne i et af Deres sidste Breve; at han kunde faa Ledelsen
af de nye Sendinger, har jeg stillet ham i Udsigt.
Jeg vil tilføje, at dette Forsøg syne.s mig saa meget mere uundgaaeligt, som det gælder for os jo før jo bedre at komme i Besiddelse
af Privilegierne for Købet af Bomuld, hvis ikke kan det befrygtes, naar
vi synes at opgive dem, at de franske Købmænd i Seyde, som gøre
næsten hele deres Export i denne Artikel, indtog vor Plads. Ved at
vente med at begynde vort Kompagni i Levanten, udsatte vi os for
at maatte til nye Handelsforsøg og Forhandlinger.
Hvis Ds. Ex. efter disse Betragtninger bestemmer sig til at tage
Sagen i Deres Haand, beder jeg Dem indtrængende gøre det paa den
Maade, at jeg kan arbejde for Expeditionen, før jeg ko~mer tilbage,
ved at sende mig de nødvendige Ordrer til Marseille; min Plan er at
anvende 3- 400,000 1. t. paa Foretagendet. Man skuldti gøre her Halvdelen af Indkøbene, og alt skulde sendes til et Hus i Constantinopel,
som skulde indrømme Huset her en Credit, svarende til Beløbet for de
sendte Varer, og sendt strax ved deres Modtagelse, ikke udsat til de var
solgte. Saaledes vilde vort Hus begynde Indkøbet af Traad ved Vinterens Begyndelse og vilde være i stand til at fortsætte uden Afbrydelse
indtil Grundlæggelsen af vort Levantkompagni.
Efter hvad jeg tidligere har meddelt Ds. Ex. om et sligt Kompagni,
syntes De at ville interessere Dem for 50,000 1. t.; hvis De kunde fordoble denne Sum og saaledes gaa til 100,000 1. t., har jeg Haab om at
faa det manglende for mit Project hos nogle Bekendte, som senere
kunde interessere sig for vort Kompagni med meget betydeligere Summer. Jeg vilde maaske kunne garantere Udbyttet af dette Foretagende,
men hvad jeg ikke frygter at forsikre er, at med mindre overordentlige Begivenheder vil der ikke være noget Tab, og Expeditionernes
Hjem- og Udrejse vil ikke strække sig over mere end et Aar.
Hvad jeg her tillader mig at foreslaa Ds. Ex. er alene for vor Tjenestes Vel, og jeg skal ikke insistere derpaa, hvis De ikke mener, at
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Sagen er saa vigtig, som den forekommer mig, men jeg beder Dem
betænke, at Etablissementet, hvortil jeg har lagt Grunden, kan blive
os særligt indbringende, og det er vigtigt, at vi ikke give Anledning til
at tro, at vi vil renoncere derpaa, og at med Alt, hvad man gør for at
modarbejde os, maa vi ikke smigre os med, at de drusiske Fyrster længe
bevarer den Velvillie, de har vist os, hvis vi ikke gør os til Pligt at beskæftige deres Toldvæsen og forøge deres Lands Handel.
Jeg havde ønsket, at Forsøget kunde begynde strax hos os, men
det lader sig ikke gøre, da jeg maa vejlede vore Fabrikker med Hensyn
til dette Lands Smag og Forbrug og til samme Tid tage mig af, hvad
der expederes.
For at resumere for Ds. Ex. alt, hvad angaar Salget af de Varer,
jeg havde medbragt fra Constantinopel, omtrent en Fjerdedel af Kongens Varer snarere mindre end mere, skal jeg oplyse, at alt, hvad der
er solgt, beløber sig til 22,522 pj., nemlig 2313 pj. for hvad efterladt
paa Cypern, for det første Salg her 12,774 pj., for det andet 7223 pj.
og 210 pj. for mindre Salg til Bekendte; til denne Sum maa lægges
1200 pj. for de Stykker, der er blevne fjernede paa Grund af Farve- og
Vævefejl, og dem, jeg har været nødt til at give som Presenter til de
drusiske Fyrster og højere Embedsmænd for at fremme Grundlæggelsen
af vor Handel i Beirut.
Ds. Ex. vil let se, hvor fordelagtigt dette Land har været for Salget;
Varer, der havde efter københavnsk Pris en Værdi af 18,000 pj., er her
udbragte til flere Tusinde mere.
Ds. Ex. ved, at Hr. Gahler har givet mig en Credit af 7000 pj.,
men jeg har været nødt til at bruge 10,000; jeg haaber Hr. Gahler vil
betale mine Vexler, da der ligger i Constantinopel af Kongens Varer for
20,000 pj. til hans Raadighed, og jeg har meddelt ham, at hvis han
ikke har anden Udvej til at betale mine Vexler, kan de blive rembourserede af d'Hrr. Jamin i Marseille, mine gode Venner; jeg har ligeledes
anmodet ham om at sende det mulige Overskud fra Salget af Kongens
Varer hertil, da den Mand, hvem jeg har overdraget Salget, her vil
anvende det fordelagtigere, end man sandsynligvis vilde gøre det
andetsteds.
De Fordele, som Beirut byder for Handelen i Almindelighed, og de,
som vi kunne love os for vor i Særdeleshed, har for lang Tid siden ladet
mig ønske at se etableret her en fast Handel, og da Salget af Kongens
Varer har vist dens Fordele, har jeg troet ikke at maatte forsømme
Noget for dette Maal og skaffe os alle de Privilegier, vi fornuftigvis kunde
ønske; jeg smigrer mig med, at jeg har naaet dette, som Ds. Ex. kan
overbevise sig om ved den Traktat, jeg har sluttet med Drusernes Fyr' ster, hvoraf jeg har den Ære at vedlægge en Oversættelse, i hvilken
jeg har gjort nogle Notitser i Marginen for at forklare forskellige Artikler,
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idet jeg forventer at kunne overgive Dem en original Copi ved min Ankomst til Danmark.
Det vilde maaske være rigtigt her at gaa ind paa adskillige Detailler,
hvad angaar Druserne, deres Regeringsform og deres Lands Natur, men
dette Brev er allerede saa langt, at jeg frygter for at misbruge Deres.
Tid ved at gjøre det længere end nødvendigt; men jeg kan ikke lade
være at berøre Noget for Ds. Ex., og jeg skal indskrænke mig til det
særegne og mest interessante for os.
Druserne bor paa Libanons og Castravans Bjerge; de er velskabte,
de er meget robuste og meget tapre; man kender ikke deres Religion,
de har en Kultus og Templer, og det er kun deres Præster og Præstinder, hvem det er tilladt at beskæftige sig dermed, ligesom det kun
er dem, som kan forklare Religionens Grundsætninger og Detailler.
Fyrsterne er nødt til at bekende sig til den muhamedanske Religion,
men de bryder sig ikke mere om Muhamed end om Confucius og har
tilsyneladende ingen Religion. Regeringen er arvelig i deres Familie;
hvad der er særegent for den Orden, man følger ved Successionen, er,
at den ikke gaar fra Fader til Søn, men til den ældste i Familien; Kvinderne er udelukkede. Efter Forfatningen skal der kun være een Chef,
men siden den sidste store Emir, saaledes kaldes Drusernes Fyrste, har
man for at skaffe Ro i Landet bestemt, at to af hans Brødre regerer
paa Betingelse af, at de regerer i Fælleskab uden at dele Magten. Det
er med disse to Fyrster, at jeg har truffet det Arrangement, hvoraf
jeg har havt den Ære at sende Dem en Oversættelse, som hedder Ahemet.
Den ældste af Fyrsterne er omkring 50 Aar, men gaar ikke for at være
den dygtigste, hvorfor han kun deltager af Navn i alt, hvad angaar Regeringen; den anden, som hedder Morsoim, er neppe 40 Aar, og det er
ham, der styrer alt; disse Fyrster har ikke den Sjæls Lavhed og udøver
ikke det Tyrani, der er sa.a almindeligt for Tyrkiets øvrige Regenter, og
gør sig tvertimod til af deres Følelsers Noblesse og deres store Ærlighed
i Administrationen; deres Hus er altid ført efter disse Principper, og man
nævner ingen Fyrste eller Storemir, som ikke har helliget sig for sine
Folks Vel og Lykke.
Drusernes Land, som alle Bjerglande, er lidet frugtbart og frembringer ikke stort mere end til at ernære dets Indbyggere, og de køber
betydeligt for den Silke, de samler uden at bearbeide den, af Kornvarer
og andre Livets Nødvendigheder.
Beirut er deres By, og det er kun tyve Aar siden, at den har anerkendt deres Overhøjhed; siden da har den Beskyttelse, som de tilstod
Handelen, og den Sikkerhed, i hvilken enhver lever for sit Liv som sit
Gods, en Sjeldenhed i det øvrige Tyrki, betydelig forøget Befolkningen
og gjort Byen til den største Handelsby paa denne Kyst; den er idag
Depotet for den gensidige Handel mellem Syrien og Ægypten; denne
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Handel er betydelig, og den Handel Europa driver paa Levanten kan
gives mange ny Objekter. Landet forbruger mange europæiske Varer,
og til Export findes Korn, Galleæbler, Bomuld og Uld; naar man hertil
føjer, at vi kender de eneste Europæer nedsatte i Beirut, og at vore Varer
.skal .give meget mindre Afgift end de øvrige europæiske Købmænds,
forstaar man let, at der er ingen By, hvor vi kan gøre saa gode Forretninger som i Beirut, og hvor det er af Vigtighed for os at have et Etablissement.<<
Samtidig skrev Verrayon til Wasserschlebe:
>>Jeg skal endelig til at vende tilbage til Europa og hjem; jeg har
med største Sorg modtaget alt, hvad forsinkede dette Øjeblik, men jeg
har ikke kunnet fremskynde det; jeg haaher man skal være mere tilfreds med mit Ophold i denne By end i de andre; jeg er meget tilfreds
over, trods den Modløshed, man vilde give mig a konto, at det er lykkedes mig at afsætte Kongens Varer, som jeg havde med mig.
Skønt jeg ikke havde villet foreslaa noget nyt Handelsforsøg paa
Levanten, før jeg var kommet hjem, synes de nuværende Omstændigheder at fordre saa uvægerligt, at man jo før jo hellere handler paa
den Maade og ud fra de Synspunkter, jeg foreslaar, og jeg kan ikke
lade være at fremstille det paany for Hs. Ex. Grev Bernstorff. Jeg
heder Dem beskæftige Dem et Øjeblik med denne Sag og anvende Deres
Fortrolighed og Deres Venner for at faa den i Gang; hvis De mener,
at man for Alvor vil en Levanthandel, saa vær overbevist om, at Intet
fortjener mindre Deres Opmærksomhed end de Grunde, der maatte
gives imod denne Handel. Jeg brænder af Iver, naar jeg tænker mig
alt det Gode, vi kan sikre os, og som vi betænker os paa at sætte os i
Besiddelse af; hvad Skyld man end vil kaste paa vore Fabrikker, skal
man ikke lade sig decouragere af; det er kun Folk uden Handelserfaring
og uden Øjne, som kan tro dem ude af Stand til at levere til Levantinerne, og Pligten byder mig at sige, at der er nogle af vore Klædesorter og Stoffer, som give her 20 °/ 0 Fortjeneste selv til den Pris, de
er leverede Kongen; jeg har meget at fortælle Dem herom, men jeg har
ikke Tid nu til at sige mere, og De vel heller ikke Tid til at høre mere,
efter at De har læst mit sidste Brev til Grev Bernstorff, og jeg venter,
til jeg kan gøre det mundtlig.<<
Med samme Post fulgte et Brev til Bernstorff fra Hr. Mollet, hvori
denne beder om hans Protektion, hvilket han gør med den Tillid, som
indgydes ham af al den Godhed, Hr. Verrayon viser ham, og Haabet
om at maatte fortjene den ved sin Iver i Danmarks Tjeneste.
Traktaten, Verrayon havde sluttet med Drusernes Fyrste, bliver
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for lang at referere; den begunstigede i alle Henseender de Danske, der
f. Ex. skulde betale mindre saavel Indførsels- som Udførselstold end
andre Nationer; der er dog to Paragraffer, der maa citeres for at vise,
hvad Verrayon i god Tro kunde tage imod. Fyrsterne har neppe et
Øjeblik tænkt paa at holde de indgaaede Forpligtelser, hvad de vel
neppe heller var istand til, men mente, at der maaske kunde være nogen
Fordel for dem ved Sagen. Disse Paragraffer lyder:
§ 5.
>>De Danske er de eneste, der har Tilladelse til at købe spundet
Bomuld i Beirut, uden at man kan tvinge dem til at købe over den
Pris, som passer dem, og saavel Landets Indfødte som de europæiske
Nationer, som senere vil nedsætte sig i Beirut, vil ikke kunne købe deraf
under Straf af Confiscation til Fordel for de Danske.

§ 15.
Endelig, hvis der var nogle andre Privilegier eller Undtagelser, som
den danske Konsul eller hans Nation fornuftigvis kunde ønske enten
for deres Hjem eller deres Handel, lover vi uden mindste Vanskelighed
a:t ville tilstaa dem dem, da vi kun ønsker at vise dem særlig Vens;kab
og Velvillie og sikre dem i enhver Henseende den mest specielle Beskyttelse, som de kunde ønske fra vor Side.<<
Den 1 / 8 melder Gå.hier, at 4 Dage iforvejen var Videnskabsmændene
ankomne til Constantinopel, at de alle befinder sig vel undtagen Niebuhr,
der har været syg, siden de forlod Marseille; de bor alle hos ham, og
naar de har hvilet ud efter Rejsen, begynder han sine Forhandlinger
med dem.
Fra Kommandør Fischer har han Efterretning om, at >>Grønland<t
venter i Smyrna paa at samle de Skibe, der skal escorteres.
Der er gaaet Skibe med Kanoner og Ammunition til Forterne
paa Candia.
Fjorten Dage senere meddeler Gahler Resultatet af Forhandlingernemed Videnskabsmændene og den Plan, der er lagt for deres Rejserute
samt deres Forsyning med Anbefalingsskrivelser fra den franske, engelske
og venitianske Gesandt i Constantinopel.
Kapt. Wulff er sidste Fredag afgaaet til Smyrna for at slutte sig
til Convoyen; der havde i Øjeblikket i Smyrna været Brug for saa
mange Skibe, der havde været; de havde alle fundet Anvendelse med
stor Fordel; Udgifterne ved Convoyen naar langt fra op til Summen
af de store Krigsforsikringer, der er nødvendige uden denne.
Storadmiralen er med sin Escadre ankret d. 29 / 7 ved Metelin; han
holder streng Disciplin, forlader selv aldrig sit Skib og sender kun 100
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Mand iland ad Gangen, en Forsigtighed forrige Aars Begivenhed har
belært ham om.
Den 7 / 7 skriver Bernstorff:
>>Jeg har Meddelelse om Kommandør Fisehers Ankomst til Marseille, og jeg haaber, at Videnskabsmændene, der skal til Ægypten,
nu er vel ankomne hos Dem; jeg sender hermed en Pakke indeholdende Begyndelsen af de Spørgsmaal, som flere Lærde fra næsten hele
Europa gøre og ønske besvarede af Deltagerne i denne enestaaende
Rejse; flere Spørgsmaal vil sikkert følge efter fra Kommiteen for denne
Rejse, og Kongen anmoder Dem derfor om at faa deres Rejseplan for
stadig at kunne staa i Forbindelse med dem.
Jeg venter stadig at høre om Hr. Verrayon's Ankomst til Genua
eller Livorno.
Jeg kan ikke foreslaa Kongen at lade Linieskibet blive i Middel havet; Udbyttet vil ikke svare til Omkostningerne.<<
Til Besvarelse af dette Brev skrev Gahler d.

2/

9:

»Maa jeg tillade mig at bemærke, at hvis der kun var denne ene
Grund, som forhindrede Forlængelsen af Convoyeringen med en anden
Rejse og Tilbagerejse fra Levanten, turde jeg garantere, at Konsularindtægterne for disse to Ture, som Hr. Couturier har aftalt med sine
Venner, og uden at regne tilstødende Skibe, som ligeledes kunde være
betydelige i Antal, vilde erstatte for Størstedelen om ikke helt Udgiften
for den Tid Linieskibet anvendes dertil forudsat, at Kommandør Fischer
og Konsul Ployard i Marseille handlede overensstemmende med mine
tidligere fremsatte Ønsker og Planer; d'Hrr. Couturier har skrevet om
Sagen til Hr. Fabritius, og deres Brev indeholder ikke et Argument,
som ikke er grundet paa den strengeste Virkelighed og Erfaring. Det
vilde være trist for mig, hvis, efter det gode Resultat af den første Convoyering trods Skibets sene Ankomst til Middelhavet og det sikre Haab
om Fortsættelse, at jeg skulde se det hele Udbytte, jeg havde ventet,
falde i Hænderne paa Hollænderne. D'Hrr. Couturier nævner i deres
Andragende Hollændernes Dygtighed og Behændighed, lad os ikke undlade at vise Marseille de samme Egenskaber, som andre Nationer vise,
for en Udgift ikke værd at omtale.
Hvad Bestemmelser Ds. Ex. end tager, beder jeg Dem snarest meddele den til de Interesserede og ligeledes til mig.
Kapt. WulfT's Ankomst her har givet Konsulatet en Indtægt af
1800 pj. foruden Afsejlingen. Et Brev fra Kommandør Fischer fra
Smyrna melder hans forventede Afgang d. 20.<<

Danske Handelsforsøg paa Levanten.

143

Den 1/ 9 61 skrev Gahler til Bernstorff efter at have omtalt den
franske Handel paa Levanten:
>>For at betragte denne Handel nærmere, lad os undersøge, hvad
Værd den kunde have for Staten, og hvorledes den og Købmanden
gensidig støtter hinanden, og det er formodentlig det principielle i
Ds. Ex. Overvejelser.
Franskmændene sælger i Levanten i et almindeligt Aar 6 a 7000
Baller Klæde, hver Balle koster i Marseille 900 1. t. lig med 300 pj.;
i denne Pris er indbefattet Raastof, Arbejdsløn, Transport til Indskibningsstedet; den samme Balle sælges i Levanten netto fri for alle Omkostninger for 500 pj. i Guld eller Sølv; lad os sætte et Kurstab af 10 °lo,
bliver der 450 tilbage, altsaa en Fortjeneste af 50 ·°lo ; hertil kommer
den store Mængde af Guldbroderi, kostbare Stoffer, al Sort Papir, Varerne fra Kolonierne og fra fremmede Lande, som forbruges i Levanten.
Ved Kolonialvarer forstaas Sulfker, Kaffe, Indigo, Bundtmagersager fra
fremmede Egne, Peber, alle Metaller og Metalvarer, endelig Pelsværk
m.m.
Fra denne Skitse af Importen lad os vende os til Exporten; det
er alle Raastoffer til Fabrikkerne, Uld, Bomuld, Silke, Gedeuldtraad,
Læder, Kornvarer af forskellig Slags og andre Produkter fra disse udstrakte Egne.
Disse to, Import og Export, byder en enorm Fortjeneste, og den er
saa meget mere virkelig, som Frankrig sender til Udlandet især Hamborg
Varer forfærdigede af disse Raastoffer.
Hvor ledes skulde en saadan Omsætning af Varer kun give, som
man paastaar, en middelmaadig Fortjeneste; den, der er kommet til
det Resultat, maa have benyttet en enkelt Købmands uheldige Expedition, der enten har været slet ledet eller foretaget i en uheldig Saison,
og har ikke ydet det franske Geni Retfærdighed. Franskmanden driver
sin Handel med en Kraft og Intelligens, som jeg vover at sige er ham
egen; hvormange Hindringer af forskellig Slags han end kan møde, ved
han at klare sig, og hans Foretagender bringer ham altid noget Udbytte, rigtignok mindre eller større, men sjelden fortsatte Tab; jeg sigter
til den sande Købmand og Marseille's Handel paa Levanten, som jeg
under Krigen har set drevet paa tyve forskellige Maader.
Naar under disse Omstændigheder med den Risico, de medfører,
de høje Assurancesummer under det nationale Flag, Fragtforhøjelse
m. m., klarer Franskmanden sig altid, hvad maa man da ikke vente af
Landets Industri under rolige Forhold? Vilde man kunne tvivle om,
at den skaber sig en smuk Fortjeneste og Handelen ligeledes?
Jeg taler kun i Almindelighed, jeg mener ikke, at Enhver, der deltager i Handelen, har en stor Fortjeneste, ja selv at nogle ruinerer sig,
medens andre gøre store Formuer; det er disse Omslag, næsten uad10
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skillelige fra Handel, som Marseille lige saa lidt gaar fri for som London,
Amsterdam, Hamborg og andre blomstrende Pladser, og som jeg betragter som ligegyldige for Statsmanden, for hvem det er tilstrækkeligt,
at det Hele tjener ved Handelen, og at Balancen er til Gunst for Nationen.
Franskmændenes Handel saavelsom de andre Nationers er ikke
skabt paa een Gang; de, der har gjort de første Skridt, har tabt betydelig;
de har betalt dyrt den Overvindelse af Hindringer, de skabte for deres
Efterkommere.
Franskmændene var længe uden noget Etablissement i Saloniki,
idag har de flere, som før Krigen i Løbet af en 7 a 8 Aar har givet et
stort Udbytte. Hollænderne kender kun denne Havn fra den Handel,
deres Landsmænd i Smyrna driver paa den; det er længe siden de har
forsøgt at etablere et Hus der, men det lykkedes ikke, fordi de greb
Sagen fejl an; Stedet har locale Ulemper, som de ikke vidste at læmpe
sig efter, maaske er de heldigere med deres Etablissementer i Cairo og
Angora.
Det er min Hensigt med disse Bemærkninger at vise, at vor Position er langt fra saa heldig for Levanten som Franskmændenes og at
fjernere end de, vil vi principielt ikke kunne give vor Trafik samme
Livlighed som de deres, det vilde være formeget at aspirere dertil. Lad
os imidlertid forsøge det mulige, lad os tage fra hver Nation, som handler
i disse Egne, den Del af deres Karakter, som analogt findes hos os, saa
vil Tiden, Taalmodigheden, men især et System, der svarer til vore
Evner, hjælpe os for Resten.
For at foretage denne Handel med nogen Udsigt til Udbytte, dels
for Staten dels for de Handlende, har det altid været min Mening, at
man ikke skulde begynde med at udstrække den over hele Levanten;
slig Plan vilde være smuk, den vilde tiltale en Stats og en Nations
Ærgærrighed, men jo større den var, jo mere chimærisk vilde den være;
vi mangler absolut Midler og Ledere til et saa stort Foretagende, og
betro det i Fremmedes Hænder vilde være at kaste os i Ulvens Gab.
Det vilde ligeledes være farligt at anvende Nationale uden Erfaring
dertil, da denne Handel ifølge sin Natur, sine Forbindelser, sin Karakter
og de Folkeslag med hvem man samvirker og mange andre Grunde
fordrer Talent og Kundskaber, som neppe erhverves andetsteds end paa
selve Stederne og ved en alvorlig og vedholdende Anstrengelse; der er
ingen By, som ikke har sine egne Coutumer, sin egen usage, sin egen
Skik og Brug. Den ældste fremmede Købmand i Constantinopel, af
hvad Nation han end er, kender kun overfladisk Forholdene i Cairo
eller Smyrna, og han i Aleppo kender ikke Forholdene i Saloniki og
saaledes videre; at ville omfatte det Hele med den samme Suffisance
vilde kun føre til Tabet af vore Penge og vor Anseelse.
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Har Erfaringen ikke vist, at de mest handledygtige Nationer har
set deres Etablissementer i Levanten successive forøges og formindskes
og dermed deres Trafik; de har været nødt til at udvide eller indskrænke
dem og derved bragt deres Handel paa det Standpunkt, den burde være.
Jeg vil knapt nævne Genueserne, som var de første, der handlede i
disse Egne; deres Handels Forfald er kendt, og deres Handel indskrænker
sig nu kun til lidt Silketøj fra Thesalien, til Tobak og lidt Kornvarer
ra Saloniki.
Venitianerne har med de mest courante og nødvendige Varer næsten
hele Handelen ved deres store ~Liberalitet mod de ottomanske Undersa atter.
Hollænderne har kun eet Hus her og foruden eet i Aleppo, Cairo og
Angora, som ·kun glimrer saa længe Krigen mellem England og Frankrig
varer, navnlig ved Handel paa det sidste.
Englænderne havde en Tid talrige Huse i Constantinopel, Smyrna,
Saloniki, Angora, Aleppo, paa Cypern, i Alexandria og Cairo; de har
forladt de to sidste, og i de andre er deres Handel reduceret til en
Trediedel.
Svenskerne, hvis Handel burde være lykkedes i dette Land, har set
den fødes og dø næsten med det samme, fordi den blev betroet til en
Direktion, hvor hvert Medlem tænkte mere paa sin egen Interesse end
paa Statens; af hele Foretagendet er kun Gagen til Konsulen i Smyrna
tilbage.
Saalænge Franskmændene i deres Handels forbausende Fremskridt
er blevne ledede af Ministeriet efter de af Hr. Bonac efterladte Memoirer
og ført ud i Livet af Hr. de Villeneuve, har de kun kunnet vinde ind
paa alle de andre Nationer.
Det urigtigste vi kunde gøre, før vi har etableret vor Handel, var
at ansætte Konsuler og installere danske Købmandshuse i de forskellige
Byer; for at tænke paa dette, maatte vi have en vis Handel for at støtte
dem, og var dette ikke Tilfælde, maatte Staten betale dem, et rent Tab
for denne.
Det vilde være unyttigt at tro, at vi her kan afsætte en vis Mængde
af vore Fabricata og Produkter fra vort Land og vore Kolonier; det
naar vi først lidt efter lidt ved at lære at kende Værdien, Egenskaben
og Mængden af, hvad vi kan anbringe. Med et Ord, vi maa i Levanthandelen til en Begyndelse tabe paa vore egne nationale Ting for at
komme frem.
Jeg selv er ikke istand til at fremkomme med Principper, der kunde
give Haab om et godt Udfald; Hr. Munch er den eneste Mand i mit
Bekendtskab, som kender denne Handel i detail og derfor istand til at
etablere den og lede den enten fra København eller Smyrna og der
grunde et Hus.
10*
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Jeg tvivler paa ingen Maade paa, at han med sine Følelser, sine
Principper af sand Patriotisme vil anvende hele sin Kraft, vil faa vore
Fabrikker til at arbejde og lade vor Produktion vederfares Ret, for saa
vidt den er passende for Levanten, at holde igen paa de fremmede
Varer og at vise os den rette Anvendelse af Exporten fra Levanten,
enten det nu er for vort eget Forbrug eller for Udlandets.
Jeg vil ikke nævne nogen Exportartikel, men jeg tænker, at det
gælder at skaffe os direkte og derfor billigere, de der bruges i vore Fabrikker; vi skal ligeledes tage Sigte paa de, der ad andre Veje gaar til
Hamborg og derfra videre. Altona er os en sikker Hjælp og kan gøres
til en svær Konkurrent til Hamborg.
Hvad Københavns Forsyning og Export angaar, kan jeg ikke udtale mig om; der er ingen Tvivl om, at denne By faar fra England og
Holland forskellige Artikler fra Levanten, hvorfor den betaler Arbejdsløn, Fragt og andre Udgifter, der følger af Mellemhandelen. Paa den
Maade vore Købmænd har handlet ved de første Forsøg paa Levanten,
synes det, at Levanten ikke har hverken RaastofTer eller andre Sager,
der egner sig for vort Forbrug eller vore Fabrikker, og at alle Returladninger er gaaede til Holland; man overlader til denne Nations KunsL
og Intelligens at gøre dem nyttige for sig og for os, ligesom den i Levanten
veed at faa Udbytte af Nordens Produkter; jeg er vis paa, at Hr. Munch
tænker helt anderledes og vil aabne Vejen.
I de Bemærkninger Ds. Ex. har gjort om Misforholdet mellem vor
og Franskmændenes Fortjeneste, har De ytret, at Fragten for et Skib
expederet fra Marseille var 15 a 20 Rbd. mindre end fra København,
og at det kostede kun det Halve eller en Trediedel i Assurance. Hvad
det første Punkt angaar, at Maanedsfragten for et Skib fra København
til Marseille er den samme for samme Lasterum med denne Plads større
Nærhed end vor, indrømmer jeg; det sparer den Vej det danske har til
Middelhavet, men gælder dette for Marseilleren, bliver Forskellen mindre
for Hollænderen og Englænderen, som maaske, Forholdene tagne i Betragtning, betaler dyrere Fragt end vi.
Hvad Assurancen angaar, er det det samme; til den samme Plads
i Levanten er den større fra København end fra Marseille; fra England
og Holland til Levanten er Præmien den samme som fra Marseille, og
følgelig kunde Præmien i København, hvor den er særlig høj sammenlignet med andre Nationer, nedsættes. Forskellen spiller en Rolle for
den Private; men hvad kommer det Staten ved. Assurandøren og Flaget
deltager i den Handlendes Fortjeneste, og de bidrager alle tre til Statens
Indtægt. Købmanden er ikke af samme Mening, men det er ikke til
ham jeg taler.
Hvad angaar Besparelsen i Kommission, ser jeg ikke, at man paa
det Stadium, vi er, kan gøre andre Afdrag end de i min Memoire an-
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tydede; jeg skal yderligere udtale, at det er ikke Statsmandens Sag,
det er Købmandens Sag at ordne Kommissionsprocenten med sine Associes og Faktorer og begrændse den efter sit Forgodtbefindende; iøvrigt
er disse Associes og Faktorer Købmændenes Landsmænd; det er saa og
saa mange Landsmænd, som deler Fortjenesten, Staten taber Intet.
Konsulartjenesten bliver derimod en Udgift for Staten; det vilde
være en fatal Mening for vor Levanthandel, hvis vi lader dens Etablering
afhænge af vore første Forsøg, som jeg vil indrømme ikke giver os noget
Haab eller Opmuntring; at undersøge Grunden hertil vilde bringe mig
til at gentage Ting, som jeg tidt har nævnt, og det vilde ikke føre til
andet Resultat end at vise en besynderlig Forretningsgang, som maaske
vore Købmænd vilde have vanskeligt ved at retfærdiggøre og som, hvis
det havde været en enkelt Mand, man vilde have taget for aandelig
Svækkelse eller Tegn paa en forestaaende Fallit. Det gør mig ondt at
udtale mig om Sagen, som jeg gør, men jeg appellerer til enhver dygtig
Handlende, og Statens Vel og min Samvittighed nøder mig til at sige,
hvad jeg tænker. Hvad der trøster mig i denne Sag er, at den beviser
absolut Intet hverken for eller imod de Forhaabninger, vi kan gøre os.
Det vil være vanskeligt endnu at dømme Hr. Verrayon efter hans
Forsøg og Oplysninger; hans Iver, Geni og hans Intelligens har med
fuld Ret skaffet ham den Tillid, hvormed Ds. Ex. beærer ham; jeg har
Højagtelse for ham, men jeg beklager ham; skabt saa godt som Nogen
for den politiske Virksomhed og for der at yde os store Tjenester, tvivler
jeg om, at Detailler, som man har tvunget ham til at beskæftige sig
med, ligger for ham, og selv om saa var, holder jeg det for umuligt, at
han forandrer Basis for sine Foretagender og Ideer; disse passer ikke for
dette Land, og jeg mener, at Hr. Verrayon aldrig vil realisere dem uden
et meget betydeligere Tab, end hvis man havde fortsat med Detailhandel i Constantinopel og med Returladning for de tilstedeværende
Contanter; og heller ikke er det sandsynligt, at han ved Tuskhandel
opnaar andet end skuffede Forhaabninger.
Af alt dette slutter jeg, at langt fra at dvæle ved Fortiden, skal
vi tænke paa Fremtiden, og jo før jo heller medens Omstændighederne
endnu byder os en god Lejlighed. Jeg har givet Tanken i sin store Almindelighed, Detaillen ligger over mine Kræfter. Hr. Munch skal træde
til med eller uden kongelig Understøttelse; det vigtigste er ikke at lede
ham, men at han lader sig lede af sine Meninger.<<
Efter ifølge Bernstorffs Ordre at have givet en Fremstilling af fremmede Konsulaters Installation, Personel og Lønninger, fortsætter Gahler:
>>Hvis vi havde en siden længe grundet Handel og Huse i de forskellige Byer, vilde jeg mene, at vi der skulde have Konsuler som i de
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andre Middelhavsbyer, men saalænge vi hverken har det ene eller det
andet, ser jeg ingen Grund til at paalægge Staten de deraf følgende
Udgifter.
De Havne, hvor vi først maatte have Konsuler, vilde være Smyrna,
Saloniki, Aleppo, Cairo, paa Cypern, Candia og i Patras i Morea; alle
andre Steder, hvor vi havde begyndt Forretning, var det tilstrækkeligt
at have Vicekonsuler, som det ogsaa var rigtigt at have i Alexandria,
Rhodos, Scio og Dardanellerne, dels for Handelens Skyld dels for Søfarten.
Hvad angaar Personer til disse Poster, hvortil man helst maatte
undgaa Fremmede, maa jeg tilstaa for Ds. Ex., at jeg kun kender to
Mænd, som min Pligt og Samvittighed tillader mig at nævne for Dem;
den ene er Hr. Haldimand i Saloniki, som allerede varetager de danske
Interesser der, den anden er. Hr. Marseyh, dansk, etableret i Aleppo.
At fastsætte Emolumenter for Konsuler og Vicekonsuler er vanskeligt for mig; hvis Kongen vil følge den franske Norm, kunde der ikke
gives Konsulaterne i Smyrna, Aleppo og Cairo mindre end 3000 pj. til
Personellet foruden Lønninger til Draguemanns m. m., i Saloniki maattc
Konsulatet have i det mindste fra 15 til 1800 pj., dertil kommer i alle
Byerne de i tidligere Indberetninger nævnte extra Udgifter.<<
Den 12/ 9 afgik Niebuhr's Expedition til Ægypten forsynet med Pas
og Anbefaling fra Gå.hier til alle Autoriteter paa den planlagte Rejses
Gebeter; Gahler's Udgifter for den havde været 3732 pj., og af Couturier
var udbetalt den ved Afrejsen 4510 pj. i Sølv og 8990 pj. i Anvisninger;
for de resterende 4500 pj. et Creditiv paa den venitianske Konsul i Cairo.
Den 17/ 9 61 skrev Gahler til Bernstorff:
>>De indlagte Breve er fra Hr. Verrayon og den Forvalter, han har
etableret i Beirut; jeg har modtaget dem med en fyldig Redegørelse
for deres Indhold. Ved at sende Ds. Ex. dem, vilde jeg ønske, at jeg
kunde indskrænke mig til den Tilfredshed, jeg føler ved at læse dem,
den blev imidlertid noget forringet ved de Klager og Forestillinger, som
den franske Konsul i Seyde Hr. de Clairambault fremsender angaaende
den nævnte Forvalter i Beirut, og som forresten bliver støttede af den
franske Minister Hr. Vergennes, og jeg tillader mig at vedlægge en Kopi
af et Brev fra denne Konsul og mit Svar derpaa.
Ligesaa almindelig kendte i Levanten, som de Pligter og Rettigheder er, paa hvilke Ministeren og Hr. Clairambault støtter sig, lige saa
lidt sandsynligt synes det mig, at Hr. de Verrayon, der ikke kunde, ej
heller burde være ukendt med dem, har villet, som man beskylder ham
for, handle imod dem; i det mindste maa jeg formode, efter hvad han
siger om Hr. Mollet's Hæderlighed, Retsind og Intelligens, om sine tidligere Forbindelser med ham og de Interesser, der knytter ham til Seyde,
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saaledes som Hr. Verrayon beskriver ham, han har følt sig fuldstændig fri
til at disponere over sig og sin Stilling, og at følgelig alt det, som Hr.
Clairambault meddeler mig om ham og hans denaturalisation, enten er
overdrevent eller altfor hasarderet.
Da paa den anden Side den franske Minister forsikrer mig om
Sagens Virkelighed, og jeg maatte formode, enten paa Grund af manglende tilfredsstillende Forklaring fra min Side eller ved at holde altfor haardt paa Gyldigheden af Hr. Mollet's Engagement, at Konsulen
i Seyde ansaa det for in Pligt at true os med, hvad han har gjort, og
hvad hans Minister strengt taget ikke kunde forhindre, har jeg ikke
kunnet handle bedre end paa en høflig Maade at bevæge dem begge
til at tilstaa mig saa megen Tid, at jeg kunde indhente og afvente Ds.
Ex. Afgørelse, og det er i denne Aand og uden paa mindste Maade at
berøre den Ret, som Hr. V. mente, at vi havde over Hr. Mollet, at mit
Brev til Konsulen er affattet, ligesaa vel som hvad jeg har svaret Hr.
de Vergennes. Jeg tænker mig, at Ds. Ex. ikke vil beære mig med nogen
Forholdsordre i denne Sag, før De er bleven grundig oplyst af Hr. V.
om alt, hvad han vilde kunne indvende mod Hr. Clairambault's Beskyldninger og Pretensioner; imidlertid er det kun ønskeligt, at jeg saa snart
som mulig faar at vide, hvordan jeg skal forholde mig vis a vis denne
Konsul og Hr. Mollet.
Det er muligt, at Hr. Clairambault ikke har ventet med at meddele
den franske Marineminister Sagen, og i saa Tilfælde henstiller jeg til
Ds. Ex. at bedømme, om det ikke vilde være rigtigt at underrette Hr.
Wedel Frijs om den Meddelelse, han mulig vil faa.
Det er sikkert, at man i Frankrig skænker den Sort Sager en særlig
Opmærksomhed. For nogle Aar siden erfarede den svenske Minister det
med en Franskmand etableret i Levanten, som han havde udnævnt til
Konsul i en Middelhavshavn; den svenske Minister blev nødsaget til
at afskedige ham, og Franskma.nden blev sendt hjem til Frankrig.
Jeg har i det Hele udbetalt Hr. V. 1000 pj.; jeg ansaa det for nødvendigt at betale hans Vexler, da de var i Hænderne paa Indfødte.
Kommandør Fischer er den 31te August afgaaet med Escorte til
Marseille, og jeg haaber, han forefinder der den Ordre, hvorom jeg indtrængende har anmodet Ds. Ex.<<
Brev fra Hr. Clairambault, fransk Konsul
Minister 8/ 8 1761:

1

Seyde, til Kongens

>>Hr. de Verrayon, Deres Nations Handelsintendant i Levanten, har
afsluttet sit Ophold paa en besynderlig Maade, idet h3:n har tilladt sig
at forlede Hr. Mollet, Kommis hos Hr. Bayon, Købmand i Acre, til at
lade sig engagere til at bestyre et Handelshus, som han vil etablere i
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Beirut. Hr. Mollet har optaget Hr. de Verrayon's Ideer og har troet
sig berettiget til at unddrage sig sine naturlige Pligter og sit første
Engagement for at indgaa et nyt uden at have ordnet sine Sager med
Hr. Bayon, som har højlig beklaget sig til mig over ham, da han hverken
har faaet hans Tilladelse eller bedt om Orlov; hvis Hr. de Verrayon
ustraffet kunde gøre dette, vilde det gøre Europæerne i disse Egne foragtede, og man maa derfor modsætte sig det. Hr. de Verrayon, der er
i Deres Nations Tjeneste, har derved paa ingen Maade faaet Ret til at
denationalisere Franskmænd, og jeg betragter og'vil altid betragte Hr.
Mollet som Kongens Undersaat, og jeg vil lade ham udlevere til mig
for at lade ham vederfares, hvad min Stilling byder, og selv om han
tror sig i Sikkerhed i Beirut, vilde det være sket, hvis jeg ikke var holdt
tilbage af mere Takt end Hr. de Verrayon har. Da jeg kun har Ret
over Hr. Mollet's Person, kan de Sager, der er betroede ham, løbe stor
Fare, og jeg vil ikke lægge mig ud med Drusernes Emirer for at sikre
Dem disse. Maaske vil De strax sende en Person til Beirut for at lade
sig udlevere disse Sager; den samme Person kunde ogsaa paa Deres
Vegne betyde Hr. Mollet hans Afsked. Jeg gør Dem disse to Forslag,
det første af Omsorg for dem, der er interesserede i dette Deres Handelsforsøg, og det andet af de Hensyn, der bør iagttages mellem venskabelige Nationer, hvad Hr. de Verrayon ikke har husket tilstrækkeligt.
Jeg venter min Herre Deres ærede Svar, eller hvad Hr. de Vergennes vil meddele mig om, hvad Bestemmelse De vil tage, for for mit
Vedkommende at gøre min Pligt.<<
Copi af et Brev fra Kongens Minister til Hr. Clairambault, fransk
Konsul i Seyde, dateret Constantinopel d. 8 / 9 1761:
>>Allerede for lang Tid siden har jeg villet træde i Korrespondance
med Dem i Anledning af de Tilbud om Venlighed og Tjeneste, De har
gjort mig. Jeg anede ikke, at den skulde begynde med en saa kedelig
Sag, som den Deres ærede Skrivelse af 8 / 9 underretter mig om. Jeg
kender tilstrækkeligt de Forpligtelser, som Undersaatter af Deres Nation
har i Levanten, for ikke at have noget at indvende imod dem, der ikke
iagttager dem og ikke yde Dem Retfærdighed i Særdeleshed hvad angaar den gensidige Hævdelse af vore Prerogativer, saavidt det afhænger
af mig, derom kan De være overbevist; jeg vil ikke tillade, at der i saa
Henseende gøres den mindste Forsyndelse. Imidlertid er Hr. Mollet's
Engagement et af de Tilfælde, hvor der ikke kan handles uden højere
Ordre. Sandsynligvis kan Hr. de Verrayon have været uvidende om,
hvad De meddeler mig. Det er ikke sandsynligt, at Hr. de Verrayon
havde skænket sin Tillid til en Mand, der i saa høj Grad havde gjort
sig uværdig til Huset Bayon. Alt, hvad jeg beder Dem om, er at ville
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bæve de Rettigheder, som De mener at have ligeover for Hr. Mollet,
indtil jeg faar Forholdsregler fra min Regering, til hvilken jeg uopholdelig skriver. Jeg kender Ingen, som jeg kunde betro den Forretning, der er betroet Hr. Mollet, og jeg er fuldstændig ukendt med de
Betingelser og de Sager, den bestaar af. Hr. de Verrayon har modtaget
en udtrykkelig Ordre af Hs. Majestæt, og jeg mener, at det er vægtigt
Motiv for Dem og mig til at forhindre at foregribe noget ved denne
Lejlighed og at foretage Noget den Ene saavelsom den Anden i saa
vigtige Interesser.<<
Samme Dag skriver Gahler følgende til Bernstorff, hvad der maa,
henset til hans tidligere Udtalelser om Verrayon, have kostet ham Overvindelse at skrive, da Udtalelserne falder endnu haardere end i hans
Brev af 1/ 9 :
>>Ved den Meddelelse, som Hr. Verrayon har gjort mig om sine
Foretagender i Beirut, maa jeg formode, at Intet kunde være mere
glimrende, mere smigrende end den Fremstilling han giver Ds. Ex., og
jeg vilde ønske af mit ganske Hjerte at kunne overbevise mig om, at
Tingene i Virkeligheden var saa solide, som Hr. de V.'s gode Tro og
Retskaffenhed fordrer, at jeg skal tro, men jeg ved ikke, der er i hele
denne Forretning noget saa dunkelt, noget saa indviklet, at det er
muligt, at Hr. de V., stolende for meget paa sin Tillid til denne Hr.
Mollet, har vist mere Iver end streng Overvejelse og Raisonnement_
Hvad jeg her foreløbig siger til Ds. Ex. maa kun tilskrives den dybe
Højagtelse jeg har for Deres Person og en øm Forbindtlighed, som
knytter mig til Dem, og en Anelse, hvis jeg maa udtrykke mig saaledes,
ved de Forhaabninger, som denne exclusive Traktat med disse Emirer
og det temmelig chimæriske Perspectiv om en umaadelig Handel byder
os; vi ikke indlade os derpaa, før der foreligger en nøjagtig og klar Oversigt over et Foretagende saa betydeligt ved den Kredit, det fordrer, og
som risikeres i et Land med en maadelig Sikkerhed for os selv, og hvad
man end paastaar, uden Tro, uden Lov, uden Principper. Jeg beder Ds.
Ex. undskylde, at jeg udtaler mig uden Forbehold, og som min Samvittighed dikterer mig.<<
Derefter kommer samme Udtalelse om at kunne tage fejl som senere
Brevet af 17 / 10 , da Gahler skriver til Bernstorff.
Fra Cagliari skrev Verrayon d. 17/ 9 til Bernstorff, at han var afgaaet fra Beirut d. 26 / 7 og ankommet den foregaaende Aften; idelig
stormende Modvind og en tvungen Liggen til Ankers i Archipelaget paa
3 Dage var Skyld i den lange Rejse.
Fra Hyeres skrev Verrayon igen d. 9/ 10 , at han samme Dag er an-
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kommen dertil efter en meget contrair Rejse; saasnart Vinden føjer sig,
vil han gaa til Toulon for der at udstaa sin Karantæne, og dette gjort,
vil han gaa til Draguignon for at besøge sin Familie, som han ikke har
·s et i fjorten Aar. Han venter her Ordre fra B., men i et senere Brev
samme Dag skriver han, at han er gaaet en Tur iland paa en af de
J1yeriske Øer, befinder sig ganske vel trods den lange Sørejse og trods,
at hans Helbred har været daarligt under hele hans Rejse; han vil ikke
være til B.s Raadighed før til Foraaret, da hans Karantæne ikke vil
slutte før ved Vinterens Begyndelse, og han som alt nævnt vil besøge
sin Familie.
Den 20 / 10 skriver Verrayon fra Toulon, at han skal have 40 a 45
Dages Karantæne, og hvis at B. ikke har sendt Penge til hans RaadigJied, maa det endelig ske strax; den lange Rejse har kostet mere end
beregnet, der skal betales forud 7 å. 8000 I. t. for den fri Udskibning
af Risene i Marseille; dertil maa han have 9000 I. t. for at betale Gahler
.denne af ham modtagne Sum, 15,000 I. t. til Besætningen og Udrustningen af hans Skib for at sætte det istand til at afgaa for at hente
de resterende Ris og endelig selv Midler for at leve, inden han vender
tilbage til Danmark. Han skriver endvidere:
>>Jeg havde haabet at kunne afholde disse Udgifter ved Salget af
mit Skibs Ladning og uden paa nogen Maade at ulejlige Ds. Ex., men
Udgifternes Afholdelse er saa paatrængende, og der er saa liden Udsigt
til snart at faa et passende Bud for Ladningen, at jeg ikke har kunnet
undgaa min Henvendelse til Ds. Ex. Jeg tillader mig at nævne, at der
,e r gaaet tre Aar, siden jeg forlod Danmark, at jeg i over to Aar har
haft et Skib til Raadighed for min Mission; i dette Tidsrum har jeg
kun modtaget 38,000 I. t., nemlig 12,000 1. t. i Paris, omtrent 9000 1. t.
i Marseille, omtrent 5000 I. t. af Konsul Suenson i Tunis efter mit Skib brud og 12,000 1. t., som Hr. Gahler har betalt mig efter min Ankomst
til Constantinopel til min Afrejse.
Ved det Tab, jeg har lidt ved mit Forlis, og hvad jeg allerede har
betalt for Udgifter i min Mission, kan jeg selv for Øjeblikket som sagt
ikke klare mig, men jeg skal søge Hjælp hos mine Venner og haaber,
at Ds. Ex. vil supplere det manglende; hvis Omstændighederne ikke
skulde tillade Dem at gøre det fuldt ud, kan De være forvisset om, at
jeg skal arrangere mig saaledes, at Intet bliver uafgjort og uden uheldig
Virkning for Tjenesten.
Prisen for alle Varer fra Levanten er meget lav saavel i Marseille
som i Italien; Prisen paa Ris er faldet meget betydelig i de sidste Maaneder; den rige Høst, der har været i Piemont, har foraarsaget, at
Prisen er faldet fra 13:E 10d til 9±: 10d, og den lave Pris, hvori alle franske
Kornsorter er, kunde kun foraarsage en svær Nedgang for Ris fra Le-
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vanten; den er en saadan, at den almindelige Kvalitet, som før solgtes
for 16-181. t. Centeret, nu sælges for 13-14, og at den bedste Kvalitet,
de saakaldte Sultanris, som før solgtes for .20-22 1. t., nu sælges for
fra 16-18. Det er en meget beklagelig Omstændighed for mig, thi uden
dette Prisfald vilde jeg have havt den Tilfredsstillelse at skaffe 2530 °lo Udbytte paa dette Parti; trods alt haaber jeg, at hvis der ikke
er noget Udbytte ved Salget, vil der ikke blive Tab til at sluge Fortjenesten ved Klædet.
Det er ikke Tilfældet med Silke, i det mindste hvad Marseille angaar; den Balle, jeg havde med mig, kom paa 10 °/ 0 billigere end den,
der var sendt til Europa, og indtil min Afrejse fra Beirut kunde den
kun sælges i Marseille med Tab. Jeg har derfor besluttet at sende
Ballen til Livorno, hvor jeg, efter hvad jeg har erfaret, tror, at den
kan sælges bedre end i Marseille, og jeg vil forholde mig paa samme
Maade med, hvad vi har tilovers af Varer i Beirut.
Jeg har taget mig den Frihed at forestille Ds. Ex., hvor vigtigt det
vilde være for os at gøre jo før jo heller et nyt Handelsforsøg paa Levanten, dels for at støtte de gode Følelser de drusiske Fyrster nærede
for os, dels for at vise alle de Fordele, det kan have for vor Nation,
og at dette Forsøg synes mig uundgaaeligt, hvis vi vil naa en Dag at
grunde et Levantkompagni eller at skaffe hos os Interesse for denne
Handel, paa hvad Maade nu end Sagen ordnedes; jeg hør bemærke, at
den lave Pris i Europa for alle Levantens Varer langt fra at skulle
afskrække fra et Forsøg snarere skulde saa at sige sikre os Held med
en fuldstændig Sikkerhed. Grunden er, at denne lave Pris bevirker en
lignende i Levanten ved den ringe Købelyst til dens Varer, og at det
ikke er muligt andet end, at deres Pris vil stige i Europa ved den Mangel,
der vil opstaa paa disse.
Jeg vil tilføje, at vi har en meget gunstig Lejlighed til at gøre Forsøget ved Hjælp af en Ladning en fransk Corsar har bragt til Marseille;
det er Ladningen fra et Skib tilhørende det engelske Kompagni for
Tyrkiet, som foruden en Mængde andre Varer bestaar af 500 Baller
Klæde bestemte til Aleppo. Dette . Klæde, som passer daarligt for den
franske Levanthandel, vil sikkert blive solgt under Indkøbsprisen i England, og den Mangel, der samtidig vil være i Aleppo, kan da kun betydeligt forhøje Prisen paa denne Vare i hele Syrien og Ægypten.
Jeg heder Ds. Ex. sende mig et nyt Pas for Skibet, der snarest skal
afgaa til Beirut for at afhente de resterende Varer; da jeg ikke er ombord, som det nuværende Pas siger, vil et nyt være nødvendigt, og jeg
heder indtrængende, at dette udtrykkelig udtaler, at alt ombordværende
tilhører Kongen. Af Erfaring ved jeg, hvor nødvendigt dette vil være
over for de engelske Corsarer.<<
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Samtidig skrev Verrayon til Wasserschlebe om, hvorledes han
glædede sig til at aflægge Rapport for Bernstorff og ham, men dette
vilde ikke ske før henad Foraaret, da han efter udstaaet Karantæne
maatte hilse paa Slægt og Venner, som han ikke havde set i mange
Aar. Han vilde før han forlod Toulon have den Opgave at engagere en
ny Kaptajn, da Mazar ønskede at gaa hjem; Kaptajnens Navn maatte
derfor staa i Blanco i det nye Pas.
Den 17 / 10 skrev Gahler til Bernstorff: »I mit Brev af 17 / 9 tog jeg
mig den Frihed at udtale mig om, hvad Hr. Verrayon havde meddelt
mig om sine Foretagender i Beirut; jeg forbeholdt mig at udtale mig
senere om denne Sag, og jeg kan ikke gøre dette bedre end at meddele,
hvad jeg har skrevet til ham selv, hvad hermed følger. Jeg gentager,
at jeg ønsker mine Ideer urigtige, og at jeg bliver overbevist derom.
De vil se mine Overvejelser om Beirut-Foretagenderne og andre Sager,
som ikke vil være Ds. Ex. ligegyldige, da Salget af Kongens Varer ogsaa
behandles.<<
Brev fra Gahler til Verrayon dateret Constantinopel 17/ 10 61:
>>Jeg har efterhaanden haft den Ære at modtage alle de Breve,
som De har skrevet til mig siden Deres Afrejse, nemlig det fra Dardanellerne af 25 / 2 og det af 3 / 3 , et fra Larnica af 17/ 3 , et fjerde fra Beirut
af 12/ 4 og endelig det sidste af 22 / 7 ; De har sendt mig et sjette af 12/ 5 ,
som jeg fik d. 2 / 9 sammen med Deres Vexel paa 5000 pj. Uvisheden om,
hvor længe eller kort De opholdt Dem i den sidste af disse Byer, har
været Grund til, at jeg har tøvet med at svare Dem, og maaske havde
jeg helt undladt det, hvis jeg ikke havde faaet den positive Besked af
Hr. Turner, at De var vendt tilbage til Europa.
Jeg takker Dem for Deres Forsikringer om Hengivenhed og Venskab, som De har gentaget ved disse Lejligheder, og jeg beder Dem
være overbevist om mine Følelser af Agtelse og Hengivenhed for Dem
for Resten af mit Liv.
Jeg har sendt Ils. Ex. Hr. de Bernstorff alle de Meddelelser, som
De siden Deres Afrejse og Ankomst til Beirut har ønsket, at jeg gav
ham, og de Pakker, De senere har sendt mig for denne Minister, er
blevne expederede den 17de i forrige Maaned.
Hr. Turner har for længe siden gjort Regnskab for det Arrangement, De havde truffet med ham angaaende de to Baller Klæde og de
andre Sager, De havde betroet ham. Det staar til Dem at give ham,
hvad han ønsker af mig, og jeg vil ikke give ham nogen Besked, der
strider mod Deres.
Hr. Binman vil have underrettet Dem om sine Foretagender i
Smyrna. Det er en ung Mand med Dygtighed, Intelligens og Iver, og
som med lidt mere Modenhed vil være istand til at yde vor Handel
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stor Tjeneste. Jeg har ikke betænkt mig paa at sende ham en ny Forsyning af otte Baller Klæde af den Beholdning, De har efterladt her.
For nogen Tid siden bad han mig om Tilladelse til at etablere sig selvstændig; hidtil har jeg søgt at afholde ham derfra af forskellige Grunde
og navnlig i Forudfølelsen af, at den unge Mand, fristet af en Forfængelighed, meget undskyldelig for hans Alder, indlod sig altfor letsindigt
paa en Udgift, som hans Midler og en usikker Handel neppe vilde tillade ham at afholde, og at han med sin Betalingsstandsning vilde skade
Nationens Anseelse. Jeg overlader Dem at afgøre Sagen, De kan dømme
bedre end jeg.
De Varer, De havde bestemt til Saloniki, er endnu her paa Grund
af Vanskeligheder ved de fragtsøgende Skibe; tilbyder der sig en god
Lejlighed, sender jeg i det mindste Klædet, hvis Salg maaske nu mod
Vinteren ikke vil være altfor ufordelagtigt. Det er meget risikabelt at
sende disse Sager afsted paa Grund af de engelske Corsarer, og desuden
kender De Hr. Haldimand's Mening om Forhandling af disse Varer paa
denne Plads, hvor Forholdene er mere kritiske end nogensinde. Skulde
en sikker Lejlighed tilbyde sig, skal jeg i det mindste sende Klædet.
Hvad angaar det, der er i Hænderne paa Hr. Raisker, fraregnet de
otte Baller sendte Hr. Binman, er der kun solgt eet Stykke og nogle pics
Klæde og meget' lidt Silketøj; det Hele bliver ikke 300 pj., og rent ud
sagt bliver der ikke solgt noget af Betydenhed til de Priser, De har
sat; for nogle Maaneder siden tilbød man mig 3¼ pj. pr. pie for 13
Stykker Klæde med sex Maaneders Kredit i sikker Betaling og god Mønt,
men jeg vovede ikke at gaa ind derpaa. I Grunden var der 21- 22 °lo
Tab efter Facturaen, Omkostningerne indbefattet, men Forskellen var
for stor efter Deres Overslag. Jeg fremhæver Hr. Raisker's Iver for at
sælge, men De maa ikke tro, at naar det ikke lykkes ham, det skyldes
Jalousi fra de Handlende, Vanskeligheden ligger i Klædets ringe Brede,
i Ulden og Assortimentet; hvis vi bringer gode og for Stedet passende
Varer, vil vi sælge dem ligesom andre sælge. Ved det sidste Marked er
der solgt Klæde fra Holland og Leipzig, Stoffer, Isenkramvarer og
Tusind andre Ting under Betegnelsen Varer fra Danmark, og denne
Betegnelse har en saa god Klang, at alle købte. Naar vore Varer ikke
sælges, er det af ovennævnte Grunde. Skrædderen, der er vant til en
vis Brede, finder ikke sin Regning ved en anden. Silkevarerne er ringere
end de franske og engelske og for dyre, og De har tilladt mig at sælge
1/
8 pj. under den af Dem fastsatte Pris. De maa træffe andre Dispositioner til lavere Priser, hvis De ikke vil risikere, at Varerne raadne i
Magasinet, og at Kongen taber alt.
Jeg gaar nu over til, hvad De har meddelt mig om Deres Virksomhed i Beirut. Strax finder jeg alt saa glimrende, saa fordelagtigt, at det
kun kan bekræfte den høje Tanke, jeg har haft om Deres Indsigt og
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Intelligens; imidlertid, naar jeg lykønsker Dem, kan jeg ikke nægte, at
min Lykønskning er blandet med ligesaa megen Frygt og Anelser som
Begejstring.
De siger, at De har solgt Silkevarerne med 5-6 °lo Fortjeneste paa
det Hele, at De har solgt Klædet, den ringeste Kvalitet til 3 pj., den
anden til 4 pj., og at De har opnaaet fra 4¼ til 5 pj. for adskillige
Stykker af forskellig Kvalitet, som man ikke havde kunnet sælge i
Baller; herefter anslaar jeg, at det hele vil indbringe 20,000 pj., til
hvilke De yderligere contant har 10,000 pj., hvilket bliver 30,000 pj.
anbragt i Beirut; af denne Sum medbringer De en Balle Silke og en
Ladning Ris, hvad jeg anslaar til 9500 pj., saaledes at der faktisk af
Kapitalen i Hr. Mollets Hænder for den magasinerede Ris er 3990 pj.,
hos Deres Debitorer er der 6510 pj. Jeg tilstaar, at foruden at dette
forekommer mig dristigt i et sligt Land, forstaar jeg ikke, hvorfor De
ikke har foretrukket at tage et større Parti fine Varer især til en saa
lav Pris, heller ikke, hvorledes De tænkte at finde Deres Regning ved
en Kornsort, som, hvor udsøgt den end var, er betydeligt betynget ikke
alene ved Fragten, som maa sættes i det mindste til 1 pj. pr. Centner,
men endvidere ved Afgiften paa 20 °/ 0 og Karantæneafgiften, forudsat,
som jeg mener at forstaa, at lade Ladningen gaa til Marseille. Jeg
haaber, jeg tager fejl, mit Venskab for Dem gør, at jeg haaber det,
men jeg aner Tab i denne Forretning. Hvad angaar Beirut, dens Trafik
og dens Opland, kan jeg kun holde mig til den Erfaring, De har gjort
der. Imidlertid med den Oprigtighed, hvormed jeg aabner mit Hjerte
for Dem, tillader jeg mig at forestille Dem, at jeg er meget forbavset
over, at ingen af de mange Nationer og især den franske, etablerede i
Nærheden af denne By, har ment det formaalstjenligt at etablere sig
der; man maa deraf slutte, enten at Handelen ikke er den Ulejlighed
værd eller, at man ikke føler sig sikker der. De ved lige saa godt som
jeg, at Seyde's Befolkning blev formindsket, da de drusiske Fyrster fik
Styret af denne By, og den Trafik, de fremmede Købmænd i Syrien
endnu faktisk gør med disse Stammer, viser til Evidens, hvorledes de
frygter disse Fyrsters og deres Undersaatters Uordholdenhed, Brutalitet
og Nederdrægtighed. Kunde det tænkes, uden Motiver af denne Natur, at
Franskmændene saa opsatte paa og mere istand til at hævde deres Exog Import, skulde i den Grad have forsømt den, og hvorledes tænker vi
paa at løbe Risikoen med det mindste Etablissement, saalænge vi ikke
har søgt at gøre os fortrolige med Forholdene i andre Byer mere skikkede for vor Handel og med mindre Udsigt til de Ulemper, som jeg
forudser i Beirut. Sagen fordrer i Sandhed mere Overvejelse, da det
gælder en Stat, der lige har debuteret i Levanten, og som vore første
Forsøg ikke har givet megen Opmuntring. Alligevel for at etablere
denne Handel, som De betegner som Generaldepotet for alle Import-
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varer saavel for Ægypten som for det øvrige Syrien, og medens at alle.
de andre Nationer betragter denne By som Sædet for Bedrageri og Slethed, foreslaar De foruden den Sum, som jeg mener, De allerede har·
vovet, at vove der en ny Kapital paa 3- 400,000 1. t. Hvis jeg tør vove
at sige Alt, min kære og agtede Ven, er det kun Deres Iver, Deres Virkelyst i Statens Tjeneste, for Nationens Ære og Hæder, som har faaet Dem
til at fatte en saadan Plan. Hellige De Deres Geni, Deres Talenter, Deres
Kundskaber paa en Opgave bedre sikrende Statens Vel, paa en Ordning, som kan skabe dens egen Udførsel enten af Varer fra dens Handel
eller fra dens egen Produktion eller Fabricata, og som samtidig skafferden Indførsel for sit Forbrug, Raastoffer for sine Fabrikker og for dens
Markeder. I hvad, De foreslaar, ser jeg kun en Trafik mellem Beirut
og Marseille; Staten mener jeg vil kun tjene i det Højeste Fragten af
et eller to Skibe, som De vil kunne anvende dertil, og hvis jeg maa
tilføje, tror jeg ikke, at det er det, man har ventet af Dem. Deres Traktat
med Emirerne kunde have været bedre. Alt deri er vel overvejet og
klogt udført, men har De ikke under Deres Ophold i Seyde følt, hvor
farlige disse exclusive Traktater er Genstand for Tracasserier og husk,
at Emirerne, blændede af de store Forhaabninger om vore Etablissementer, først har tilstaaet Dem alle disse Privilegier, efter at Hr. Clairambault havde afvist dem. Det er en Omstændighed, som jeg har fra
Hr. de Vergennes, der, som De ved, agter og ærer Dem, og som om denne
Sag har meddelt mig authentiske Rapporter. Men denne Konsul, derikke ser paa Sagens Værdi, som De, idet han ingen Tillid har til Emirernes Ærlighed og delende Alles Fordom, har afslaaet complet, og derefter er der sluttet med Dem.
Desuden kan jeg meddele Dem, at Porten, der for længe siden erutilfreds med Emirernes Uafhængighed og irriteret paa dem, paatænker
en Forandring i Styrelsen af de Byer, der er dem underlagte, og man
paastaar selv, at Capitan Pascha har eller vil faa Ordre i denne Sag_
Det er kun faa Dage siden, at jeg har lært dette Forhold at kende.
Hvad angaar Hr. Mollet, er det mig tilstrækkeligt, at De hl:!-r anbefalet ham til mig, for at jeg nærer de Følelser for ham, som De har
hedt mig om. Imidlertid følger hermed tre Copier, hvoraf den første
neppe er gunstig for ham; det er et Brev fra Hr. de Clairamhault, hvori
han bruger Udtryk, som jeg, om det end er mig ubehageligt, maa forelægge i dette Tilfælde. Jeg vedlægger dernæst mit Svar til den nævnte
Konsul og endelig til Hs. Ex. Hr. de Bernstorff, hvem jeg har været
nødt til at meddele Sagen.
Paa den Maade, som Hr. de Vergennes forsikrer at liave sendt
mit Brev til Konsulen, formoder jeg, at vi har intet at frygte af hans
Trusler, og at Hr. Mollet kan være rolig, indtil jeg er istand til at give
Hr. de Clairamhault et afgørende Svar, eller at denne faar Ordre fra
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Marineministeren, til hvem jeg fra anden Side ved, at han har afgivet
Rapport, i hvilken han vist ikke har fremstillet Dem med de smuk·
keste Farver.
Efter hvad jeg har sagt Dem om det Parti af Kongens Varer, som
er hos Hr. Raisker, vil De forstaa, at jeg af dets Udbytte ikke skal
sende Hr. Mollet noget; De vilde derimod gøre mig en Tjeneste gennem
d'Hrr. Famin & Comp . at sende mig de 3000 pj., hvormed De har overtrukket den Credit, jeg havde givet Dem, og som sammen med den
Sum af 2000 pj., jeg betalte Dem her, er bifaldet af Hr. de Bernstorff.
Deres første Vexel paa 5000 pj. er betalt, og de fem andre paa 1000 pj.
hver vil ogsaa blive det.
Af det vedlagte Bilag vil De se, at De skylder mig 5511 pj.; dette
Forskud, paa hvilket jeg ikke i nogen Tid forudser Af drag af nogen
Betydning, kunde genere mig, og det er en Grund mere for Dem at
sende mig det ovennævnte Beløb.
Beløbene for alt, hvad der er solgt af Kongens Varer før Deres
Ankomst, er alle indgaaede.
Couturier & Comp.'s opgivne Tilgodehavende for Udgifter, Commission m.m. er ved Arbitrage bestemt til 1179 pj.<<
Den 16 / 10 skrev Gahler: >>Storviziren er virksom for at faa hele
Flaaden ud, men Besætningerne er endnu ikke fuldtallige, og dens Afrejse endnu ikke bestemt; det er paa Tiden, at den viser sig i Archipelaget, hvor der er en Mængde Corsarer, nogle under tripolitansk Flag;
disse Sørøvere, lokkede til ved Rygtet om forestaaende Krig, plyndrer
selve Sultanens Territorier, ja bortfører Mennesker derfra, da de endnu
ikke kan angribe kristne Skibe.<<
Den 5 / 12 melder Gii.hler at have modtaget den glædelige Meddelelse
29
af / 9 om, at Kongen har tilladt >>Grønland<<'s Forbliven i Middelhavet,
men samtidig den sørgelige Meddelelse om det engelske Linieskibs Angreb paa Fischer's Convoy; Gii.hler bemærker, at Fischer's tilsyneladende
fejge Opførsel har gjort et nedslaaende Indtryk i de forskellige Levanthavne.
Da Efterretningen, at det engelske Linieskib havde taget et Skib
i Fischer's Convoy, naaede hjem, blev Ordre givet til >>Grønland<<'s
Næstkommanderende om at arrestere Chefen, og Fischer blev beordret hjem, naar hans Afløser Kommandør-Kaptajn Hoogland ankom.
Uden at komme nærmere ind paa Begivenheden skal blot tilføjes, at
Fischer ved sin Hjemkomst blev stillet for en Generalkrigsret, der fuldstændig frifandt ham.
Den 3 / 11 skriver Bernstorff til Gii.hler: >>Jeg takker for den instructive Memoire af 2/ 9 ; jeg vilde ønske os istand til at udføre den; jeg vil
aldrig opgive en Handel, der har kostet Kongen saa mange Penge, og
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som jeg betragter som en af de fordelagtigste for vor Søfart. Jeg venter
kun paa Verrayon's og Munch's Ankomst, hvilken sidste De roser alt
for meget til, at jeg ikke skulde raadspørge ham i denne Sag. Jeg ved,
vi vil møde Vanskeligheder, men den Beskyttelse Kongen viser Middelhavs- og Levanthandelen vil overvinde dem. (Bernstorff kendte endnu
ikke de Breve, der var undervejs til ham). Jeg haaber, at den fastsatte Sum for den arabiske Expedition vil slaa til, men er det nødvendigt at overskride, kan De stole paa Kongens Rundhaandethed.<<
Da det pecuinære Opgør senere indkom, skrev B. til G.: >>Kongen
har bifaldet Deres Udgifter, og at de 3722 pj. De har betalt ikke regnes
med i de 12,000. Der er gjort Skridt hos den engelske Regering om Udlevering og Skadeserstatning for det tagne danske Skib; hvad der er trist, er
at Kongens Undersaatter neppe eller maaske slet ikke er interesseret i
Skibets Ladning, og at Kongens Skibe indtil Dato kun har beskyttet
andres Handel uden at fremme Nationens. Jeg ved, at Søfarten, især
den i Middelhavet, er en Sag, der fortjener vor Opmærksomhed, men
denne Sag alene, hvis den ikke fører til Handel, er den værd de Udgifter, de Ulejligheder, de Ubehageligheder, som den giver?<< - Et
pessimistisk Øjeblik for B., der hidtil havde set saa optimistisk paa Sagen.
Den 17 / 10 skrev Selskabet til Couturier, at der med Hensyn til Galleæblerne var en Fejl, der skulde være 5188 Bottles, og der var kun 3788.
Endvidere skrev det:
>>Hvad Deres Opgørelse angaar kan vi kun gentage, hvad tidligere
udtalt, at Fordelingen af Deres 200,000 l. t. paa hele Foretagendet og
ikke 1 / 3 deraf først kan ske, naar alle Varer er solgte, og Beløbet indkasseret.
Vi haaber snarest at modtage en Opgørelse for hele Salget, og at
der ikke er Fordringer, som ikke vil indgaa. Det gælder snarest at forelægge vore Interesserede, hvorledes det saakaldte vort første Foretagende
er faldet ud, at vi kan spørge dem, om de vil blive ved.<<
Den 5 / 1 skriver Gii.hler til Bernstorff efter en lang Indledning om
sin Hengivenhed og Taknemlighed overfor B.:
>>Jeg[ forstaar altfor godt den Ubehagelighed, som Sagen med Hr.
Mollet har foraarsaget Ds. Ex., til at jeg ikke beklager meget at have
været nødt til at indberette den, men foruden at Hr. de Vergennes har
overbevist mig om, at efter saavel hans som mine Forestillinger vil
Konsulen i Seyde ikke gøre noget yderligere Skridt, hverken overfor
Hr. Mollet eller over for Hr. Verrayon's Etablissement, maa jeg smigre
mig med, at denne sidste ikke har tøvet med at berolige Ds. Ex. angaaende denne Sag; da han ikke kan være uvidende om Bestemmelserne
11
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for de franske Etablissementer i Levanten, kan jeg ikke tvivle om, at
trods Hr. de Clairambault's Fordomme og selv dem, jeg har iagttaget
hos Hr. de Vergennes, at han har følt sig sikker i den Anvendelse, han
har gjort af Hr. Mollet, og den Tillid, han viser ham.
Med hvad Ret Hr. de Verrayon end vil forsvare dette Skridt, mener
jeg, at hvis man vil søge at fastholde det, maa der handles og med den
Klogskab og det Maadehold, so.m jeg beundrer i alle Ds. Ex.'s Direktiver,
og hvis Sagen skulde være tvivlsom, vilde det efter min Mening være
det bedste at fremstille den i det bedst mulige Lys for den franske
Marineminister og opnaa af ham selv, om det kun var for en kortere
Tid, en Tilladelse for Hr. Mollet at vende tilbage til sin tidligere Plads.
Imidlertid skal jeg ikke undlade igen at skrive til Hr. Clairambault og
rette mig i alt efter Ds. Ex. 's Ordre; den franske Minister nærer den
største Agtelse for Ds. Ex., og ved enhver Lejlighed bevidner han mig
Erindringen om det tidligere elskværdige Samvær og Forbindelser, han
har ~avt med Dem.<<
Den 6 / 1 skrev Verrayon fra Marseille til Wasserschlebe, at han havde
modtaget hans Breve af 3 / 12 og 9 / 12 , i hvilke han havde lovet ham yderligere Meddelelser, men at han endnu ingen havde faaet, og at han var
tilbøjelig til at tro, at han heller ingen fik. Han haabede dog stadig,
thi han var i den største Pengeforlegenhed. Konsulen i Genua har svaret
ham ikke at have noget Brev til ham og saaledes heller ikke de Penge,
man havde lovet ham sendte dertil. Han maa laane Penge til 20 °lo
for at betale Besætningen og Udgifter ved Skibet, der ikke kan komme
afsted paa Grund af Mangel paa Pas, som han beder om uopholdelig
at modtage.
Han venter sikkert Brev fra Bernstorff for at faa Forholdsordre
om sit Handelsprojekt.
Atter d. 22 / 1 skriver han til Wasserschlebe og beder indstændig om
at sende ham Pas; Skibet har ligget snart tre Maaneder til stort Tab
for ham; han gentager, at Kaptajnen hedder Laurens Knutson og
Skibet >>Marianne<<, 30 Commercelæster.
Han fortsætter:
>>Det er ikke alene mig, der lider, men ogsaa Tjenesten med Hensyn til
Kongens Varer i Beirut; havde jeg troet, at de resterende Ris sammen
med de Varer, Hr. Mollet skulde købe, havde kunnet være nok til en
Ladning, havde jeg fragtet et Skib, men der var kun 12- 15Centner Ris,
og selv om Hr. Mollet havde købt Silke, vilde det ikke blive nok; det
er kun med et Skib tilhørende mig, at Rejsen kan gøres, da Hr. Mollet
vil tage sig af Expeditionen, som ingen ny Kaptajn vil.
Det vil ses af mit Brev til Hs. Ex. de Bernstorff, at jeg ikke har

Danske Handelsforsøg paa Levanten.

161

forefundet Penge til mig i Genua, hverken hos vor Konsul eller hos
Hr. House!; jeg vil ikke nævne, i hvad Nød jeg befinder mig uden disse
Penge, men De vil let dømme derom, og jeg stoler paa Deres Venskab,
at De snarest vil hjælpe mig; jeg beder Dem lægge Mærke til, at jeg
behøver i det mindste 6000 hollandske Dalere eller 30,000 I. t.
Hr. Mazar er for nogle Dage siden rejst over Genf til København;
jeg havde foretrukket som mere økonomisk at sende ham søverts, men
han har sammen med mig prøvet dette Element saa grusomt, at jeg
ikke vilde handle mod hans Ulyst i saa Henseende. Den Forlegenhed,
hvori jeg selv befinder mig, har ikke tilladt mig at give ham Rejsepenge, men jeg har efter en tidligere Ordning tilladt ham at trække
paa sin Fader. Hvor levende jeg end interesserer mig for ham, mener
jeg dog at burde udtale til Hs. Ex. de Bernstorff, at han ikke har den
Modenhed, jeg kunde ønske; ellers vil jeg svare for ham i enhver Henseende.<<
Den

20

/2

skrev Verrayon fra Lyon til Wasserschlebe:

>>Jeg har lige modtaget fra Marseille et Brev, som var ankommet
dertil d. 15/ 2, indeholdende et Pas og et Brev til Hr. Mazard. Deres Brev
er af 5 /n, eller 5 / 12 , jeg kan ikke tyde hvad Maaned. Jeg gør denne Bemærkning og de følgende, fordi det er af nogen Betydning for mig og
maaske for Tjenesten, da den viser, at denne Pakke ikke er kommet
tidligere.
Pakken er ankommet til Marseille under dobbelt Convolut, og paa
hver af disse var min Adresse; paa den, som umiddelbart indeholdt
Sagerne, var med Hs. Ex. de Bernstorff's Vaaben, og Udskriften synes
skrevet med Deres Haand, og den var adresseret til mig hos Hr.
Ployard i Marseille; den bar ikke noget Poststempel, hvorfra den var
bleven expederet. Foruden den første Convolut var der 'en anden forseglet med et Segl, der ikke kunde tydes; denne var meget forreven,
paaskrevet >>fremkommen i denne Tilstand<<, expederet fra Holland og
addresseret til Hr. Ployard, saavidt jeg kunde tyde.
En af mine Venner, der vidste, at jeg opholdt mig i Marseille, som
ventede Brev fra vor Regering, og som havde været paa Posthuset efter
min Afrejse for at spørge, om der ikke var noget til ham, fik den omtalte Pakke; han gik strax med den til Hr. Ployard, som nægtede at
modtage den, og derefter blev den adresseret til mig her.
Ligesom man kun kan forundre sig over dette Brevs Forsinkelse,
enten det nu var dateret 5 / 11 eller 5/ 12 , maa man ogsaa forundre sig
over, at det fra første Færd er adresseret til Hr. Ployard i Marseille;
hel og frisk beskyttet mod mindste slet Medfart er det imidlertid blevet
expederet fra Holland i en ny Convolut, som er bleven temmelig med11*
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taget. Jeg vil ikke tale mere om denne besynderlige Expedition, men
det besynderligste var den Fremgangsmaade med Hensyn til mig, den
til hvem Brevet var fra første Færd adresseret, og om hvem det desuden vidstes, at jeg ventede utaalmodigt Pas til mit Skib.
Efter denne Fremstilling skal jeg takke Dem meget for Expeditionen af dette Pas og for al Deres Ulejlighed dermed, men jeg beklager,
at det ikke er et Pas for Algier men for Levanten, at jeg har Brug for.
Da jeg havde set baade i Marseille og Livorno, at der var udfærdiget
Pas for Skibe, der var blevne købte i disse Havne, har det vakt min
Forundring, at Konsulatet gør Vanskeligheder med et for et Skib, hvis
Expedition interesserer Hs. Majestæts Tjeneste; det er neppe muligt
at erstatte Skibet med et andet uden store Ulemper paa Grund af
Usikkerheden med Hensyn til Fragten, da Varerne kun kan være de
1400 Centner Ris, jeg har efterladt i Magasinet i Beirut, eller ogsaa Silke,
begge hver til en Værdi af 15- 20,000 pj. Hvis der er større Vanskeligheder ved at skaffe det omtalte Pas, heder jeg Dem uopholdelig sende
mig de nødvendige Ordrer for at afhente, hvad der er blevet tilbage
i Beirut.
Hvad angaar de Forsigtighedsregler, der skal tages for Afhentningen
af de omtalte Varer, kan De være overbevist om, at jeg skal ordne
Sagen saaledes, at der intet skal være at frygte af den mest ondsindede
Corsar.
Jeg har allerede berørt til Hs. Ex. de Bernstorff, hvad Hr. de Gahler
mener saavel angaaende Beirut som Hr. Mollet og mig; jeg tænkte først
paa at sende ham en Kopi af Hr. de Gahler's Brev og mit Svar derpaa
med nogle Bemærkninger til dette, som imidlertid Fornuften forhindrede mig i at vedlægge, og jeg tænkte ogsaa paa at holde det Hele
tilbage; jeg har imidlertid forstaaet, efter hvad De skriver, at det er
bedst at forelægge Hs. E x. det Hele, da jeg desuden er saa sikker paa
hans Godhed, at han vil yde mine Hensigter Retfærdighed. Jeg vil gøre
det, naar jeg kommer til Paris, og jeg kunde gøre det herfra, hvis deL
ikke først var nødvendigt at gennemse en Masse Skrivelser, \1vortil jeg
ikke har Tid, da jeg rejser imorgen til Paris og ikke kan naa at pakke
ud og paany pakke mine Kufferter.<<
P.S. Mit Skib kan ikke blive expederet til Levanten uden et nyt
Levantpas; det Pas, det har, er mindre for Skibet end for mig.
I Brev til Verrayon beklager Bernstorff, at han ikke har faaet de
6000 hollandske Dalere, der er sendte til Genua, men Grunden, hvorfor
de sendtes dertil var, at han i sin Rapport havde sagt paa Hjemvejen
at ville anløbe denne By; B. fortæller:
>>Det nuværende Øjeblik har ikke tilladt mig at forøge Summen til
30,000 eller bede Kongen give nye Forskud paa Udbyttet af Varerne,
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men De maa ikke derfor tro, at jeg har opgivet Deres Foretagende,
ladet Deres Arbejde og vore Udgifter foretage til ingen Nytte og miste
Hovedformaalet for Deres Rejser. Naar jeg endnu ikke har drøftet Forretningen i Beirut og den ny Handelsplan, er det fordi, at før at bestemme mig, vilde jeg høre Deres Svar paa Hr. Gahler's Indvendinger
og Hr. Clairambault's Klager og høre af Dem selv, om disse skulde have
bevirket nogen Forandring i Deres Planer, eller om De bliver ved Deres
Arrangementer. Da De imidlertid i Deres Brev af 22/ 2 beroliger mig i
min Tvivl, og da jeg ser, at de omhandlede Hindringer ikke standser
Dem i Deres Foretagender, vil jeg idag svare paa Deres sidste Breve
fra Beirut.
Jeg maa anerkende Deres Iver og Intelligens ved Deres Behandling af Kongens Varer, som har glædet mig meget. Hr. Couturier har
sendt mig en særskilt Opgørelse, efter hvilken han har solgt 62 Stykker
Klæde og 25 Stykker Stof i Constantinopel for en Sum af 8880 pj.;
med Fradrag af paaløbne Udgifter og Deres Vexel paa 3614 pj. bliver
der 1179 pj. til Rest; den endelige Opgørelse vil først foreligge, naar
alt, hvad De har efterladt i Constantinopel, er solgt og Deres Vexler
betalte. Hvad Deres egne Foretagender angaar, indser jeg godt, at der
ikke kan foreligge noget Opgør, før alt er betalt, og De kender Udbyttet
af Kornvarerne og de tiltuskede Sager. Jo før dette Opgør kan foreligge
des bedre, at jeg kan meddele Kongen og Publikum det fulde Udbytte
af Kongens Varer. Intet vil fremskynde mere Realisationen af vore
Planer, og jeg mener, at intet vil gøre mere Indtryk paa Folk end at
se i Detailler og beregne Resultatet af Deres Foretagender.
Jeg kan bekræfte, hvad jeg allerede har meddelt Dem, at Kongen
har bifaldet den Convention, De har sluttet med Drusernes Fyrster, og
alt, hvad De har stipuleret til Gunst for Nationen. Jeg ønsker, at De
og jeg skal faa den Glæde at se vor Handel høste al den Fordel, som
et sligt Arrangement stiller i Udsigt. Der er en eneste Bemærkning, som
jeg ikke kan lade være at gøre, den angaar Art. 5, som giver os Eneret
paa Handel med Bomuld. Jeg frygter for, at dette Privilegium faar
ethvert Monopols eller exclusiv Handels Skæbne og kun kan fremkalde Jalousi hos det, der ikke nyder godt af det, gøre dem frastødende,
som har opnaaet det og endelig give Paaskud til Vrøvl og Brud. De
kender bedre end jeg de Fyrster og det Folk, med hvilke De har sluttet
Kontrakt, og jeg er overbevist om, at De har havt alle disse Betænkeligheder l Jeg haaber, at De har taget alle de nødvendige Forholdsregler
for at forebygge disse Ubehageligheder og ikke udsætte et Etablissement, som har kostet Dem saa megen Ulejlighed og Risiko for Farerne
ved en Revolution, som kunde ødelægge alt, ruinere vor Credit i Levanten og skade det gode Omdømme, man kunde have af os. Alt hvad
jeg ønsker er, at De instruerer Hr. Mollet om, hvorledes han skal for-
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holde sig i det Tilfælde, at vore Midler ikke tillader os at købe aarligt
for 200,000 Rbd. Bomuld, eller at vort Privilegium vækker Uvillie, altfor mange Spektakler, og at dets Udøvelse møder altfor mange Vanskeligheder.
Jeg taler ikke til Dem om de Betænkeligheder Hr. Gahler har nævnt
for Dem, om Faren og Usikkerheden ved et Etablissement i Beirut.
Det er mig tilstrækkeligt, at De ikke har forandret Anskuelse, for at
være rolig og virke sammen med Dem for at styrke og bevare denne
Handel; men maaske møder De flere Vanskeligheder, end De mener,
ved at bevare Hr. Mollet. Imidlertid har jeg skrevet derom til Grev
Wedel Frijs, til hvem jeg beder Dem meddele, hvad Hr. de Clairambault,
understøttet af Hr. de Vergennes, har at indvende imod Etableringen
af Hr. Mollet. Jeg skal gøre alt, hvad der afhænger af mig, for at skaffe
Dem Penge til at udføre de ny Forsøg, De har foreslaaet mig. Trods de
Vanskeligheder, som alle disse Foretagender møder, og som de existerende Forhold skaber, tvivler jeg ikke paa at kunne skaffe 100,000 l. t.;
men for at sætte mig istand til at arbejde derfor med nogen Udsigt til
Held, vil jeg faa Brug for et Subscriptions- eller Associations-Forslag,
som, idet det giver Deres Planer og Gangen i Deres Foretagender, fastsætter den Sum, De vil bruge dertil, og forklarer Betalings-Terminer og
Betingelser, som De mener at kunne stipulere.<<
Den

2

½

skrev Bernstorff til Verrayon:

>>Jeg agter med det Første at forhandle med Dem om Levantaffairerne, om Etablissementet, som De projecterer i Beirut, og om Midlerne, De foreslaar, til Udførelsen. ldag indskrænker jeg mig til at sende
Dem en Vexel paa 21,000 I. t. paa Paris, som De beder om i Deres Brev
af 22 / 1 • Jeg beder Dem anerkende Modtagelsen.<<
Den

22/

3

skrev Verrayon til Bernstorff fra Paris:

>>Jeg har haft den Ære at modtage Ds. Ex. 's Brev af 2 ½ med indlagte Anvisning paa 21,000 1. t. paa Firmaet Tourton et Baur; den
Vanskelighed, som disse Bankierer har med at betale, før de havde
Meddelelse fra Hr. Fabritius og Forsinkelsen inden denne Meddelelse
kom, har gjort, at jeg først nu kan meddele, at Sagen er i Orden, og
jeg bringer Ds. Ex. min Tak.
Jeg længes meget efter at modtage Ds. Ex.'s Instruktioner vedrørende Levanthandelen i Almindelighed og om Beirut i Særdeleshed,
dels for den Iver jeg har for at virke for en Sag af Vigtighed, dels for
at Forholdet til Beirut ikke forbliver længere i denne Mangel paa Afgørelse.
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Deres Neveu, som rejser om nogle Dage, har lovet mig at medtage
nogle Bemærkninger om Beirut og Hr. Mollet, som jeg tror endnu at
burde forelægge Ds. Ex.<<
Atter har et Uheld mødt Verrayon, thi d.
Wasserschlebe:

22 /

3

skriver han til

>>Jeg er blevet meget forbavset og krænket ved at erfare, at Hr.
Mazar har ladet den Vexel, som hans Søn efter min Anvisning trak
paa ham, protestere, lige imod hvad han tidligere havde skrevet til mig.
Sagen kan kun have en slet Virkning paa Tjenesten, og for mit Vedkommende vilde jeg ønske, at det havde kostet mig ti Gange mere, og
at jeg kunde have forebygget Sagen. Jeg vil prøve at ordne den, men
det er vist for sent.
Jeg venter med største Utaalmodighed, at der bliver taget en endelig
Beslutning om Afsendelsen af Skibet til at hente de tilbageblevne af
Kongens Varer i Beirut, og hvilke Midler man vil bevilge mig dertil;
jeg længes ogsaa meget efter, at vide hvorledes jeg skal forholde mig i
Beirut med den stakkels Djævel, som jeg har engageret i vor Tjeneste.
Jeg føler, hvormeget De har at bestille for Øjeblikket, men jeg beder
Dem gøre et Skridt til Gunst for mig, at ikke disse Ting skal forsumpe.
Jeg har skrevet til Hs. Ex. de Bernstorff, hvorledes jeg længes efter
at fremstille mig for ham; da jeg her intet kan gøre for Tjenesten, og
det mishager mig at se mine Rejseudgifter voxe til ingen Nytte, imødeser jeg med Længsel en Ordre om at vende hjem.<<
Den

24/

3

62 skrev Verrayon til Bernstorff:

>>Skønt jeg har en Formodning om, i Anledning af Ds. Ex. 's sidste
Brev, at De har taget en Bestemmelse vedrørende Beirut og Hr. Mollet,
før dette Brev er Dem i Hænde, tror jeg at maatte retfærdiggøre paa
en særligere Maade end hidtil saavel mine Tanker om Handelen paa
denne By som mine foreløbige Arrangementer, jeg havde truffet med
Hr. Mollet, for at Ds. Ex. selv kan se, at hvis jeg har været saa uheldig
at have en Mening om disse to Spørgsmaal modsat Hr. Gahler's, er det
i det mindste hverken af Mangel paa Respekt eller af Stædighed fra
min Side.
I den Hensigt skal jeg have den Ære at forelægge Ds. Ex. saavel
Hr. de Gahler's Brev om denne Sag saavelsom mit Svar derpaa, og da
en vis Forsigtighed og det Hensyn jeg skylder Hr. de Gå.hier ikke har
tilladt at forklare mig saa tydeligt, som Sandheden fordrer, tillader jeg
mig her at tilføje de Bemærkninger, der synes mig nødvendige, for at
De kan dømme med Sikkerhed om Tingenes virkelige Sammenhæng.
Ds. Ex. ved for længe siden, at jeg altid har betragtet Beirut som
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den By i hele Syrien, der lover de største Fordele for de Europæere,
som vilde drive Handel, og som det Sted hvor de kunde gøre det med
størst Sikkerhed; det er i Følge af denne Mening, at jeg har fundet det
ønskeligt, at vi etablerede vor Handel, der før nogen anden Nation
etablerede sig der; for at overbevise sig om mine Ideers Soliditet i saa
Henseende, behøver man kun at undersøge den Handels Natur, som
Europæerne driver eller kunde drive i disse Egne og Beirut's virkelige
Betydning.
Denne Handel bestaar for de Varer, der skal indføres, i Klæde,
Silketøjer, uldne Stoffer, Huer, Papir, Sukker, Kaffe, Cochenille, Indigo,
Farvetræ, Jern, Bly, Tin, Vaaben og Isenkram; Indførselen tiltager
aarlig for alle Havne fra Ladikije til J affa og andrager omtrent for fire
Millioner I. t.; den drives kun af Venitianere, Englændere og Franskmænd, og disse sidste tager næsten det Hele; de indfører nærved 1000
Baller Klæde og i Forhold ligesaa meget af de andre Artikler.
Der forbruges vel noget af disse Varer i Byerne paa Kysten, men
den største Del gaar til Damaskus, ikke alene til Byens Brug, men herfra
udføres igen store Mængder til Persien og Arabien, dels ved Karavanerne
til Mekka, dels ved flere andre, som regelmæssigt kommer til Damaskus
flere Gange om Aaret, og som kun har Handel som Maal.
Saaledes er nøjagtig Europæernes Indførsel i denne Del af Syrien,
og det er let herefter at forstaa, at med alle Forhold lige er den By,
der er nærmest Damaskus, heldigst stillet. Erfaringen har ogsaa altid
vist dette, thi skønt Tripoli er den betydeligste By paa Kysten ved
sine Frembringelser og sine Indbyggere, har den langt fra en saa stor
Indførsel som Seyde og St. Jean d'Acre, der ikke har en Sjettedel af
dens Indbyggere, men som ligger meget nærmere Damaskus.
Siden de drusiske Fyrster for en tyve Aar siden fik Overhøjheden
over Beirut, er man fri for alle Sorter Ærgrelser og Drillerier, og der
drives med denne By en umaadelig Handel, som næsten sluger de andre
Kystbyers.
Disse Betragtninger er tilstrækkelige for at forstaa, hvorfor Beirut
er at foretrække til Indførsel af europæiske Varer, men den har endnu
andre Fordele fremfor de andre Kystbyer.
Den første er, at de Varer, der indføres der for at føres videre til
det Indre af Landet, betaler 3 a 4 °/ 0 mindre Told end i de andre Byer
paa Kysten, hvad der maaske er nok til at regulere Handelen, thi det
er kun naturligt, at med alle Forhold lige forsyner man sig, hvor man
køber billigst.
Endvidere, denne By, der i gamle Dage har været berømt, men
som for tyve Aar siden ikke havde 2000 Indbyggere, det vil sige før
den blev underlagt de drusiske Fyrster, har idag 20,000 Indbyggere, og
Regeringen er ligesaa blid og maadeholden imod alle, som den er vold-
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som og tyrannisk i det øvrige Tyrki; dens Befolkning tiltager ved Tilflytning af Fremmede, som der søger Asyl; uafhængig heraf er dens
Omgivelser overordentlig befolkede, og de talrige Landsbyer ligger tæt
ved hinanden som i hele Drusernes Land.
Denne store Befolkning, som selv allerede lader formode Muligheden
af et stort Forbrug af Varer af en vis Luxus, er endnu mere gunstig
ved den Velstand, hvori disse Folk lever, takket være deres Regerings
Blidhed, deres Lyst til at arbejde og deres Lands Rigdom paa Produkter; medens der saaledes maaske ikke er flere end fire Klædekøbmænd i Seyde og otte i Acre, hvor de vigtigste franske Etablissementer
i disse Egne findes, er der alene syvogtyve i Beirut, skønt det Klæde,
der sælges ikke kommer, før det har været andre Steder og derfor er
belastet med mere Told og Udgifter; det samme er Tilfældet med de
andre europæiske Varer, som passer for Levanten.
Det er ikke alene ved de Fordele den tilbyder ved sin Handel, at
Beirut fortjener denne Opmærksomhed, man vilde ogsaa være istand
til paa samme Tid at exploitere de forskjellige Udførselsvarer, som
kommer fra disse Egne; de almindelige er Silke, Bomuld, Uld og Traad,
forskellige Bomuldstøjer, Galleæbler og forskellige Kornvarer.
Disse Varer kan ikke alle indhandles i Beirut, og det er Tilfældet
med alle Havnene; Acre leverer kun Bomuld i en bestemt Tilstand og
nogle Kornsorter, Seyde, der er den By, som har de fleste franske Etablissementer, har kun Silke af ringere Kvalitet og Bomuldstraad, Tripolis indskrænker sig til Silke, men Købmændene i alle disse Byer handler
med Varer fra de andre.
Beirut byder i denne Henseende alle Fordele og al Lethed, som
man kan ønske; den har Silke i alle Kvaliteter i saa stor Overflødighed,
at hvad der deraf forsendes søverts andrager mere end 4 Millioner fransk
Sølv; der spindes nogen Bomuldstraad og forarbejdes mange Stoffer
med ivævet Silke, og hvad Kornvarer angaar, faar man let hele Ladninger Ris og tørrede Frugter som Figner og Rosiner langt bedre end
fra Smyrna og billigere. Beirut ligger mellem de andre Kystbyer, dens
Havn er den bedste paa hele Kysten og den eneste, hvor man er i
Sikkerhed i enhver Saison; Varerne fra Damaskus faas lettere her
end de fleste andre Steder.
Det kunde synes mærkeligt, som Hr. de Gahler bemærker, at ingen
Europæere har Etablissement i Beirut, da Byen har saa mange Fordele, hvad Handelen ~ngaar, og dens Styrelse er saa meget humanere
end i det øvrige Tyrki; men det er ikke saa mærkeligt, naar man husker,
at denne By i lange Tider har været udsat for store Uroligheder, og
at det er først efter, at de drusiske Fyrster har faaet Herredømmet,
som de blev berøvede for snarlig et Aarhundrede siden ved en Revolution, at den har faaet nogen Glans.
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Historien beretter iøvrigt, at Venitianerne drev en stor Handel der,
og det er lige saa vist, at Franskmændene havde samtidig flere betydelige Etablissementer. De venetianske Annaler beretter rigtignok ikke
gunstigt om Drusernes Regering paa det Tidspunkt, hvor de opgav
Handelen paa denne for dem saa vigtige Plads, og det er rigtigt, at alt,
hvad der var i Beirut af Handlende af denne Nation, blev dræbt paa
een Nat, men man ved ogsaa, at denne Katastrofe kom over dem mere
ved deres udfordrende Opførsel end ved Grusomhed fra Regeringens
Side, og at Franskmændene, hvem der intet var at bebrejde, levede der
i den fuldstændigste Sikkerhed indtil ovennævnte Katastrofe indtraf,
der fuldstændig ruinerede deres Handel og nødsagede dem til at trække
sig tilbage.
Men hvorfor har Franskmændene ikke paany genoptaget deres
Handel, da ordnede Forhold var indtraadte? Hvorfor har Englænderne
og andre ikke ogsaa gjort det, de kendte Pladsens Fordele? For Englændernes Vedkommende er det sikkert, at der er sket adskillige Henvendelser til det engelske Handelskompagni for at opfordre dertil, og
.at det er dets Korrespondenter i Aleppo, som i egen Interesse har af holdt det derfra, og Konsul Turner paa Cypern var bestemt paa at
etablere sig der, hvis han ikke fik dette Konsulat. Hvad Franskmændene
angaar, saa er de, der har Etablissementer i de nærliggende Byer, altfor
klare paa, hvormeget de i Beirut vilde skade dem, og det er kun Særinteresser, der faar Ørelyd i Frankrig.
Jeg havde den Ære at fremstille endel af disse Bemærkninger for
Hr. de Gahler, og jeg havde selv meddelt ham efter Efterretninger, jeg
havde faaet, at det syntes, som om den franske Konsul i Seyde, der
forstod, hvor vigtigt det var for sin Nation at sikre sig denne Handel,
var opsat paa at sende en Vicekonsul dertil, hvis Regeringen billigede
det, og at han dertil havde udset Hr. Mollet; jeg kan saaledes ikke
fatte, hvorfor Hr. de Gahler er saa indtaget mod denne By, hvis jeg ikke
vidste, at jo mere man er forsigtig og oplyst, jo mere bringes man undertiden til at være bange for alt, man ikke selv kan se.
Jeg bør uden Tvivl tilskrive det samme Princip den ringe Tilfredshed,
Hr. de Gahler viste med den Maade, hvorpaa jeg havde afhændet den
Del af Kongens Varer, som jeg havde bragt med mig dertil. Skønt der
ved Tuskhandelen, som jeg har gjort mod Ris, er en smuk Fortjeneste
paa vore Varer istedetfor det frygtelige Tab, man havde ladet os forudse,
og at Hr. de Gahler indrømmer, at den Pris, hvortil jeg havde faaet
Risen, var meget moderat, synes han ikke desto mindre urolig for Resultatet, og han gaar saa vidt, at han er urolig over, at jeg ikke har faaet
Silke for hele Partiet istedetfor Ris. Man ser deraf, hvorledes Hr. de Gahler misforstaar Sagen, thi han kunde for det første have bemærket, at
jeg kun var istand til at faa Silke for det sidste Parti af Varerne, og at
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jeg var nødt til at tage Ris for det første; det har jeg havt den Ære at
fremstille lige saa klart for ham som i den Beretning, jeg har afgivet til
Ds. Ex.; desuden hvorfor forlange, at jeg skulde have foretrukket Silke
som Retur istedetfor Ris, hvis det saa ud til, at Ris vilde give en større
Fortjeneste end Silke, hvad ikke var tvivlsomt, da jeg havde faaet den
7 a 9 °lo under Prisen andre Steder; jeg var desuden sikker paa, at
der ikke var foregaaet noget i det sidste Aar, at Priserne havde holdt
sig i samme Højde som de to sidste Aar; disse Priser var fra 18-211. t.
pr. Centner og i Beirut 7- 10; hvilken Fortjeneste maatte man da ikke
vente ? Desuden var de tyve Procent, som denne Kornsort skal betale
for Indførsel i Frankrig, rigeligt erstattede ved Assurancen, der skulde
betales, hvis Ladningen ikke var kommet under dansk Flag. Indførselsafgiften er meget større for Silke end for Ris.
Dette er Ting og Særegenheder, som Hr. de Gahler ikke kunde vide,
og som sandsynligvis vilde have forhindret hans Misbilligelse af Sagen;
det er ogsaa kun for at retfærdiggøre mine Handlinger, at jeg er saa
fri at nævne dette for Ds. Ex.
Hr. de Gahler's Frygt er heller ikke mere begrundet, naar han forudføler, at jeg har risikeret de Varer, jeg har efterladt i Beirut, og for
hvilke Hr. Mollet skal købe Returvarer. Før min Afrejse til Constantinopel havde jeg grundigt instrueret ham og vel overvejet den Tillid, der
bestemte mig til at vælge Hr. Mollet til at styre Kontoret, som jeg
mente det rigtigt at etablere der; Hr. de Gahler havde hørt paa min
Redegørelse af mit Syn paa denne Sag og var meget langt fra at misbillige det.
Skønt jeg-ikke kan vide, hvad der foregaar i Serailet, vil jeg sammenstille det ovenanførte med den Frygt, man har indgivet Hr. de Gå.hier,
at Porten skulde have i Sinde at berøve Drusernes Fyrster deres Magt
enten helt eller delvis; fordi disse Fyrster opføre sig uden Grund til
mindste Klage, har de vidst at erhverve sig de Paschaers Venskab under hvem de henhører, og de har betalt med største Nøjagtighed,
hvad de skylder Storherren. Porten ved af Erfaring, hvor farligt det er
at bringe dem til det Yderste; der kunde følge deraf at sætte hele Syrien
i Brand og lade alle de Indtægter, som Sultanen aarligt modtager, fuldstændig forsvinde; man kan selv hævde som sikkert Princip, at med dem
den har havt længe Fred, indlader Portens Ministre sig aldrig uden i
den yderste Nødvendighed i en Tvist, den være nok saa kritisk, og at de
altid vil se sig to Gange for, før de udsætter sig for at miste endel af de
Indtægter, der hører til Kejserens Kasse.
Da jeg, før jeg forlod Constantinopel, udførlig meddelte Hr. de
Gahler en detail de Planer, jeg havde med Hr. Mollet, og jeg selv havde
forberedt ham paa, at det kunde hænde, at Købmændene i Nabobyerne
saa paa det Hele med Jalousi, har jeg været meget ærgerlig over, at
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Sagen har forekommet ham saa slet, som han nu bemærker til mig;
saa lovlig og fri for Bebrejdelse, som jeg ser paa den, vilde jeg sikkert
aldrig have indladt mig paa den, hvis han havde antydet mig at have den
mindste Betænkelighed.
Skønt det danske Hof paa ingen Maade kan finde sig compromitteret,
tror jeg dog at ma,atte fremstille for Ds. Ex., alt hvad angaar Sagen,
for at De kan se, hvad De har at holde Dem til med Sikkerhed. Det er
rigtigt, at de Capitulationer, som de europæiske Nationer har med
Porten, giver hver af dem den Autoritet, som de ganske naturligt har
over de af deres Landsmænd, der etablerer sig, hvor de er repræsenteret,
og de kan altid reclamere dem, som vil unddrage sig deres Myndighed;
i den samme By søger man ikke at ansætte en Mand af en anden Nation,
som allerede er bosat der, uden Tilladelse af hans Foresatte; der er
Exempel derpaa i alle Levantens Byer. I St. Jean d'Acre, underlagt
ligesom Beirut Konsulatet i Seyde, har en Hr. Joseph Blanc, som for
nylig styrede et Handelshus for fransk Regning og gjorde det saa slet,
at de Interesserede opnaaede Kongens Ordre for hans Hjemsendelse til
Frankrig, søgt Protektion af Sverrig, som overdrog ham sit Konsulat,
i denne By, og han er stadig blevet der ladende haant om Kongens
Ordre, uden at man har taget sig det videre nær.
Efter alt dette troede jeg at kunne anvende Hr. Mollet med saa
megen mindre Indvending trods den Jalousi, jeg var overbevist om,
det vilde vække blandt hans Landsmænd, da Beirut altid har været
betragtet som en By, hvor Konsulen kun havde en ringe Myndighed,
og skønt Franskmænd til forskellige Tider havde nedsat sig der uden
at melde det, har man aldrig mødt med nogen Indsigelse.
Hr. Mollet har altid gjort sig til af en korrekt Opførsel i enhver
Henseende, og han samtykkede ikke i at træffe noget Arrangement
med mig, uden at jeg bifaldt, at han samtidig meddelte Ministeren det;
jeg gik ind derpaa med saa megen større Glæde, som han kunde bemærke
til Ministeren, at hvis han modsatte sig det, kunde Danmark, der ikke
havde nogen Undersaat, som var kendt med denne Handels Detailler,
maaske være nødt til at vælge en Undersaat af en anden Nation, som
vilde kunne give ham ligesaamegen Konkurrence i Handelen paa disse
Egne, som Danmark vilde give ham lidt, da han fik Lov at drive sin
egen. Som Følge af det her udviklede har jeg taget mig den Frihed at
bemærke, at hvis Ds. Ex. vilde henvende sig derom til Grev de Wedel
Frijs for at forhandle om Sagen med Grev de Choiseut, vilde Sagen
sikkert let ordnes til vor Tilfredshed. Det er ønskeligt, at der jo før jo
heller tages en Bestemmelse om Hr. Mollet og om Beirut.
Der er en Sag, som jeg meget beder Ds. Ex. igen at maatte henlede
Deres Opmærksomhed paa, da det er i Tjenestens Interesse. Ds. Ex.
havde ladet mig haabe gennem Hr. Wasserschlebe, at der skulde sendes
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mig et Pas for Levanten til mit Skib, med hvilket jeg er kommet til
Marseille, og som jeg havde ønsket skulde returnere strax til Beirut
for at hente, hvad der er tilbage af det, der er købt for Udbyttet af
Salget af Kongens Varer; i Tillid hertil har jeg ladet foretage nødvendige
Reparationer paa mit Skib, som jeg ellers vilde have solgt, skønt jeg
ikke kunde anvende noget andet uden stort Besvær, da jeg ikke kender,
hvad Slags Returvarer det gælder, og jeg har dertil med betydelige Udgifter forhyret en dansk Besætning til Skibet.
I fem Maaneder har Skibet ligget stille og f oraarsaget en Udgift,
som falder som rent Tab paa Tjenesten, og denne Forsinkelse foraarsager
en anden for Varerne i Beirut, som kan være nok saa beklagelig ved
mulig Prisfald for disse.
Det er derfor paatrængende, at Ds. Ex. vil have den Godhed at
sende mig nøjagtige Ordrer saavel for Skibet, som jeg smigrer mig med
at maatte overføre til Kongens Regning til den Pris, det staar mig i
med Fradrag af Udgiften for dets Vedligeholdelse, som for Passet om det
bliver sendt og endelig for Varerne i Beirut.
Der er endnu en Ordre, Ds. Ex., som jeg venter med den største
Længsel, og hvilken jeg beder Dem indstændig beære mig med saa
snart som muligt, det er Ordren om at vende tilbage; jeg har allerede
været borte i 3½ Aar, jeg ser intet her, for hvilket min Nærværelse kan
være til nogen Gavn, hvorfor jeg kun kan ønske at se Slutningen paa
min Rejse, som for mig næsten kun har været en Række Farer, Ubehageligheder og Modgang, og som kun Ds. Ex.s Beskyttelse og Velvillie
kan faa mig til at glemme.<<
Samme Dag skrev Verrayon til Wasserschlebe, at da han vidste,
at han blev bekendt med hans Skrivelse til Bernstorff, vilde han indskrænke sig til at bede ham interessere sig for og fremme de omhandlede Spørgsmaals Afgørelse og skaffe ham Ordre til at vende hjem.
Den 9 / 3 havde Bernstorff skrevet om Hr. Mollet til den danske Minister i Paris Grev de Wedel Frijs, der under 29 / 3 svarede, at han med
Iver tog sig af Sagen, men at han frygtede at møde Vanskeligheder, da
Mollet havde en tidligere endnu ikke afgjort Sag, der havde skaffet ham
Bn Uven i Marineministeriet, der var oplagt pa.a at modarbejde ham.
Hr. Verrayon arbejder påa at retfærdiggøre Hr. Mollet, hvad der synes
væsentligt for at vinde Sagen for ham.
Den 4/ 5 skrev Verrayon til Bernstorff:
>>I mit sidste Brev tog jeg mig den Frihed at bede Ds. Ex. at sende
mig Ordre til at vende tilbage til Danmark, da jeg ikke var til nogen Nytte
her, og mit Ophold foraarsagede Udgifter; jeg havde smigret mig med
snart at faa den, og det er Grunden, hvorfor jeg har opsat at svare paa
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det Brev Ds. Ex. sendte mig d. 0 / 3 , men da jeg har Grund til at tro, at
alle de Forretninger, hvormed Ds. Ex. er bebyrdet, har ladet Dem glemme
Sagen, beder jeg om Tilladelse til at minde Dem om den lige saa meget
til min egen Beroligelse som til Tjenestens Fordel.
Jeg har meddelt Grev Wedel Frijs, hvad Ds. Ex. har anmodet mig
om vedrørende Hr. Mollet, og hvad der er foregaaet mellem Hr. de Gåhler
og Hr. de Clairambault ham vedrørende, og jeg tror ikke, at den franske
Regering vil modsætte sig de Arrangementer, som jeg har truffet med
denne Købmand, efter alle de Grunde, der har berettiget mig dertil, og
som jeg har meddelt Grev Wedel Frijs; det vilde være os meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at remplacere denne Købmand, og jeg vilde
vanskeligt kunne vise nogen anden den Fortrolighed, som det er nødvendigt at vise den, som skal bestyre et Etablissement saa langt fra
Danmark.
Den Uvished, hvori vi er, tillader mig ikke at levere Ds. Ex. den
Plan, De har forlangt, angaaende det Handelsforsøg, som stedse forekommer ønskeligt at begynde, hvis vi vil bevare Etablissementet i Beirut,
da jeg ikke vilde gøre Forsøget, hvis Hr. Mollet ikke var istand til at
overtage Ledelsen; jeg er meget smigret ved de Forhaabninger, Ds. Ex.
har givet mig angaaende de Summer, jeg havde anmodet om til Forsøget, og skal gøre mit Bedste for at se dem forøgede. Jeg ser imidlertid
med Sorg, at det ikke vil være mig muligt her at skaffe de Summer, som
jeg havde smigret mig med, paa Grund af de Tab, nogle Finantsmænd
af mit Bekendtskab har haft og de umaadelige Fordele, som største Delen
af de nyskabte offentlige Effecter byde de speculerende Kapitalister.
Desuden kan den ringe Tilfredsstillelse Hr. Baur har havt af Handelsselskabets Foretagende i Forbindelse med Frygten for, at den danske Regering mod sin Villie skal blive nødt til at deltage i Krigen, ikke fremme
Sagen; hvis Forsøget kom i Gang, tror jeg ikke at faa store Sager her,
men maaske i Holland, Hamborg og andre Steder.
Hvad angaar Handelen i Beirut og de Arrangementer, jeg har truffet
med Landets Myndigheder, kan Ds. Ex. være overbevist om, at Beirut
er den af alle Tyrkiets Havnebyer, hvor vi risikere mindst, og skønt
vi ikke vil undgaa at vække nogen Jalousi, har vi intet at frygte, thi
det værste, der kunde hænde, var, at Drusernes Fyrster tilstod de samme
Privilegier, vi har, til en anden Nation, og vi vilde faa Konkurrenter der
som ethvert andet Sted.<<
Den

6

/ 6

62 skrive, Verrayon igen til Bernstorff:

>>Jeg har havt den Ære at skri:ve til Ds. Ex. for at give Dem alle de
Oplysninger, der kunde være Dem nyttige ved Bestemmelser om
Etablissementet, som jeg har troet at burde grunde i Beirut. Jeg haaber,
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at de Detailler, jeg har givet i mine Breve og i Copien af, hvad jeg havde
skrevet til Hr. Gahler for at berolige ham i de Ting, der syntes at forurolige ham, nemlig angaaende Etablissementet og største Delen af,
hvad jeg har foretaget for at sælge Kongens Varer.
Der er fremkommet nogle Klager over det Arrangement, jeg havde
truffet med Hr. Mollet, og Hr. de Gahler har troet at finde en Mangel
paa Hensyn i Sagen, men det franske Ministerium vil se anderledes
gunstigt paa Sagen og vil lade denne Købmand tjene os saalænge, det
kan forenes med hans egne Interesser; i ethvert Tilfælde er Grev Wedel
Frijs meget tilbøjelig til at tro, at det ikke vil skabe saa megen Vanskelighed som formodet, ja, at der er megen Sandsynlighed for, at Sagen
vilde være ordnet til vor Fordel, hvis man ikke vilde have min tidligere
Sag først ordnet.
Hvad denne angaar, formener jeg den snart ordnet, og at man yder
mig al Retfærdighed. Hvad end Udfaldet bliver, beder jeg Ds. Ex.
indtrængende sende mig den nødvendige Ordre for at vende tilbage til
Danmark; da det er mig udtrykkelig foreskrevet, at jeg skal vente den
her i Paris, vil jeg ikke foregribe den, men jeg har allerede i to Breve
taget mig den Frihed at bede om den, idet jeg har bemærket, at jeg intet
kunde udrette her for Tjenesten paa Grund af Forholdene i Frankrig
og i Danmark; jeg har den Ære Ds. Ex. at gentage min Anmodning, og
jeg er nødt til samtidig at anmode om at faa sendt i det mindste 2000
Rigsdaler, dels for at klare nogle mindre Forpligtelser foraarsagede ved
mit Ophold, dels til Udgifterne ved min Hjemrejse.
Det er med den største Ulyst, at jeg ulejliger Ds. Ex. med denne
Sag, men jeg føler saa megen Modgang i alt og overalt, at det er mig
umuligt andet.
Ds. Ex. vil let forstaa det, naar De husker, at Kongens Varer ikke
har kunnet skaffe mig mange Kontanter ved de faa Returvarer, der har
kunnet fremskaffes og disses Usælgelighed i Europa; Risene, som jeg har
ført til Marseille, er stadig uden Bud, skønt der ikke er andre fra Levanten
end dem, og Kvaliteten god; mine Korrespondenter haaber imidlertid,
at Markedet i Beaucaire i Slutningen af Juli skulde være gunstigt for
Salget; skulde det ikke ske, har jeg givet Ordre til, at Risene sælges ved
Auction til den Pris, der kan opnaas; det samme har jeg givet Ordre
til med lidt Returgods, der ligger i Livorno.
Da jeg har fundet det rigtigt at gøre et Forsøg i Danmark med en
mindre Del af de sidstnævnte Varer, har jeg ladet dem sende til Hr. Rutger i Altona af Mangel paa direkte Lejlighed til København; disse Sager
bestaar af tre Baller Gulvtæpper indeholdende ialt 14 Tæpper af forskellig
Længde og Bredde, 2 Baller Gedeuld tjenende til Fabrication af Hatte
og en Kasse indeholdende forskellige Stoffer fra Cypern.
Man sender endvidere fra Marseille til Hr. Rtitger i Altona, foruden
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forskellige Ting af mindre Værdi som Prøver for vor Handel, de Baller
Silke, som jeg havde medbragt fra Beirut, der ikke har kunnet sælges
i Marseille uden Tab, og som man rimeligvis vil kunne sælge i Altona
med Fordel. Skibet, som jeg har havt lang Tid i Marseille, har jeg bestemt at sende med en Ladning til Danmark, og det er med dette Skib,
at jeg for min Regning sender de nævnte Sager.
Hvad der har nødsaget mig til at foretage denne Expedition, skønt
det var min Plan at sende Skibet til Beirut, hvilket havde været heldigt for Tjenesten, er, at man havde paaskrevet Passet, at jeg var
ombord; dette kunde have ført til de største Ubehageligheder fra de
franske og engelske Corsarers Side, hvis jeg havde sendt Skibet til
Levanten; jeg frygtede, at det vilde vare for længe med at faa et nyt
Pas, og jeg besluttede mig saa meget lettere til at sende det til Altona,
som jeg haaber at være i Danmark ved dets Ankomst. Det vil herved
maaske være lett ere at disponere over alle de Ting til Handelsforsøget,
hvilket Ds. Ex. velvilligst vil give Deres Støtte, og imedens vil jeg
kunne skrive til Beirut for at klare alle de Vanskeligheder, som denne
Forsinkelse kunde skabe for de opmagasinerede Varer. Denne Expedi tion er desuden for mig saa meget ubehageligere, som den lader mig
fuldstændig blottet for Midler til mine andre Udgifter og tillader mig
ikke længere at undvære Hs. Majestæts Hjælp og Deres Protektion<<.
Den

5/

6

62 skriver Selskabet til Couturier i Constantinopel:

>>Med Forundring ser vi af Deres Breve, hvad De meddeler om de
Summer, der skyldes for Urtekramvarer og Klæde. I de foregaaende
Breve havde vi de bedste Forsikringer om, at der intet vilde tabes, og
nu kommer de sletteste Meddelelser, som vi endnu har faaet, der kun
kan bidrage til at berøve os Lysten til nye Foretagender i Deres Land.
Vi kan ikke forstaa, at De ikke kan sælge de resterende Vinduesruder
og de 25 Kasser Jernblik, da vi har givet Dem frie Hænder, og hvis ved
dettes Modtagelse, De endnu ikke har faaet dem placerede, beder vi Dem
sende dem til et andet Sted i Tyrkiet, hvor De antager dem sælgelige;
hvad Tab dette end bringer os, er det at foretrække, for at Varerne ligger
usælgelige hos Dem, og vi til Slut slet intet faar.
Se at blive færdig med de slette eller rettere altfor langsomme
Betalere og send os Beløbene.
Vi erfarer ogsaa med Sorg, at de hvide og blaa Ræve er angrebne af
Orm og usælgelige, men da vi er taaleligt vante til al Fatalitet i dette
ulykkelige Foretagende, tager vi os det ikke saa nær, som vi vilde have
gjort ved en anden Lejlighed.
Skaf os fremfor alt en Ende paa det, De kan ikke gøre os en størr1 •
Tjeneste.<<
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62 skrev Bernstorff til Verrayon:

>>Under mit Ophold i Holsten modtog jeg Deres Brev af 6/ 6 , og da
den stadige Rejsen fra et Sted til et andet i Forbindelse med mine andre
Forretninger ikke tillod mig dengang at svare, skynder jeg mig idag,
hvor jeg er tilbage i København, at udtale mig om Deres Virksomhed
for vore Interesser og de 2000 Rbdl., De beder om til Deres Hjemrejse.
Før jeg gaar over til Sagen, maa jeg bemærke, at De ikke har anerkendt Modtagelsen af min Skrivelse af 9 / 3 , skjønt jeg ikke tvivler paa,
at De har modtaget den paa samme Tid, som Grev Wedel Frijs har
modtaget den, der ledsagede Deres, vedlægger jeg dog Kopien som
yderligere Sikkerhed for at undgaa at skulle gentage, hvad jeg udtalte
om Forretningerne i Beirut og Deres Plan for Levanthandelens Fortsættelse.
Det er denne Fortsættelse, der har været det eneste Maal for Deres
Rejse, Deres Omhu og Deres Udgifter; hvis vi ikke naar den, hvis De,
før De forlader Frankrig, ikke har skaffet Kapitalen til, jeg siger ikke et
permanent Selskab, men i det mindste til et særligt Foretagende, og
hvorom De har underholdt mig i alle Deres Breve, betragter jeg som
tabt Udgifterne og Ulejligheden, som De har anvendt i denne Sag, og
Deres Tilbagekomst vil i Stedet for at opmuntre Nationen til at interessere sig for denne Handel, have paa Deres Omdømme den slette Virkning, som et forfejlet Foretagende har. Det er Dem selv, der har lagt
Planen til et sligt Foretagende; siden 1760 har De stadig talt derom,
og naar Kongen har bifaldet alt, naar jeg lover at gøre alt, hvad der
staar i min Magt for at hjælpe Dem med at udføre det, og naar jeg kun
forlanger Deres Subscriptions- eller Associations-Plan for at skaffe Dem
de 100.000 1. t., som De vil have af os, forandrer De Ide, De opgiver
alle Deres Planer, De forbliver lang Tid i Provence og Paris kun beskæftiget med Deres egne Sager og Forfølgelsen af Deres gamle Sag; endelig
taler De om at vende tilbage til København og om ny Hjælp hertil. Hvad
skal jeg slutte om denne Forandring? Jeg gentager, De har selv lavet alle
Planerne, Projectet om Deres Mission i Levanten er Deres alene, og
De ved, hvad Ulejlighed det har kostet mig at faa dem godkendte eller
bifaldede. I Deres Instruktioner er der ikke et Ord, som ikke er taget
fra Deres Memoirer, og som ikke er blevet overvejet sammen med Dem,
og nu synes De at tænke helt anderledes. Jeg kan ikke forandre Mening
saa let, og er Foretagendet besluttet, skal der arbejdes med Bestandighed
og Præcision. Jeg kan derfor ikke betragte Deres Mission som fuldført
eller være tilfreds med den og endnu mindre bede Kongen om Ordrer
for Deres Vedkommende, uden at jeg i Forvejen ved, hvad De nu mener
om den af Dem projecterede Handel paa Levanten, og om De i Henhold
til Deres Instruktioner har søgt Kapital i Frankrig, Italien og Genua
12
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for dette Foretagende. Hvorvidt er det lykkedes? og hvilke er Deres
Forhaabninger? De har selv set før Deres Afrejse herfra, at det ikke har
været Dem muligt hos vore Købmænd at finde de nødvendige Summer
for at begynde denne Handel, og De kan være vis paa, at De, hvis De
idag kommer tilbage tomhændet, langt fra at udrydde deres Fordomme
vil De forøge dem og retfærdiggøre dem i en saadan Grad, at De maa
opgive alle de Planer og Arrangementer, De har foreslaaet. Forklar Dem
om denne Sag og sig mig, om De har Deres Plan for at fortsætte Handelen
i Levanten færdig, i hvad den bestaar, og hvis De gør Regning paa vore
100.000 I. t., om De har fundet den øvrige Kapital for at begynde den,
eller om man ikke kan gøre Regning paa nogen Hjælp udefra, hvad jeg
frygter mest for Dem og mig.
De forstaar godt, efter hvad jeg her har udtalt, at det vil være
mig særdeles vanskeligt, i Særdeleshed da jeg hverken har Plan eller
Held at anføre for Deres Vedkommende, at opnaa en ny Sum paa
2000 Rbd. for Dem. Vi har aldrig gjort Regning paa saa store Forskud,
og De ved, at det er positivt sagt i Deres_Instruktioner, at i Almindelighed skal alle Udgifterne ved Deres Rejse og Deres Mission afholdes af
Udbyttet ved Salget af Kongens Varer og Retursendeisen af andre. Vi
maa holde os til denne Ordning, og jeg er mindre end nogensinde i Stand
til at afvige derfra til Gunst for Hjemkomsten fra en Rejse, som for
Alle synes saa resultatløs.<<
Købmand Rtitger i Altona indberettede d. 27 / 8 , at han fra Livorno
fra Hr. de Verrayon havde modtaget 3 Baller Gulvtæpper, 2 Baller Gedeuld, 1 Balle rødt Catungarn og en Kiste med forskellige Sager addresseret
til Hs. Ex. Grev de Bernstorff og udbad sig Forholdsordrer for denne
Sending.
Den 8 / 8 anerkender Selskabet Modtagelsen af to Vexler paa Amsterdam, hvis Beløb svarer til 2245 pj., men det ses ikke, om det er ved
Salg eller ved afgjorte Fordringer, at Pengene er indkomne.
Efter Modtagelsen af Bernstorff's Brev skrev Verrayon d.

26

/ 8 :

>>Det har været mig en dyb Smerte af Deres Excellences Brev af
at se, hvorledes De har forandret Deres Tanker om mig; hvis jeg
kun var overfor Dem i et almindeligt Subordinationsforhold, vilde jeg
tro at kunne trøste mig med min gode Samvittighed og i Særdeleshed
Visheden om ikke i mindste Maade at have vist Mangel paa Iver eller
god Villie; men den Godhed, Ds. Ex. hidtil har vist mig, og den Fordel,
jeg har havt af at kende Dem tilstrækkeligt for at skatte Værdien af Deres
Agtelse, har gennemtrængt mig med en saa intim, saa respektfuld Følelse
for Dem, at der er ingen Ulykke, som var mig mere uudholdelig end
10/
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Tabet af Deres Velvillie. Det er ikke Frygten for min Skæbne, som
aftvinger mig disse Udtryk; de er-Udbrud fra mit Hjerte, det vil sige
fra en Mand, som er Dem fuldstændig hengiven, og som altid vil sætte
mere Pris paa Deres Velvillie end paa alle de Fordele, De kunde skaffe
ham, og som ikke var Resultatet af den.
Alle disse Ytringer, som kun en Minister som De kan fremkalde
hos dem, der har den Lykke at kende Dem, vil De maaske finde altfor
familiære, men for hvilke jeg er overbevist om, Ds. Ex. ikke vil være
ufølsom; tillad mig derfor, at jeg forsøger paa at retfærdiggøre mig med
Hensyn til, hvad De har fundet at bebrejde mig i min Opførsel.
Ds. Ex. beklager Dem over, at jeg ikke har svaret paa det Brev, De
gjorde mig den Ære at skrive til mig d. 9 / 3 62. Jeg har modtaget det, og
jeg har svaret derpaa d. 4 / 5 , og jeg vedlægger en Kopi. Ds. Ex. vil deraf
se Grunden, hvorfor jeg ikke skrev før, mine Bemærkninger til, hvad
De gjorde mig den Ære at skrive og endelig mine indstændige Anmodninger om Ordre til at vende hjem; jeg ved ikke, hvad der har forhindret
mit Brev i at naa Ds. Ex., men det er sikkert, at jeg har levet længe i
den grusomste Sindstilstand, over trods mine indtrængende Anmodninger i mit første Brev, derefter i det her omhandlede og endelig i det
af 6 / 6 , hvis Modtagelse De har havt den Godhed at anerkende, at jeg intet
Svar fik hverken fra Dem eller Hr. Wasserschlebe, til hvem jeg privat
havde skrevet ved de samme Lejligheder. Ds. Ex. vil ogsaa se af mit
Brev af 6/ 6 , at jeg havde tidligere havt den Ære at skrive til Dem.
Ds. Ex. udtaler, at jeg har opholdt mig for længe i Provence og
Paris, og synes at mene, at det er mine egne Forretninger, som er Grunden dertil; jeg beder Dem erindre, at mit Ophold i Provence skyldes den
Forlegenhed, hvori jeg befandt mig ved ikke i rette Tid at have faaet
de Penge, Ds. Ex. havde sendt mig til Genua.
Hvad angaar mit Ophold i Paris, vil den Ordre om at vende tilbage
til Danmark, som jeg tre Gange indstændig har anmodet om, oplyse Ds.
Ex., at det er mod min Villie, at jeg er forblevet her til nu, og jeg har ikke
kunnet gøre det for mine egne Midler; jeg har intet eller næsten intet
opnaaet med Hensyn til Fonds for vor Handel paa Levanten, hvilke jeg
havde haabet at kunne skaffe; det er imidlertid sandt, at med denne
Sagernes Tilstand, syntes min Pligt at byde mig, skønt til ingen Nytte
for Tjenesten, at blive her; jeg har intet forsømt for at klare den Affære,
som særlig interesserer min Ære, og det vil bidrage meget til min Lykke,
hvis der ydes mig Retfærdighed.
Jeg forstaar af den Maade Ds. Ex. har gjort mig den Ære at skrive
til mig, at jeg maaske ikke skulde være blevet her saa længe, og at skønt
min Instrux foreskriver mig det modsatte, skulde jeg uden Tvivl have
tænkt som saa, at Deres Ordrer var saalænge om at naa mig, og mit
Ophold her blev til ingen Nytte for Tjenesten. Jeg haaber, at min Iver
12•
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i saa Henseende vil vise, at det er kun, fordi jeg troede at handle mod
min Pligt, naar jeg ikke før er vendt tilbage til København. Jeg vil gøre
det nu uden Ophold, og hvis der gaar et Par Dage, er det kun for at
træffe Arrangement for Udgifterne ved min Rejse.
Hvad angaar de Fonds, som Ds. Ex. ønskede jeg skulde finde i
Udlandet, har jeg allerede i Brev af 4'5 berørt de Hindringer, jeg har mødt
i denne Sag; jeg maa oplyse, at disse Hindringer stadig er de samme i
Paris, men at der kan ventes at finde Fonds, naar Freden er sluttet;
det vil være vanskeligt idag at finde noget nævneværdigt for hvilket
Foretagende, det skulde være, ved den store Agio ved de offentlige
Papirer, der bydes dem, der vil anvende deres Penge dertil, og dettes
Indvirkning paa de andre Kapitalister; naar jeg ikke har ment at virke
derfor i Genua eller Italien, er det fordi, at man havde meddelt mig, at
den danske Regering søgte forskellige Laan, og Sandsynligheden for et nær
forestaaende Brud med Rusland, der kunde skade vor Handel. Den Forandring, der er foregaaet nu, kan kun formindske Vanskelighederne, især
i Genua, hvor man var meget tilbøjelig til at interessere sig for min Plan
for tre Aar siden, og jeg er overbevist om, at med de Fonds jeg kunde
rejse til det nu gældende Foretagende i Forbindelse med de Fonds
Ds. Ex. har stillet mig i Udsigt, kunde vi let sætte det i Scene i sin hele
Udstrækning; men da det, som jeg har foreslaaet, og som Tjeneoten
fordrer, forudsætter Understøttelse af Etablissementet i Beirut, finder
jeg det ikke fornuftigt at begynde Sagen, før vi ved, hvad sikker Besked
vi har om Hr. Mollet, som jeg betragter som uundværlig for Etablissementet, og uden hvem jeg ikke vilde vove at indlade mig paa Foretagendet
eller opfordre Nogen dertil.
Ds. Ex. har set af den Memoire, som jeg i sin Tid leverede til Hr. Grev
de Wedel Frijs, hvor meningsløst og paa en vis Maade fornærmende for
os, hvis denne Købmand blev forhindret i at fortsætte sin Tjeneste;
det er allerede længe siden, at denne Memoire blev overrakt den Minister,
som har Levant-Departementet, men intet Svar er kommet, skønt Grev
de Wedel Frijs har ventet det hver Dag. Jeg haaber det snart kommer,
og saadan som vi ønsker det, for at vi ikke skal have for den Sag at være
nødsaget til at nedlægge et af de i enhver Henseende fordelagtigste
Etablissementer, som vi kunde anlægge i Levanten.
Langt fra at have forandret min Mening om dette Foretagende og
gøre de Forandringer, som Ds. Ex. synes at beklage sig over for mit
Vedkommende, beder jeg Dem meget at erindre, at jeg aldrig har skrevet
noget til Dem, der kunde tyde derpaa, og at jeg tvertimod i mit Brev
af 6fo har haft den Ære udtrykkeligt at melde, at jeg for at lette Udførelsen, manglende Pas til mit Skib for Levanten, sendte det til Altona
for der at være klar, hvis Foretagendet kom i Gang.<<
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Samme Dag skriver Verrayon til Wasserschlebe om, hvor bedrøvet
han er over Bernstorff's sidste Brev, og ligesaa ondt har det gjort ham,
at W. ikke ved den Lejlighed har sendt ham blot to Ord; han haaber,
at det ikke betyder, at W. ikke stadig bevarer sin Interesse for ham
og beder ham sørge for, at Bernstorff gør sig godt bekendt med hans
sidste Brev.
Den 16 / 9 skriver Verrayon, at han i Henhold til sit sidste Brev
rejser, saa snart han bliver klar; de nødvendige Rejsepenge er det lykkedes ham at skaffe. Han længes efter at fremstille sig for Bernstorff,
hvem han haaber har bevaret sin Velvillie for ham.
Han skriver ligeledes til Wasserschlebe meget tilfreds over, at Hertug Choiseul har meddelt ham, at han var fuldstændig retfærdiggjort
i Sagen om hans Udtræden af fransk Tjeneste; han haabede, at Wedel
Frijs vilde indberette til Bernstorff, hvad der var foretaget i Sagen
Mollet. Han længes meget efter at komme hjem for at erfare sin Skæbne
efter nu i fem Aar at have været i Kongens Tjeneste.
Den 9/ 10 62 ankommer Verrayon til Hamborg, hvorfra han 12/ 10
skriver ti Bernstorff:
>>Jeg ankom her for tre Dage siden; mit derangerede Helbred har
holdt mig i Sengen til igaar; jeg har strax benyttet Tiden til at underrette mig om Udsigterne for de Varer, jeg har sendt hertil for Kongens
Regning; jeg formoder efter de Oplysninger, jeg har indhentet, at den
største Del vil blive solgt her med Fortjeneste, men det kan kun ske
langsomt, hvorfor jeg havde Lyst til at lade Halvdelen gaa til København for at fremskynde Salget og gøre Forsøget i vor Hovedstad; det
er rimeligt at antage, at de smaa Fodtæpper vil finde hurtig Afsætning,
hvis det ikke behagede Hs. Majestæt at beholde det Hele for sit Palæ;
jeg vil imidlertid intet foretage, før jeg mundtlig har confereret med
Ds. Ex.
Jeg har send~ Prøver af forskellige Varer fra Levanten, som jeg
senere vil lade gaa til København; jeg tror at maatte forsikre mig om,
hvad Lethed og Fordel der vilde være ved at afsætte disse Varer her;
det vil tage mig nogle Dage, men jeg skal søge at paaskynde Sagen
saa meget som muligt, dog kan jeg ikke undgaa at blive her saa længe,
at Ds. Ex. kan sende mig eventuelle Ordrer.
Jeg kender ikke de københavnske Købmænds og Kapitalisters Dispositioner med Hensyn til Handelen paa Levanten, men jeg tror med
Fornøjelse at bemærke hos flere i Altona, at de vilde være meget disponerede til at indlade sig, hvis de blev opfordrede dertil. Jeg skal yderligere sondere disse Dispositioner under mit Ophold her, og jeg er saa
meget villigere til at styrke dem, som jeg er overbevist om, at Altona
er uendelig mere gunstig end København for at drive denne Handel.<<
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Paa dette Brev svarede Bernstorff d.

19 /

10 :

>>Jeg lykønsker Dem til Deres Ankomst til Hamborg, og jeg haaber,
at Opholdet der vil bidrage til Deres fuldstændige Helbredelse.
Jeg bifalder fuldstændig de Grunde, der holder Dem tilbage i Hamborg, og jeg er glad ved at se af Deres Brev, at De finder Disposition
hos flere Købmænd i Altona til at gaa ind paa Deres Syn paa den levantiske Handel. Dyrk disse Dispositioner, de vil være saa meget mere
nødvendige, som København alene ikke vil levere Dem de nødvendige
Midler til at drive denne Handel; alt hvad De kan haabe at samle her
for' Deres Project bliver 20-25,000 Rbd.
Hvad angaar de Varer, som De har sendt fra Livorno til Altona,
ved jeg ikke bedre end at overlade deres Fordeling til Dem. Jeg er
uvidende om, hvoraf de bestaar, om de passer os, og til hvad Pris de
skal sælges. Hr. Rutger har skrevet meget løseligt derom for nogen
Tid siden.<<
Den

9/

11

skriver Verrayon til Bernstorff:

>>Jeg har modtaget Ds. Ex.'s Brev af 19/i 0 ; et Tilbagefald, som jeg
har havt siden da, og som har været alvorligere end mit første Ildebefindende, har ikke tilladt mig endnu at rejse til København, men da
jeg er næsten helt helbredet, haaber jeg afgjort at rejse i Løbet af denne
Uge, saaledes at jeg haaber uden Hindringer om 10 eller 12 Dage at
have den Ære mundtlig at aflægge Beretning for Ds. Ex.
Skønt mit Helbred ikke har tilladt mig at beskæftige mig saa
meget som ønsket med Oplysninger, der interesserer vor Handel paa
Levanten, har jeg forsøgt at skaffe mig de væsentligste, og jeg haaber,
at hvis det ikke lykkes mig at være nyttig for Nationen, vil det ikke
blive af Mangel paa Indsigt.
Jeg har ogsaa forsøgt at dyrke de Dispositioner til at drive Handel paa Tyrkiet, jeg har truffet hos flere Købmænd i Altona, og jeg har
Grund til at tro, at de vilde være meget villige, hvis Ds. Ex. vilde opfordre dem dertil, thi uden det kan jeg ikke skjule for mig selv, at min
Egenskab af Fremmed svækker meget den Tillid, som Sagen i sig selv
kunde indgyde, i det mindste gælder det dem, for hvem jeg ikke kan
gøre mig forstaaelig, ved ikke at kunne tale deres Sprog.
Jeg tager mig den Frihed at sende Ds. Ex. en Kasse indeholdende
36 Flasker Vin fra Levanten og 12 Halvflasker Fleurs d'Oranges fra
Syrien, som jeg beder Ds. Ex. at modtage; hvad Vinen angaar, da har
den havt en betydelig Lækage paa Vejen fra Marseille hertil, da den
er faldet saa meget i Kaptajnens eller Matrosernes Smag.
Samtidig sender jeg til København to store Kasser indeholdende
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Prøver af Ud- og Indførselsvarer for Levanten, Prøver paa alle de Ting,
som jeg mener, vi maa skænke vor Opmærksomhed.<<
I Begyndelsen af December ankom Verrayon til København.
Ved hans Ankomst til København ophører delvis hans Korrespondance med Bernstorff; om dennes Modtagelse af V. foreligger ikke noget,
men meget begejstret har den neppe været. Bernstorff kunde ikke opgive Planen om en Levanthandel, levede formentlig stadig i det Haab,
at noget skulde dukke op, saa Planen kunde realiseres, og har sikkert
givet Verrayon et Svar, der hverken var Ja eller Nej; man ser ogsaa,
at B. som Regel nægter sig hjemme, naar V. søger ham, hvad ligeledes
hans Ven Wasserschlebe gør.
Imidlertid har Verrayon og Munch fundet hinanden og med Held
paavirket Bernstorff om Dannelsen af et nyt Handelsselskab, hvilket
med hans Ideer i saa Henseende var let nok trods Gahler's Breve og
det triste Udfald af det første Forsøg, som Bernstorff kendte saa godt
som nogen. Verrayon og Munch faar Ordre til at fremkomme med et
Forslag til den bedste Maade at skabe en solid og fordelagtig Handel
paa Levanten.
Til Gahler skriver Bernstorff:
»Jeg vil skænke Verrayon's Rapporter al den Tid og Opmærksomhed som er mulig og skal derefter overveje med Dem, hvad der kan gøres
for at skabe en solid Handel paa Levanten for Staten og Nationen.
Jeg erindrer, at De for fire Maaneder siden har anmodet om Ordrer
angaaende Sager tilhørende Kongen, som Hr. de Verrayon under sin
Fraværelse havde adresseret til Dem. Da han nu er kommet tilbage,
har Kongen overdraget ham selv at tage sig af dem, og jeg beder Dem
rette Dem efter, hvad han i saa Henseende ønsker.<<
Den 28 / 12 sender Verrayon Wasserschlebe Kvittering for Vexler til
Beløb af 6467 Rbd., modtagne fra Bernstorff og anviste paa Hamborg.
Før sin Ankomst til København havde Verrayon udarbejdet den
følgende Fremstilling af sin Etablering af Hr. Mollet i Beirut:
>>Hr. de Verrayon, dansk Handelsintendant, er blevet overdraget af
sin Regering at besøge de forskellige Byer i Levanten for at erhverve
sig den nødvendige Erfaring og Kendskab for Grundlæggelsen af Handel
med Tyrkiet og træffe de Arrangementer, som han ansaa i Sagens Interesse; han har ment det hensigtsmæssigt at skabe et Etablissement i
Beirut og ordnede sig derom med Drusernes Fyrster, som er Herrer over
denne By.
Efter den Traktat, han havde sluttet med disse Fyrster, blev det
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ham uundgaaeligt ikke at forlade nævnte By uden at efterlade En, der
varetog Danmarks Interesser, og som han samtidig kunde overdrage at
skaffe betalt en tyve Tusind pj., der havdes tilgode for Varer solo-t
.
o e
paa Tid, og som var Resten af de Varer, Regermgen havde betroet ha:rn
til Forhandling under hans Rejse.
Da hertil fordredes en Mand, der var local kendt og fortrolig rned
Landets Skikke, og da V. var født Franskmand, var det rimeligt hertil
at udse en Franskmand, og han engagerede Hr. Mollet, der var født i
Marseille og drev Handel i Seyde for en fransk Købmands Regning, til
at forestaa det danske Etablissement.
Hr. Verrayon var ikke uvidende om, at i Almindelighed var Undersaatter af de christne Magter, der havde Traktat med Porten, og som
vilde nedsætte sig i en By i Levanten, stillede under den øverste Myndighed fra deres Regering i den paagældende By; man kan overbevise
sig om, hvor langt det har ligget fra Hr. Mollet paa nogensomhelst
Maade at krænke denne Bestemmelse ved det Brev, han har skrevet
til den franske Marineminister, og hvoraf Hr. Verrayon havde taget en
Genpart for Tilfælde af opstaaende Vanskeligheder.
Men foruden, at han stolede paa de Motiver, han havde handlet
efter, formodede Hr. Mollet, at Beirut kunde være en Undtagelse fra
Reglen, da der hverken var Fremmede eller Konsul , og at det kun gjaldt
Personer, der var i en anden Nations Tjeneste, og at deres Opførsel
ikke mere kunde compromittere den, de oprindelig tilhørte; Hr. de Verrayon havde i det mindste havt Lejlighed til at iagttage en Uendelighed af lignende Tilfælde i flere Byer i Levanten, hvoraf et endnu er
tilstede i Departementet Seyde, nemlig i St. Jean d'Acre, hvor Joseph
Blanc nu er svensk Vicekonsul, skønt han før var fransk Købmand, og
at han havde opført sig saa slet, at den franske Regering havde givet
Ordre til at hjemsende ham fra Levanten, før han traadte i svensk
Tjeneste.
Det synes desuden, at hvad angaar Beirut, har det altid staaet
Franskmænd frit for at tage dertil uden Tilladelse af Regeringen eller
Handelskammeret i Marseille, som har Inspektion i den øvrige Levant;
der var ganske rigtig i Beirut for ikke længe siden en Hr. Bourraset,
som før havde været bosat i Seyde; for nylig havde han forenet sig
med en anden Franskmand, fir. Gal, som havde i lang Tid været Købmand i Tripoli, denne sidste var oven i Købet overdraget Vicekonsulatet
for Ragusa, og det er kun to Aar siden, at han er død; der er endelig
endnu i denne By Hr. Beraud, forhen fransk Købmand i Seyde, som
trak sig tilbage for omtrent ti Aar siden for at unddrage sig sin Regerings
Ordrer.
Det vilde neppe være rimeligt, efter de her nævnte Exempler,
at Hr. Verrayon's Valg af Hr. Mollet til at bestyre Etablissementet
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kunde betragtes som fornærmelig for den lovmæssige Autoritet, som
Repræsentanter for de forskellige Lande har over deres Landsmænd i
deres By, heller ikke at denne Købmand skulde blive forulæmpet af
sine tidligere lokale Foresatte, især da han havde havt Hensigten at
melde den franske Konsul i Seyde, at han havde modtaget Stillingen,
fordi han antog, at det ikke var imod Bestemmelserne, og at han samtidig haabede, at Ministeren, til hvem han havde skrevet, ikke vilde gøre
Indvending.
Imidlertid trods dette har den franske Konsul i Seyde, der til en
Begyndelse ikke syntes at have noget at bemærke til Sagen, i sit Svar
desangaaende til Hr. Mollet, taget Sagen saa alvorlig, at han har skrevet
til Hr. Gå.hier, Danmarks Gesandt i Constantinopel, at hvis den danske
Regering ikke strax fratog Hr. Mollet det Hverv, Hr. de Verrayon
havde givet ham, og som havde kaldt ham til Beirut, vilde han anvende Magt og lade sig ham udlevere som en Person, der ikke paa nogen
Maade kunde unddrage sig hans Myndighed.
Man kunde vente, efter . det Venskab og gode Forstaaelse, deraltid har hersket mellem de to Hoffer, og da Hr. Verrayon ikke harvillet handle mod de Prerogativer, som Franskmændene nyder i Levanten, at den franske Regering vilde give Konsulen i Seyde Ordre til
at være lidt mindre ivrig og lade Hr. Mollet i Beirut nyde den samme
Fred, som saa mange Franskmænd, der har trukket sig tilbage dertil med mindre Hensyn og Ærbødighed for deres Overordnede end
Hr. Mollet har udvist, har nydt og nyde. Danmark kan ikke hæve de
Engagementer, som Hr. Verrayon har truffet med denne Købmand
uden store Ulemper.
Man maa dertil ikke glemme, at den franske Konsul har gjort et
særligt stort Nummer af, at Hr. Mollet, før han modtog Engagementet,
ikke havde søgt den Købmands Samtykke, hos hvem han arbejdede,
og han har insinueret, at han ikke havde ordnet sine Sager hos nævnte
Købmand, før han forlod ham.
Det er sandt nok, at Hr. Mollet ikke har kunnet forudse denneLejlighed til at forbedre sin Stilling, men han kunde ikke udsætte at
modtage den uden at risikere at miste den, da Hr. Verrayon kunde
tilbyde den til en anden, og Mollet var saaledes forhindret i at meddele sin Beslutning, før han forlod Tjenesten, og Købmanden synes ikke
at være fremkommen med den mindste Klage.<<
Den

11 /

12

skriver Verrayon til Bernstorff:

>>Jeg havde den Ære at være hos Dem to Gange igaar, og jeg tillader mig igen at søge Dem strax for at erfare, om der er taget nogen
Bestemmelse om de Fonds, som jeg behøver for at sende et Skib til
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Syrien for at hente, hvad der er tilbage af Kongens Varer. Ds. Ex.
havde ladet mig haabe ikke alene et gunstigt Svar paa min memoire,
men at jeg skulde faa det saa tidligt, at jeg kunde benytte denne Post
for at sende de nødvendige Ordrer til Altona. Jeg vilde være Dem meget
forbunden, hvis De vilde tilstaa mig et Kvarterstid om mulig før Middag,
for at jeg kunde forhandle derom med Dem, og hvis Deres Tid ikke
tillader det, beder jeg Dem idetmindste være saa venlig at meddele
mig, hvad jeg har at holde mig til, for at jeg kan arrangere mig derefter.<<
Det er vel Lvivlsomt, om han har faaet Svaret saa omgaaende,
som han ønskede, men i ethvert Tilfælde har Kongen tilstaaet ham
8000 Rbd., og den 24 / 12 skriver han til Wasserschlebe:
>>Jeg tillader mig at meddele Dem, at jeg har øjeblikkelig Brug for
2000 af de 8000 Rbd., som Kongen har tilstaaet mig til Reparation og
Udrustning af Skibet, og jeg vilde være Dem meget forbunden for at
ordne Sagen med Hr. Fabritius og samtidig meddele ham, at det uden
Hindring kan vente sex Uger med de resterende 6000 Rbd.<<
Fra d. 'J!j/12 62 foreligger imidlertid allerede V. 's Kvittering for
6067 Rbd.
Fra det franske Konsulat i Seyde modtog Regeringen i Slutningen
af Juni Meddelelse om, at Hr. Mollet d. 12 / 4 havde hængt sig i Etablissementets Bygning i Beirut, men ingen Oplysning gaves om den mulige
Grund til Selvmordet; der medfulgte en fuldstændig Opgørelse af alt,
hvad der efter Selvmordet var fundet i Etablissementet, som var blevet
forseglet; i rede Penge fandtes 700 pj. Denne Efterretning kom Ver.rayon som en stor Ulykke, navnlig i det Øjeblik.
Den 29 / 6 skrev Verrayon til Wasserschlebe·:
>>Jeg har den Ære at tilstille Dem fem Opgørelser modtagne fra
Hr. Mollet kort før hans Død; De vil heraf se, hvorledes det stod til
.med den Del af Kongens Varer, som jeg havde betroet ham.
De to første gør Rede i største Detail for det Parti Klæde og Silkestof, han havde faaet af mig, med Anførsel af Salg under hans Kaution;
de indeholder endvidere Noter over forskellige Rester af Klæde, som
Hr. Mollet ligeledes kunde disponere over.
Den tredie er en Generalliste over alle Sager tilhørende Hs. Majestæt, som jeg havde overladt Hr. Mollet, paa hvilken er opført foruden
de ovennævnte Sager 560 Pakker Ris uden Værdiangivelse og 5000 pj.
i Vexler paa Hr. de Gahler, over hvilke Hr. Mollet senere har meldt
.mig at have disponeret i Januar og Februar 1762.
Den fjerde er en Fortegnelse over nogle Stykker Klæde og Silke-
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stof, som Hr. Turner, der fungerer som dansk Konsul paa Cypern, havde
sendt efter min Tilbagekomst til Europa, hørende til den Del af Kongens Varer, som jeg havde givet denne Konsul ved mit Besøg paa Cypern.
Den femte er Opgørelse af 20 / 2 1762 af den Anvendelse, Hr. Mollet
havde gjort af de paa nedenstaaende Liste (mangler) opførte Sager med
Angivelse af Køber og Salgsbetingelser.
De vil af denne Opgørelse se, at der til Drusernes Fyrster kun er
solgt for 2000 pj., hvortil Hr. Mollet havde føjet 2000 pj. for at faa
Silke for den samlede Sum til Dagens Pris.
De to Summer, der tilsammen udgjorde 4000 pj., var for lille et
Beløb til, at Hr. Mollet skulde gøre sig nogle Skrupler, selv om Fyrsterne ikke skulde være nøjagtige med Leveringen af Silken og samtidig
for lille til, at Fyrsterne ikke skulde opfylde deres Forpligtelse ved den
Lethed, de havde i at betaJe af deres egen Høst.
Man kan ikke gaa ind paa, som nogle har villet insinuere, at Fyrsterne skulde have følt sig forurettede ved den Pris, hvortil Hr. Mollet
havde solgt sine Varer; thi foruden, at de havde næsten et Aar for at
verificere Prisen og bedømme Kvaliteten, viste han ved Salgslisten, at
vort Klæde, som de havde faaet for fire Pjastres pr. pie, var solgt til
Købmænd paa Stedet for fire og en halv, ja selv fem pj. pr. pie, hvem
man ikke vilde miskende for ikke at forstaa sig paa denne Sort Varer.
Den nævnte Acton Jamati, som opføres som Debitor for 5000 pj.,
er en kristen Maronit, etableret nær ved Beirut, og den solideste Købmand i hele Omegnen, bekendt for sin Hæderlighed som Handlende.
Størstedelen af de andre Debitorer er mig ukendte, men jeg tror dem
solide nok i Forhold til den Kredit, Hr. Mollet har givet dem, og hvis
alt ikke allerede ikke er indgaaet, vil der ikke være meget at risikere.<<
Det foranomtalte Forslag fra Verrayon og Munch havde som nævnt
vundet Bernstorff's Bifald, og de havde faaet Ordre til at udarbejde
en paa Forslaget grundet Plan til Oprettelsen af et >>Handelsselskab paa
Levanten<<. Planen blev approberet og offentliggjort d. 7 / 9 63, og Foretagendet udbudt til offentlig Subscription.
Planen gik ud paa at danne et Handelsselskab, der ved Subscription
skulde faa en Kapital af 300,000 Rbdl. fordelt paa 1000 Aktier; i Smyrna
og Beirut skulde der oprettes Etablissementer, der fremhævedes de Privilegier, Verrayon havde i sidstnævnte By, og Kongen garanterede
Interessenterne 5 °lo af den indbetalte Aktiekapital. Selskabet skulde
ledes af en Direktion bestaaende af 4 Købmænd, skuld~ have en Minister
som Formand og fik Sæde i København.
Erfaringen skræmmede, der tegnedes en Ubetydelighed, og et halvt
Aarstid efter hørte man ikke mere Tale om Projektet.
Paa en Forespørgsel fra Wasserschlebe svarede Verrayon d. 12/ 7 :
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>>Hvis Levantkompagniet vil oprette sit Kontor i Beirut, formoder
jeg, at foruden den Person, som bliver overdraget dets Forretninger,
vil det være uundgaaeligt at have en dansk Konsul der, som bliver
stillet saaledes, at han nyder den samme Anseelse som de franske Konsuler nyder i disse Egne og derved sikre vor Nation, vor Handel og
vort Flag hele den Beskyttelse, der vil være nødvendig i alle de Tilfælde af Forlegenhed og Forviklinger, dels hvad Forretningerne angaar,
hvorfor disse er meget udsatte i Tyrkiet, dels for de Hindringer, Jalousien
altid skaber et nyt Handelsforetagende.
Det vilde uden Tvivl være naturligt, om Handelen afholdt de Udgifter, som dette medfører, og De ved, at det fra første Færd havde
været Meningen; men efter nøjere Overvejelse vilde man ikke reducere
Chancerne for en Handel, for hvilken det var af Vigtighed at lykkes,
og da Hs. Majestæt, efter hvad der er mig forsikreL, har paataget sig
den største Del af Udgifterne angaaende Konsulat og Protektion af det
Afrikanske Kompagni, forekommer det mig højst ønskeligt, saavel i
Sagens lnLeresse og til Betryggelse for Aktionærerne, om Hs. Majestæt
i Konsekvens deraf vilde vise Levantkompagniet den samme Gunst.
De nødvendige Udgifter ved Varernes Forhandling maa afholdes
af KompagnieL, og hvad de øvrige Udgifter angaar, maa bemærkes, at
en Købmand, som expatrierer sig til Lande som Tyrkiet, maa have
Sikkerhed for at skabe sig en rimelig Formue i Løbet af ti Aar og,
ifølge sin Stilling i et Land som Tyrkiet, samtidig leve standsmæssigt;
det er Skik og Brug for alle Nationer, som er etablerede der, og det er
selvfølgelig en uundgaaelig Regel for os. Det er i denne Henseende som
i saa mange andre en Ulykke, at Hr. Mollet er død, thi han levede
meget beskedent og havde en mindre Ærgerrighed end mange andre;
vi vilde sikkert være blevne behandlede af ham bedre, end man kan
vente sig af enhver anden.
Hvad Konsulat-Lønninger angaar, da har de fleste Nationer som
handler paa Levanten, den Regel at hæve i det mindste 3 °lo af Værdien
af alle Varer til Europa, og nogle hæver indtil 5 °lo• Frankrig hører til
de første, og da jeg kender mere til dettes Administration end til de
andres, og da det er den eneste, som driver en betydeligere Handel paa
denne Kyst, mener jeg ikke, man kan gøre bedre end til en vis Grad
at rette sig efter Frankrig.
Som Havneafgift erlægges 1½ °lo af Værdien af Ud- og Indførselsvarer.
Franskmændenes Handel paa Syriens Kyst fra Jaffa til Tripoli andrager aarlig for 3-4 Millioner I. t. for Udførsel og c. 1½ Million for
Indførsel.
I Marseille har man en Afgift paa 3 °lo af Værdien af de udførte
Varer, af de samme en Afgift af 21/z °lo kaldet Cotima og endelig til
Hospitalet en Afgift af 1 °lo•
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Havneafgiften tjener foruden til Afholdelsen af de almindelige
Konsulatudgifter til Gaver, til Løn for en Læge, to Tolke, de nødvendige Janitscharer, Konsulatkapellet, to Dørvogtere og to eller tre Tjenere til Konsulens Raadighed. Havneafgiften løber i den Egn her behandles op til 30,000 l. t. og er neppe tilstrækkelig til Udgifterne og
afhænger af de Udgifter, man er udsat for, snart i een, snart i en anden
Havn, enten ved flere af deres Guvernørers Havesyge og Tyrani eller
ved Europæerne, der er ret talrige og giver Anledning ved slet Opførsel.
Den Konsulatafgift, der haves i Seyde, og som er 3 °lo af Varernes Værdi paa Stedet, tjener til at betale Konsulen og hans Chanceliers Lønning, to Tolke og to J anitscharer tilligemed disse sidstes Logi
og nogle Gaver efter gammel Skik; disse Udgifter sluger langt fra hele
Indtægten, og det overskydende anvendes til Konsulater, som ikke har
tilstrækkelige Indtægter, som de i Barbariet og nogle i Tyrkiet.
Cotimo-Afgiften er kun indført for at skaffe en betydelig Indtægt
til Godtgørelse af den Skade, som Duquesne havde foraarsaget ved at
bombardere nogle tripolitanske Korsarer i Scio's Havn og derved beskadiget Byen betydelig, hvilket skete omkring 1680; skønt denne Skat
for lang Tid siden har tilfredsstillet det Behov, der fremkaldte den,
bestaar den endnu, og det fra Konsulatunderstøttelsen overskydende
anvendes til forskjelligt som Vedligeholdelse af Kajerne i Marseille.
Naar man ser Franskmændenes Praxis i disse Henseender, og naar
man husker, hvad Kongens Ædelmodighed har bragt ham til at yde
det Afrikanske Kompagni, saa synes mig følgende det mest passende
for den øverste Ledelse i Beirut : at Hs. Majestæt tilstod aarlig Konsulen en Løn af 1000 Rbd., Tolken 500 Rbd. og en Chancelier 500 Rbd.;
de to sidste skulde aarlig betale 180 Rbd. for at spise ved Konsulens
Bord.
Da denne Betaling langt fra vilde være tilstrækkelig til Konsulens
Tjeneste og Underholdning, skulde han oppebære en Afgift af 2 °/0 paa
alle de Varer, der udførtes fra hans Omraade, som passende kunde bestemmes til Syrien, Cypern og Ægypten, mod at han forhandlede om
denne Afgift med sine Substituter i de paagældende Havne, og at det
kun vilde være rimeligere, at det var ham, der indstillede dem til Regeringens Udnævnelse, end Ministeren i Constantinopel, der ikke kan have
det Kendskab til Personer og locale Forhold som han; Valget kunde
jo endelig forelægges Ministeren til Udtalelse.
Det synes ønskeligt, at Konsulen er personligt interesseret i Handelens Fremgang, og at han samtidig har en fast Løn, for at han ikke
er altfor afhængig af Tilfælde, saasom Forlis, daarligt Salg, Handelsafbrydelser ved Krig o. s. v.; det er derfor, at man har anmodet om
1000 Rbd. Pension eller Understøttelse af Kongen; til samme Tid skulde
Konsulen have 2 °lo af alle Udførselsvarer. Hvis man sætter Kompag-
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niets Handel til 120,000 Rbd. om Aaret, vil det blive 2400 Rbd. og med
de 1000 Rbd., som Kongen skulde give, vil det yde tilstrækkeligt til
hans Bordhold, som skal være standsmæssigt og er overordentligt dyrt
i Beirut, til at underholde en Læge, 2 J anitscharer, hans Tjenere og
hans andre Udgifter, saavel ligeoverfor Indbyggerne som for hans øvrige
Fornødenheder.
Ved at fastsætte en Afgift paa 3 °lo istedetfor 2 °lo, vilde Kongen
slippe for de 1000 Rigsdaler, vi har ansøgt om, og det synes at klare
ogsaa det øvrige; men skønt at det maaske vilde være en Overbebyrdelse for Kompagniet, er det bedre i enhver Henseende, at Konsulen
og de andre Officerer ikke er udsatte for uundgaaelige Udgifter ved tilfældige Omstændigheder.
Foruden disse Udgifter maatte der endnu en Tolk og en Underofficer til Polititjeneste og anden Tjeneste, som en Nation i Levanten
behøver, dertil endnu deres Logi saavelsom de uundgaaelige aarlige
Gaver. Jeg sætter Tolkens Løn og Bordhold til 400 Rbd., Politiunderofficerens Lil 300 Rbd. og 7- 800 Rbd. til Gaver og andre Tjenesteudgifter. Fastsætter man det Hele til 1500 Rbd. og stadigt gaar ud fra,
at vor Nations Handel andrager 120,000 Rbd. om Aaret, synes det at
1 ½ °lo vilde være tilstrækkeligt.
Disse Afgifter er sikkert mindre end en hvilkensomhelst anden
Nations og tilfredstiller ikke destomindre alt.
Jeg maa endnu tilføje, at Kohsulen maa her uundgaaeligt have en
Tolk i de orientalske Sprog, naar man har en fast Handel i Tyrkiet,
som man har i Marokko.
!øvrigt vil De hos mig altid finde den bedste Villie, man kan forlange, men jeg vil ikke forpligtige mig, før jeg har noget bestemt at
holde mig til; jeg har allerede haft den Ære i sex Aar at være i Hs.
Majestæts Tjeneste uden endnu at vide, hvad jeg har at holde mig til.
Jeg har den Ære at vedlægge et Brev fra Hr. de Gahler med en
Notits, den danske Konsul paa Cypern Hr. Ludner havde sendt ham om
Hr. Mollet's Død. Hr. de Gahler synes stadig mere overbevist om, at detLc
Dødsfald kun skyldes alt, hvad han havde forudsagt af skrækkeligt om
Etablissementet i Beirut; jeg vil argumentere i modsat Retning; jeg
sender Dem et Brev, som Hr. Jonquiere, fransk Købmand bosat i Beirut i 30 Aar, sender mig om den samme Sag, som viser, hvor uheldig
Hr. de Gahler tager saavel denne Begivenhed som Etablissementet i
Beirut. Jeg beder Dem forelægge Hs. Ex. de Bernstorff dette Brev.<<
Et Par Dage senere skriver Verrayon til Wasserschlebe, at den
unge Mazar, der remplacerer Munch under hans Bortrejse, har meddelt ham, at der allerede er et Antal Subscribenter, og at det derfor
gælder at have en Fortegnelse til at vise Publikum.
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>>Trods den Frygt jeg har for at ulejlige Ds. Ex. ved altfor ofte at
minde Ds. Ex. om min Situation, og hvor nødvendigt det er for mig,
at Hs. Majestæt snarest afgør min Skæbne, er jeg tvungen til endnu
idag med større Indstændighed end nogensinde at bede om Deres Protection. Ds. Ex. ved, hvormeget al den Modgang, jeg har havt i lang
Tid, faar mig til at ønske det, selv uafhængigt af den Interesse jeg vilde
have uden det, men der er lige hændet mig noget, som sætter mig i
den skrækkeligste Forlegenhed, hvis Hs. Majestæt ikke endelig vil have
den Godhed at sikre min Stilling saavel for Fremtiden som for Fortiden. Denne sidste Modgang er foraarsaget ved Huset Boue's Fallit.
Ds. Ex. vil erindre, at De havde den Godhed at give mig en a
conto paa 8000 Rbd. sidste December med fire Vexler trukne af Hr.
Fabritius paa Huset Boue beløbende sig ialt til 6497.66 Mark Banco,
betalbare i Begyndelsen af Marts d. A. endosseret til min Ordre.
Da jeg havde ønsket denne a conto for at sende et Skib til Syrien
for at hente det resterende af Kongens Varer, havde jeg Vexlerne til
Ordre af en intim Ven, jeg har i Hamborg, der havde skaffet mig en
paalidelig supercargo, som med Villighed havde paataget sig alle Detailler. Da Isen senere havde overrasket Skibet i Elben, før man havdeendt dets Udrustning, og Sagen derved var blevet forsinket flere Maaneder, lod jeg de omtalte Fonds blive hos den Mand, som Regeringen
selv havde anvist mig, og som jeg betragtede som dens Bankier i Hamborg, indtil jeg havde Brug for dem til den Tjeneste, for hvilken de
var blevne bevilgede mig.
Skønt jeg havde den fuldstændigste Tillid til den særlige Ven, til
hvem jeg havde endosseret Vexlerne, det var den franske Marines Kommissair i Hamborg, bad jeg ham give dem til Huset Boue's Ordre med
Undtagelse af 1200 Rbd., som var anvendte til Skibets Udrustning.
En Uendelighed af Hindringer, der hidindtil, som Ds. Ex. ved, forhindrede, at Skibet afgik til Syrien, gjorde, at Pengene blev staaende.
hos Huset Boue indtil Slutningen af forrige Maaned, da jeg mente at
burde udruste Skibet for at lade det gaa til Levanten.
Til den Hensigt bad jeg Hr. Munch tage sig af alle denne Sags Detailler, og jeg gav en Vexel paa 6000 Rbd. paa Huset Boue. Da man
ikke kunde ane denne Købmands Ulykke, paatog Hr. Munch sig ikke
alene Salget af den nævnte Vexel, men havde den Godhed at staa i
Forskud for alle Udgifterne ved Skibets Udrustning. Denne Vexel, som
Huset Boue havde accepteret i sin Tid, og som det havde lovet mig
at honorere, er iforgaars returneret protesteret, og Hr. Munch har
været nødt til uopholdelig at betale den.
Jeg har den Ære at vedlægge Hr. Boue's Breve, i hvilke han med-
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deler sin Forretnings Fallit. Ds. Ex. vil af det her fremsatte forstaa,
ved alt hvad De kender til min Situation, hvor ønskeligt det vilde
være for mig, om Hs. Majestæt vilde tage Hensyn hertil og sikre min
Situation saavel for Fremtiden som for Fortiden. Jeg vil ikke gentage
her, at jeg allerede har havt den Ære at være sex Aar i Tjenesten; men
jeg vil bemærke, at det er fem Aar siden, at jeg rejste herfra, og da
der ikke var noget bestemt om mine effective Udgifter, tror jeg at
kunne love mig af Kongens Godhed, at han tilstaar mig en særlig Sum
for dette Tidsrum, og jeg haaber paa Ds. Ex.'s Godhed og Protection
til at støtte mig over for Hs. Majestæt, idet jeg anbefaler mig til Ds. Ex.
sæd vanlige Vel villie. <<
I Skrivelse af 18/s 63 sender Selskabet Couturier en Opgorelse af
deres Mellemværende, i hvilken der refereres til en Del Skrivelser, som
ikke findes, hvorfor denne Opgørelse bliver uforstaaelig; det ses imidlertid, at Værdien af de to Skibes Ladninger har været 142,000 Rbd.
Alt er solgt undtagen de før nævnte Vinduesruder, og paa en Post af
Klæde skyldes 3490 pj., en Sum der betragtes som uærlig tabt. Etter
Opgørelsen skylder Couturier 4551 pj., som han anmodes om at remittere og forsøge, om det ikke er muligt at faa nogle af de nævnte 3490 pj.
Couturier anmodes om at godkende Regnskabet.
Den 6 / 7 63 indberettede Giihler, at den franske Konsul i Saloniki
havde beslaglagt en Del Varer tilhørende Købmand Haldimand, og at
herved var begaaet et Overgreb, neppe med Villie, men ved Misforstaaelse af de Forhold, som Fredsslutningen havde bragt; da Hr. Haldimand varetager de danske Interesser i Saloniki og gør dette med stor
Iver, henstiller G. til Bernstorff at lade den danske Minister i Paris
støtte Haldimand i sin Besværing over det skete, hvad B. i Brev af
16/
I nævnte Brev nævner B. for første G ang
8 meddelte at have gjort.
det ny Handelsforetagende for Gå.hier: >>Ulykken i Beirut bedrøver os
meget, men berøver os ikke Modet. De har sikkert erfaret af Hr. Verrayon, at trods denne sørgelige Begivenhed vedbliver vi ikke m indre at
grunde et Selskab og modtage Subscribenter for Levanthandelen , hvilket
De en detail vil erfare af vedlagte Bekendtgørelse. De første Fonds
bestemte dertil er ikke betydelige, men jeg regner med, at de Fordele,
som Kongen har tilstaaet denne Handel, i Forbindelse med Intelligensen,
Virkelysten og Retlinetheden hos dem, den er overdraget, vil bidrage
til dens aarlige Vækst og give den en solid og varig Form. Det gælder
nu kun om Begyndelsen, og det maa indrømmes, at der er neppe noget
Foretagende, som har mødt saa mange Hindringer og Vanskeligheder,
som dette. I det Øjeblik, hvor alt syntes at skulle gaa glat, og hvor
vi kunde, uden at være altfor sangvinske, gøre Regning paa en hurtig
og tilstrækkelig Subscription, har den Nedgang, der har ramt Amster-
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dams Handel og derfra har naaet alle Europas Handelspladser, beskæftiget alt for meget Købmændene til at tænke paa andet end Midler til
at holde sig, og skadet paany vort Foretagende. Man maa lade dette
Uvejr drive over, det er for voldsomt til at kunne vare længe; vi
opgiver ikke vor Plan, og vi arbejder for den, naar det bliver godt
Vejr.
For at komme tilbage til Hr. Mollet's tragiske Endeligt, beder jeg
Dem bevidne Hr. de Vergennes min største Erkendtlighed for hans
noble og retfærdige Forhold ligeover for os. Kongen har bifaldet alt,
hvad der er foretaget i denne Sag; Hs. Majestæt bemyndiger Dem
til at afholde alle de nødvendige Udgifter og forhandle derom med Hr.
de Vergennes.
Hvis De skriver til Hr. de Clairambault, beder jeg Dem bringe ham
min Tak for hans Omhyggelighed og den Ulejlighed, han har haft med at
ordne de Sager, der var betroede Hr. Mollet. Det vilde glæde mig at
finde en Lejlighed til at gøre ham Gengæld.<<
I Svaret paa dette Brev synes Gahler helt at glemme sine tidligere
Betænkeligheder og udtaler, at med den Fordel, som Kongens Støtte
er og med B. 's Interesse for Sagen, vil den lidt efter lidt lykkes. Fransk-·
mændene, som nu har den største Handel, har jo maattet kæmpe mod
store Vanskeligheder og med store Tab til en Begyndelse.
Gahler siger tilsidst at være beskæftiget med at indkassere, hvad
Mollet havde tilgode paa Stedet og særligt hos Fyrsterne.
Den :ll/5 63 skriver Selskabet til Couturier: >>Vi gentager vort Ønske
om Likvidation; hvad Vindusruderne angaar, saa sælg dem for, hvad De
vil, noget er de vel altid værd. Vi er glade for det solgte Jernblik. De
har frie Hænder, gør hvad De vil, men se at faa en Ende paa det, jo
før jo hellere.<<
Den 15/ 9 skriver Verrayon til Bernstorff:
>>Jeg ved fra alt, hvad Ds. Ex. bevidnede mig i den sidste Samtale, De var saa naadig at tilstaa mig, at jeg kun kan bedrøve Dem
ved her skriftligt at fremsætte, hvad jeg allerede har tilladt mig at sige
om min Situation; men det er saa nedtrykkende for mig i saa lang Tid
at have været uvis om min Skæbne, og jeg overvældes af den grusomme
Tanke, at jeg efter al min Modgang skulde blive reduceret til at forlade Kongens Tjeneste ved at synes ikke at kunne gøre Nytte i Forhold til det Vederlag, jeg har faaet. Ds. Ex. har ladet mig forstaa, at
jeg maatte være fattet derpaa henset til den Modstand, de Anskuelser
havde mødt, der var Grund til, at jeg blev kaldet hertil; jeg kan ikke
nægte mig at gentage her endnu mine mest underdanige Forestillinger
og samtidig bede Dem opfordre Hs. Ex. Overhofmarchallen, til hvem
jeg ved samme Lejlighed skriver, om at tage Sagen under den fornyede
13
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Overvejelse, som hans gode Hjerte og maaske selve Ministeriets Humanitet fordrer.
Ds. Ex. ved, at jeg allerede har været sex Aar i Hans Majestæts
Tjeneste, og hvor sørgeligt det end er for mig, at der endnu ikke er
truffet nogen Bestemmelse om min Skæbne, formindsker det ikke min
Iver for Nationens Vel eller min Tillid til Hs. Majestæts og hans Ministres
Godhed; jeg har altid været overbevist om, at Ds. Ex. og Overhofmarchallen vilde tale min Sag ved forskjellige Lejligheder, fordi jeg
kender Hoffets Principper, fordi det kun var Omstændighederne, der
var Skylden, og hvilke de end kunde være, burde jeg aldrig været udsat
for at blive deres Offer, for det første fordi der var ingen Fejl fra min
Side, og endelig fordi denne Henstand med at give mig en stabil Stilling
kunde aldrig kølne den gode Villie, som havde ladet mig kalde hertil;
det vilde kun gøre den mere levende ved at give mig større Krav, som
jeg havde arbejdet længere for at fortjene den.
Dette har altid været og vil altid være min Maade aL Lænke paa
i denne Sag, og jeg beder især Ds. Ex. være overbevisL om, at min
Stillings Ubehagelighed vil aldrig forhindre mig i at føle hele Værdien
af Deres Godhed, selv om den ikke bidrager noget til min Lykke.
Ds. Ex. vil imidlertid forstaa, hvor grusomt det vilde være for mig
at blive reduceret til denne Yderlighed efter at have været saa længe
i Kongens Tjeneste og have renonceret paa alle de Chancer, jeg havde
i Frankrig.
Jeg formoder, at Ds. Ex. er b leven underrettet i sin Tid om disse
Chancer; Hr. Hiibner var den første, der bad mig gaa i dette Hofs
Tjeneste, ligesom Ds. Ex. derefter over drog Hr. Wasserschlebe at forhandle med mig under sit Ophold i Paris, og dette foranledigede, at
jeg expatrierede; jeg opgav en Post som Generalinspektør for Handelen i Marseille, som giver den største Anseelse i denne By og en Ind tægt af omtrent 18,000 1. t.; den var lovet mig ved den daværende
Indehavers Død, og jeg var sikker paa at faa den.<<
Efter at have omtalt de forskellige højtstaaende Personer, der havde
lovet ham Posten, fortsætter Verrayon:
>>Det er ikke for at pynte mig med en Sort Opofrelse, heller ikke
for at vise nogen Fortrydelse over den Beslutning, jeg har taget, at
offre mig for Kongens Tjeneste, at jeg er kommet ind paa alle disse
Detailler, det er kun, fordi jeg er overbevist om, at Ds. Ex. vil være
glad ved at gøre dem gældende til min Fordel, at jeg har bestemt mig
til at fremsætte dem. !øvrigt kan jeg forsikre, uden at frygte at min
Samvittighed modsiger mig i saa Henseende, at de Principper, som gælder
i denne Tjeneste, vil altid gøre, at den foretrækkes for enhver anden,
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og at jeg er saa taknemlig for al Regeringens Godhed, at jeg ikke frygter,
at noget Land nogensinde kunde ændre denne min Taknemlighed, hvis
jeg endelig har den Lykke at blive ansat der paa en passende Maade.
Hvilke Vanskeligheder der end kan indtræffe, er der saa mange
Ting, som synes at maatte stemme Regeringens Retsind til Gunst for
mig, at jeg ikke kan tro, at de skulde være uovervindelige. Skulde det
virkelig være muligt, med de Principper, der altid har været gældende
indenfor dette Hof, at det skulde blive længere i en saadan Uheslutsomhed med Hensyn til mig efter at have hedt mig indtræde i dets
Tjeneste, og efter at jeg har tjent i sex Aar og i en Mission, som jeg
har udført, om ikke med det Held, jeg havde ønsket, i det mindste med
hele min Iver og Uinteresserthed og gennem alle mulige Ubehageligheder, Anstrængelser og Farer, at alt dette kun skulde have resulteret
i, at jeg befinder mig i den største pecuniære Forlegenhed; jeg skal
yderligere nævne, at jeg skulde udsættes for hele den Ydmygelse, som
min Afskedigelse medfører for mig mellem Folk ved den liden Sandsynlighed, der er for, at man forstaar den rette Grund, og man snarere
tilskrev den daarlig Opførsel fra min Side, uden at jeg kunde retfærdiggøre mig. Jeg vil ikke skjule for Ds. Ex., at den blotte Tanke derom
gør mig fortvivlet, og jeg vilde beklage ikke at være bukket under for
Anstrengelserne og Farerne ved min Rejse, hvis jeg skulde blive reduceret til den Yderlighed. Jeg vil imidlertid ikke tro at maatte opgive
mig endnu, da jeg kan stole paa Ds. Ex.'s Godhed, og at Overhofmarchallen har været saa naadig at forsikre mig om sin Velvillie.<<
Der foreligger ikke nøjagtige Regnskaber til at se, med hvilket
Resultat Handelsselskabet afsluttede sin Virksomhed, men af dets
Skrivelser til Couturier vil det ses, at Resultatet havde været slet, og
at Selskabet blot ønskede at blive færdig med Sagen; det er klart, at
dette ikke kunde blive nogen Hemmelighed og bevirkede, at saa godt
som ingen Suhscrihenter tegnede sig til det nye Foretagende. Det synes
som hverken Bernstorff eller Wasserschlehe vilde opgive Tanken om et
levantisk Handelsselskab og en mulig Anvendelse af Verrayon, skønt
de var lede og kede af ham og ligefrem nægtede at modtage ham, hvad
der fremgaar af hans sidste Breve, der altid begynder med at nævne,
hvormange Gange han forgæves har søgt dem.
I Skrivelse af 13/ 11 gjorde Verrayon Regnskab for Kongens Varer, ·
der var sendt til Constantinopel; paa Creditsiden var opført 52,903 Rhd.,
men heraf var flere Poster, for hvilke Betalingen ikke var indgaaet, og
en Post paå 26,200 Rhd. for Varer, der var stillede til Gahler's Raadighed; paa Debetsiden var der udbetalt Verrayon 17,794 Rhd., Regnskabet
udviste imidlertid en Saldo i Favør af Kongen paa 26,385 Rhd., og det
var jo det, V. tilsigtede med Regnskabet.
13*
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I Skrivelse af 5 / 11 63 spørger Selskabet Couturier, hvorfor han
hverken har sendt Godkendelse eller remitteret og heder ham ikke at
opsætte det længere. En Maaned senere anerkender Selskabet Modtagelsen af hans Remisser, hans Godkendelse og Meddelelse om, at Ruderne er solgt for 44 pj. Anmodningen om Inddrivningen af noget af .
Klædegælden gentages.
Verrayon's og Munch's Forslag hører man ikke mere om; den 4/ 11 63
er V. atter hos Bernstorff med et nyt Forslag, som B., rimeligvis for at
blive af med ham, heder ham give udførligt og skriftligt. V. indgiver det
Dagen efter og benytter Lejligheden til at klage over, at han efter sin lange
Tjenestetid endnu ikke kender sin Skæbne. Han fortsætter: >>Ds. Excellence vil have set af det Regnskab, som Hr. Wasserschlehe har sendt Dem,
at jeg har mere end 6000 Rigsdaler tilgode, og jeg heder indstændig om
snarest muligt at faa dem betalt, thi jeg befinder mig absolut uden
Hjælpekilder, og jeg er desuden engageret for flere Tusinde Rigsdaler,
som jeg maa betale, hvis jeg ikke vil staa fuldstændig blameret over
for mine Creditorer. Hr. Wasserschlebe har forsikret mig, at Hs. Ex.
Overhofmarchallen paa Ds. Ex. Anmodning vilde gøre sit Bedste for,
at jeg uden Ophold blev betalt.<<
Det ovennævnte Forslag lyder saaledes:
>>Da Hr. Verrayon har efterladt i Beirut en ret betydelig Del af
Kongens Varer, tidligere sendte til Levanten, som han ved en Række
uheldige Omstændigheder ikke har kunnet afhente, vilde han finde det
rigtigt strax at sende et Skib, som han har liggende i Altona og har
klargjort i den Hensigt at afhente dem.
Da disse Varer ikke er tilstrækkelige til at fragte et Skib, og for at
deres Fragt ikke skulde blive altfor dyr, er det nødvendigt at skaffe
dette Skib en Tur- og Returladning; i Mangel af andre Maader tilbyder
Hr. Verrayon for sin Regning at skaffe de nævnte Ladninger, hvis lis.
Majestæt vil vise ham den Naade at give ham et Forskud paa 8 10,000 Rbd., som han skal tilbagebetale senest ved Skibets Tilbagekomst hertil eller i Tilfælde af Forlis af Assurancesummen.<<
Otte Dage senere skriver Verrayon til Bernstorff, at han har været
hos Overhofmarchallen, og at denne synes disponeret til at støtte hans
Forslag, hvis B. for sit Vedkommende vilde gøre det.
Efter et Besøg hos Wasserschlebe d. 20 / 1 skriver Verrayon til ham:
>>Jeg har tænkt over, hvad De har sagt til mig imorges, at Overhofmarchallen havde ønsket, at man gennemgik mine Regnskaber, før man
godkendte dem;-da det er næsten tre Maaneder siden, at jeg afgav dem
til Dem, og at De flere Uger efter, at De havde faaet dem, bad mig
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om forskellige Oplysninger, formodede jeg, at De havde fundet dem i
Orden, saaledes at de ikke skulde foraarsage Vanskeligheder for Betalingen; hvis det ikke er Tilfældet, heder jeg Dem være saa venlig at
undersøge dem eller lade dem undersøge af hvem, man finder passende,
saa snart som mulig; som jeg allerede har sagt flere Gange, har jeg
Forpligtigelser at opfylde, for hvilke jeg er i den yderste Forlegenhed;
skønt fuldstændig blottet for Midler til at opholde mig her i Landet,
tør jeg ikke gøre Grev Bernstorff nye Forestillinger af Frygt for at
synes paatrængende. Ikke desto mindre heder jeg Dem, dels for Deres
Venskab for mig, dels for den Tillid jeg i saa lang Tid har havt til hans
Protektion at meddele ham Indholdet af dette Brev, for at jeg kan se,
før jeg naar den sidste Yderlighed, hvorledes jeg skal forholde mig
overfor mine Kreditorer, og for, hvis jeg ikke kan opfylde mine Forpligtigelser, at kunne retfærdiggøre mig i deres Øine, at det ikke er
min Skyld.<<
Den 30 / 1 64 skriver Verrayon til BernstorfI om sit Tilgodehavende
fra sin Rejse, og at han er ulykkelig, hvis han ikke faar Pengene den
følgende Dag.
Den 6 / 2 takker han Bernstorff i et Brev for et a Contoheløb, han
har modtaget, men jamrer sig igen over, at han ikke kan betale forfaldne Beløb og tilføjer, at Wasserschlebe i sin Tid har tvunget ham
til at paatage sig Forpligtigelser for flere Tusinde Rigsdaler.
I de første Dage af Februar meddeler Bernstorff Verrayon, at
Kongen ikke vil undersøge hans hidtidige Forretningsførelse og vil betale, hvad han har tilgode, men at man i Forvejen vil undersøge dette.
I sit Svar herpaa af 9 / 2 begynder han igen sin Jeremiade over ikke
at kunne betale, hvad han skylder.
Med Hensyn til Undersøgelsen udtaler V.: >>Det er en Ting, for
hvilken jeg vil være henrykt, fordi den vil vise min Uegennytte ud
over, hvad man tænkte sig, og sikkert ud over, hvad jeg var forpligtiget
til; men det vilde være grusomt for mig i de pinlige Forhold, hvori
jeg befinder mig, at Diksussionen trak ud, og jeg blev udsat for ikke
at opfylde mine Forpligtigelser, især da det er saa længe siden, at jeg
har indgivet mit Regnskab, og nogle Uger efter at have givet Hr. Wasserschlebe alle de Oplysninger, han ønskede.
Jeg har allerede meddelt Ds. Ex., at det er i denne Uge, at jeg
skal sende Penge til Hamborg, og hertil har jeg kun Posten paa Lørdag.
Jeg mener, at hvis mit Regnskab mødte Indsigelser, vilde den Termin
være temmelig kort til den nødvendige Diskussion, men jeg smigrer mig
med, at der ikke vil være væsentligt at bemærke, og at man vil være
færdig paa Lørdag, hvis Ds. Ex. vilde give Ordre til de Mænd, som
det overdrages, ligesom jeg har anmodet Hr. Wasserschlehe skrift-
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ligt at paaskynde Arbejdet, efter at jeg tre Gange forgæves havde
søgt ham.
Trods al den Uro mine private Sager forvolder mig, undlader jeg
ikke at beskæftige mig med den Opgave, Ds. Ex. har givet mig, og jeg
haaber snart at kunne forelægge Ds. Ex. en Løsning uden at trække
paa Kongens Finanser.<<
I Skrivelse af 1¼ 64 meddeles Gahler, at Kongen har i Sinde at
kalde ham tilbage, men at denne Meddelelse kun er givet, for at han
kan forberede sig derpaa. Det hedder endvidere i Skrivelsen:
>>De skal anvende den Tid, De endnu har i Constantinopel til at
fremme, saavidt De formaar, den gode Forstaaelse imellem Hofferne og
Handelsforbindelserne imellem de to Nationer og at forberede Vejen for
Deres Efterfølger, som sandsynligvis vil afløse Dem under kritiske Omstændigheder og i høj Grad vil behøve den Hjælp og Lettelse, De kan
forberede ham.<<
Den 1 / 1 64 skriver Gahler, at det er med den største Beklagelse,
at han fremsender Horn's Ansøgning om paa Grund af Helbredshensyn
at maatte forlade Constantinopel og giver ham en glimrende Anbefaling
til BernstorfT's Protektion.
I Skrivelse af 6/ 3 64 gør Gahler Regnskab for, hvad der er solgt,
og hvad der er i Behold af Kongens Varer i Constantlnopel, og for hvad
der af disse er oe11ut til Købmand Binman i Saloniki og de Vanskeligheder, der havde været at klare der angaaende Overgreb fra fransk Side.
Den 14 / ,1 skrives til Horn, at naar hans Helbred ikke taaler fortsat
Ophold i Constantinopel, vil man ikke modsætte sig, at han vender
tilbage, men at man haaber, at han kan vente, til den Minister, der skal
afløse Gahler, er ankommen og sat ind i Forholdene.
I Anledning af den modtagne Meddelelse om, at Regeringen agter
at kalde ham tilbage, skriver Gahler under 2/ 4 64, efter førsL at have
omtalt sin Glæde over Kongens Tilfredshed med hans Virksomhed
i Constantinopel, at det er Skik og Brug, at den borLdragcnde MinisLer
holder sit Hus monteret nogle Uger efter sin Afløsers Ankomst og dernæst, at han maa vide, om denne ankommer land- eller søværts; i sidste
Tilfælde har han kun fra Skibet at gaa iland og begive sig direkte til
Storviziren; i første Tilfælde maa Porten vide det itide, at han kan
blive modtaget ved Grænsen med det ved denne Lejlighed brugelige
Ceremoniel og hans Rejse til Constantinopel sikret.
I Anledning af Meddelelse om, at Regeringen agtede kun at give
Gahler's Efterfølger Gage som Minister Resident, skriver G. under 16/ 4 ,
at han i højeste Grad maa fraraade dette, da det, en Minister kan opnaa
ved det tyrkiske Hof, afhænger meget af, hvad ydre Glans han optræder
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med; han forsikrer, at han for sine Equipager med Tilbehør har udgivet 20,000 pj., og fortsætter, at selv en Charge d'affaires ikke kan
leve anstændigt under 7- 8000 pj., og at en første Audiens for en Minister
med de obligate Presenter ikke kan gøres under 12,000 pj. G. nævner
alle de Fordringer, der stilles til en Ministers Hus og ydre Optræden,
og fraraader paa det bestemteste at formindske, hvad der nu er tilstaaet
Ministeren i Constantinopel.
Den 18/ 2 takker Verrayon Bernstorff for modtagne 6000 Rbd. som
et Forskud paa, hvad han har tilgode, og strax tager han fat paa sit
Project, der sikkert, som alt nævnt, kun var givet ham for i en vis Tid
at være fri for ham.
Et Brev til Wasserschlebe begynder saaledes: >>Jeg har søgt Dem
7 å 8 Gange uden at træffe Dem<<, og derefter fortsætter han: »Jeg har
taget det Parti at sende Dem en Memoire om et Etablissement for Levanthandelen i Altona og sender samtidig en Copi til Hs. Ex. Grev de Bernstorff, for at den ønskede Diskussion af Sagen kan ske saa snart som
mulig. Jeg haaber, at de principale Punkter i denne Memoire maa vinde
Deres Bifald, siden vi allerede sammen har diskuteret de vigtigste, og
at det er nærlig det samme, som man havde fastslaaet, da man vilde
have Etablissementet i København. De vil se, at jeg har omtalt min
personlige Betaling; da De allerede har, syntes mig, delt mine Anskuelser og Meninger, smigrer jeg med, at man saa meget lettere vil slutte
sig dertil. Jeg kan forsikre Dem, at efter de Oplysninger, jeg har indhentet i Hamborg og Altona om de Udgifter, jeg vil faa for passende
at kunne udføre min Tjeneste, vil det være mig umuligt at nøjes med
2000 Rigsdaler.
De ved, at De for nogen Tid siden har smigret mig med at ville
sende mig en decharge undertegnet af Hs. Majestæt for Udgifterne ved
min Rejse og den Mission, jeg har haft for Regeringen. I Henhold til,
hvad De har meddelt mig om denne Sag, har jeg for en fjorten Dage
siden tilladt mig at aflevere til Deres Tjener en Formular for denne
decharge. Jeg vilde være Dem meget forbunden for ikke at tabe denne
Sag af Syne; jeg sender Dem hermed en Opgørelse for Kongens Varer,
hvori jeg har rettet de fejle Tal, vi havde fundet, og som nu altsaa er
i Orden.<<
Skønt Verrayon neppe fik megen Tilskyndelse til at virke for det
nye Project, var han ihærdig, og d. 8/ 3 skrev han til Bernstorff:
>>Jeg har den Ære at sende Dem en Memoire angaaende de væsentligste
Betragtninger, som Etableringen af en Levanthandel i Altona synes at
fordre; den Billigelse, som Ds. Ex. har givet Sagen, og den Naade, som
Hs. Majestæt som Følge deraf har vist mig, forpligtiger mig til indgaaende
at beskæftige mig med alt, hvad der kan fremme denne Handel, og jeg
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har anset det for min Pligt at samle det vigtigste angaaende dens Grund læggelse.
Med Respekt overlader jeg Ds. Ex. at bedømme Rigtigheden og
Betimeligheden af mine Ideer i saa Henseende, men hvis De finder som
jeg, heder jeg Dem bestemme Udførelsen saa snart som muligt, for at
der kan arbejdes paa at faa denne Handel ud af denne ødelagte Tilstand, hvori den hidtil har været, og fri for de Fordomme, den hidtil har
haft imod sig; den kan kun frigøres nu ved Hjælp af forskellige Opmuntringer, som jeg tror det er min Pligt at bede om, og der omtrent
er de samme som de, man havde bestemt for det Selskab, der skulde
etableres i København.
Jeg smigrer mig ogsaa med, at Ds. Ex. vil bifalde, hvad jeg tager
mig den Frihed at foreslaa i denne Memoire angaaende min særlige Lønning, for at jeg kan leve standsmæssigt i Altona, hvad ikke kan gøres
under 3000 Rbd.<<
Den 18/ 3 64 skriver han igen til Wasserschlebe for aL minde ham om
dechargen og begynder som sædvanlig Brevet med, hvormange Gange
han har søgt ham forgæves.
Syv Dage efter igen Brev til Wasserschlebe om det det samme og
om ikke at glemme Planen med Altona, der ikke taaler at vente, og
14 /
5 Brev til Bernstorff om samme Ting i de mest indtrængende Ord.
Man lader stadig Verrayon uden Svar, saa at han fortvivlet igen
skriver til Bernstorff d. 14/ 6 , at det nu er syv Maaneder siden, at han
indgav sit Regnskab, og at Banken betragter ham stadig som Debitor
for de 6000 Rbd., saalænge han ingen decharge har.
Der foreligger intet om, hvad der er foregaaet til d. 30/ 0 , men det
ses, at Verrayon stadig arbejder paa sin Plan om Altona, altsaa ialtfald
med stiltiende Tilslutning af Bernstorff og Wasserschlebe.
I nævnte Brev meddeler Verrayon Bernstorff, at han har fundet
en ganske udmærket Hr. Isnard til at bestyre Konsulatet i Beirut, og
at Wasserschlebe ligeledes finder Manden egnet.
I en medfølgende Memoire meddeler han endvidere, at Isnard ønsker
at blive udnævnt til Generalkonsul for Syrien og Cypern og endvidere
de pecuniære Betingelser, paa hvllke han er villig til at overtage Posten.
Paa sidstnævnte Brev venter Verrayon Svar og omtaler det i en
lang Skrivelse af 6 /i 0 , hvori han minder om, at han, da han i November
forrige Aar indsendte sit Regnskab, havde udtalt, at han ventede foruden sine Udgifter en Godtgørelse for den Tid, hans Rejse havde varet,
og for den Tid, han havde tilbragt i København siden sin Tilbagekomst;
det var først i Februar dette Aar, at Kongen havde tilstaaet ham en
Gage af 2000 Rhd.; han mente, at denne Godtgørelse ikke kunde sættes
til mindre end 2000 Rhd.; han nævnede ligeledes Udtalelser af Bern-
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storff, før han tiltraadte sin Rejse, der maatte bestyrke ham i hans
Forventninger. Paa otte Foliosider udvikles dette med Verrayon's sædvanlige Udførlighed og Gentagelser, og Skrivelsen ender med, at han
beder Bernstorff om at tilstaa ham et Kvarter, og hvis det i den Tid
ikke lykkes ham at overbevise B. om, at hans Fordringer er langt under,
hvad han med Rette kunde vente, vilde han renoncere paa alt; han har
haft saa store Tab, at han uden de nævnte Godtgørelser ikke kunde
møblere passende sit Hus i Altona og ikke vilde være istand til at tage
en vis Interesse i den ny Levanthandel.
Hvor mærkeligt det end er, ses det, at Bernstorff igen har faaet
Haab om, at den levantiske Handel kunde komme istand, thi den 22 / 6
udstedtes følgende Bekendtgørelse:
>>I Anledning af den levantiske Handel, der skal oprettes i Altona ~
gives nævnte By Toldfrihed for levantiske Varer i 15 Aar; medens
Tolden er 20 °lo andre Steder i Riget, er Altona fri for alle Udgifter
ved Ind- og Udførsel, naar Varerne er i dansk Skib.<,
Endvidere bekendtgjøres, vel for at vække Interesse for Sagen, at.
der vilde blive ansat en Direktør for Handelen, Konsulen i Beirut skulde
have de halve Konsulatgebyrer, de første Aar et Honorar afholdt af
Salget af de kongelige Varer. Intendanten i Altona 2000 Rbd. aarlig,
men senere 10,000 Rbd., naar Indtægten voxede.
Efter sidstnævnte Brevs Af.sendelse bliver Verrayon syg og el'
endnu Reconvalescent d. 8 / 11 , da han, stadig i København, skriver til
Bernstorff:
>>Jeg tog mig den Frihed for nogen Tid siden at forestille Ds. Ex.,
hvor vigtigt det var at afgøre de Betingelser, under hvilke Ministeriet
vilde overdrage Hr. Isnard at bestyre Konsulatet i Beirut, og jeg tro!'
samtidig at burde nævne, hvor ønskeligt det synes mig med Hensyn
til nævnte Sag, at Hs. Majestæt vilde bestemme det Honorar, jeg skal
have for den Tid, jeg har været paa Rejse for at sætte mig istand til
at interessere mig for Levanthandelen, skaffe Interesse for den i Altona
og sikre Grundlæggelsen i Beirut.
Mere interesseret i Tjenesten end i mine private Sager stoler jeg
fuldstændig paa Ds. Ex.'s Protektion, hvad angaar dette Honorar; men
jeg tillader mig samtidig at bemærke, at hvis Omstændighederne ikke
tillader en Bestemmelse i saa Henseende, bliver det i det mindste uundgaaeligt at give Kapital til denne Forretning for til en vis Grad at
kunne sikre Hr. Isnard's Skæbne og ligeledes for den Assistent, som
han behøver af forskjellige Grunde ved Bestyrelsen af Etablissementet;
hvad det kommer an paa er, at jeg kan garantere dem, at der aarligt
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sker saa store Sendinger, at Provisionen ved Salget rigeligt kan betale
dem, at de expatriere.
Jeg kan bekræfte for Ds. Ex., at Hr. Jamin i Paris, som i lang Tid
har drevet Levanthandel fra et stort Handelshus i Marseille og fra et
Etablissement, han havde oprettet i Constantinopel, hvis Privilegium er
udløbet for et Aar siden, er stærkt disponeret til at grunde et Handelshus i Altona, der skal have Levanthandel som første Maal, og han
smigrer sig ved med Tiden at anvende der saa stor Kapital, at det
bliver et stort Foretagende, forudsat at Hs. Majestæt tilstaar ham
Protektion og de Opmuntringer, der kan være nødvendige i Begyndelsen.
Man kan betragte Hr. Jamin's Dispositioner som solide, og Handelsforetagendets Held som sikret, men da man ikke kan vente, at han
tager sig særligt af Sagen, før han nøje kender Forholdene vedrørende
Altona, og før man foreløbig har anlagt et Kontor i Beirut; men da dette
ikke kan ske, før man har sikret den nødvendige Kapital til dets Udgifter,
ser jeg mig nødsaget til paany indtrængende at bede Dem tage Sagen
under en moden og hurtig Overvejelse og samtidig give mig de Direktiver, som De finder hensigtsmæssige for, at jeg kan røgte Tjenestens
Tarv og ikke længere lade Hr. Isnard leve i Uvished i saa Henseende.
Som Følge heraf tror jeg at burde udtale for Ds. Ex., at den Kapital,
som jeg anser for absolut nødvendig for at grunde et Kontor i Beirut,
er idetmindste 40,000 Rbd., hvoraf 20,000 vil være at anvende til en
Expedition, der skal afgaa i førstkommende Marts, og de øvrige 20,000
til næste Aar.
Hvis Hs. MajesLmt snart vilde bestemme det Honorar for Fortiden,
som jeg altid har ment at kunne vente, vilde det, skønt det langtfra
kan blive saa betydeligt, ikke desto mindre give mig den nødvendige
Kredit for at skaffe Sagerne tilveje i en tilstrækkelig Grad, og Sagen
vilde komme i Gang.
I modsat Fald vil jeg tage mig den Frihed her at foreslaa Lo Midler,
som man kunde anvende, og de er begge lige sikre til Sagens heldige
Gennemførelse; men det er ogsaa kun ved at anvende et af dem, at
man kan vente at faa en Handel paa Levanten.
Det første af disse Midler vilde være, at Hs. Majestæt interesserede
sig for en Sum af 40,000 Rbd. at betale som ovenfor nævnt i to Rater
og til Anvendelse for Levanthandelen fra Altona; denne Kapital skulde
forblive i 6 Aar og deltage i Indtægt og Tab, men jeg tror ikke, man
behøvede at tænke paa Tab, tværtimod kunde man uden Dristighed
haabe paa store Indtægter.
Hvis der var Ulemper ved dette første Middel, og man ikke mente
det rigtigt at udsætte Kongens Penge for denne Handels Usikkerhed,
J1vor indbringende jeg tror, den vil være, vil jeg som det andet Middel
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foreslaa, at Hs. Majestæt havde den Godhed at lade mig laane af Banken
under Hans Kaution de 40,000 Rbd. for samme Tid og paa samme Betingelser som ovenfor, men uden at give nogen Rente, da jeg henset til
mine elendige pecuniære Forhold ikke tør paatage mig denne Forpligtigelse, hvor indbringende det Hele tegner; jeg garanterer kun hele
Kapitalen, og i den Hensigt paatager jeg mig alle Handelens Tilskikkelser, og jeg forpligtiger mig til stadig at lade Kapitalen assurere for
alle Uheld tilsøs enten i København eller andetsteds med en muligvis lavere Præmie og samme Soliditet; jeg skal desuden sørge for,
at der aldrig helt eller delvis bliver disponeret over Kapitalen uden at
meddele Ministeriet det, saaledes at Kongens Penge aldrig løber den
mindste Risico, men at de saa at sige stadig er Ham for Øje.
Da disse Midler er lige skikkede til at grundlægge Handelen i Levanten og Oprettelsen af et Kontor i Beirut, er det fuldstændig ligegyldigt, for hvilket af dem Hs. Majestæt bestemmer Sig, men det er
absolut nødvendigt, at Han har den Godhed at bestemme sig til et af
dem uden Ophold, hvis Han vil, at Handelen skal oprettes, og det gøres
paa en absolut og uigenkaldelig Maade, selv om man ikke skulde faa
anden Kapital til denne Handel.
Jeg tror at kunne forsikre Ds. Ex. af meget gode Grunde, at der
ikke vil mangle yderligere Kapital for denne Handel selv for de første
Expeditioner, og jeg er mere end sikker paa, at Hs. Majestæt vil snart
have den Tilfredshed at se den blomstre.
Jeg antager det overflødigt at forsikre Ds. Ex. om, at hvilket af
disse Midler Hs. Majestæt vælger, bør man i lige Grad regne paa hele
min Iver, hele min Forsigtighed og hele min Virkelyst for alt, hvad
angaar Kongens Penge og Handelens Lykke; jeg har den Ære at meddele Dem, at jeg har isinde at betro Kapitalen til det Handelshus, som
jeg har engageret Hr. J amin i Paris at oprette i Altona, dels fordi jeg
er sikker paa hans Soliditet, dels fordi han giver Bestyrelsen til en
erfaren Mand, som i lang Tid har fulgt Levanthandelen i et af de første
Huse i Holland, hvor Hr. Jamin ligeledes har et Etablissement, bg dertil
assisteret af mine Raad og af sin Principals, Hr J amin; jeg har imi9-lertid
sørget for, at denne Mand kun disponerer over Kongens Penge med
min Tilladelse, og saaledes at de aldrig kan blive compromiterede, selv
om noget uventet skulde forandre Hr. J amin's Soliditet, hvad jeg er
langt fra at kunne tænke mig.
Jeg bør ikke slutte dette Brev uden at bemærke til Ds. Ex., at
der efter disse første Arrangementer vil være mange Detailler for Grundlæggelsen af Levanthandelen i Altona at ordne, og at det er meget
ønskeligt, at jeg snart begiver mig dertil, men det maa huskes, at Etableringen af Kontoret i Beirut maa være Basis eller saa at sige Grundstenen i hele Foretagendet.
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Ds. Ex. vil forstaa, at det er paatrængende nødvendigt, at man
tager Bestemmelse om de Midler, jeg foreslaar.<<
At Bernstorff efterhaanden ikke saa videre lyst paa Situationen
fremgaar af følgende Ytring i et Brev til Wasserschlebe: >>Verrayon's
Anmodninger er ikke behagelige, og de bliver stadig flere om et Etablissement, som maaske ikke har andre Venner end De og jeg, og maaske
aldrig bliver til noget.<<
Verrayon's Brev blev fire Dage efter besvaret af Bernstorff paa
følgende Maade:
>>Jeg har modtaget det Brev, som De har gjort Dem den Ulejlighed
at skrive, men jeg kan kun svare derpaa i den samme Aand og de
samme Udtryk, som jeg allerede mundtlig har brugt selv, som gennem
Hr. Wasserschlebe.
Jeg har gjort for Dem, hvad jeg har kunnet, og jeg har opnaaet,
at en Sag, som hidtil har været saa mærkelig ulykkelig, og som De ved
ikke nyder nogen Gunst hos Publikum, ikke destomindre er blevet
understøttet, ordnet og betroet til Deres Omsorg paany.
Jeg har ladet Dem det vide, og jeg har tilføjet, at Etablissementet
for Levanthandel ikke skulde findes her, men i Altona, og at det var
derfra, jeg for Fremtiden ventede Deres Rapporter og den nødvendige
Beretning til at forelægge Hs. Majestæt og Hans Ministerium om Deres
Foretagender og Deres Held.
Det er, hvad jeg endnu en Gang gentager, jeg maa nu mene Dem
paa Deres Post, som er i Altona, jeg maa antage, at De er beskæftiget
med at samle de Subscribenter, som De har nødig til Deres Foretagende,
at stemme Stedets Købmænd gunstigt for Sagen og udfinde og undersøge alt, hvad der kan gøre den fordelagtig og lykkelig; naar De skriver
til mig derfra, skal De meddele mig, hvorledes De søger at skaffe Deres
Arbejde en god Basis overeenstemmende med Hs. Majestæts Instrnk tioner; jeg skal høre paa Dem med den samme Interesse og den samme
Opmærksomhed som hidtil, men saalænge som De forbliver i denne By,
maa De ikke negligere de Midler, som Altona og dens Naboskab kan
skaffe Dem, og ikke foreslaa andre Reformer end dem, Konjunkturerne
gør, og som er fuldstændig fremmede for mit Ministerium.
Jeg kan ikke gøre noget for Dem og vil se mig i det Tilfælde at
betragte alt, hvad De sender mig som ikke adresseret til mig. De maa
betragte, hvad jeg her siger Dem, som en Resolution taget efter Overvejelse, der er uforanderlig.<<
Samtidig skrev Verrayon til Wasserschlebe, at han havde skrevet
til Bernstorff om Sagen.

I

i

I
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Bernstorff's Brev var naturligvis et Tordenslag for Verrayon, men
formelt havde jo B. ikke opgivet, og i Skrivelse til B. af 18/ 11 gik V. paa
igen med sin vanlige Ihærdighed, tilsyneladende slet ikke forstaaende
det principale i B. 's Skrivelse:

-

,,.

>>Det er med den største Sorg, at jeg har læst det Brev af 12/ ~1 , som
Ds. Ex. har gjort mig den Ære at skrive til mig som Svar paa forskellige Forestillinger, jeg havde taget mig den Frihed fra Tid til anden
at gøre Dem. De Prøver, jeg har givet Ds. Ex. paa mit Ønske om at
være værdig til Deres Godhed ved en constant Opførsel i syv Aar midt
i al den Usikkerhed, hvor man havde overladt mig til min Skæbne,
og som kunde have tilintetgjort den bedst· grundede Tillid, vil let gøre
Dem begribeligt, hvad Værd Deres Godhed mod mig har i mine Øine,
og hvor smerteligt det er for mig at se den forandre sig i det Øjeblik,
jeg trænger mest til den, uden at jeg har nogen Skyld deri. Jeg formoder,
at Ds. Ex. ikke vil nægte mig Retfærdighed, hvis De vil overtænke
alt, hvad angaar mig, siden man gjorde mig den Ære at kalde mig til
København til den Dag i Dag, og jeg er overbevist om, at De ikke vil
kunne ,yde mig den uden at være kendelig stemt til Fordel for mig.
Efter at have fremstillet for Ds. Ex. alt, hvad min Hengivenhed
for Dem og min Iver for Tjenesten har ladet mig gennemgaa, har jeg
den Ære at sige Dem med den største Ligefremhed, at jeg er temmelig
ulykkelig ved aldrig at have kendt Deres virkelige Hensigter, hverken
med, hvad De har gjort mig den Ære at sige mig selv, heller ikke med,
hvad Hr. Wasserschlebe hidtil har kunnet sige mig; hvis det havde
været Meningen, at jeg skulde have begivet mig til Altona, før man
her havde taget de første Forholdsregler, som Grundlæggelsen af Levanthandelen fordrer, og som er uundgaaelig nødvendige for at skabe
Tillid, ogsaa hvad angaar Etablissementet i Beirut, vil jeg tilføje,
at jeg havde troet at slutte helt anderledes efter den Beretning, jeg
håvde havt den Ære flere Gange at aflægge til Dem og endnu oftere
at lade Hr. Wasserschlebe aflægge til Dem, om de Anstrængelser jeg
gjorde for at finde en Person skikket til at bestyre dette Etablissement.
Ds. Ex. har selv kunnet overbevise Dem om Oprigtigheden af, hvad
jeg her har fremført om denne Sag, ved hvad jeg bemærkede i Slutningen af mit sidste Brev angaaende min Flytning til Altona, da jeg
udtrykkelig nævnede den tilligemed Ønsket om at blive bemyndiget til
snart at begive mig dertil paa Grund af den Nytte, jeg kunde gøre ved
min Nærværelse; det gjorde mig samtidig ondt ikke at kunne begive
mig dertil uden at begaa den største Uforsigtighed og uden at fjerne
fuldstændig den Tillid, som vi trænger til for at sikre dette Foretagende, indtil vi har set Etablissementet i Beirut solidt installeret;
det er om det, at alt først vil dreje sig, og om det maa der ikke
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være den mindste Usikkerhed, der kun vilde skabe den største Forvirring.
Det er med Beklagelse, at jeg underholder Ds. Ex. om en Sag,
som De maaske allerede er indtaget imod, men da De har gjort mig
den Ære at betro mig Ledelsen af denne Handel, vilde jeg tro at forsømme min Pligt og gøre mig uværdig til Deres Tillid, hvis jeg ikke
forestillede Dem, hvad der forekommer mig absolut nødvendigt for at
sikre et godt Resultat, i Særdeleshed fordi jeg ikke har andre Midler
end Deres Protection og den Tillid, De nyder hos Hs. Majestæt.
Som Følge deraf beder jeg indtrængende Ds. Ex. betænke, at vi
uundgaaeligt berøver os Hr. lsnard's Tjeneste, hvis vi opsætter længere
at modtage den; det vil være umuligt at remplacere ham, og vi kan
saaledes ikke mere gøre Regning paa Etablissementet i Beirut, paa
hvilket hele vor Handel er baseret.
Det er mig umuligt at finde den mindste Hjælp saavel i Altona som
i dens Omegn til Grundlæggelsen af dette Etablissement; a!L hvad jeg
kan haabe af de Personer, som har nogen Tillid til mig, er, aL de slutter
sig til os, naar først Etablissementet er der; men da deL ikke existerer
og ikke vil kunne existere, før man har den ahsolute Sikkerhed for at
alle Midler til dets Drift er tilstede, er al anden Anstrængelse unyttig.
Det er, hvad min Iver for Tjenesten og min Hengivenhed for Ds.
Ex. forpligtiger mig til at fremsætte for Ds. Ex., som kan finde sig
skuffet ved alle disse Uheld; paa hvad Maade Ds. Ex. vil betragte min
Frihed i denne Henseende, beder jeg Dem være overbevist om, at det
kun er dette Hensyn, der holder mig tilbage her nu; jeg vil altid med
Iver rette mig efter alt, hvad De foreskriver, overbevist om, at det kun
vil være til min og Tjenestens Ære.
Hvad det nærværende Øjeblik angaar, skal jeg oplyse Ds. Ex. om,
at jeg lige har gennemgaaet en Sygdom, som har angrebet mit Bryst
meget, og efter hvilken jeg lige begynder at rette mig; paa den nuværende Aarstid tør jeg ikke paatage mig at rejse til Altona før om
en Snes Dage, jeg skal imidlertid vedblive at beskæftige mig med alt,
hvad der fremmer vore Planer, som jeg stadig bygger paa Hs. Majestæts
Ædelmodighed og Ds. Ex.'s Tillid. Paa hvad Maade end Sagen udvikler sig, skal jeg stræbe efter ved min Opførsel at svare til den Agtelse,
man har vist mig ved at kalde mig.<<
Paa dette Brev fik Verrayon intet Svar; han vedbliver at skrive
til Wasserschlebe, af hvem han bliver modtaget et Par Gange, men
hans Breve begynder som Regel med, hvormange Gange han forgæves
har søgt ham. V. 's Breve, der foreligger, bliver engang imellem uforstaaelige, da man ikke ved, hvad der er foregaaet mundtlig.
I et Brev af 19 / 12 skriver han til Wasserschlebe, at han har givet

...
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ham Haab om, at Bernstorff vilde tale til Moltke om Levanthandelen,
og mulig var der truffet en Bestemmelse, saa at V. vilde søge at blive
modtaget af B., da Sagen maa have en Ende, men han vilde gerne først
udvikle nogle Tanker for Wasserschlebe og søger ham næste Dag. To Dage
senere beklager han endnu ikke at være bleven modtaget og udtaler,
at han absolut maa tale med ham i Anledning af de Meninger, B. nu
har om Grundlæggelsen af Levanthandelen, Meninger, der altsaa maa
være komne til V.'s Kundskab paa en eller anden Maade.
Det maa være lykkedes Verrayon at faa en Samtale med Bernstorff,
efter hvilken denne har paalagt ham at udarbejde en ny Subscriptionsplan.
Den 21 / 12 skriver Verrayon til Wasserschlebe, at han forgæves harsøgt ham og absolut maa tale med ham, da der i Bernstorff's Betragtninger af Grundlæggelsen af Levanthandelen er noget, der trænger til
Oplysning og byder Vanskeligheder ved Udførelsen, der ligger over V.'s
Kræfter; han udbeder sig som absolut nødvendig givet en Tid, hvor
Wasserschlebe vil modtage ham; da han intet Svar faar efter 3 Dages
Forløb, skriver han til Wasserschlebe, at han i det mindste maa have.
Svar, om han maa henvende sig til Moltkc.
Endnu den 27 / 1 65 var det ikke lykkedes Verrayon at blive modtaget af Wasserschlebe.
Om Sagens videre Gang foreligger intet, uden at Bernstorff, efter
d. 22 / 1 65 at have modtaget Verrayon's Forslag til en Subscription, meddeler ham, at han nu fuldstændig har opgivet Sagen, men det ses ikke,
naar denne Meddelelse er sket.
Det er derfor aldeles forbavsende a~ en Skrivelse fra Verrayon til
Bernstorff af 13/ 8 65 at se, at denne igen har optaget Tanken om Levanthandelen og anmodet Verrayon om at rejse til Hamborg og Altona for
at søge, om det ikke skulde være muligt der at vække Lyst og Interesse for Levanten.
Indholdet af Skrivelsen var i Korthed, at skønt alle de Oplysninger,.
han havde søgt angaaende Oprettelsen af en Levanthandel fra Altona,
ikke gav ham mindste Haab om, at denne vilde lykkes, medmindre
Ministeriet ydede den Opmuntring, han havde bedt om, var han villig
til blindt at rette sig efter alt, hvad man ønskede af ham i denne Sag,
og han ventede for at rejse kun Ordre og Instruktion.
Han smigrede sig med, at man ikke vilde fordre af ham, at han
skulde gøre Rejsen til Altona, uden i Forvejen at have sikret ham et
Tillæg for den Tid Rejsen varede, svarende til den Udgift, den vilde
foraarsage ham; han angiver sin daglige Udgift til 8 Rbd. 2 ,J 8 ,a, og da
han med de 2000 Rbd., Kongen har tilstaaet ham, kun har 5 Rbd. 6 /l
dertil, behøver han et maanedligt Tillæg af 100 Rbd.
Han erindrer samtidig om tre Forlangender, som synes ham at
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maatte interessere ligemeget Retfærdigheden og Kongens Ædelmodighed, og at han har den største Interesse i ikke at forlade København,
før dette er ordnet; disse tre Forlangender er: 1) et Honorar gives for
de fire Aar, han har været paa Rejse uafhængigt af hans Udgifter, for
hvilke han har aflagt Regnskab. 2) Et Honorar for de 14 Maaneder
han har tilbragt her efter sin Hjemkomst fra Levanten, og før de 2000
Rbd. blev ham tilstaaede af Kongen. 3) Godtgørelse for forskellige Forurettelser, som Tjenesten havde foraarsaget ham under Rejsen og efter
hans Hjemkomst.
I det Tilfælde, at det ikke skulde lykkes at opfylde dem eller skaffe
ham Supplementet til Rejsen, haabede han, at Sagen faldt bort.
I Haabet om, at alt vil ordne sig til Tjenestens og hans Tarv, beder
han sig givet Instruktioner og fremfor alt deri opgivet de Opmuntringer,
man vil give den levantiske Handel; der kan nævnes: 1) Forlænge
Altona's Privilegium for 50 Aar, 2) forlænge fra 3 til 6 Aar Toldfriheden i Kongeriget for forskellige Varer, 3) for et bestemt Tidsrum
at forøge Tolden for Varer fra Levanten, der kommer ad anden Vej meJ
20 °/ 0 , 4) at etablere en Konsul i Beirut med ikke under 5000 Rbd. aarlig.
Han mener, at det er sikkert at kunne grunde denne Handel solidt, hvis Ministeriet vil imødekomme disse Forlangender, og han frygter
ikke at garantere et heldigt Udfald; men dette heldige Udfald afhænger
af Ensemblet og Totaliteten af disse Arrangementer, og Udsigten dertil
ophører, naar man kun tager dem delvis eller søger ved Modification
at forandre dem.
Bernstorff har sagt til ham, at hvis Levanthandelen ikke blev til
noget, saa har han ingen Brug for ham eller Mulighed for at forhøje hans
Løn til 3000 Rbd.; V. beder indtrængende sige ham, om dette er Forholdet, fordi i det Tilfælde man nægter, hvad Grundlæggelsen af
Handelen fordrer, hvor trist en slig Yderlighed vilde være for ham,
vilde han forsøge at arrangere sig overbevist om, at hvis han er nødt
til at søge sin Afsked, vilde Bernstorff gøre gældende over for Kongen
de Chancer, han har forladt i Frankrig, den Tid han har tilbragt her,
de Prøver han har givet paa sin Iver, hvor umuligt det er for ham at
finde en passende Tjeneste, og alt hvad han har Grund til at love sig
.af Hs. Majestæts Retfærdighed og Ædelmodighed saavel for Fortiden
som for Fremtiden.
Havde Bernstorff nødig villet opgive sin Plan om Skabelsen af en
Levanthandel og et Øjeblik haabet paa, at en Hjælp skulde vise sig,
var dette Brev Aarsagen til, at han for bestandig opgav Planen og bestemte sig til at afskedige Verrayon med 2000 1. t. i Pension og med
Bibeholdelse af hans Rang og Titler; for at dette ikke skulde komme
V. for pludseligt, blev Wasserschlebe opfordret til at meddele ham, at
en Skrivelse herom var undervejs.
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Foranlediget herved skrev Verrayon et 14 Foliosider Brev til Bernstorff, hvori han til de største Detailler udviklede alt, hvad han havde
gjort for Danmark, der i sin Tid havde kaldt paa ham, hvorledes der
i Frankrig havde ligget en stor Fremtid for ham, som han havde opgivet, at den ham tiltænkte Pension var en for ringe Betaling for dette,
og endelig et Opgør for Penge, han havde tilgode.
For de to sidste Punkters Vedkommende anførte han:
1) at da Kongen havde tilstaaet ham for de ti første Maaneder, han
tilbragte her, 1000 hollandske Ducater, har han Ret til at vente det
samme Honorar fra Begyndelsen af September 1758, da han begyndte
sin Rejse indtil dens Slutning Februar 1764, ialt 5Aar og 3 Maaneder
a. 3000 Rd. aarligt, hvilket bliver 15,700 Rbd., men da i Februar
1764 Commercecollegiet kun gav ham 2000 Rbd., bliver disse 15,700
reduceret til .. . . . ... .. . . . . ..................... .. . 10,500 Rhd.
2) at det Tab han har lidt ved sine Assurandørers Fallit
i Marseille og ved Salget af sit Skib til Tyrkerne andrager 1,100 400 og ved at købe et nyt Skib i Tunis har han tabt over
3) at Møblerne, som han har efterladt i Beirut, andrager
ifølge Hr. Mollet's Opgørelse af Inventaret .......... .
800 -

------

lait ... 12,800 Rbd.
som han tror at kunne fordre af Regeringen som den yderste Rimelighed, da det er Penge anvendte i Tjenesten.
4) at han lover sig af Kongens Ædelmodighed, at Hs. Majestæt istedetfor
2000 I. t. i Pension vil give ham 1000 Rbd. aarlig, hvad der er en
Trediedel af den Løn, han altid har bedt om.
5) han beder Hs. Majestæt ikke sætte anden Betingelse end at kunne
blive kaldt igen til sin Tjeneste uden at fastsætte, at Pensionen bortfalder, hvis han indtræder i et andet Lands Tjeneste.
Efter Opfordring indsendte Verrayon d. 9 / 9 Regnskab over de Partier
af Kongens Varer, der havde været overladt ham til Forhandling. Dets
Indtægt var 5 Poster givne i runde Tal, tilsammen 3800 Rbd., hvorfra
gik nogle Udgifter, ligeledes i runde Tal, som, trukne fra den sidstnævnte Sum, gav 2800 Rbd., som det V. skyldte. Det oplystes endvidere, at efter V.'s Opgørelse havde Gå.hier og Horn Varer for 26,300
Rbd., og de Clairambault fra Mollet's Dødsbo overgivne Varer havde
en Værdi af 16, 700 Rbd. Han mindede om, efter sit tidligere Regnskab,
at han havde 12,800 Rbd. tilgode.
Endelig nævnte V., at den unge Mazar havde 386 Rbd. tilgode
af det Honorar, som Overhofmarchallen havde bemyndiget ham at ud14
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betale M.; da denne Sum var af Betydning for den unge Mand, anbefalede V. paa det Bedste, at den blev ham udbetalt.
Inden Verrayon's Afsked forelaa, maa der være ført Forhandlinger,
saavel om hans Fordringer som hans Regnskab, med det Resultat, at
han i Stedet for 12,800 fik 4000 Rbd., og at det han skulde betale for
solgte Kongens Varer forandredes fra 2800 til 2275 Rbd.
Verrayon's Afsked af 4 / 10 65 lyder saaledes:
>>Vi bifalder allernaadigst, at der betales Legationsraad Verrayon
i Stedet for hans Pretension paa 12,800 Rbd. den Sum 4000 Rbd., fra
hvilken drages den Sum 2275 Rbd., han efter Afregning er skyldig for
solgte levantiske Varer, altsaa tilbage 1725 Rbd., hvortil Vi meddele
ham Afsked i Naade med Bevarelse af sine Titler, at han beholder sin
hidtidige Gage af 2000 Rbd. til Aarets Ende, og at han fra lste Januar
1766 faar en Pension af 3000 I. t. med Tilladelse til at nyde denne,
hvor han vil.<<
Paa given Foranledning har man sikkert forsøgt en ny Gennemgang
af Verrayon's vist ret umulige Regnskaber, men ikke kunnet komme
til andet Resultat, og det er først d. 20/ 2 66, at de omtalte 1725 Rbd.
bliver anvist til Udbetaling.
Mod Forventning vendte Verrayon ikke tilbage til Frankrig; han
forblev i Danmark, giftede sig 1781 med Frøken Mazar de la Garde,
nød sin Pension, som han supplerede med Indtægten af en Vinforretning, han havde paabegyndt under sit Ophold i Levanten og døde,
først 1811.

Forsøget med at skabe en dansk Handel paa Levanten var mislykket, og det er vel et Spørgsmaal, om det grebet an paa en anden
Maade vilde være lykkedes, om der i det Hele taget var Plads for denne
Handel, og om vi havde Raad til at fortsætte, Raad til at afholde de
Udgifter, det vilde koste at indarbejde sig paa Markedet i Konkurrence
med de allerede tilstedeværende Stormagter.
Om selve Forsøget kan der vel siges, at det ikke blev ledet med
Kraft og Energi af den danske Handelsstand, der ikke viste Foretagendet
nogen virkelig Interesse, maaske heller ikke havde tilstrækkelige Midler
og sikkert manglede Dygtighed, Foretagsomhed og vel ogsaa Forstaaelse
af Sagen.
Det har heller ikke staaet Bernstorff og Wasserschlebe klart, at en
Statsminister og hans Kontorchef, der havde vigtige Hverv at røgte,
ikke paa en forsvarlig Maade kunde lede et Handelsforetagende, til hvis
Detaillers og Kontrols Udøvelse der hører praktiske Købmænd og
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erfarne Redere. Købmanden Fabritius advarede heller ikke Bernstorff;
han var sikkert mere interesseret i, at Sagen vedblev, da Varerne, han
leverede, strax bleve betalt af Kongens Kasse, og han var sikker paa
sin Provision.
Naar man har gjort sig bekendt med Episoden Verrayon, maa man
forbavses over, hvorledes, med den Verdenserfaring som Bernstorff og
Wasserschlebe havde, de kunde vedblive at have Tillid til Verrayon
trods alle hans Indberetninger om sine store Uheld og hans skiftende
Planer, der hurtigt maatte tegne ham som en Fantast, for ikke at sige
noget værre.
Bernstorff i det mindste var saa overtydet om sin Plans Fortrinlighed, at det ikke faldt ham ind, at Grunden til den fortsatte Række
Uheld var Verrayon's Uskikkethed til at lede Foretagendet og dennes
umulige Planer, Iigesaalidt som han som alt nævnt forstod sine egne og
Wasserschlebe's manglende Evner til at lede et stort Handelsforetagende;
for dem begge skyldtes Uheldet uafvendelige Tilskikkelser, og det var
først, da alle Muligheder var forsøgte, da saa at sige alle Sunde lukkedes, at de opgav Ævret.
Forsøget havde været kostbart, først den fireaarige Forhandling i
Constantinopel og dertil den endelige Afslutning af Traktaten med dens
følgende Udgifter. Det endelige Regnskab for Handelsforsøgene blev ikke
og kunde ikke gøres nøjagtigt op; Handelsselskabet slap vel nogenlunde
helskindet derfra, men hvad der var ydet af Kongens Kasse var omtrent
tabt, og det løb op til store Summer; hertil kom Verrayon's Pension
paa 3000 I. t. i 45 Aar.

