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Foraaret eller Sommeren 1945 vil Besøgende paa Handelsog Søfartsmuseet i det nyindrettede Værelse: Yngre Middelalder og 16. Aarhundrede finde to Kort, der skal tjene til
at belyse Forholdene paa Skaanemarkedet. Kortene er udarbejdet af Forfatteren til denne Artikel, og efter Ønske fra
Museets Ledelse skal det paa dette Sted forsøges at give en
populær Oversigt over Skaanemarkedets Historie og Udvikling.
Motiveringen for Ophængningen af de to Kort, der vil
sluge en god Del af Museets kostbare Vægplads, er den, at
man vil give de Besøgende en Forestilling om, hvorledes Forholdene var paa det saakaldte Skaanemarked, „der for næsten
tre aarhundreder blev det store centrale omsætningssted mellem
øst og vest i Nordeuropa" (Erik Arup). Et Faktum er nemlig,
at en af de faa Verdenshandelspladser i den Periode, som det
nævnte Værelse skal belyse, kom til at ligge paa et Omraade,
der med ganske korte Afbrydelser var under den danske Konges Herredømme. Skaanemarkedet fik sin Plads paa den Halvø,
hvor nu Skanor og Falsterbo ligger, af flere forskellige Aarsager. Dels skyldtes det, at man her kunde fremskaffe en Vare,
der var efterspurgt i hele Europa, — Silden — i saa store
Mængder, at der blev Tale om Masseproduktion og Masseeksport, og dels skyldtes det Halvøens gunstige Beliggenhed ved
Sundet, et af de vigtigste Forbindelsesled mellem Nordsøomraadet og Østersøomraadet.
Kilderne til Skaanemarkedets Historie kan deles i to Grupper. Først de arkæologiske Fund. Det svenske Nationalmuseum
Aarbog 1945
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har ved forskellige Lejligheder ladet foretage Udgravninger i
Egnen omkring Skanor og Falsterbo, men Udbyttet har været
yderst ringe. Selve Jordbunden er saa ugunstig som vel mulig,
idet Sandet har ladet Resterne af Træbygninger, Udgravninger
og lignende fra Datiden forsvinde. Kun Slottene, Kirkerne, et
Kloster og enkelte Stenhuse lader sig paavise med Sikkerhed
eller dog nogen Sandsynlighed. Foruden Fundamenter til de
nævnte Bygninger af Sten er der fundet Levninger af Husplanker, Husgeraad, Redskaber, Tønder og andre Vidnesbyrd
om Dagliglivet paa Markedets Omraade. De arkæologiske Undersøgelser paagik særlig ivrigt i Aarene omkring 1900. Leder
af Udgravningerne var den svenske Professor Sven Sbderberg,
der assisteredes af den kendte tyske Historiker Professor Dietrich
Schåfer.
Med Navnet Dietrich Schåfer kommer man ind paa den anden Gruppe af Kilder til Skaanemarkedets Historie, de arkivalske.
Rundt omkring i Handelsbyernes rige Arkiver laa Dokumenter
opbevaret, som alle kunde tjene til at belyse den ene eller den
anden Side af de Problemer, der er knyttet til Skaanemarkedet.
Som Brikker i et Puslespil maatte man samle de spredte Oplysninger for at danne et helt og rigtigt Billede af Forholdene.
Schåfer paatog sig denne Opgave og kunde i 1887 fremlægge
sine Resultater i en Afhandling, der viste ham som en af de
fineste Kendere af Handelsforholdene i det middelalderlige
Nordeuropa. Som selvskreven Raadgiver deltog Schåfer i S6derbergs Udgravninger og kunde med Tilfredshed notere, at
Udgravningerne — paa ganske faa Undtagelser nær — bekræftede hans egne Resultater. De Stridspunkter, der fremkom,
blev senere Genstand for en frugtbar, saglig Diskussion mellem
de to Lærde; men Diskussionen afbrødes til Skade for Problemernes Opklaring ved Soderbergs pludselige Død.
De store Linier var saaledes udredet af Schåfer, og kun en
enkelt Forsker vovede sig i Lag med Emnet Skaanemarked i
den næst følgende Tid. Det var Tyskeren Otto Blumcke, der
allerede samtidig med Schåfers Afhandling havde udgivet et
Arbejde om Stettins Handel og Forbindelse med Skaane og
Sildefiskeriet der. I 1907 offentliggjorde Blumcke en Afhand-

l

9

ling om Stettins Plads paa Skaanemarkedet ved Falsterbo. Han
publicerede her et Kort over de stettinske Huses Placering med
indføjede Ejernavne, der, skønt det stammer fra 1579, ved sin
officielle Karakter synes at give et paalideligt Billede, der kan
anvendes ved Tilbageslutning til en ældre Tid.
Det blev en Svensker, der først skulde komme til at rokke
ved Schåfers hidtil uanfægtede Resultater. I 1932 udgav Curt
Weibull sin Studie: Lubeck och Skånemarknaden, hvor han —
med Anvendelse af de ny Principper for økonomisk Historieforskning — gav helt ny Tal for Omsætningen paa Skaanemarkedet samt belyste Danskes og Tyskeres Deltagelse i Fiskeri og Handel og endelig søgte at bestemme Arten af de
Skibe, der gik i Fart paa Skaane. Længere fremme i Artiklen
vil der blive Lejlighed til at referere Forskernes Resultater i
Enkeltheder.

Ikke blot Dokumenterne i Arkiverne — Toldregnskaber,
Kvitteringer, Fogedbøger, Dombøger og lignende — taler til
os om Skaanemarkedet. Forfattere fra Middelalderen og det
16. Aarhundrede har været imponeret af det Liv og den Rigdom, der udfoldede sig paa Skaanemarkedet, og har nedskrevet deres Indtryk. Enhver Dansker kender fra Historieundervisningen i Skolen Saxos Beretning fra Begyndelsen af det 13.
Aarhundrede om Skibene, der undertiden bliver stikkende fast
i Sildestimerne i Sundet og næppe kan drives frem ved Aarer.
Ved saadanne Lejligheder anvendes der ikke Fiskeredskaber;
men Fisken øses op fra Vandet med de bare Hænder. Saxo
beretter videre, at Fiskerne hvert Aar gør indbringende Fangster
her i Sundet mellem Sjællands Østkyst og Skaanes Vestkyst.
Saxos Samtidige Svend Aggesen beretter ligeledes om Skaanemarkedet. Foruden fra disse to danske Historieskrivere har vi
en Beretning fra den lybske Historieskriver Arnold, der var
Abbed i et af Liibecks Klostre omkring Aar 1200. Arnold beretter, at Danskerne, der i tidligere Tid gik klædt som Søfolk,
fordi de stadig som Kystboere havde med Skibe at gøre, nu
efterligner Tyskernes Skikke og Sæder, som de har lært at
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kende gennem langvarigt Naboskab. De gaar nu i samme Klæder og med de samme Vaaben som andre Mennesker, og desuden klæder de sig ikke blot i Skarlagen, i broget Pelsværk og
Graaværk, men ogsaa i Purpur og Linned. Aarsagen dertil er,
ifølge Arnold af Lubeck, at Danskerne har Overflod af al
Slags Rigdom som Følge af det Fiskeri, der aarlig finder Sted
ved Skaane, og til hvilket Købmænd fra alle omkringboende
Folk samles, medens de medbringer Guld, Sølv og andre Kostbarheder. For Silden, dette lille Dyr, som Danskerne har gratis
og af Guds Gavmildhed, giver Købmændene det dyrebareste, de
ejer, undertiden ved Skibbrud endogsaa Livet. Foruden de her
nævnte Steder omtales Skaanemarkedet og dets Betydning med
al ønskelig Præcision i saa vigtig en Kilde som Lundekirkens
Gavebog og i Abbed Vilhelms Helgenlevned.
Spørgsmaalet rejser sig nu, om hvor gammelt dette mægtige Fiskeri ved Skaanes Vestkyst har været. De nævnte Historieskriveres Arbejder ligger omkring Aar 1200, og der er Grunde,
der taler for, at det helt store Fiskeri ikke er meget ældre. En
af de vigtigste Grunde er, at Magister Adam af Bremen, der
skriver ved Aar 1075, ikke omtaler Fiskeriet ved Skaane med
deraf flydende Rigdomme, og det skønt hans Hjemmelsmand
er ingen ringere end selve den danske Konge Svend 2. Kilder,
der er ældre end de i det foregaaende omtalte, f. Eks. Biskop
Helmold (hvis Arbejde Arnold fortsatte), omtaler Fiskeriet ved
Riigen som særlig betydningsfuldt, og maaske har der i Tiden
op til Slutningen af 12. Aarhundrede været Muligheder for
lige saa god Fangst andre Steder som ved den skaanske Vestkyst. Sikkert er blot, at vi omkring 1200 finder et Kæmpefiskeri i Gang i Efteraarsmaanederne her med stærk Deltagelse
af Udlændinge — i første Række Tyskere fra Lubeck og Østersøbyerne.
Dermed har den ene Aarsag til Skaanemarkedets Opstaaen
været omtalt — Sildefangsten har været en af de Ting, der
lokkede Folk fra alle Kanter til; men Sild fangedes mange
Steder! Der var andre Aarsager til, at netop Omraadet omkring Skanor og Falsterbo blev en Verdenshandelsplads. Det
er nødvendigt• at give en Oversigt over Handelsvejenes Ud-
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vikling mellem Nordsø- og Østersøomraadet for at forstaa Udviklingen og Tilstrømningen af Udlændinge til Skaanemarkedet.

Fra Oldtiden havde Danmark haft Varer, som man i andre
Lande fandt Behag i. Det gælder Flinten, der som Redskabsmateriale fik en stor Udbredelse, og det gælder Ravet fra en
noget senere Periode. Desuden var der Efterspørgsel efter Pelsværk, Voks, Honning og andre Produkter, af de sidstnævnte
Varer blev Størsteparten hentet i Norden og eksporteret fra en
gunstig beliggende Samleplads som f. Eks. Bornholm. Købmændene fra Romerriget havde to Veje at vælge imellem, naar de
skulde frem til de danske Sælgere af Ravet. Fra Adriaterhavet
fulgte man Adige til Tyrol, forcerede derefter Brennerpasset og
benyttede derefter Donau, Saale eller Moldau og endelig Elben,
hvis Munding var Maalet. Her opnaaede man Kontakt med
Sælgerne i Danmark, der lod keltiske Skippere besørge Farten
fra Fundstederne paa den jyske Vestkyst til Elbmundingen. En
anden Vej frem tii Ravet var at følge Weichsel, ad hvilken man
naaede frem til Østersøkysten og til Samlepladsen Bornholm.
Som man ser, er der her nævnt to Veje fra Danmark til Mellem- og Sydeuropa og Forbindelse med den skandinaviske
Halvø samt Forbindelse vestpaa med Kelterne. Naar dertil
kommer Forbindelser med Preussen, vil man kunne se, at Danmark allerede paa denne Tid er Midtpunktet for en Del af
den europæiske Vareudveksling.
I den følgende Periode overtager Friserne, en Stamme af
Germanerne, der boede paa Nordsøkysten mellem Vlie og
Laubach, Kelternes Rolle som Formidlere af Vareudvekslingen.
I Kraft af dygtigt Sømandsskab og Handelstalent tilrev Friserne sig saaledes f. Eks. Handelen med nordfranske Uldstoffer, der paa Farter op ad Rhinen blev afsat i Bytte for Elsasservin og andre Varer. Friserne havde Øjnene aabne for de Gevinster, der var at hente i Handelen med Østersøomraadets
Produkter, og snart laa deres Rute til Østersøen fast. De sejlede langs den tyske Nordsøkyst, hvor de havde let Forbindelse
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med de opblomstrende Handelspladser Bremen og Hamburg
ved en Afstikker op ad Weser og Elbe. Længere nordpaa fandt
Friserne en bekvem Vej over den jyske Halvø ved at følge
Ruten Ejder—Treene og Sli. Var man naaet saa langt, laa
Østersøen frit for Sejladsen, og Friserne søgte nu de gunstigste
Handelspladser i Østersøomraadet og valgte Visby paa Gotland samt Birca i Målaren. De dristigste Skippere fortsatte Farten til den finske Bugt og til det nordligste Sverige, medens andre havde valgt en Rute til Nordnorge via Limfjorden til den
svenske og norske Kyst. Som man ser, blev Nord- og Østersøomraadet i sin Helhed befaret af frisiske Skippere — en Hovedlinie tegner sig Vest—Øst og Øst—Vest ved Handelspladserne : Dorstat—Bremen—Hamburg—Slesvig—Visby og Endepunktet: den finske Bugt. Paa alle disse Pladser handledes
Østersøomraadets Varer: Rav, Pelsværk, Voks, Huder, Korn,
Talg, saltet Fisk samt Hør og Hamp mod Varer som Tøjer,
Vin og Metalgenstande. Friserne søgte til den finske Bugt for
at knytte Forbindelse med Samtidens berømteste Handelsfolk,
Araberne. Disse søgte paa deres Side Kontakt med det nordlige
Østeuropa for at hente det hos dem saa værdsatte Pelsværk og
en anden Handelsvare — Trælle. Ad de store russiske Flodveje Dnjepr og Volga, Lovat og Usta naaede man frem til
Ilmensøen og Nowgorod og havde snart via Wolchow, Ladoga
og Newa Forbindelse med den finske Bugt og Handelspladserne
der. Snart optraadte de kostbare orientalske Varer i Omsætningen paa de allerede omtalte frisiske Handelspladser.
Længe lykkedes det ikke Friserne at beherske Handelen.
Borgerskabet i Byer som Koln, Dortmund og Soest lærte dem
hurtig Kunsten af og paaførte dem en følelig Konkurrence.
Før denne omtales, maa man paapege det Knæk, som den
fredelige frisiske Handel led under Vikingetiden. Alligevel opretholdtes Kontakten med de østeuropæiske Raastofkilder og
Handelen med Araberne gennem de Riger, som svenske Vikinger grundlagde i Rusland, men Handel og Skibsfart aftog i
denne urolige Periode. Ved Vikingetidens Afslutning har vi det
dansk-norske Forsøg med Svend Tveskæg og Knud den Store
paa at grunde et Imperium omkring Nordsøen. Følgen heraf
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blev, at de nordiske Rigers Interesser skiltes — DanmarkNorge blev orienteret mod Vest, medens Sverige havde sine
Hovedinteresser i Øst. Handelsforbindelserne blev ikke upaavirket deraf, men Kræfter, der var langt stærkere end danske
og svenske Høvdinges Magtbegær og Vilje til at beherske Handelsveje, greb snart ind og gennemdrev en hel Omlægning af
Handelsvejene. Dette kommer frem, hvis man betragter for
Eksempel de danske Mønter. De bærer Præg af engelsk og
arabisk Paavirkning, men stærkere og stærkere spores en tysk
Indflydelse. I de store Omraader syd for Østersøen var der
noget i Gære, og dermed er vi igen naaet til Omtalen af Kampen mellem Friserne og deres Arvtagere.
Frisernes store Svaghed var den, at de udelukkende levede
af en Mellemhandleravance; ingen Raastofkilder stod til deres
Disposition i det Øjeblik, en Konkurrent meldte sig med Overbud, naar den Vare, som tidligere alene var tilbudt dem, igen
kom til Udbud paa Markedet. Frisernes Handel er sikkert
blevet betragtet med højst ublide Øjne af Borgerne i de Byer,
hvor de slog sig ned, som f. Eks. Koln og Mainz. Man ventede
sikkert kun paa et gunstigt Øjeblik for at slaa Friserne med
deres egne Vaaben, men Manglen paa likvid Kapital standsede
Forsøgene i denne Retning.
Helt anderledes blev Forholdet, da de tyske Bjergværker i
Harzen toges i Brug i større Omfang i Begyndelsen af 10. Aarhundrede. I Harzen udvandtes Sølv, der gik til Udmøntninoog dermed skaffede Handel og Næringsliv det saa dybt savnede Omsætningsmiddel. Samtidig udvandtes i Harzen betydelige Mængder Kobber, der førtes til Bronceindustribyerne i
Vest, f. Eks. Dinant og Huy, hvor det blandedes med engelsk
Tin. Goslar blev Centrum for denne Bjergværksindustri, ooMetallets Hovedvej blev herfra over Soest og Dortmund til
Rhinen og videre til Dinant og Huy. Resultatet af Pengerigeligheden blev en Ekspansionstrang uden Lige. Borgerne i Køln
og i westfalske Byer som Dortmund og Soest begyndte at gøre
Friserne Rangen stridig og konkurrerede dem i den følgende
Tid fuldstændig ud. Resultatet for Danmark var i første Omgang en stigende Tilvandring af tyske Købmænd og dernæst
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en Trusel mod Slesvig som Handelsby, idet de tyske Købmænd
antagelig maatte vælge en kortere Vej frem til Østersøen end
den hidtil benyttede.
Det økonomiske Opsving var maaske det, der kraftigst bar
den tyske Bestræbelse for at vinde nyt Livsrum. Siden Afslutningen af den germanske Folkevandring stod der en Grænse
mellem tysk og slavisk Omraade ved Floderne Elbe og Saale.
Tyske Fyrster havde længe søgt at overskride denne Grænse,
og nu stod hele Befolkningen bag Fyrsterne i Ønsket om at
sætte sig i Besiddelse af de store Omraader øst for de nævnte
Floder. Gejstligheden ønskede at kristne Hedningerne og at
gøre dem til gode Tiendeydere, Borgerne ønskede Vejene aabnet for Handel og Samfærdsel og at sikre sig Herredømmet
over Raastofkilder og endelig de tyske Bønder havde bragt
deres Landbrugsteknik saa vidt frem, at dette i Forbindelse
med det stigende Folketal gjorde en kraftig Udvidelse af Landbrugsarealet nødvendig. Resultatet af disse Faktorer blev en
kæmpemæssig tysk Kolonisationsbevægelse, og over for de
Kræfter og Kraftreserver, som her blev sat ind, havde de slaviske Bønder, der levede af Agerbrug og Kvægavl, ingen Mulighed for at hævde deres Omraade. Fra Midten af det 12.
Aarhundrede rykkede Tyskerne ubarmhjertigt østpaa. Ekspansionen vises bedst ved at nævne Navnene paa de Byer, eller
nogle af dem, som Tyskerne grundlagde ved Østersøkysten. Begyndelsen blev her gjort med Lubeck, der blev grundlagt 1143.
Efter dette Aar grundlagdes Byerne Rostock, Wismar, Stralsund, Greifswald, Stettin, Anklam, Stargard, Kolberg og en
Række mindre Byer — alle disse inden Midten af det 13. Aarhundrede. Ogsaa videre østpaa sikrede man sig Herredømmet.
Her bekæmpede gejstlige Ridderordner Hedningerne. Kulm,
Thorn og Elbing opstod som tyske Byer her i 1230'erne, 1255
grundlagdes den tyske By Konigsberg og 1308 kom Danzig i
den tyske Ordens Besiddelse. I alle disse Byer dominerede
Tyskerne og trak stadig Forstærkninger til fra Moderlandet.
Ude paa Landet bosatte de tyske Bønder sig, en broget Skare
fra Westfalen, Rhinegnene, Holland, Geldern, Flandern og
Brabant.
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Det siger sig selv, at den hastig voksende Bybefolkning i
Østersøbyerne behøvede Tilførsler af Levnedsmidler ud over
det, som det nærmeste Opland kunde give. De gamle Søhandelsveje og Landruter havde Linjen Soest—Visby som Rygrad, og ingen havde tidligere tænkt paa de Forsyningsvanskeligheder, der kunde opstaa. Eet var klart, og det var, at man
med det gode eller med det onde maatte skaffe sig Forsyninger fra Nabolandene, og der kunde daarlig blive Tale om andet
end Danmark. Det traf sig saa heldigt, at det danske Landbrug var i Stand til at mætte Størstedelen af Behovet for
udenlandsk Korn i Østersøbyerne, og med den billige Fragt
for Søtransport opnaaede de danske Landbrugere en smuk Pris
for deres Eksportartikler. Østersøbyerne blev nu de største Aftagere af danske Landbrugsprodukter, især gjaldt dette Lubeck
Denne By kom hurtigt i en rivende Udvikling ved sin gunsti-e
Beliggenhed, idet Trafikken mellem Nordsø- og Østersøomraadet valgte den lettere og kortere Vej over Hamburg og Lubeck
frem for Sørejsen rundt om den jyske Halvø, der nu havde afløst den forældede Rute over Slesvig. Dertil kom, at Liibeckerne kontrollerede de rige Saltkilder i Oplandet og beherskede
Handelen med denne livsvigtige Vare, samt at Liibeckerne var i
Stand til at købe Sølvet i det nærliggende Goslar til Produktionspriser for derefter selv at foretage en Udmøntning deraf
Med stadig nye Forsyninger af Sølv i Ryggen kunde Liibeckerne begynde Kampen for at beherske Handelen mellem Nordog Østersøomraadet. Snart færdedes de overalt i Østersøomraadet, hvor de opkøbte Naturalier, der derefter blev ført til
Liibeck og videre via Hamburg til Brugge, hvor man i Stedet
fik Klædestoffer, Tøjer og andre Varer, der var sjældne i
Østersøomraadet, med tilbage. „Saaledes svingede Linjen Soest
—Visby i 13. Aarh. om Lubeck som Centrum og foldede sig
ud til Linjen Brugge—Novgorod" (Erik Arup).
Man vil forstaa, at denne Opstaaen af en Række Handelsbyer ved Østersøkysten med en stadig stigende Befolkning,
der var Aftager af danske Landbrugsvarer, maatte blive et
Vendepunkt i Danmarks økonomiske Historie. Den øgede Efterspørgsel gav stigende Priser, og Varer, der tidligere havde
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været af ingen eller ringe Værdi, fik nu forøget Betydning og
kom maaske frem i første Række blandt Eksportartiklerne.
Dette gjaldt Silden, der nu fik en hidtil uanet Betydning for
Danmark. Først nu kom den Kapital til, der skulde til for at
muliggøre Fangst, Tilberedning og Eksport af Silden i Kvaliteter og Kvantiteter, der kunde tilfredsstille det katolske Europa,
hvor Befolkningen i Fastedagene savnede en virkelig Delikatesse paa Bordet.
Det blev en Hovedopgave for Tyskerne i Østersøbyerne at
tilrive sig Kontrol med Sildefiskeriet i Øresund, og heldigt var
det, at Lubeck beherskede Saltkilderne i Liineburg, der var
Hovedleverandør af denne Vare, medens andre af Byerne,
f. Eks. Kolberg, kontrollerede mindre Saliner. Tyskerne kunde
nu møde frem med Kapital, Erfaring, Kunder og det til Nedsaltningen nødvendige Materiale. Det gjaldt nu om at finde et
Sted, hvor man i Ro og Fred kunde drage det størst mulige
Udbytte af Sildefiskeriet. Hovedpladsen blev den Halvø,^ hvor
nu Skanor og Falsterbo ligger, det saakaldte „Skaaneøre". Paa
denne centralt beliggende, sandede Landtunge havde Danskerne allerede i lang Tid samlet sig for i Efteraarsmaanederne at
udnytte Silderigdommen i Sundet — Navnet Falsterbo vidner
endnu om Falstringernes Deltagelse i Fiskeriet.

Inden Skildringen af Fiskeriet vil det være nødvendigt at
give en Oversigt over de topografiske Forhold paa „SkaaneIret". Halvøen er formet omtrent som en Trekant. Dens ene
Spids danner Forbindelsen til Skaane, og den modstaaende —
bredeste — Side vender ud mod Sundet og tjener sammen
med Øerne Saltholm og Amager samt Stevns Klint til at indramme den sydlige Del af Sundet. Hele Halvøen er sandet
Hedeareal, hvor først de sidste Aartiers Teknik har faaet Bugt
med Flyvesandstruslen. Vegetationen var gennem Aarhundreder yderst sparsom, Træ af alle Slags og til alle Formaal
maatte skaffes udefra. Kom man fra Skaane, maatte man først
passere den øde Hedestrækning, der danner Overgangen til
Halvøen. Gamle Veje gennem dette Omraade synes endnu at

27

kunne paavises. Tværs over denne Hedestrækning løb en Aa
ved Navn „Amme" — dette Navn er bevaret i et hanseatisk
Dokument fra 1364. Valgte man at følge en Vej langs Kysten
mod Nord, havde man paa sin højre Haand en stor Bugt, den
saakaldte Fodevig, Hovedankerpladsen for de Skibe, der havde
Ærinde til Halvøens nordlige Del. Rejste man videre til Nordspidsen, maatte man passere endnu et Vandløb, den saakaldte
„Ettebæk", der kom fra et Sted syd for Skanor og løb syd og
øst om Byen mod Øst for at ende i Fodevigen. Ogsaa Navnet
Ettebæk er bevaret i en, maaske to, middelalderlige Kilder. Fra
Nordspidsen af Halvøen kunde man følge Kysten sydpaa og
vilde snart faa Øje paa en stor og mange mindre Øer foran
Kysten. Navnet paa den store 0 kendes fra det danske Toldregister fra 1494, den hed „Hoben". Vandet mellem Skaaneøret og Hoben har i Middelalderen været saa dybt, at selv
Skibe af en ret antagelig Størrelse kunde navigere der. Det middelalderlige Navn „Dybet" synes at maatte henføres til dette
Farvand. Langs den sydlige Halvdel af denne Kyststrækning
har man maaske ved Fralandsvind kunnet skimte den Revle,
der nu ligger over Vandoverfladen. Dietrich Schåfer mente, at
denne Revle eksisterede i Middelalderen og placerede danske
Fiskerbopladser paa den. Professor Soderberg foretog Gravninger paa Revlen med Prøveboringer og mente fuldstændig at
kunne afvise Schåfers Formodning, idet der intetsteds paa Revlen fandtes Spor af Kulturlag. De to Forskere enedes saa nogenlunde om i Stedet at flytte Fiskelejerne over paa Skaaneørets Strandbred. Soderberg paaviste videre, at store Dele af
den Odde, hvor nu Fyrtaarnet staar (i middelalderlige Kilder
kaldet „Ugle"-Odden), er dannet af Strømmens Aflejringer,
og at Kystranden er gaaet lige vester om den Bakke, der kaldes „Kolbacken" og maaske har været Pladsen for det Sømærke, der omtales i Aaret 1201. Falsterbo-Rev var kendt og
frygtet allerede i Middelalderen, og de Søfarende krævede Afmærkning. Ved en fortsat Rejse langs Kysten tilbage mod
Skaane var der intet særligt at bemærke, dog vilde de opmærksomme Iagttagere bemærke den større Vanddybde ved Kysten
her i Forhold til Kysten ved Fodevig.
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Inden for denne Ramme var det nu, at Skaanemarkedet
udviklede sig. Folk fra alle danske Egne, Sjællændere, Fynboer,
Jyder, Folk fra „Sydhavsøerne" og Skaaninger stævnede i Efteraarsmaanederne hertil for at faa Andel i de rige Sildefangster. Med deres lette Fiskerbaade slog de sig ned paa Bopladser langs Kysten, mod Øst især, og skabte en Række Lejer, paa
hvis Omraade de vandt et vist Hævd. Vi har Efterretninger
om Lejer for Fiskere fra for Eksempel: Svendborg, Stege, Næstved, Skelskør, Jungshoved, Køge, København, Kalundborg,
Helsingborg, Stubbekøbing og Nykøbing F. samt Aarhus. Fiskerlejernes Beliggenhed fremgaar af Museets Kort, der viser Tilstanden omkring ca. 1500, hvor faste Grænser var afstukne,
fordi hver Kvadratmeter gunstig beliggende Jord var blevet
beslaglagt i de foregaaende Aarhundreder. Østkysten og Dele
af Sydkysten var blevet søgt beslaglagt af de danske Fiskere —
som allerede nævnt — og det siger sig selv, at der maatte
blive Kamp og Strid om Pladsen, naar Tyskerne kom til. Omraadet omkring Skanor og Falsterbo omfatter ca. 16 Kvadratkilometer, Strækningen fra Nordspids til Sydspids er ca. 7 km,
og Afstanden mellem Skanor og Falsterbo er ca. 2,5 km; paa
dette lille Areal skulde Danskere og Tyskere leve Side om Side.
Danskerne kunde faa Brug for Statsmagtens Indgriben imod
disse Fremmede.
I den altovervejende Del af den Periode, hvor Skaanemarkedet eksisterede, var Skaaneøret underlagt den danske
Konge. Kun i en kort Periode i det 14. Aarhundrede kom Sverige til Magten her, og en kort Episode var det hanseatiske
Styre gennem Pantsættelsen af de skaanske Slotte til Hansestæderne. Det blev derfor den danske Regering, der skulde
regulere Forholdet mellem Danske og Tyskere.
Hvornaar Tyskerne er begyndt at søge til Skaaneøret er
ikke let at sige præcist, Kilderne flyder sparsomt for dette Emnes Vedkommende i 12. og 13. Aarhundrede. Sikkert er imidlertid, at Liibeckerne var blandt de første, maaske de allerførste. Vi ved, at Valdemar (Sejr) i 1201 lod de lybske Borgere, der deltog i Fiskeriet fra Skaaneøret, arrestere og lod deres Skibe og Gods beslaglægge. Tabet har været saa føleligt
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Bodpladser ved Falsterbo.

for Hansestaden, at den valgte frivilligt at give sig ind under
dansk Herredømme mod at faa Borgere, Skibe og Gods tilbageleveret. Alt dette er tydeligt Bevis for en yderst livlig Forbindelse mellem Lubeck og Skaanemarkedet allerede 50 Aar
efter Byens Grundlæggelse. I den følgende Tid følger Købmænd fra hele det romerske Rige efter Liibeckerne, først og
fremmest Borgere fra Byer som for Eksempel Hamburg, Stade,
Bremen, Koln, Braunschweig, Medebach, Soest, Rostock, Wismar, Stralsund, Greifswald, Danzig, Demmin, Anklam og Kiel.
Det lykkes flere af disse Byer at erhverve egne Arealer paa
Skaaneøret. Det gælder saaledes Bremen, Rostock og Wismar,
hvis Arealer laa ved Skanor, medens Lubeck, Danzig, Stettin,
Kolberg og Warnemunde havde Omraader omkring Falsterbo,
hvor ogsaa Rostockerne siden 1494 fandt Plads.
Disse Arealer kaldtes „Fed", tysk: vitten, til Forskel fra de
danske Fiskerlejer. Paa Feddene koncentreredes Tilberedningen, Indpakningen og Handelen med Sild, medens Fiskerlejernes Opgave blev Fangsten. Enkelte Byer kombinerede Handelsplads og Fiskerleje, det gælder for Eksempel Svendborg og
Stege. De danske Fiskere saa sikkert med megen Ængstelse
paa denne Invasion af kapitalstærke Fremmede, men det lyk-
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kedes at finde en Løsning, der kunde tilfredsstille. Danskerne
havde i Forvejen, som nævnt, valgt deres Pladser ved Østkysten og Dele af Sydkysten paa Halvøen. I Mangel af egnet
Havn trak man Baadene paa Land og skaffede sig selv (og
maaske Baaden) Ly under en nødtørftig indrettet Hyttes Tag.
Tyskerne deltog selvfølgelig ogsaa i selve Fiskeriet, men den
store Tilgang af Arbejdskraft er sikkert kommet fra Danmark.
Dansk var Hovedparten af Fiskerne og danske var de mange
Karle og Piger, der i Efteraarsmaanederne var beskæftiget i
de tyske Købmænds Tjeneste med Rensning, Saltning og Nedlægning af Sild.
Tyskerne financierede Foretagendet og valgte Pladser længere inde paa Halvøen og koncentrerede sig iøvrigt i Nærheden
af Fodevigen, der ydede en ret sikker Havn for Skibe og Fiskeskuder. Der var her den Gene, at Vanddybden var meget
ringe, saaledes at Varerne, der skulde føres til og fra Skibene,
maatte køres med Hest og Vogn *4—1/2 km ud i Vandet for
der at blive læsset om i Lægtere og Pramme, der saa bragte
Varerne ud til Skibene eller omvendt. Denne Lastemetode er
kendt fra middelalderlige Beretninger og fra den svenske Forsker Linnés Beskrivelse af en Rejse gennem Skaane (1749).
Selve Fiskeriet laa Størstedelen af Skaanemarkedets Tid i
Hænderne paa Danskerne, dog til Tider med en mægtig Indblanding fra tysk Side. Tidspunktet for Fiskeriet var Maanederne September og Oktober, hvor Skaanesildens Kvalitet var
bedst. Hvad der blev saltet af Sild før 24. August blev anset
for værende af ringere Kvalitet. Alligevel var der Fiskere, der
arbejdede baade før og efter de to nævnte Maaneder, tilfredse
med den lavere Pris. Fangsten foregik som Netfiskeri fra Baade
med gennemsnitlig 6 Mands Besætning. Lysten til at drive
Rovdrift i Fiskeriet var som altid til Stede, men strenge Straffe
og et effektivt Søpoliti hjalp til at holde denne Tendens nede.
Saa snart Fangsten var bragt i Land, maatte Fiskerne afsætte den til Købmændene, idet Retsreglerne forbød det enkelte
Baadelag at salte mere end 6 Tønder Sild til eget Forbrug.
Handelen med Silden synes i Skaanemarkedets ældste Tid at
have haft sit Hovedsæde i Skanor, medens Falsterbo kun spil-
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ler en ubetydelig Rolle, og endnu i 1370'erne staar Falsterbo
langt tilbage for Skanor. I Løbet af det 15. Aarhundrede skifter Billedet fuldstændig, Falsterbo har da slaaet Skanor fuldstændig ud, medens andre skaanske og sjællandske Byer og
Fiskerlejer søger at udkonkurrere de to Handelscentrer paa
Skaaneøret.
Man spørger uvilkaarlig efter tørre Tal for Omsætningen
af Sild, men det er uhyre vanskeligt at regne saadanne ud.
Man savner Opgørelser for Eksporten fra Skaanemarkedet og
andet statistisk Materiale, og Dietrich Schåfer havde kun angivet Totalsummer ved løselig Beregning og Skøn med al mulig Forbehold. Det er Svenskeren Curt Weibulls Fortjeneste at
have fremdraget Tållene for Liibeeks Handel paa Skaanemarkedet, og det lykkedes endda kun for to korte Perioder, nemlig Aarene 1368—1369 og 1398—1400. Weibulls Kildemateriale var de i Lubeck opbevarede Pundtoldbøger og Pundtoldkvitteringer. Ved Pundtold forstod man en hanseatisk Forbundstold til Dækning af Rustninger etc. at erlægge af ethvert
udgaaende Skib og for udførte Varer f. Eks. med 4 engelske
Penninge for hvert Pund grots Værdi. Skipperen modtog Kvittering for den erlagte Told og kunde saa mod Aflevering af
Kvitteringen frit indføre sin Last i en anden By. Paa denne
Maade opstod Samlingerne af Pundtoldkvitteringer. Pundtoldbøgerne opstod derved, at det blev nødvendigt for de enkelte
Deltagere i Hanseforbundet at føre Bøger over oppebaaren
Pundtold og Lister over udstedte Pundtoldkvitteringer, fordi
man paa Hansaforbundets Fællesmøder skulde aflægge Regnskab for de indgaaede Beløb. Ud fra visse Kendsgerninger, som
man ikke hidtil havde haft Rede paa, gik Weibull i Gang med
Bearbejdelsen af de i Lubeck bevarede Regnskaber. Han konstaterede nemlig, at den Masse af Pundtoldkvitteringer, der
fandtes i Lubeck, ikke var Kvitteringer afleveret af Skippere
i forskellige Hansebyer og derfra senere ført til Lubeck, men
at Kvitteringerne udelukkende hørte til de Laster af Sild, som
var fortoldet af de vendiske Byers Embedsmænd paa Skaanemarkedet og senere indførte til Lubeck. Pundtoldkvitteringerne
kan saaledes tjene til at bestemme Omfanget af Sildeimporten
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til Lubeck. Helt nøjagtige blev Tallene for Sildeimportens
Omfang ikke, førend man til Oplysningerne fra de nævnte
Kvitteringer føjede Oplysninger fra Kvitteringer udstedt af
Embedsmænd fra andre hanseatiske Byer samt Oplysninger om
visse Mængder af Sild, der — uvist af hvilken Grund — først
blev fortoldet i Lubeck, og som findes fortegnet i Pundtold-
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Liibecks store Stadsegl.
Efter Adolf Holm: Lubeck, 1900.

bøgerne. Ifølge C. Weibulls Udregninger omfattede Importen
til Lubeck af Sild fra Skaanemarkedet i 1368 ca. 38,440 Tønder og i 1369 ca. 34,375 Tønder. Signaturerne paa Pundtoldkvitteringerne viser, at den til Lubeck indførte Sild hovedsagelig er blevet saltet ned paa Liibecks eget Fed.
Man savner det righoldige Materiale, der fandtes for Beregning af Liibecks Sildehandel, naar man ønsker at bestemme
Omfanget af de øvrige Hansebyers Sildehandel. Med de Resultater for Øje, som blev vundet for Liibecks Sildehandels
Vedkommende, kan man ud fra Opgørelser over den af hanseatiske Embedsmænd paa Feddene i Skaane oppebaarne Pundtold til en vis Grad nøjagtig beregne Størrelsen af andre Byers
Sildeimport fra Skaanemarkedet. Ifølge Weibull indkasserede
de hanseatiske Fogder 1368—1369 følgende Beløb:
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Foraar - Okt.

Okt. - Marts

l 6

Lubeck

3®
Mk.
180

1369
Mk.
70

Rostock

Marts - Okt.

1369
Mk.
2 8o

70

Wismar

70
160

Stralsund

x

57

x

Greifswald

463/4

—

Stettin

51

51

Kolberg

13/4

20

2 A/o

Q^I/

Preussiske Byer
Kampen
Zieriksee
Harderwijk
Ziitfen
Elborg
Amsterdam
Briel
Englændere
Flamlændere
j
Brabranter

240
—
29/2
24
18
n
—
—

57
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Lubeck ligger klart i Spidsen, selv om Tallene synes at vise,
at Kampen har haft større Omsætning. Forholdet er nemlio- det,
at Kampens Opkræver har oppebaaret Told fra andre Byer'
der har staaet i nærmere eller løsere Forbindelse med Kampen.
Naar man kender Gennemsnitsprisen paa en Tønde Sild, kan
man hurtigt regne Liibecks Importtal ud. Der er betalt 530
Mk. i Told i Perioden Foraar 1368 til Oktober 1369, og med
den gældende Toldsats svarer de 530 Mk. til en aarlig Import af gennemsnitlig 36.400 Tønder Sild. Og det er altsaa
til Byen Lubeck alene! Østersøbyerne Rostock, Wismar, Stralsund, Greifswald, Stettin, Kolberg samt 6 preussiske Byer har
Aarbog 1945
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erlagt ca. 900 Mk. i samme Periode, og Importen til disse Byer
andrager ca. 62.000 Tønder Sild. For Østersøbyerne in pleno
kan man saaledes regne med en Import paa ca. 100.000 Tønder Sild! Dertil maa lægges Tallet for Eksport af Sild fra
Skaanemarkedet til Nordsøbyerne, og der synes ogsaa her at
være Tale om meget store Tal, men Kilderne mangler til
nøjere og i Enkeltheder at bestemme Omfanget af Eksporten
til hver enkelt By i denne Periode. Sikkert er det, at der har
været en enorm Omsætning paa Skaanemarkedet i Perioden
1368—69, ganske uagtet, at der var Krig mellem Danmark
og Hansestæderne. Det europæiske Marked krævede Forsyning, og de nordtyske Købmænd med Lubeckerne i Spidsen
lod ikke Chancen for den sædvanlige Gevinst — eller om
muligt en større — gaa fra sig. Krigen mod Danmark maatte
kunne udspilles paa andre Kamppladser, og man tillod 1368
med en large Gestus Danskerne at rejse til de hanseatiske Omraader paa Skaanemarkedet med frit Lejde, naar blot de var
ubevæbnede. Selv mødte de de tyske Købmænd og deres Folk i
fuld Rustning for at imødegaa enhver Eventualitet. Samtidig
udstedtes der en Forordning om, at Nedsaltningen af Sild kun
maatte foregaa paa de hanseatiske Fed ved Skanor og Falsterbo. Set paa denne Baggrund af Krise-Restriktioner maa
Tallene for Sildehandelens Omfang tage sig endnu mere imponerende ud.
Gaar man over til at betragte Resultaterne af Weibulls
Undersøgelse for Aarene 1398—1400, bliver Tallene lige saa
imponerende. I April 1398 besluttede Hanseaterne at lade opkræve en Pundtold til Dækning af Udgifterne ved Kampen
mod det grasserende Sørøveri. Denne Gang skulde der betales
4 lybske Penninge for hvert Pund grot eller 6 lybske Mark for
Lastens Værdi, medens Skipperne slap med det halve for selve
Skibets Vedkommende. Udregnet efter Tidens Møntsystem
skulde der paa denne Maade i Told betales 1/288 af Varernes
Værdi. Tolden skulde erlægges ved Afsejling fra hanseatisk
Havn akkurat som 1368 og 1369, men kunde dog ogsaa betales ved Ankomst dertil; for Udlændinge, der handlede paa
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Skaanemarkedet og hanseatisk Omraade, blev Pundtolden saaledes en Indførselstold.
De lybske Pundtoldbøger for Aarene 1398—1400 giver et
langt klarere Billede af Handelsforholdene end de tidligere omtalte for Perioden 1368—1369. De giver en Specifikation over
Udførsel og Indførsel til og fra forskellige Handelspladser paa
Skaanemarkedet og udsondrer visse Varegrupper — vigtigst er
i denne Forbindelse Tallene for Sildehandelen. Liibecks Import
af Sild omfatter følgende Mænader:
J

1398:

Jrra
Falsterbo
Skanor
Trelleborg
Ystad
Bornholm
Malmo
Dragør

19.576 Tønder
1485
7°2
3A54/2 ,
1-307/2

399:

1400 :

20.130 T ø n d e r

22.437 Tønder

I-475/2
1.380

„
„

2-831

9-258/4

„

3'-072

,,

32.636^4 ,
7496/ „

—
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27-7893/4
11.009%

„
„

53

29.142

9-394 3 / „

Ialt indførtes saaledes til Lubeck
1 3 9 8 : 66 557% Tønder
3
A399 : 7 i 042 /4
1 4 0 0 : 66 87634

Selv Sildehandelen alene har saaledes givet en efter Datidens Forhold fabelagtig Omsætning. De nævnte Tal er alene
Liibecks Import. Man maa betænke, at foruden Lubeck handlede saa godt som alle Østersøbyer paa Skaanemarkedet, og et
meget betydeligt Antal Nordsøbyer foretog ligeledes deres Sildeindkøb her. Vi savner ogsaa for denne Periode Tal, der kan
belyse Omfanget af disse Byers Sildeindkøb. De maa have været meget betydelige, det fremgaar indirekte af visse Beretninger om Livet og Forholdene paa Skaanemarkedet. Weibull har
fremdraget nogle glimrende Eksempler herpaa. Et Brev fra
1404 omtaler, at i dette Aar kom ca. 150 større Skibe samt
Skuder fra Danzig alene til Skaanemarkedet, og 1409 kan Rostocks Udsendinge til et Fællesmøde ikke afgive nogen forplig-
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tende Udtalelser, idet Byens Borgere, hvis Mening de skulde
give tilkende paa Fællesmødet, ved deres Afrejse „endnu ikke
var kommet hjem fra Skaane".
Pundtoldbøgerne angiver ikke blot Mængden af den til
Lubeck importerede Sild, men ogsaa Værdien deraf, samt Værdien af andre fra eller via Skaanemarkedet importerede Varer.
En Sammenligning af Værdien af henholdsvis Sild og andre
Varer vil vise, at Sildeimporten var af altovervejende Betydning for Lubeck. Tallene ser saaledes u d :
Værdi af importeret Sild;

1398: 99.836 Mk.
3 9 9 : 106.563 Mk.
1 4 0 0 : 66.876 Mk.
x

Værdi af andre Importvarer:

7.383 Mk
5.985 Mk
8.411 Mk

Studerer man Oversigten over de Kvanta Sild, der i Perioden 1398—1400 tilførtes Lubeck, og ser, hvorfra disse
Kvanta kommer, vil en Kendsgerning straks springe i Øjnene.
Det er Malmos Betydning som Udskibningshavn for Sild til
Liibeck i denne Periode. Den historiske Tradition fra Samtid
og Eftertid vilde vide, at Skanor og Falsterbo gennem hele
Skaanemarkedets Levetid havde været de førende Handelspladser inden for Skaanemarkedets Omraade. Det er Curt
Weibulls store Fortjeneste dels at have givet os de tørre og
præcise Tal for Liibecks Import og Eksport til Skaanemarkedet og dels at have paavist, at der jævnsides med og over Handelen i Skanor og Falsterbo udviklede sig en Handel paa andre
Pladser i Skaane, først og fremmest i Malmo. Endnu i Tiden
omkring 1370 stod Malmo handelsmæssigt set tilbage for de
to gamle Handelscentrer, men i Kraft af endnu kendte Faktorer tager den malmoske Handel, der ogsaa i høj Grad dyrkede Forbindelser med Nordsøbyerne, et ganske uanet Opsving.
I Perioden 1398—1400 indtager Byen en dominerende Stilling
paa Skaanemarkedet. Nogle Tal vil belyse dette, ved Sammenligningen anføres her kun Tal for Malmo, Skanor og
Falsterbo. Vi gentager først Tallene for Sildeimporten til Liibeck 1398—1400:
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Fra Malmo
., Skanor
''

ialt i de 3 Aar
33

Falsterbo

33

89.568 Tønder
5 - 7 9 1 / ,,
62.143

Tallene for den lybske Eksport til de skaanske Byer er lige
saa belysende, de fremgaar ogsaa af Pundtoldbøgerne. Værdien af Eksporten var gennemsnitlig i hvert af de tre nævnte
Aar:
Til Malmo:
15.744 Mk., fordelt paa 527 Befragtere.
„ Skanor:
7.026 Mk.,
„
80
n
„ Falsterbo: 11.176 Mk.,
„
„ 243
Ogsaa Skibstallene taler som Bevis paa Malmos dominerende Stilling:
Gennemsnitlig gik hvert af de tre Aar:
Til Malmo
134 Skibe
„ Skanor
32
„ Falsterbo
55
og gennemsnitlig gik hvert af de tre Aar:
Fra Malmo
220 Skibe
„ Skanor
29
3,
„ Falsterbo
91
alle bestemt for Lubeck.
Tallene beviser med al ønskelig Tydelighed, at Malmo omkring 1400 langt har overfløjet Falsterbo og Skanor. I Byen
havde de tyske Købmænd en fast Sammenslutning, en „societas", som det hed, og Privilegier, der udstedes til disse organiserede Købmænd, er Milepæle paa den Vej, der bragte Malmo
frem i første Række og endelig til den førende Stilling blandt
Skaanemarkedets Byer. Malmo bliver den store Eksporthavn
for Sild i denne Periode, Fangsterne dirigeres i største Udstrækning dertil, og Størstedelen af de lybske Skibe sejler paa
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denne Havn medbringende Salt og tomme Tønder, de to uundværlige og paa Fangststederne ufremskaffelige Varer. Hvad de
mindre Kontingenter af Skibe hentede, der gik i Fart paa
Skanor (og Falsterbo), skal vi komme ind paa i en anden
Forbindelse. Der skal her blot endnu engang erindres om, at
Listerne over Skibsfarten til Lubeck med Sild viser, at der
overalt paa Kysterne af det sydlige Sund laa Byer og Fiskerlejer, hvis Befolkning saa deres Fordel i Fangst og Eksport til
Lubeck; dette gælder først og fremmest Malmo, dernæst Falsterbo, Skanor, Dragør og endelig f. Eks. Trelleborg, Ystad og
de bornholmske Fiskerlejer.
Inden man gaar over til at tale om Skaanemarkedets videre
Skæbne, der staar i nøje Sammenhæng med Fiskeriets Udvikling i den følgende Tid, vil det maaske være af Interesse at
fremsætte et Par Bemærkninger om selve de Skibe, der besørgede Fragtfarten fra og til Skaanemarkedet, og om deres
Befragtere.
Toldregnskaberne deler Skibene i to Hovedgrupper med
flere Underafdelinger efter Størrelse. Den ene Hovedgruppe
er kaldt: „naves". Dette Navn dækker forskellige Størrelser af
Handelsfartøjer, beregnet til Varetransport. Den anden Hovedgruppe er betegnet: „schutae" og omfatter de større og mindre Fiskerbaade, beregnet til Fangst. Grænsen mellem de to
Grupper er ikke let at præcisere, de mindre Fartøjer af navisKlassen gaar jævnt over i de større Baade af schuta-Typen.
Man kunde gøre det Forsøg at udregne Skibets Værdi ud
fra den Sum, der betales i Told af Skibets Værdi, idet man
kender Toldsatsen. Curt Weibull forkaster denne Udregningsmetode, idet man ikke kender de særlige Hensyn, der ved Vurdering blev taget til Skibenes Alder og Sødygtighed. I Stedet
gik Weibull over til at foretage Beregninger af Lastens Omfang og Værdi i de Skibe, der i Toldregnskaberne var opført
som udelukkende medbringende Last af Sild i Tønder. Det
var ifølge Weibulls Opfattelse muligt at udregne Gennemsnitsstørrelsen af disse Skibe, og det lykkedes ham da ogsaa at korrigere de Tal, der indtil da var slaaet fast af den berømte tyske
Marinehistoriker W. Vogel.
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Værdien af de Laster, som Skibe ca. i 4 o o førte til Skaanemarkedet fra Lubeck, varierede ifølge Weibull fra nogle faa
Mark til over 2000 Mk. Gennemsnitsværdien pr. Last blev paa
denne Tid ca. 200 Mk., medens Gennemsnitsværdien for Lasten
ira Skaanemarkedet var ca. 208 Mk.
_ Gennemsnitsstørrelsen af Lasten i Fisketransportskibene omkring Aar 1400 var for 103 Skibes Vedkommende 1 8 0 - 3 0 0
Tønder Sild svarende til 1 5 - 2 5 Læster, for 49 Skibes Vedkommende laa Lasten under 15 Læster og for 19 Skibe over
25 Læster Gennemsnitlig har Skibene Aar 1400 hver ført 216
Tønder Sild eller ca. 18 Læster til Lubeck. Disse store Transportskibe og de største „schutae" besørgede Transporten til o*
fra Skaanemarkedet, medens Deltagelse i Sildefiskeriet over"
iodes til Besætningerne paa de smaa „Skuder", hvis Hovedstationer ifølge Toldregnskaberne har været Dragør, Malmo
og Skanor. Det er vanskeligt at sige ud fra Toldregnskaberne
hvor mange Skibe, der om Aaret sejlede mellem Lubeck o*
Skaanemarkedet. Der skal tages Hensyn til, om samme Skipt
per har ført samme Skib i hele Markedsperioden og om Skibet har gjort en eller flere Rejser i samme Sæson. Weibull mener for Aaret 1400 at kunne gøre Facit saaledes, at det absolutte
Antal Skibe fra Lubeck til Skaanemarkedet udgjorde ca 401
(105 naves og 296 schutæ). I omvendt Retning gik ca 397
Skibe (heraf 192 naves og 205 schutæ). Ialt har ca. 638 Skibe
(227 naves og 411 schutæ) trafikeret Ruten mellem Lubeck ooto
Skaanemarkedet.
Hvad Befragterne angaar, kan der ogsaa ud fra Weibulls
Kilder vindes vigtige Oplysninger om dette omstridte Emne
1 middelalderlig økonomisk Historie. Det har været stærkt debatteret, om der hovedsagelig var Tale om En-gros-Handel
eller Detailhandel. For Skaanemarkedets Vedkommende lio-o-er
Sagen saaledes, at Importen af Sild til Lubeck har ligget i Hænderne paa Købmænd af begge Kategorier. Med Centrum for
Opkøb i Malmo og Falsterbo har Grossister kontrolleret en
stor Del af Sildeimporten til Lubeck, medens mindre Købmænd
har handlet om mindre Partier med deres Forbindelser i de
øvrige Byer og Flækker paa Skaanemarkedet. Curt Weibull
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opstiller følgende Skema over de forskellige lybske Sildeimportører fra Aaret 1400 :
:r Sild pr. Importør

Over 500
451—500
401—450
351—400
301—350
251—300

13
5

201—250

20

151—200

44
61
116

13.491 T ø n d e r

2

11

i7
14

101—150
51—100
1—

Samlet Import

Antal Sildeimportører

50

2.403
842
4.068% „
5 - 4 7 7 / 3,
3.762% „
4463% „
7-598

„

7 4 O 7 / 2 33

385

8.635/2 „
8.727 3 % 3,

688

66.8763% „

Det kan være af Interesse samtidig her at anføre Tallene
for Værdien af Import og Eksport fra og til Skaanemarkedet
for Liibecks Vedkommende sammen med Antallet af Eksportører. For Aaret 1400 angives i Pundtoldbøgerne 1.079 Befragtere for denne Eksports Vedkommende og 1.888 for Importens Vedkommende. Mange af disse er dog „Gengangere".
Tallene anføres — efter Weibull — saaledes:
Eksport fra Lubeck Aar 1400.
111

Falsterbo
Skanor
Ystad
Malmo
Dragør

Antal
Eksportører

200
67
48
254
147

Eksportens Værdi

10.2643% Mk.
7-4I3 3 / »
2.022
„
15-961% „
4.804
„

Værdi pr. Importør

ca.
»
,,
,,
,,

51/3 Mk.
/
»
42
62 3% „
2/
3 2 /s ,,

II(}1 2

Sammenlagt giver Tallene for Eksportens Værdi en Sum
af 40.465% Mk.
Tallene for Værdien af Importen fra Skaanemarkedet til
Lubeck Aar 1400 tager sig saaledes u d :
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Antal
Importører

Importens Værdi

Falsterbo
Skanor
Ystad
Malmo
Dragør

222

Mk.
24.085
3-834/
3-471
32.168
„
11.730

71

47
281
279

33

•jj

3?

Værdi pr. Importør

ca. 108% Mk

,,
,,

54
74

3,

IH Z

3,

42

3,

Sammenlagt giver Tallene for Importens Værdi en Sum
af 75.288% Mk.
Man vil erindre, at Silden udgjorde langt den største Del
af Importen til Lubeck. Den var det, der lokkede Købmændene til Skaanemarkedet fra hele Østersøomraadet foruden
Købmænd fra et stort Antal Nordsøbyer. De sidste kom dog
ogsaa paa Handelens Vegne, og som det skal udredes her lidt
senere, fandt der ogsaa en betydelig Vareudveksling Sted paa
de skaanske Handelspladser. Dietrich Schåfer udledede Skaanemarkedets Tilbagegang i det 15. Aarhundrede fra en begyndende direkte Sejlads mellem Nord- og Østersøhavnene
uden nogen Vareudveksling paa Skaanemarkedet og gjorde sig
altsaa til Talsmand for den Teori, at Handelen havde været
det vigtigste, medens Sildefiskeriets Betydning ikke havde været afgørende. Med de nylig udregnede, sikre Tal i Haanden
kunde Curt Weibull slaa fast, at Skaanemarkedets Nedgang,
der begyndte 115. Aarhundrede, maatte skyldes en katastrofal
Nedgang i det skaanske Sildefiskeri. Kilderne beretter da ogsaa fra Tid til anden lejlighedsvis om en saadan Nedgang i
visse Perioder af dette Aarhundrede. Weibull konstaterede
Nedgangen i Sildeimporten til Lubeck fra Skaanemarkedet ved
at sammenligne Tallene fra omkring 1400 med Tallene fra
1492—1495. Tallene fra 1398—1400 omfatter kun Importen
fra selve Skaanemarkedet (med de bornholmske Fangster og
Fangster fra Dragør), medens Tallene fra 1492—1495 — vel
at mærke — omfatter Importen fra hele Danmark (incl.
Skaane) og Slesvig-Holsten. Betragter man følgende Opstilling, vil Nedgangen i det skaanske Fiskeri være synlig for enhver.
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1398 importeredes til Lubeck 66.557% Tønder Sild
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Det er klart, at Skaanemarkedets Eksistens afhang af Sildefiskeriet; udeblev Silden Aar efter Aar, maatte Købmændene,
der skulde leve af Sildehandelen, søge sig andre Handelspladser. Den direkte Fart mellem Nordsøhavnene og Østersøhavnene kan have bidraget til en Nedgang i Omsætningen paa
Handelspladserne, men kan ikke have medført nogen Ruin,
fordi Skaanemarkedet allerede i Slutningen af 14. Aarhundrede
— som Weibull udtrykker det — i aldeles overvejende Grad
var et Sildemarked. Rent galt blev det, da det hollandske Fiskeri i Nordsøen tog sit store Opsving. Den hollandske Sild
vandt Indpas paa Skaanesildens tidligere Enemærker i Løbet
af det 15. Aarhundrede og fortrængte den, uden at det nogensinde lykkedes Skaanesilden at vinde Terræn igen. Dermed er
en af de vigtigste Hovedlinier i Skaanemarkedets Historie trukket op — Aarsagen til Markedets Opstaaen — Kulmination og
Nedgang er skitseret. En Skildring af selve „Dødskampens"
Forløb vil egne sig bedst som Slutning paa denne lille Oversigt.
Sildefangsten var — som sagt — det primære, men ogsaa
Handelen har spillet en stor Rolle for Skaanemarkedet, saa
stor, at Dietrich Schåfer vilde tillægge den den største Betydning for Skaanemarkedets Udviklingshistorie. Vi maa her
knytte den Traad igen, som vi slap ved Omtalen af Handelsvejenes Forandringer ved den tyske Ekspansion i Østersøomraadet. Vi husker i denne Forbindelse Udtalelsen om Linjen
Soest—Visby, der i 13. Aarhundrede svingede om Lubeck
som Centrum og foldede sig ud til Linjen Briigge—Nowgorod.
Læseren vil videre erindre, at der i samme Afsnit fortaltes om
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Handelen mellem Nordsøomraadet og Østersøomraadet, der
valgte Vejen over Land mellem Hamburg og Lubeck, dels
fordi Vejen ad Ejder—Treene og Sli via Slesvig var forældet,
og dels fordi Sejladsen rundt om Skagen endnu paa denne Tid
betragtedes som særlig risikabel. Lubeck blev paa denne Maade
„det naturlige Centrum for Nord—Østersøhandelen" (Erik
Arup), og denne Handel var en Handel med Massevarer som
for Eksempel Østersølandenes Korn, Fisk, Huder, Tømmer,
Pelsværk, Hør, Hamp, der byttedes med Vin, Tøjer og Metalarbejder for at nævne nogle af de vigtigste Varer, der ad
Ruten over Lubeck gik fra Vest til Øst. Lubeck kæmpede for
alene at erhverve Herredømmet over denne Rute og havde sin
vigtigste Konkurrent i Visby paa Gotland, men Kampen afgjordes efterhaanden til Liibecks Fordel, og Valdemar 4. Atterdags Angreb paa Visby knækkede denne stolte Bys Magt. I
Perioden 1300—1500 ca. behersker Lubeck i Samarbejde med
de „vendiske" Byer Rostock, Wismar og Stralsund store Dele
af Østersøhandelen og specielt Handelen paa de nordiske Riger.
Det vigtigste Markedsomraade i de tre nordiske Riger var
Skaanemarkedet. Silden herfra overfløj i Værdi ganske Importen fra Norge og Sverige til Lubeck. Weibull giver interessante
Tal i denne Forbindelse, og det bedste Eksempel er maaske, at
Liibecks Handel paa Malmo alene omfatter lige saa store
Summer som den hele lybske Handel paa Sverige og Norge
tilsammen.
Liibecks Eksport til Skaanemarkedet omfattede Salt og
Tønder, og man kan maaske sige Penge i Sølvmønt. Saltet
stammede for Størstedelens Vedkommende fra Liineburg og
spredtes med Lubeck som Udførselshavn over hele Østersøomraadet, hvor det herskede næsten ubestridt, indtil Hollænderne i Begyndelsen af det 14. Aarhundrede begyndte at bringe
det grovere, men billigere, Salt fra Baie de Bourgneuf ved den
franske Kyst, „Baiesaltet", til Nordeuropa. Dette billige Salt
slog an og blev snart hentet af Øsersøbyernes Borgere og bragt
hjem til Østersølandene i store Saltflaader, men i mange Aartier var Liineburgsaltet dog som sagt næsten eneherskende.
Weibull giver Eksempler paa Størrelsen af Liibecks Salt-
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eksport til Skaanemarkedet, der var den største Afsætningsplads. Værdien af hele Liibecks Salteksport i Aarene 1368 og
1369 var henholdsvis 55.268 Mk. og 69.001% Mk., heraf gik
1368 for 19.8203% Mk. til Skaanemarkedet og i 1369 for
36.398 Mk. Til Sammenligning tjener, at Liibecks Udførsel af
Salt til hele Sverige 1368 kun havde en Værdi af 7.288%
Mark og i 1369 6.137% Mk. Saltet noteres i Pundtoldbøgerne
til 10 Mark pr. Læst, og Weibull regner derudfra med en eksporteret Saltmængde i 1368 paa 23.784 Tønder — Salt nok
til Nedlægning af mellem 95.000 og 119.000 Tønder Sild. 1368
importeredes til Lubeck dog kun ca. 38.440 Tønder Sild, og
der har dette Aar saaledes været Tale om et betydeligt Salg
af det eksporterede Salt paa Skaanemarkedet. I Perioden 1398
— 1400 svarer den eksporterede Saltmængde ret godt til den
importerede Sildemængde i Forhold, dette kan skyldes Konkurrencen fra Baiesaltet, men Weibull hælder snarere til den
Teori, at store Kvanta Salt er gemt i Toldlisternes Poster for
uspecificerede Varer.
En anden Vare, der var stærkt efterspurgt paa Skaanemarkedet var Tønder. I denne træfattige Egn var intet Materiale ved Haanden til Forfærdigelse af denne uomgængeligt
nødvendige Vare. Desværre skjuler Tøndernes Antal sig ofte
ligesom visse Saltpartier blandt uspecificerede Poster i Toldbøgerne. I Perioden 1398—1400 gives specificerede Oplysninger om henholdsvis 11.220, 16.096 og 20.148 tomme Tønder,
der er udført til Skaanemarkedet. Disse Tønder slog ikke
nær til til Sildeimporten til Lubeck; i de tre Aar overskredes
de nævnte Tal med henholdsvis 55.337, 54.946 og 46.728
Tønder. Denne besynderlige Forskel kan delvis forklares ved,
at Salttønderne er gaaet retur fyldt med Sild. Der maa dog
ogsaa have fundet Tøndebinderi Sted paa selve Skaanemarkedet ved Hjælp af Træ, tilført fra mere skovrige Naboomraader, trods hanseatiske Forbud mod al saadan Virksomhed. De
tyske Købmænd maatte — med sure Miner sikkert
se Danske og andre fremmede tage Profitten ved Tøndebinderi; man
udstedte fra tysk Side ganske vist Forbud mod, at andre end
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hanseatiske Borgere og deres Folk lavede Tønder i Skaane,
men dette Forbud har øjensynlig haft ringe Virkning.
Blandt de Varer, som Lubeck importerede fra Skaanemarkedet ud over Sild, stod i første Række Klæde og Tøjer. Toldbøgerne nævner desuden en Række andre Varer, som for Eksempel Heste, Voks, Mel, Humle og Fedt, men kun i ganske
smaa Mængder. De importerede Stoffer var Resultatet af en
Vareudveksling med de Købmænd paa Skaanemarkedet, der
kom fra de tøjproducer ende Egne i Vest som Flandern og
Vesttyskland. Ogsaa fra disse Egne stævnede man nu til Skaanemarkedet. Dermed være ikke sagt, at den tyske Købmand
ikke magtede den Opgave at hente Varerne paa Produktionsstederne i Vesteuropa. Ligesom han bragte den paa Skaanemarkedet indkøbte Sild til Kunderne i hele Mellemeuropa lige
til Alperne og til Kunderne i de østeuropæiske Omraader i
Polen og Rusland paa Rejser gennem Preussen og Livland, besøgte han Kunder i Vesteuropa, f. Eks. i Rhinegnene, Nederlandene, England og Frankrig. Naar Sildelasten var udlosset,
var der rigelig Plads i den hanseatiske Kogge til Varer fra
Vesteuropa. Vesteuropæerne blev dog hurtigt klare over, at det
kunde betale sig selv at sejle paa Skaanemarkedet og at tage
en Last Sild med tilbage, naar de medbragte Varer var afsat.
De første Vidnesbyrd, vi har om Vesteuropæernes Handel paa
Skaanemarkedet, vedrører de saakaldte „Omlandsfarere" og
stammer fra Aaret 1251, hvor Kong Abel udsteder et Privilegium for dem. Af dette Dokument og et senere Privilegium,
udstedt af Erik Menved den 29. Juni 1316, fremgaar det med
al ønskelig Tydelighed, hvem „Omlandsfårerne" egentlig er.
Ved Omlandsfarten forstod man Farten tilbage fra Skaanemarkedet til Hjemstedet i Vesteuropa rundt om Jyllands Nordspids. Kong Abels Privilegium fastsætter en bestemt Skibstold
paa 32 s. engelsk Mønt for hver Kogge, der fra Skaanemarkedet vender hjem til Vesteuropa ad den nævnte Rute, medens
der skulde betales en Lastetold paa 2 s. skaansk Mønt af hver
Læst, naar Skipperen under Ed erklærede at have en Østersøhavn som Maal. Denne Adskillelse mellem en Skibstold for
Skibe i Nordsøfart og en Lastetold for Skibe i Østersøfart bibe-
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holdes i senere Privilegier og Overenskomster, saaledes for Eksempel ved Fredsslutningen i Stralsund, der beseglede Valdemar
4. Atterdags Nederlag over for de tyske Købmænd, der havde
organiseret sig inden for den saakaldte Kølner-Konføderation.
Ved Omlandsfarere forstod man 1251 nærmest Borgere fra
Zuidersøbyerne og Undersaatter iøvrigt fra Grevskabet Geldern og Stiftet Utrecht. Byer som Kampen, Utrecht, Harderwijk, Ziitfen og Stavoren drev Handel og Fragtfart af saa stort
Omfang paa Skaanemarkedet i Midten af det 13. Aarhundrede,
at den danske Regering blev nødsaget til at tage Hensyn til
disse Byers Ønsker. Dermed var der skabt Præcedens, der aabnede Muligheder for, at andre Nordsøbyer kunde opnaa lignende Begunstigelser som dem, der var blevet Zuidersøbyerne
til Del, og faktisk udvides Antallet af begunstigede Byer i de
følgende Aartier saa stærkt, at Betegnelsen „Omlandsfarere"
fra at dække over Beboerne fra ganske bestemte vesteuropæiske
Omraader gaar over til at blive en Fællesbetegnelse for alle de
Købmænd, der handlede ad Ruten fra Skaanemarkedet rundt
om Skagen til forskellige vesteuropæiske Havne. Snart nyder
samtlige hanseatiske Købmænd godt af de lave Toldsatser, og
endogsaa Friserne (Vestfrisere, Seelændere og Hollændere),
hvis Handelstalent havde vakt Anstød i tidligere Perioder, fik
Del i Privilegierne som Anerkendelse for deres Støtte til Hanseaterne i Kampen mod den danske Konge Valdemar 4. Atterdag. Som man vil se, er det de Folk, der paa et eller andet
Punkt kan drage Fordel af Handelsvejen Øst—Vest og Vest—
Øst, der kæmper som rasende for at opnaa Herredømmet paa
denne Vej. Midt i 14. Aarhundrede staar Hanseaterne som
Magthaverne, men Hollænderne, der som sagt havde bidraget
til Kampen mod Danmark, skulde i Løbet af Aartier blive
Hanseaternes farligste Konkurrenter og til sidst deres Besejrere.
Foruden disse hanseatiske og frisiske Kunder og Leverandørere kom der til Skaanemarkedet Gæster fra mange Egne i
Vesteuropa. Paa Skaanemarkedet saas Købmænd fra Normandiet og fra Skotland, desuden Englændere, Flamlændere og
Walloner. Dertil kom et betydeligt Kontingent af Nordmænd.
Enhver af de paa Skaanemarkedet tilstedeværende Købmænd
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bragte sit Hjemlands Produkter eller rede Penge med for enten at erhverve den skaanske Sild eller andre, fremmede Varer
i Bytte. Foruden Silden kom der saaledes ogsaa en betydelig
Omsætning i Stand for andre Varers Vedkommende. Kilderne
nævner en betydelig Handel med f. Eks. Klæde, kostbare Stoffer af forskellig Art, Lærred, Linned, Garn og Traad, Handsker, Sadler, Lys, Sæbe, Krydderier, Ris, Olivenolie, Nødder,
Korn, Mel, Humle, Kød, Huder, Talg, Spæk, Smør, Kød'
Voks, Honning, 01, Vin, Salt, Heste, Trækul, Jern, Staal, Kobber og Tin.
Det blev uomgængelig nødvendigt for Borgerne fra Nordsøomraadet at erhverve egne Omraader paa Skaanemarkedets
Areal. Besad man ikke et saadant Omraade, nøjagtigt opmaalt
og afmærket med Grænsekors i alle Hjørner, og udstyret med
Privilegier fra Landsherren, havde man kun ringe Chancer
for at faa det fulde Udbytte af et Ophold paa Skaanemarkedet
i Sæsonens Maaneder. Jo flere Byer, der besøgte dette Marked, og jo flere, der erhvervede egne Omraader, desto knappere blev det med Pladsen. Østersøbyerne havde lagt Beslag
paa de mest centralt beliggende Omraader, men havde dog
maattet lade Fiskerne beholde Kyststrækningen paa Skaaneørets Vest- og Sydkyst.
Nordsøbyerne valgte ud fra de givne Forhold at slaa sig
ned paa den Landtunge, der skød ud i Havet nord for Skanor,
og havde fra denne let og bekvem Forbindelse med Fodevigen'
der — som nævnt — var Hovedankerpladsen. Nord for Skanor
erhvervede følgende Nordsøbyer Fed: Amsterdam, Zieriksee,
Briel, Dordrecht, Herzogenbusch, Elborg, Harderwijk, Stavoren, Ziitfen, Hindelopen, Kampen, Bremen og Hamburg. Andre Nordsøbyer opnaaede ikke at faa et eget, privat Fed, dette
gælder for Eksempel Deventer. Fra denne By kender vi „Skaanefarere", Købmænd, der regelmæssig Aar efter Aar i Sæsonen
besøgte Skaanemarkedet. Borgerne fra Byer, som ikke naaede
at erhverve Fed, maatte ved Besøg leve som Gæster hos de
Købmænd, med hvilke de stod i Handelsforbindelse, eller søge
Husly hos Borgere fra en mod deres egen Fødeby venligsindet
By. Som Eksempel herpaa kan nævnes Borgerne fra Doesborg
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og Nymwegen, der kunde søge Husly og Bistand hos deres
e?ne Landsmænd fra Grevskabet Geldern, Borgerne fra Ziitfen
og Harderwijk. Senere er der noget i Kilderne, der gør det
mest sandsynligt, at ogsaa de omtalte to gelderske Byer, Doesborg og Nymwegen, har opnaaet egne Fed.
Danskerne har hidtil kun været nævnt i Forbindelse med
Fiskeriet. Det ligger dog i Sagens Natur, at Danskerne ogsaa
maatte strømme til Skaanemarkedet for at handle og gøre Indkøb paa dette Sted, hvor i Efteraarsmaanederne Flertallet af
Østersø- og Nordsøomraadets Varer blev udbudt til Salg. Uden
store Rejsebesværligheder og uden nævneværdig Risiko kunde
man ved et Besøg paa Skaanemarkedet tilfredsstille sit Behov
for de Ting, der krydrede Tilværelsen rent materielt. Hvor almindeligt det var for danske Undersaatter at gøre Indkøb paa
dette Marked, belyses fyldestgørende ved et enkelt Eksempel.
Ærkebiskoppen i Lund er vort Vidne i denne Sag, idet han i
Be^vndelsen af det 13. Aarhundrede i sin Udgave af Skaaneloven siger, at det er en almindelig Retsregel, at Fæstebonden
skal have erlagt sin Landgilde inden 15. August, netop for at
Husbonden kan anvende Indtægten deraf til sine Indkøb paa
Skaanemarkedet.
For at forstaa, hvorledes det kunde gaa til, at en virkelig
Verdenshandelsplads kunde opstaa paa Skaaneøret, maa vi
vende tilbage til det i det foregaaende omtalte Privilegium, der
blev udstedt af Kong Abel i 1251 til Gunst for Omlandsfårerne, det vilde dengang sige Borgerne fra de vigtigste Byer omkring Zuidersøen. Kong Abels Privilegium viser for det første,
hvor tidlig Nordsøbyerne har anstrengt sig for at vinde Fodfæste paa Skaanemarkedet, men for det andet viser det et bestemt Skel mellem Østersøfarten og Nordsøfarten. Der bestemmes saaledes forskellige Toldsatser for de to forskellige Ruter.
Bestemmelserne gaar — som nævnt — igen i senere Privilegier
og tyder paa, at der i de søfarende Nationers Bevidsthed langt
op i Tiden har været et betydeligt Skel mellem Farten paa
Østersøen og Farten paa Nordsøen. Alene Risikomomentet paa
de to Omraader var højst forskelligt, Nordsøen stillede større
Krav end Østersøen til Skibenes Sødygtighed og Skipperens
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Kundskaber om Vind-, Strøm- og Kystforhold, der skulde udligne Mangelen paa virkelig paalidelige nautiske Instrumenter.
Det er paa denne Baggrund, at Skaanemarkedets Handel
maa ses. Selve Skaaneøret laa lige paa Grænsen mellem Østersøomraadet og Nordsøomraadet. Sildefiskeriet trak Købmænd til
fra begge Omraaderne, og hvad var da mere naturligt, end at
Købmænd, der maaske slet ikke eller kun i ringe Grad var interesseret i Sildehandelen, valgte at mødes samme Sted. Rejsen
kunde foretages i Selskab med Venner og Kolleger fra Byen,
og naar man naaede Handelspladserne paa Skaanemarkedet,
var man gennem Privilegier, udstedt af Statsmagten netop for
disse Handelspladser, bedre sikret mod en vilkaarlig Behandling i Henseende til kropslig Overlast, Udpresning af ulovlige
Afgifter etc. her end de fleste andre Steder i Nord- og Østersøomraadet. Den Eksterritorialret, som de Fremmede til en vis
Grad kunde nyde paa Skaanemarkedet, skal vi senere komme
ind paa. Sikkert er det, at saalænge Skipperne paa Grund af
Manglen paa tekniske Hjælpemidler under Navigationen helst
veg tilbage for at sejle hele den lange Vej fra Østersølandene
til Vesteuropa og omvendt, forblev Skaaneøret og Skaanemarkedet en Mellemstation for Handelen paa denne Rute, men
afgjort ogsaa kun saalænge. Kong Abels Privilegium af 1251
fortæller os, at allerede midt i det 13. Aarh. søgte Købmændene fra Vesteuropa et Afsætningssted for deres Varer paa
Skaaneøret; andre Kilder viser, at Importen til Skaanemarkedet af Varer fra Østersøomraadet med Salg til Vesteuropa for
Øje og omvendt var af største Betydning endnu i Slutningen
af det 14. Aarhundrede. Fra dette Tidspunkt af bevirker to
Faktorer eller tre, der er kendte, ved Siden af mange ubekendte,
at de Søfarende optager den direkte Sejlads frem og tilbage
mellem Nordsøhavnene og Østersøhavnene. Den ene Faktor har
været en Forbedring af Skibstyperne og en Forbedring af de
tekniske Hjælpemidler under Navigationen, den anden Faktor
har været Købmændenes brændende Ønske om at kunne undgaa Mellemhandleravancen og de øgede Transportudgifter, der
løb paa, saa snart man betroede en fremmed Skipper den videre Transport af et Parti Varer til dets endelige BestemmelAarbog 1945
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sessted. Bedre var det for Eksempel for en Skipper fra Flandern
at sejle et Parti Klæde direkte til Danzig selv; dels var det
Parti Klæde han bragte til den fremmede By ikke saa udsat
for Konkurrence dér som paa Skaanemarkedet, hvor Klædesorter fra hele Vesteuropa kappedes om Køberens Gunst, og
opnaaede Skipperen fra Flandern i Danzig endelig ikke en forholdsvis højere Pris end den, han kunde have opnaaet paa
Skaanemarkedet, hvad der var ret og endog ganske usandsynligt, saa havde han i hvert Fald den Fordel, at han i Danzig stod over for et overvældende Udbud af de fleste af Østersøomraadets Produkter. Mængden af de oplagrede — ofte
temmelig letfordærvelige Varer — vilde bevirke et Tryk nedad
i Prisen til Gunst for ham, samtidig med at han havde Frihed
til at vælge den og de Kvaliteter og Specialiteter, der i hans
Hjemstavn var mest efterspurgt og derfor vilde give ham den
største Gevinst. Alt, hvad der hed Fragttillæg, gik ogsaa i Skipperens Lomme.
Den tredie Faktor, der bevirkede, at man gik over til direkte Rutefart mellem Østersø- og Nordsøhavnene, var det
Forsøg, som Hanseaterne, og af disse igen især Lubeck, Rostock, Stralsund og Wismar, i deres Stortid i Slutningen af 14.
Aarhundrede gjorde paa at faa de forhadte Konkurrenter fra
de vesteuropæiske Lande spærret ude fra Skaanemarkedet og
fra Sildefiskerierne i det sydlige Øresund. Dette Forsøg skal vi
vende tilbage til senere. Foreløbig er det vist, at Handelen mellem Østersø- og Nordsøomraadet havde valgt Skaanemarkedet
som Mellemstation, hvor Varerne omsattes og omladedes til
Køberens Skib. Selve Varigheden af Rejsen og Transporten af
Varen kunde paa denne Maade bringes ned til Halvdelen og
derunder. Denne Fremgangsmaade var og blev den almindeligste i det 13. og 14. Aarhundrede; Undtagelsen fra Reglen
var de Skippere, der trodsede Risikoen og foretog den direkte
Sejlads med deres Varer fra Fødebyen, og de Skippere, der
ernærede sig alene ved Transport af andre Menneskers Ejendom.
Indtægten ved Fragtfart har for Skipperne sikkert været
særdeles tillokkende. Det har i 13. og 14. Aarhundrede slet ikke
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Handelsskibe. Efter D. Schåfer : Die Hanse.

været ualmindeligt, at en Skipper transporterede Varer i Fragtfart mellem Øst og Vest, Nord og Syd og var borte fra sit
Hjemsted i mere end et Aar ad Gangen. Den hamburgske
Søret anfører det som ganske naturligt, at et Skib, der har
hentet Fisk paa Skaanemarkedet eller tørret Fisk i Norge, derfra sejler til Flandern og England eller endnu længere væk mod
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Vest og Syd gennem Kanalen. Retsregler fra Byen Kampen
giver bestemte Forskrifter for en Skippers Afregningsterminer
i Tilfælde af, at Skipperen, der har faaet Fragt paa Skaanemarkedet om Efteraaret (eller i Sensommeren), derefter sejler
til et af Yderpunkterne paa Ruten Øst—Vest og derfor ikke er
tilbage igen paa Hjemstedet før i Pinsen det følgende Aar.
Hanseatiske Skippere deltog med Liv og Sjæl i denne Fragtfart, dels for Gevinstens Skyld og dels fordi de ikke godvilligt
overlod nogen Fortjenstmuhghed til de forhadte Konkurrenter
fra Vesteuropa, hvis Tonnagemængde steg foruroligende Aar
for Aar. Som de havde organiseret Sildefiskeri og Silde- samt
anden Handel, søgte Hanseaterne nu at beherske Fragtmarkedet. Skaanefarerne organiseredes i KoUegieform, Medlemmerne
forpligtede sig til at overholde fælles Fragttakster og underkastede sig Bystyrets Forskrifter. Snart fandt Hansebyerne hinanden i Aftaler om fælles Tariffer, 1434 træffer Liibeckere,
Danzigere og Preussere Aftale om en saadan. Ordningen for
de lybske Skaanefarere af 1504 bestemmer, at enhver lybsk
Skipper, der har Lastrum ledig til Fragtfart fra Skaanemarkedet, først skal tilbyde dette til sine Medborgere og til Repræsentanten for Liibecks Øvrighed paa Stedet, førend han tager
Fragt for Fremmedes Regning. Den samme Bestemmelse findes
samtidig for Stralsunds Vedkommende og har maaske været
fælles for de fleste Hansebyer, der besøgte Skaanemarkedet.
Handelen paa Skaane og de dermed i Forbindelse staaende
Fortjenstmuligheder i Fragtfart anser Dietrich Schåfer med
Rette som Aarsagen til, at Skaanefarerne blev den fornemste
Korporation i Liibecks Erhversliv. Men det maa ud fra de af
Weibull vundne Resultater atter og atter betones, at blandt alle
Handelsvarer, der stod i Forbindelse med Skaanemarkedet, var
og blev Silden langt den vigtigste — uden Silden intet Skaanemarked.
Sildehandelen, Handelen med Nordsø- og Østersøegnenes
Produkter og endelig Udsigten til Fortjenesten i Fragtfarten
mellem de to foreløbig ret afgrænsede Handelsomraader lokkede i Tusindvis af Skibe til Farvandene omkrmg Skaaneøret i
Markedstiden. Selve Alarkedet aabnedes officielt den 15. Au-
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Fot. Nationalmuseet

Falsterbo Slotsruin med Rester af middelalderlig Pram.

gust hvert Aar, paa denne Dag begyndte den danske Konges
Ret til at opkræve Told af de Varer, der omsattes paa Markedet. Dette kongelige Privilegium udløb hvert Aar den 9. Oktober, der saaledes blev sidste officielle Markedsdag. Som man
vil kunne se, faldt Markedstiden ret nøje sammen med Tiden
for Sildesaltningen, der officielt varede fra 11. August til 9.
November. Sammenhængen er klar; Sildefangst og Sildehandel var det afgørende Moment; for at opnaa Fortjeneste maatte
Købmænd, der handlede med andre Varer, indfinde sig, medens deres Kolleger var samlede paa et ret snævert Omraade
og lette af træffe. Det vises nemlig af Kilderne, at i hvert Fald
den lybske Købmand kun har haft en bestemt Handelsplads,
hvor han selv opholdt sig eller var repræsenteret paa Skaanemarkedet — ganske uanset at Handelspladsernes korte Afstand
indbyrdes kunde friste til at drive Handel flere Steder paa een
Gang.
Ligesom Købmænd og Fiskere havde forsøgt at udvide det
Tidsrum, hvor Handelen med Sild var tilladt, ved at begynde
Fiskeriet før og ved at blive paa Markedsomraadet over Tiden,
forsøgte andre Købmænd ogsaa at forlænge Markedstiden.
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Dette kunde kun opnaas ved kongelig Begunstigelse, og vi har
Vidnesbyrd om, at det saa sent som i 1524 lykkedes Købmændene at opnaa Fr. I.s Tilladelse til at drive Handel paa deres
Fed lige til 11. November.
Pladsen for Markedets Afholdelse var indtil Begyndelsen af
det 14. Aarhundrede Skanor, men fra dette Tidspunkt baade
Skanor og Falsterbo. Selve Hovedmarkedet faldt igen i en
Række Underafdelinger, der fik hver sin Plads, saaledes for
Eksempel Hsstemarkeder og Kreaturmarkeder.
Straks fra Aabningsdagen gav Kongen sin Myndighed over
Omraadet til Kende ved at lade den saakaldte Skanorlov eller
„Motboken" (Mødebogen), som den kom til at hedde blandt
de Fremmede, forelæse ved sin officielle Repræsentant. „Motboken", der var „en særlig kongelig Politiforordning" (Erik
Arup), indeholdt Regler for Skaanefiskeriet og Handelen paa
Skaanemarkedet som Helhed. Naar disse Regler var forkyndt,
tog Handelen sin Begyndelse. I tidligere Afsnit er det i Korthed
nævnt, hvor besværligt det var at faa Sildelast og andre Varer
bragt i Land paa Grund af Kystforholdene. Den bedst beskyttede Ankerplads var som nævnt Fodevigen, hvor de store Købmandsskibe laa skærmet mod Uvejr. Man har dog ogsaa haft
Ankerpladser langs Skaaneørets Vestkyst, Kilderne omtaler en
„Østred" ved Falsterbo. Andre Kilders ret vage Udsagn kunde
tyde paa — som ogsaa nævnt — at Farvandet mellem Skaaneøret og Øen Hoben ligeledes har dannet en sikret Havn, men
Dietrich Schåfer, der er den bedste Kender af de middelalderlige Forhold, tør ikke anse dette sidstnævnte for givet. Den
lave Vandstand ved Kysten forhindrede Skibene i at lægge til
direkte ved Kysten, og man synes ikke at have forsøgt at skabe
nogen Form for Havneanlæg.
V a r e r n e maatte, naar Skibet skulle lastes, fra Kysten i
Hestevogne føres langt, langt ud i Vandet; ved en passende
Dybde gjordes der Holdt, og Varerne blev bragt over i Pramme
og Lægtere, der saa bragte dem det sidste Stykke Vej ud til
selve Skibene. Paa samme Sæt og Vis, bare i omvendt Rækkefølge, blev Varerne bragt i Land fra Skibene. Noget lettere end
for Koffardiskibenes Vedkommende gik det med Sildelasten,
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naar den skulde bringes i Land fra Fiskerbaadene. Disse smaa
Fartøjer kunde sejle nærmere paa Kysten, og man kunde her
spare et Mellemled i Transporten ind til Kysten. Her behøvedes
ingen Pramme eller Lægtere, her førtes Silden direkte over i
Hestevognene og blev af disse kørt op paa Stranden og videre
til Bestemmelsesstedet. Hele Transporten overvaagedes af kongelige Embedsmænd, dels fordi Strandarealet tilhørte Kongen
og der som Følge heraf tilkom Kongen Ret til alt, hvad der
rørte Strandbredden, f. Eks. Ret til et Læs Sild, der væltede
paa denne eller til en Ladning Varer, der drev i Land, naar
en Pram ved et Uheld kæntrede eller sank, og dels fordi det
var nødvendigt at kontrollere Købmændenes Virksomhed. Der
var sat strenge Regler for Opkøbet af Sild til Bekæmpelse af
illoyal Konkurrence og Smughandel, og det var nødvendigt for
Opsynsmændene at paase, at f. Eks. en Købmand ikke red den
hjemvendende Fiskeskipper i Møde og i Smug traf Aftaler med
denne om hans Ladnings videre Skæbne.
Fortjenesten ved Transport af Ladninger var saa god, at
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Stillingerne som Pramskipper og som Fragtmand eller Kusk
var uhyre eftertragtede. Disse Stillinger blev snart autoriserede,
idet man mod en Afgift til Kronen fik udleveret et Tegn, der
tilkendegav Indehaverens Kvalifikationer. Stillingerne blev i
Reglen tildelt paalidelige Mænd i Skanor og Falsterbo', men
dog ogsaa Folk fra Oplandet — alle Danskere. Falsterbo stillede gennemsnitlig hver Sæson 76 Vogne samt 200 Vogne fra
Oplandet, hvis Kuske var Bønder. Skanor stillede 51 Vogne
gennemsnitlig foruden 19 Vogne fra Oplandet. Størstedelen af
disse Vogne gik til Transporten af Sildelasterne, hvortil man,
som sagt, ikke behøvede Assistance af Lægtere eller Pramme.
Kuskene maatte være stoute og paalidelige Folk, thi Retsreglerne tillod intet Sløseri. Naar Kongen gjorde Krav gældende
som i de ovennævnte Eksempler, maatte Købmanden have billig Krav paa Retsbeskyttelse mod Uorden og Sløseri under
Transporten. En af de vigtigste Retsregler byder da ogsaa
Kusken under Dødsstraf at køre saaledes med Varerne, at han
til enhver Tid kan gøre Rede for at have handlet forsvarligt
i den og den givne Situation.
Udlændingene havde trods disse strenge Forskrifter for
Kuske (og lige saa strenge Forskrifter for Pramskippere) alligevel et godt Øje til disse Danske, der beklædte Stillingerne. Købmændene ærgrede sig grusomt, naar de saa en Vogn, ført af
en autoriseret Kusk bryde sammen, naar den lige var naaet op
paa Strandbredden, eller naar de saa Kusken køre deres Varer
til en gal Adresse, hvis Ejer bandede og skældte over Vognen
og Læsset, der generede ham. I begge Tilfælde skred kongelige Opsynsmænd straks ind og konfiskerede Læsset. Ligesaadan var det harmeligt at se en Pram synke paa ret lavt Vand,
i hvilket Tilfælde de kongelige Embedsmænd straks gik over
til Bjergningsarbejdet, men rigtignok kun for at lade de bjergede Varer sælge til Fordel for Statskassen. Det blev et af de
udenlandske Købmænds Maal at fortrænge de Danske fra
Transporten af Varerne til og fra Skibene.
For at naa dette Maal anvendtes alle Midler. Alan forsøgte
saaledes at paaberaabe sig Privilegier fra en graa og længst forglemt Fortid, og hvis dette ikke lykkedes, forsøgte man ved
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Svindel, hvis Transporten gik over i Købmændenes Hænder,
synes at have gjort de danske Regeringer uimodtagelige for
Købmændenes Lokketoner. I visse Perioder opnaar de ganske
vist de ønskede Tilladelser, men det er i Reglen i Opløsningsperioder for Danmark, hvor Regeringen har mistet sin Indflydelse paa Skaanemarkedet helt eller delvist. Hovedreglen blev
i Tidens Løb den, at Købmændene maatte slaa sig til Taals
med, at der paahvilede den danske Regering et vist Opsyn med
Pramskippere og Kuske til Gengæld for de Afgifter, som Kronen oppebar af denne Transportvirksomhed.
Skete der ellers intet uforudset, rullede Vognene videre mod
deres Bestemmelsessted med deres kostbare Læs. Bestemmelsesstedet var Købmandens Bod og Oplagsskure. I Boderne dreves der Handel en gros, men Udlændingene kæmpede for Retten til ogsaa at sælge en detail. De tyske Købmænd og Haandværkere hævdede, at der i denne Henseende ikke maatte være
Forskel paa Skaanemarkedet og de frie danske Aarsmarkeder.
Det vil føre for vidt her at skildre denne langvarige Strid mellem Regeringen og de udenlandske Købmænd, hvor interessante Momenter den end byder paa.
Vigtigst er det nu at fremhæve, at i Købmændenes Boder
var de allerfleste af Østersø- og Nordsøomraadets Produkter
fremlagt til Salg i ret ubegrænsede Mængder, i hvert Fald i
Mængder, der kunde tilfredsstille ethvert normalt Behov efter
Datidens Maalestok. Som Eksempler paa Omsætningen af
Østersøvarer mod Nordsøvarer kan følgende nævnes: 1404
sender Købmænd fra Danzig Beg, Tjære og Osemund, bestemt
til England, til Skaanemarkedet og erhverver sammesteds Klæde fra England ; 1354 køber Købmænd fra Stralsund paa Skaanemarkedet et større Parti Tømmer og sender det videre pr.
Skib til Sluys. Det sidste Eksempel vinder først rigtig Betydning, naar det betones, at Tømmeret ikke kunde komme fra
det skovløse Areal Skaaneøret og næppe stamme fra det ret
skovfattige Danmark. Med Rette anser Schåfer det for sandsynligt, at Tømmeret stammer fra Østersøkysten, mest sandsynlig fra Preussen. Tømmeret spillede i det hele taget en stor
Rolle i Fragtfarten, og Kilderne er enige om, at Transporten
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af Tømmeret for den væsentligste Del netop laa i Hænderne
paa Købmænd fra Stralsund og Wismar samt Zuidersøbyerne.
De sidstnævntes Rolle i Fragtfarten mellem Østersø- og Nordsøomraadet er allerede berørt. Det kan her supplerende nævnes, at en By som Kampen havde sikret sig Størstedelen af Importen af Baiesalt til Skaanemarkedet og som en anden Specialitet tilførte Markedet store Mængder af Vine fra Vesteuropa.
Zuidersøbyerne som Helhed tilfører Skaanemarkedet Vin, Salt,
Lærred og Klæde fra Vesteuropa og Specialiteter som Voks og
Pelsværk fra Østersøomraadet.
Længere end til Slutningen af det 14. Aarhundrede lykkedes det ikke at fastholde Skaanemarkedet som Centrum for
Handelen mellem Østersø- og Nordsøomraadet. Aarsagerne
dertil er allerede skitseret i det foregaaende, og det er fortalt,
hvorledes kun det forsatte Fiskeri var i Stand til at bevare
Skaanemarkedets Ry. Der maa dog endnu gives en ganske kort
Oversigt over, hvorledes Handelsmagternes Rivaliseren og de
politiske Kampe bidrog til, at Handel og Søfart søgte til andre
Handelscentrer end Skaanemarkedet i Løbet af det 15. Aarhundrede. Det er nævnt, hvorledes de Byer, der laa midt paa
Ruten mellem Øst og Vest, søgte at enes om at dele Fortjenesten i Fragtfarten; det maatte for enhver Pris forhindres, at
Købmand fra Øst sejlede direkte til Havne i Vest og omvendt
— saa meget kunde Købmænd fra de vendiske Byer, som Liibeck, Rostock, Stralsund og Wismar, samt fra Zuidersøbyerne
hurtigt blive enige om. Ydermere saa de nævnte Købmænd
med særlig Forbitrelse, hvorledes Hollændere, Frisere og Seelændere erobrede en mere og mere dominerende Plads inden
for Handel og Fragtfart. Kilderne beretter om, hvorledes
Hansa-Købmændene paa et Fællesmøde i 1369 drøfter Mulighederne for at udelukke Englændere, Skotter og Walisere fra
Adgang til Skaanemarkedet og for at forbyde Saltning af Sild
for disse Folks Vedkommende. Det følgende Aar, 1370, vedtoges disse Forslag. Af Konkurrencehensyn — men ogsaa paa
Grund af politiske Konflikter — vedtog man lignende Forbud
for flamske Købmænd og Købmænd fra Normandiet. Følgen
var, at der mærkedes en betydelig Nedgang i Udlændingenes
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Deltagelse i Skaanemarkedet, der snart domineredes fuldstændig af Købmænd fra de vendiske og preussiske Byer samt Zuidersøbyerne. Sejren, som disse Hanseater vandt i Kampen mod
Valdemar 4. Atterdag, sikrede dem i en Aarrække endogsaa
Magten over de skaanske Slotte, og der var nu rig Lejlighed
til at udelukke ubekvemme Konkurrenter fra Skaanemarkedet.
1384 var det skæbnesvangre Aar, hvor Købmændene fra
de vendiske Byer i Fællesskab med Kolleger fra Preussen og
Zuidersøbyerne enedes om at udelukke de forhadte Hollændere
fra Sildefiskeriet. Ingen maatte tillade Hollænderne at udruste
Skibe eller leje dem Skibe til Deltagelse i Sildefiskeriet, ej heller
maatte der laanes dem Penge til dette Formaal. Disse Bestemmelser vedtoges saaledes af hanseatiske Købmænd, ganske uanset at Hollændere, Seelændere og Frisere, der ikke hørte til
Hansaen, havde kæmpet Side om Side med Hanseaterne mod
de danske og havde vundet samme Privilegier paa Skaanemarkedet ved Fredsslutningen som disse. En Undtagelse gjordes
alene for de Hollændere, der havde opnaaet Borgerret i en
Hanseby.
De vedtagne Forbud var ikke ensbetydende med en øjeblikkelig Forsvinden af de Folk, der blev ramt af Forbudene,
men det ligger i Sagens Natur, at man blandt disse overvejede
Mulighederne for at fortsætte Handelen med de gamle Forbindelser uden om Skaanemarkedet. Her kunde man maaske
fortsætte Handelen ved Straamænd eller gennem Kommissionærer, men denne Fremgangsmaade indebar en stor Risiko for,
at det hele vilde blive opdaget af de hanseatiske Magthavere
og følgelig for Konfiskation af de Varer, der var ført til eller
indkøbt paa Skaanemarkedet. Ydermere var man fuldstændig
prisgivet den valgte Kommissionærs mere eller mindre hæderlige Dispositioner.
Et Forsøg paa at hævde sine Rettigheder med Vaabenmagt
vilde med nogenlunde Sikkerhed kunne antages at ville mislykkes med den Koalition, som havde Magten paa Skaanemarkedet. Kun de ganske faa Købmænd fra de truede Omraader, der var Borgere i Hansebyerne, eller de, der havde
Forbindelser personlig med Magthaverne, kunde gøre Regning
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paa at komme helskindet og uden økonomiske Tab fra videre
Besøg paa Skaanemarkedet. Jo mere Overvejelserne skred frem,
syntes den eneste rimelige Løsning paa Problemet at være den,
at de Købmænd og Skippere, der for Fremtiden var udelukket
fra Skaanemarkedet, nu maatte vove Risikoen ved en direkte
Sejlads til deres gamle Kunder i Østersøomraadet. Den direkte
Fart dertil uden om Skaanemarkedet blev Løsningen. Som
Eksempel kan det nævnes, at Englænderne, der havde haft
betydelige Handelsforbindelser med Byen Danzig, nu sejlede
direkte dertil med deres Klæde og tog efterspurgte Varer som
Korn, Beg, Tjære, Tømmer og Tovværk med tilbage. Allerede
i 1390 har Handelsforbindelsen udviklet sig saa kraftigt, at
der i Danzig findes en Koloni af engelske Købmænd, organiseret i et Kompagni med egen Forstander. Fandtes der omvendt
ikke i Danzigs Havn engelske Skippere, der kunde tage Fragt
med tilbage til England, laa det snublende nær, at de danzigske
Skippere og Købmænd selv vovede en Rejse til England, der
saa ogsaa gik uden om Skaanemarkedet.
Den direkte Fart blev snart saa almindelig, at det inden
længe kun var tyske Hansakøbmænd, der bestemte over Handelen paa Skaanemarkedet. Efter Aar 1405 kan der ikke længere paavises Købmænd fra ikke-tyske Omraader som for Eksempel Englændere og Skotter. Der udstedes i den følgende
Tid ogsaa Paabud til Hanseaternes Embedsmænd paa Skaanemarkedet om ikke at tillade Købmænd, heller ikke tyske, der
stod uden for Hansaen, Adgang til Skaanemarkedet. Her var
de personlige Forbindelser dog for stærke til, at Forbudet lod
sig gennemføre; ikke-hanseatiske tyske Købmænd gennemtrumfede deres fortsatte Ret til at handle som før, ogsaa Resten af Skaanemarkedets Tid.
Saaledes endte Handelen paa Skaanemarkedet med at blive
et rent tysk eller tysk-dansk Anliggende. Hvad dette vilde sige
for Omsætningen behøver ikke nærmere at udredes, det siger
sig selv. Nedgangen i Omsætningen ved Begyndelsen af den
direkte Fart Øst—Vest og Vest—Øst belyses klarest maaske
derved, at Erik (7.) af Pommern i 1428 gik over til at opkræve
Told ved Helsingør af de Skibe, der lagde Ruten gennem Sun-
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det, fordi hans Indtægter af Omsætningen paa Skaanemarkedet
formindskedes Aar for Aar.
Sildefiskeriet formaaede endnu en Tid at bære Skaanemarkedets Ry oppe, men de Udlændinge, der var udelukket fra
Deltagelsen i Fiskeriet her, skaffede snart den skaanske Sild
en Konkurrent i den hollandske Sild, der fangedes i Nordsøen.
Engelske Fiskere gjorde Yarmouth til Centrum for Sildefiskeri
og Sildehandel, medens Hollænderne valgte Briel. Resultatet af
Konkurrencen mellem den skaanske og den hollandske Sild er
allerede omtalt i Forbindelse med Omtalen af det skaanske
Sildefiskeri.
Vi mangler at omtale, hvorledes Tyskere og deres Vennelog Allierede kunde leve Side om Side med de Danske paa
dansk Territorium i skarp Konkurrence med hinanden — om
ikke inden for Handelen, saa inden for Sildefiskeriet — uden
at det kom til idelige Gnidninger og Rivninger med efterfølgende Kampe. Som det var at vente, krævede Landsherren
— den danske K o n g e — Bestemmelsesretten i alle Forhold paa
Skaanemarkedet. Bag disse Krav stod den danske Regerings
Magtmidler — med væbnet Magt vilde Kongen eller Regeringen som oftest kunne sætte sine Fordringer igennem over
for Købmanden. I Opløsningstider for Danmark slappedes Tøjlerne, og Fremmede tog Magten paa Skaanemarkedet — i det
14. Aarhundrede hersker som nævnt en Overgang den svenske
Konge over dette vigtige Omraade og i en kort Periode hersker
Hanseaterne paa de skaanske Slotte og har dermed Magten
over hele Landsdelen. Den sidstnævnte Periode var Frugten
af Sejren over Valdemar 4. Atterdag og maa kun betragtes
som en Slags Undtagelsestilstand.
Det normale var, at den danske Konges Overhøjhed over
Skaanemarkedet stod uanfægtet. Kongens Interesser varetoges
af den kongelige Foged, der beklædte Stillingen som Slotshøvedsmand paa Slottene ved Skanor og Falsterbo, og af en
Gælker, en overordnet Toldembedsmand. Den sidstes Funktionstid begyndte — i hvert Fald i Skaanemarkedets sidste Tid —
den 15. August, saaledes som det allerede er nævnt — samtidig med Begyndelsen af Højsæsonen for Handel og Fiskeri.
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Skanor Slotsbanke.

Disse to Embedsmænd, der ofte valgtes blandt Rigets fornemste
Mænd — i Valdemar 4. Atterdags Tid beklædtes de to Embeder som Gælker og Foged af saa fornemme Adelige som
Henning Podebusk og Fikke Moltke — varetog henholdsvis
Kongens retslige og økonomiske Krav og Interesser. Fogdens
Opgave var det at paase, at ingen krænkede kongelige Rettigheder eller tillod sig at holde Justits selv. Ordenens Opretholholdelse og en Regulering af Omsætningens Former var Fogdernes vigtigste Opgave. Under sig havde de underordnede
kongelige Embedsmænd samt Skarer af væbnede Svende, der i
normale Tider kunde tvinge de fremmede Købmænd til at
adlyde de kongelige Befalinger.
Arkæologerne har skaffet Oplysninger til Veje om selve
Slottene. De synes ikke at have været af noget imponerende
Omfang. Slottet Skanor har ligget umiddelbart nord for Byen
i Nærheden af Kirken. Fra Naturens Haand fandtes her en
lav Aas, som man omkring 1225 begyndte at forhøje ved Paafyldning af Jord. Paa denne Banke byggedes Slottets Hovedbygning i rektangulær Form. Gravninger, foretaget her i Aarene 1907—1908, har givet værdifulde Oplysninger om Slotsanlægget. Til Værn for Slottet anlagdes en dobbelt Voldgrav
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med Vold imellem, og en Bro i Sydvest har udgjort den eneste
Adgang til Slottet.
I 9 3 4 — 3 5 kastede Udgravninger af Resterne af Slottet ved
Falsterbo, der stammer fra Slutningen af 13. Aarhundrede, nyt
Lys over dette Borganlæg. Falsterbohus har været anlagt paa
en lav Banke sydvest for Falsterbo, hvor en firkantet Mur
(32 X 28 m) og et Midtertaarn (9 X 9 m) har udgjort Værn
for de øvrige Bygninger. Paa Borgpladsen fandtes Spor af en
Brønd, og hele Borganlægget har været sikret af en dobbelt
Grav med mellemliggende Vold. Slotsbygningeme kom til at
dele Skæbne med Skaanemarkedet — fra ca. 1540 var de dømt
til Forfald. Efterhaanden anvendtes Materialerne derfra til
andre Bygningsværker.
I Skaanemarkedets Glanstid dannede Slottene imidlertid
faste Støttepunkter for den danske Konges Magt, herfra holdtes der Opsyn med Livet paa hele Skaaneøret. Der er i det
foregaaende allerede nævnt flere Eksempler paa, hvorledes Embedsmændene og deres Svende holdt Justits og straks greb ind,
naar der skete Uregelmæssigheder. Det ligger i Sagens Natur,
at de fremmede Købmænd let kunde anse de fleste saadanne
Indgreb, der egentlig var fuldstændig lovlige, som direkte
Overgreb. I Tidens Løb steg de tyske Købmænds Indflydelse
overalt i Nordeuropa i Middelalderen, og de i det foregaaende
saa ofte omtalte Byer optraadte snart i Forbund for i Fællesskab med væbnet Magt at gennemføre taalelige Kaar for deres
Købmænd paa Handelspladser i Udlandet. Et Eksempel herpaa er Hansestædernes to Krige mod Valdemar 4. Atterdag.
Som Regel var de tyske Købmænd dog saa velkomne Kunder
og Leverandører i Datidens Danmark, at man ved Forhandlingsbordet kunde finde en fredelig Løsning paa, hvorledes
man bedst kunde opfylde de tyske Købmænds Ønsker. Indtil
Hollændernes Optræden som Opkøbere i stor Stil af nordiske
Produkter, var man simpelthen henvist til Tyskland som Afsætningsmarked og Mangelen af en dansk Købmandsstand
gjorde det naturligt, at Tyskere overtog Handel og Fragtfart
med nordiske Varer. Sagerne laa saaledes, at Tyskerne stod
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Falsterbo Slotsruin set fra det nordøstlige Hjørne.

meget stærkt, naar deres Repræsentanter mødtes med Repræsentanter for den danske Regering.
Tyskernes Harme vendte sig i første Række mod den kongelige Politiforordning, der aarlig ved Sæsonens Begyndelse forkyndtes for de paa Skaanemarkedet forsamlede Danske og
Udlændinge. I Skanorloven eller Motboken fandtes Reglerne
for al Handel og Omsætning paa Skaanemarkedet — hele det
Liv, der ventede paa at komme til at udfolde sig, reguleredes
ved denne Forordning. Med stigende Forbitrelse maatte de
fremmede Købmænd høre, hvorledes den danske Konge krævede den fulde Jurisdiktion — baade i Civilsager og Kriminalsager — og tilmed stillede et saa umaadeholdent og ublu Forlangende som, at Købmændene fra hver By solidarisk skulde
hæfte for de Besvigelser, en af deres Medborgere kunde forsøge
at begaa. Det, at den danske Regering krævede Ret til at arrestere Købmændene og til at beslaglægge deres Gods i saadanne
Tilfælde, indtil den havde opnaaet fuld Erstatning, maatte gøre
det til et Hovedmaal for de fremmede Købmænd at blive undtaget fra denne kongelige Jurisdiktion — man maatte forsøge
at opnaa en vis Eksterritorialret, saaledes at man kun kunde
dømmes og straffes af en Øvrighed, som man selv havde valgt
og derfor havde fuld Tillid til. For at opnaa dette, valgte man
Aarbog 1945
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at betale sig frem. Den danske Regering var til Tider ret villig
til at tilstaa den ene og anden Gruppe Købmænd ret vidtgaaende Privilegier, naar Statsfinanserne kunde rettes op ved
Afgifter og gunstige Handelsoverenskomster.
De fremmede Købmænd gik forsigtigt til Værks. I Begyndelsen lød deres Krav paa at faa lettet Straffebestemmelserne
i den gældende danske Ret og at faa dem afløst med Bestemmelser fra deres egne Love. Desuden forlangte man at komme
til at aflægge Vidnesbyrd og Ed paa det Sprog, som man beherskede, og forlangte at blive undtaget fra Ansvaret for at
have iagttaget og overholdt alle de Formaliteter under en Retssag, som de danske Love indeholdt saa mange af. Snart udvidedes Omraadet for Købmændenes private Jurisdiktion, og
fra Valdemar 2. Sejrs Tid — fra første Halvdel af det 13.
Aarhundrede — kan man regne den som anerkendt. Endnu
var dog Fastsættelsen af Straf for de groveste Forbrydelser,
der krævede de største Pengebøder og Dødsstraf, henlagt til
de danske kongelige Embedsmænds Afgørelse. En sidste Udvidelse af de fremmedes egen Jurisdiktion opnaaede de ved
Freden i Stralsund efter Sejren over Valdemar 4. Atterdag,
og derefter stod den urokket og ændret lige til Christian 4. i
1606 bragte Forholdet til fuldstændigt Ophør. Dermed være
ikke sagt, at tyskfjendtlige og handlekraftige danske Konger
ikke har gjort Forsøg paa. at ændre Udviklingen af denne
Eksterritorialret. Erik 5. Klipping og Erik 6. Menved, Hans
og Christian 2. søger alle at begrænse Hanseaternes Særrettigheder i deres Rige — alt uden Held. Saa længe Omsætningen
paa Skaanemarkedet holdt sig, og det danske Folk tjente Penge
derved, ønskede Menigmand da heller ikke, at Regeringen udfordrede de fremmede Købmænd. Et Vidnesbyrd derom foreligger
i Erik 5.s Haandfæstning fra Nyborg 1282, der indeholder
Forskrift om, at Sædvanerne paa Skaanemarkedet skulde forblive i Kraft. Købmændene fik saaledes deres Ønsker om egen
Jurisdiktion opfyldt i Tidens Løb paa ganske faa Undtagelser
nær. At Menneskene dengang ikke var meget anderledes end
nu fremgaar i denne Forbindelse af den Kendsgerning, at tyske
Købmænd undertiden ikke har villet underkaste sig deres egne
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Domstoles Afgørelser, men har appelleret til den danske Regerings Repræsentant. Kilderne melder om Beslutninger taget af
de tyske Købmænd i Fællesskab, der skal forhindre en saadan
Adfærd. 1354 og 1504 for Eksempel vedtages der Bøder og
Straffe for den, der viser Foragt for den egne hjemlige Ret
ved at appellere til den danske Konges Afgørelse.
Som nævnt ønskede Købmændene egne Ledere af deres
private Anliggender. Man valgte som Leder en Tillidsmand,
der fik Titlen Foged; disse kendes i mange Tilfælde omtrent
lige saa langt tilbage i Tiden som selve den private Jurisdiktion,
der blev tillagt de enkelte Byer. Til Foged udpegedes en Mand,
der nød sine Medborgeres fulde Tillid, i Reglen var det et
Medlem af Byens Raad, man foretrak. Lubeck danner dog en
Undtagelse i denne Henseende. Uden Undtagelse synes Fogderne at have tilhørt Købmandsstanden, og vi har Vidnesbyrd
cm, at enkelte Byers Fogder selv har deltaget aktivt i Handelen.
Borgerne i de hanseatiske, tyske Byer har dog haft Blikket
aabent for, hvor let dette sidste kunde bringe Fogden i tvetydige Situationer. Man saa med Bekymring til, naar en Foged
traf Handelsaftaler eller var Interessent i et Fragtfartsforetagende, fordi han af let forstaaelige Grunde blev bundet til eller
forudindtaget for sine Handelsforbindelser. Enkelte Steder fra
ved vi, at det ved Lov var forbudt Fogden og hans Tjenere at
føre Pengesummer af større Omfang med sig til Skaanemarkedet — dermed var der sat en radikal Spærring i Vejen for
Fogdens eventuelt paatænkte Deltagelse i Handelen.
Fogedstillingen var en Ærespost, som kun Borgernes Tillidsmænd opnaaede, i hvert Fald saalænge som Handelen paa
Skaanemarkedet og Sildefiskeriet ved den skaanske Kyst blot
var af nogen virkelig Betydning. Fogden maatte, saa længe
Markedet og Sildefiskeriet varede, forlade sit Hjemsted og sit
Erhverv for at følge med til Skaane, derfor maatte hans Medborgere holde ham skadesløs. Byens Borgere ydede et økonomisk
Tilskud, og de enkelte Købmænd, hvis Interesser han varetog,
maatte ligeledes yde Bidrag. Endelig havde Fogden en betydelig Indtægt ved Sportler og Bøder, der gik i hans private Kasse.
Ved Ankomsten til Skaanemarkedet blev Fogden den selv-

skrevne Leder. Hjemstedets vise Fædre havde dog forudset, at
der muligvis kunde være Rivaler, der af Misundelse vilde forsøge at rokke ved Fogdens Autoritet, og Raadet havde i Forvejen inden Skaanefarernes Afrejse truet enhver, der vilde
gøre et saadant Forsøg med, at han vilde blive draget til Ansvar derfor ved Hjemkomsten.
Fogdens Opgaver paa Skaanemarkedet var mangfoldige og
for hans Medborgere livsvigtige. Dietrich Schåfer, der specielt
har studeret de lybske Fogders Indsats, opregner følgende Virksomhedsomraader:. Fogderne var ikke blot Dommere og Politimestre i een Person, men samtidig Købmændenes Ledere og
Repræsentanter udadtil. Fogderne var desuden Repræsentanter
for Fødebyen og havde Ansvaret for de Medborgeres Velfærd,
hvis Leder paa Skaanemarkedet han blev. Naar Forhandlinger
med den danske Regering var nødvendige, var Fogderne selvskrevne Ordførere for Købmændene og fremsatte deres Ønsker.
Dag efter Dag kom ny Stridsspørgsmaal frem for Fogderne til
Afgørelse. De kunde forsøge Mægling i Handelsstridigheder og
træffe bindende Afgørelser for deres Medborgeres Vedkommende. Hyppigere var det, at Stridighederne opstod mellem
Købmænd fra forskellige Byer. I saadanne Tilfælde samledes de forskellige Fogder og afgjorde i Fællesskab Striden.
Fogderne repræsenterede snart en saadan Sum af Viden om
Handels- og Søfartsforhold i Nordeuropa, at ogsaa Købmænd,
der ikke havde Forbindelse med Skaanemarkedet, valgte at faa
en Retskendelse fra de skaanske Fogders Kollegium. Især var
det almindeligt at faa en Afgørelse her paa Stridigheder vedrørende Aftaler om Handels- og Transportforhold samt om
Havari. Schåfer nævner et interessant Tilfælde, hvor en Købmand akkorderer med 2 Skippere i Thorn om at faa et Parti
Varer sejlet til Bergen. I Kontrakten indsættes forskellige Bestemmelser om Betalingens Størrelse i Tilfælde af, at Købmanden under Rejsen bestemmer sig til at udskibe Varerne i en
anden Havn end Bergen. Dette bliver netop Tilfældet. Købmanden bestemmer sig under Vejs til at vælge en engelsk Havn
i Stedet for Bergen som Udskibningssted. Vel ankommet dertil
kræver Skipperne nu Betaling i Henhold til Kontraktens Be-
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stemmelser, men Købmanden har faaet noget helt andet ud
af Bestemmelserne end Skipperne, og da intet Forlig kan opnaas, indanker Skipperne Sagen for de skaanske Fogders Domstol. Fire Fogder tager derefter Sagen til Behandling i et Møde
paa den tyske Kirkegaard ved Falsterbo. Det er et betegnende
Træk for Datidens allerede højt udviklede Handelsteknik, at
man her kan skabe en Sø- og Handelsret, der kan fælde Domme
med Retskraft for Købmænd fra hele Nordeuropa.
I mere ukomplicerede Tilfælde fra Dagliglivet paa Skaanemarkedet traf imidlertid Fogden Afgørelserne, assisteret af to
eller flere Bisiddere, der ogsaa var Købmænd, samt undertiden
af to Forligsmænd. Naar Dommen var afsagt, blev den indført
i en Protokol, den saakaldte Fogedbog, og derefter indkasseredes de idømte Bøder til Fogdens Kasse eller ogsaa led Synderen sin velfortjente Straf. Naar denne skulde eksekveres, havde
Fogden forskellige Hjælpere i sin Underfoged og sine væbnede
Svende. Den lybske Foged var endda saa godt udrustet, at han
medbragte en Bøddel fra Lubeck. Skulde det en sjælden Gang
vise sig umuligt for Fogden og hans Svende at faa en Forbryder
paagrebet, var alle Fogdens Medborgere forpligtede til at assistere under Eftersøgningen.
Som man vil se, var Fogdens Opgaver mangfoldige. Han
skulde alene paa det Omraade, som Byen havde erhvervet Retten til, varetage alle de Funktioner, som en hel Magistrat
hjemme fordelte paa sine forskellige Medlemmer.
Medborgernes Ve og Vel var lagt ham særlig paa Sinde.
Han afgjorde saaledes Arvesager, der dengang som nu altid
var tilbøjelige til at skabe Konflikter, og han kontrollerede
Ejendomsforholdene vedrørende de forskellige Købmænds Boder paa Feddene. En særlig Bestemmelse, der sagde, at enhver
ifaldt Bøder og strenge Straffe for at give efter for nye og
hidtil ukendte Fordringer fra de kongelige Embedsmænds Side
uden først at have givet Fogden Meddelelse om de nye Krav,
viser, hvad man hjemme i Fødebyen i hvert Fald ansaa for
Fogdernes vigtigste Opgave. Fogderne skulde altid være opmærksomme paa, om der fra Landsherrens Side rejstes Krav
om nye Afgifter som Vederlag for Opholdet paa Skaanemar-
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kedet og Retten til at fiske og handle frit samt selv at afgøre
sine Retssager. Købmændene betalte gerne for disse Rettigheder, men lige saa tilbøjelige de selv var til paa ethvert givet
Tidspunkt at anse de erlagte Afgifter for altfor høje, lige saa
tilbøjelig var den danske Regering til at anse dem for altfor
lave. Afgifterne fra Skaanemarkedet var en rig Indtægtskilde,
og Regeringen eller enkelte Konger kunde være tilbøjelige til
at forsøge at presse for meget ud deraf; Valdemar 4. Atterdag
fik at føle, at nok betalte Købmændene gerne for Ro og Orden,
men Prisen kunde blive saa høj, at man hellere tog en Krig,
der, hvis den blev et Nederlag for den danske Regering, hurtigt
kunde skaffe bedre Levevilkaar paa Skaanemarkedet end i
lange Tider forud oplevet.
Der er Grund til i al Korthed at nævne nogle af de vigtigste
af de Afgifter, der tilflød Danmark fra Skaanemarkedet, inden
vi slutter med en Oversigt over Dagliglivet paa Feddene og
over Skaanemarkedets Endeligt. Enhver Læser vil kunne sige
sig selv, hvor stor en Indtægt der maatte komme fra selv
moderate Toldsatser paa Sildeeksporten, der som nævnt var
af et kæmpemæssigt Omfang. Regeringen havde et godt Øje
til netop denne Indtægtskilde, Satserne kunde her gradvis
skrues i Vejret, selv om det udløste Protestskrig fra Købmændene, der som altid vilde bedyre, at enhver yderligere Toldforhøjelse vilde umuliggøre en selv yderst beskeden Fortjeneste
paa Handelen med Sild. Ledende danske Kredse vendte saa
vidt muligt det døve Øre til i Forvisning om, at de fremmede
Købmænd nok skulde faa Tolden ind igen fra lækkersultne
Kunder i det fastende Europa gennem en diskret Prisforhøjelse,
der ikke behøvede kun lige at svare til den eventuelle Forhøjelse
i Toldsatsen.
Det er iøvrigt svært at sige noget bestemt om Toldforholdene, naar der som her er Tale om hele Skaanemarkedets Historie, der strækker sig over flere Aarhundreder. Der stod evig
Strid om Toldsatserne mellem den danske Regering og de
fremmede Købmænd. De sidstnævnte saa det som det højeste
Maal at opnaa Toldfrihed paa Skaanemarkedet. Dette havde
i hvert Fald to danske Byer opnaaet, nemlig Ribe i 1283 og
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Flensburg 1320, saaledes at der forelaa Fortilfælde, som man
kunde henvise til. Købmændene naaede aldrig dette Maal.
Selv om tyske Købmænd fik tilstaaet Toldfrihed i hele Danmark, blev der af gode Grunde altid gjort en Undtagelse for
Skaanemarkedets Vedkommende. Købmændene kæmpede ufortrødent videre ogsaa for at naa mindre Maal. Enhver Vare,
der blev fritaget for Told, og enhver Toldsats, der blev sat
ned, betød ekstra Gevinst. I Tider med en svag eller magtesløs
dansk Regering gik Købmændene til Angreb og erhvervede
ved Privilegier Lempelser i Told og andre Afgifter; omvendt
gik de over til Defensiven, naar en handlekraftig Regering søgte
at styrke sine økonomiske Reserver ved en haardhændet Toldpolitik. Kampen førtes saaledes med vekslende Held, og Toldsatserne skiftede i det uendelige, og det vil være ugørligt her
at anføre Tal fra de mange Aar som Illustration. Det skal blot
fremhæves, at der gennemgaaende synes at være givet de
Danske Begunstigelser i toldmæssig Henseende frem for de
fremmede Købmænd.
Foruden Silden søgte den danske Regering at gøre saa
mange Varer som mulig toldpligtige. Dette gjaldt saaledes det
livsvigtige Salt og Masser af andre Varer som for Eksempel
Klæde, Stoffer, Linned, Lærred, Heste, Huder og mange andre
Ting. Købmændene jamrede, men betalte saa længe Fordringerne ikke blev skruet for voldsomt op. Gradvis fik de dog en
Række Privilegier tilstaaet, der lettede eller ophævede Tolden
for visse Omraader. Toldfrihed opnaas saaledes for Varer til
eget Forbrug; Levnedsmidler, Inventar, Heste og lignende til
eget Behov er toldfri. Tysk 01, der ellers var belagt med Told
i det hele øvrige Danmark, kan frit indføres til Skaanemarkedet. Man opnaaede desuden, at man ikke skulde betale Told
af Varer, der ved Skaanemarkedets Kyst omladedes direkte fra
Skib til Skib paa Vej til Tyskland. En anden vigtig Fordel var
det, at Varetransporten paa den stærkt trafikerede Vej mellem
Skanor og Falsterbo befries for Toldafgifter.
Ligesom det her er vist for Toldafgifternes Vedkommende,
gik det med andre Afgifter. Den danske Regering krævede Afgifter for Besiddelsen af Grundarealer og af Boder og ved Salg
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af disse, og den forlangte Afgifter af Markedsomsætningen
samt af Udskænkningen paa Markedspladserne og endelig fra
Middelalderens sidste Tid en Afgift af ethvert Koffardiskib.
Man udviste i det hele taget en sand Opfindsomhed fra dansk
Side, naar det gjaldt om at finde nye Omraader, der kunde
taale en Beskatning eller en Forhøjelse af samme. En Afgift,
der særlig vakte Udlændingenes Harme, var det saakaldte Arvekøb. Ifølge dansk Lov tilfaldt Ejendele, der havde tilhørt en
„paa dansk Jord" afdød Købmand, Kongen, medmindre han
inden sin Død havde naaet at betale det nævnte Arvekøb.
Denne Afgift skulde ifølge Loven erlægges af Arveladeren, medens han endnu var ved fuld Bevidsthed og endnu ejede saa
meget Kraft, at han kunde holde en Vægt i sin Haand. Der
var efter denne Bestemmelse rig Lejlighed for de kongelige
Embedsmænd til Indgreb og Overgreb — Døden kom undertiden uventet og pludseligt og ramte ofte tilsyneladende sunde
og kraftige Folk som et Lyn. Dertil kom Chancen for at miste
Livet i Slagsmaal eller under et væbnet Opgør mellem Udlændinge og Danske eller mellem Udlændinge indbyrdes. Alt
i alt ærgrede det den fremmede Købmand at vide, at hans
Arvinger kunde gaa Glip af den Del af Formuen og Kapitalen,
som han havde bragt med til Skaanemarkedet. Vi har Vidnesbyrd om Købmændenes Kamp mod Bestemmelsen om Arvekøbet helt fra Begyndelsen af det 14. Aarhundrede (og maaske
endnu tidligere) lige til Frederik i.s Tid i i52o'erne. Saa længe
kæmpedes der ufortrødent om hver lille Bestemmelse — intet
Under, at de fremmede Købmænd formaaede at holde engang
vundne Positioner.
Med Omtalen af de uheldige Følger for Købmændenes Efterladte i Tilfælde af pludselige Dødsfald eller Drab er vi inde
paa Spørgsmaalet om, hvorledes Dagliglivet formede sig paa
Skaanemarkedet. Man kunde nu fristes til at tro, at Drab og
Slagsmaal samt krigeriske Sammenstød hørte til Dagens Orden.
Dette er saa langt fra Tilfældet, at man snarere maa betegne
den Slags Ting som Undtagelse fra Reglen. Fogedbøgerne med
de der optegnede Domme taler deres tydelige Sprog om, at
man paa Skaanemarkedet mødtes for at gøre Forretninger, og
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dertil krævedes Ro og Orden. Den første Betingelse derfor var,
at Statsmagten kunde regulere Handel og Samfærdsel ved Retsregler og et effektivt Politi. Efterhaanden som de udenlandske
Omraader — Feddene — opstod med egen Jurisdiktion og
eget Politi, var det lige saa uomgængelig nødvendigt at de
Fremmede var i Stand til at vise Selvdisciplin og til paa deres
egne Omraader at lade Ro og Orden herske. Disse Krav synes
at være blevet opfyldt fra begge Sider, og selv om Gemytterne
kunde komme i Kog ved det, man kaldte danske eller kongelige
Overgreb, saa hører væbnede Sammenstød som sagt til Undtagelserne. Lovbestemmelser satte snævre Grænser for Bevægelsesfriheden, og strenge Straffe truede ved enhver Form for
Selvtægt.
Mere end alt dette skyldtes Ro og Orden dog den Kendsgerning, at det paa Skaanemarkedet i Sæsonen var haardtarbejdende Folk der mødtes, som simpelthen hverken havde
Raad eller Tid til Lediggang, Drik og politiske Diskussioner.
Her kom i Tusindvis af danske og tyske Skippere og Fiskere
— dengang som nu stoute Folk, der havde indstillet sig paa at
udnytte hvert Minut af den ret korte Sæson til at skaffe sig
den størst mulige Fangst og Fortjeneste. Ustandselig løb Fiskerbaadene til og fra Land, og man undte sig knap Søvn i de
hastigt opbyggede Hytter paa Strandarealerne. Som nævnt herskede Fiskerne paa Vest- og Sydkysten af Skaaneøret samt i
de mange Fiskerlejer paa den skaanske og sjællandske Kyst.
Paa Museets Kort over Skaaneøret vil man finde de bedst
kendte Fiskerbopladser angivet ved Hjemstedsnavne. Fra Nord
til Syd ligger i Rækkefølge: Helsingborg, Køge, Næstved,
Trelleborg, Lund, Falstringer, Åhus, Møen, Aarhus, Sjællændere og endelig Warnemiinde-Fiskere. Ind imellem har der sikkert boet andre Fiskere, som blot ikke er stedfæstet i de bevarede Kilder. Paa Kysten fandtes ogsaa de saakaldte Grumboder. Grum var Sildeaffaldet, af hvilket man allerede dengang
forstod at udvinde Olie og andre Produkter. Paa varme Efteraarsdage udbredte disse Boder en ulidelig Stank, og vi ved fra
Kilderne, at man forlangte disse Boder anbragt i passende Afstand fra andre Virksomheder. Selve Ordet Grum fandtes i
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hvert Fald endnu omkring 1900 i Stednavnet Grumhøjbakkerne ved Falsterbo, hvor man da ogsaa fandt Levn af den
Virksomhed, der her har været drevet. Grumhøjene blev iøvrigt
en meget vigtig Lokalitet, fordi man derudfra kunde bestemme
Beliggenheden af i hvert Fald Danzigs Fed med Nøjagtighed.
Dette er ellers i de fleste Tilfælde en Umulighed, fordi de samtidige Kilder nok angiver Feddenes Maal og Udstrækning, men
som Grænsepunkter angiver Lokaliteter, der forlængst er forsvundet, som for Eksempel Huse og lignende. Sammen med
Fiskerne maa Gælle- og Læggekoner omtales. Ogsaa de var
Sæsonarbejdere og sled og slæbte for at vende hjem med den
størst mulige Fortjeneste. For disse Mennesker kunde der sandelig kun undtagelsesvis blive Tale om Fornøjelser og Fritid, dermed var ogsaa Mulighederne for deres Deltagelse i Optøjer af
enhver Art saa godt som udelukket.
Købmændene paa deres Side var mindst lige saa optaget.
De ankom til Markedspladserne og havde Ansvar for medbragt
Kapital og Vareladning og skulde i Reglen vel udrette Masser
af Kommissioner for Kolleger, der var forhindret i selv at
møde op paa Skaanemarkedet. Købmandens Dage gik hurtig
med Forhandlinger om Køb og Salg, og saa snart alt var afsat,
og en Ladning var parat, stak Købmanden hurtig til Søs igen.
Selv om de blev paa Skaanemarkedet hele Sæsonen igennem,
har sikkert heller ikke de, der laa inde med Varer og Kapital,
følt nogen særlig Trang til at stifte Ufred. Museets Kort viser
Beliggenheden af Danzigs Omraade Vest for Falsterbo. Om
denne By grupperer sig Omraader, der tilhører Danzig, Liibeck, Stralsund, Rostock, Greifswald, Anklam, Stettin, Kolberg, København, Kalundborg, Svendborg og den lundske
Ærkebiskop. Paa Omraadet Nord for Skanor ligger Arealer
tilhørende Rostock og Wismar samt de i det foregaaende oftere
omtalte Nordsøbyer. Paa disse Omraader byggede Købmændene deres Salgsboder og Vareskure, og her nød de den i det
foregaaende omtalte Eksterritorialret. Hvorledes der har set ud
paa et saadant Omraade — et Fed — fremgaar af et Kort, der
er tegnet 1579 af den stettinske Foged paa Skaanemarkedet,
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Falsterbo Kirke.

Raadmanden Dr. Elias Schlecker, under hans Ophold i
Skaane.
Schleckers Kort er af største Betydning, fordi det er det
første autentiske Kort over et Fed. Selv om det stammer fra
1579, fra et Tidspunkt, hvor Skaanemarkedets Betydning var
i kendelig Dalen, kan der drages vidtgaaende Slutninger om
Forholdene ogsaa i ældre Tid. Schlecker er berømt for sin samvittighedsfulde Embedsførelse baade som Foged paa Stettins
Fed og som Raadssekretær osr Raadmand i Stettin, og hans
Opgivelser om Forholdene paa Feddet maa anses for fuldt ud
paalidelige. Med dette i Erindring har Museet bestemt at ophænge en forstørret Gengivelse af Schleckers Kort som Illustration til Livet paa Feddene paa Skaanemarkedet.
Sammen med Kortet har Schlecker udarbejdet en Fortegnelse over Ejerne til de forskellige Grundstykker paa Stettins
Fed og bemærker udtrykkelig, hvilke Boder, han har maattet
lade udbedre, og hvilke der nu staar øde. De mennesketomme
og forfaldne Boder stod som Minder over svundne Tiders Herlighed. Af Kortet og Beskrivelsen af Boderne og deres Ejere
fremgaar det tydeligt, at det overvejende Flertal af Boderne
har været bygget af Brædder og Bjælker, som Købmændene
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selv bragte med. Bindingsværksbygninger fandtes, men danner
Undtagelser, og det samme gjaldt i endnu højere Grad Stenhuse. Af disse kender vi kun ganske enkelte paa Feddene. Det
var i Reglen kun Kirkebygninger og Kapeller samt Forsamlingshuse og Fogedboliger der kunde ofres saa meget paa.
Af Kortet fremgaar endvidere Bodernes Placering. Grundstykkerne, hvorpaa de var anbragt, laa i Rækker med Gader og
Stræder imellem Blokke af sammenhængende Grundstykker.
Kilderne nævner i enkelte Tilfælde Navne paa bestemte Gader
og Kvarterer. Paa Rostocks Fed ved Skanor nævnes 1352 et
„Skomagerstræde", og vi har Vidnesbyrd om, at Slagterne
boede i „steckstrat". Fra Skanor kendes et „Travestræde", og
Kilderne taler om et Beboelseskvarter ved Navn „Klingenberg", uden at det dog med Bestemthed kan siges, om dette
ligger i Skanor eller i Falsterbo. Paa Grundstykkerne laa nu
de forskellige Boder, der kunde være en Enkelt-Mands Privatejendom, men det almindeligste synes dog at have været, at
flere i Fællesskab logerede i samme Bod. Her levede man Sæsonen igennem lige op ad sine dyrebare Varer — enkelte Købmænd har dog været saa fornemt anlagte, at de har bygget
deres Bod i to Afdelinger, en Forbod, der tjente til Opholdsrum,
og en Bagbod, hvor Varerne opbevaredes.
For at gøre Boden let kendelig for Kunderne hang der udenfor et Skilt, hvis Motiv gav Boden Navn. Man valgte paa
Stettins Fed, hvilket ogsaa fremgaar af Schleckers Kort, Motiver, der i mangt og meget lignede Motiverne, der er kendt
fra andre Købmænds Skilte. Stettinerne valgte bestemte Dyr
som Kendetegn, for Eksempel en Svane, en Hest, en Sild, en
Okse etc. eller Genstande som en Rive, en Kande, et Fad, en
Tallerken, en Flaske, et Sværd, en Økse eller lignende. Enhver,
der kender de maleriske gamle Skilte fra Landevejskroer i Udlandet, vil kunne forestille sig, hvilket prægtigt og broget Skue
et saadant Fed kunde frembyde med de brogede Skilte svingende i Efteraarssolens Lys, og naar Livet udfoldede sig kraftigst. Man maa forestille sig de mørke, tjærede Boder paa Baggrund af det hvide Sand og Kontrasten mellem de jævnt klædte
Fiskere og de rige Købmænd i brogede Klædninger efter sidste
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Skaanefarerstolen i Mariakirken i Lubeck.
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Mode. Ind imellem alle disse Mennesker maa man tænke sig
Lovens Vogtere, Betjente og Embedsmænd, der, bevæbnet til
Tænderne, paasaa, at alt gik rigtig til.
Der kunde nu ske det, at Folk fra de nævnte Grupper, Fiskere, Købmænd eller Embedsmænd, fik Brug for en eller anden Genstand eller et Stykke Værktøj f. Eks. Et Net kunde
briste og trænge til at blive fornyet, et Sæt Seletøj kunde blive
beskadiget og maatte erstattes af et andet. Disse Behov maatte
tilfredsstilles paa Skaanemarkedet, for at ikke Fiskerens og Købmandens Virksomhed skulde lammes.
Vi er dermed naaet til den tredie — eller om man vil, til
den fjerde Gruppe Borgere, der søgte til Skaanemarkedet, nemlig Haandværkerne og Detailhandlerne. Medlemmerne af denne
Gruppe maatte kæmpe haardt for at faa Lov til at eksistere
paa Skaanemarkedet. Den danske Regering saa det som sin
Opgave at gøre Haandværkerstanden til rent dansk, medens de
fremmede Købmænd maatte kæmpe for at deres egne Landsmænd og Medborgere i hvert Fald blev ligeberettigede med de
danske Haandværkere. Naar dertil kommer, at den danske
Regering kun nødtvungent tillod Indvandring af tyske Detailhandlere, og at Tyskerne selv lukkede af for visse Grupper af
tyske Haandværkere, for Eksempel — som tidligere nævnt —
for Bødkerne, forstaar man, hvor haard disse Menneskers
Kamp for Eksistensen maatte være. I Tidens Løb har Haandværkere og Detailhandlere dog forstaaet at gøre sig uundværlige, fordi det var ugørligt at medbringe alt hjemmefra og at
undgaa Uheld med det medbragte. Kilderne taler da ogsaa i
det 14. og 15. Aarhundrede stadig om disse Mennesker og
nævner — for at tage de vigtigste Grupper med — Skrædere,
Buntmagere, Sadelmagere, Bødkere, Garvere, Kræmmere, Kroholdersker, Bagere og Slagtere.
For alle disse Menneskers aandelige Vel sørgede Gejstligheden. Den verdensomspændende katholske Kirke kunde ikke
lade den Plads ude af Syne, hvor aarligt i tusindvis af Mennesker opholdt sig — ofte flere Maaneder i Træk. Var Livet paa
Skaanemarkedet end præget af Menneskenes Ønske om i Fred
og Fordragelighed at passe de forskellige Næringsveje, skete der
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Gotisk Kirkestol i Skanor Kirke.
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Dødsfald. Livet var her som overalt i Middelalderen præget af
de uanede Risikomomenter. Væbnede Sammenstød opstod af
ringe og uforudsete Aarsager; Sygdom kunde pludselig ramme
den tilsyneladende fuldstændig sunde, og man stod da over
for den Situation, at den syge eller saarede ønskede at skrifte
sine Synder og opnaa de Garantier for et saligt Liv, som den
katholske Kirke mente at kunne give i visse Tilfælde.
Det blev simpelthen en Nødvendighed, at den katholske
Kirke sendte sine Repræsentanter til Skaanemarkedet, de dér
arbejdende krævede Betjening med kirkelige Handlinger ganske
som de var vant til det i deres Fødeby. Som Repræsentanter
kom Gejstlige af forskellig Oprindelse. De saksiske og vendiske
Borgere har foretrukket at blive betjent i deres Kirker af
Dominikanermunke, medens Borgerne fra de preussiske Byer
og Zuidersøbyerne har foretrukket Franciskanermunkene.
Saa snart Tilstrømningen til Skaanemarkedet havde naaet
et vist Omfang, der var stigende Aar for Aar, maatte det falde
naturligt at begynde et Kirkebyggeri. Kilderne melder da ogsaa
allerede fra Begyndelsen af det 13. Aarhundrede om flere Kirker paa dette Sted, som yder Afgifter til Ærkebiskoppen i Lund.
Kirkerne var vel oprindelig kun smaa Kapeller, der saa senere
er blevet udbygget. Kirkerne i Skanor og Falsterbo staar som
arkitektoniske Mindesmærker for dette Kirkebygningsarbejde
— de ældste Dele af Skanors Kirke stammer maaske endda fra
et saa tidligt Tidspunkt som 12. Aarhundrede.
Kirkerne paa Skaanemarkedets Areal — eller paa Skaaneøret — falder i to Grupper: de fremmede Købmænds Kirker
og de danske Kirker. Af Købmændenes Kirker var den lybske
ældst, og den nød op igennem Tiden særlige Forrettigheder,
blandt andet havde Gejstligheden ved denne Kirke Monopol
paa at uddele den sidste Olie. Den lybske Kirke var indviet
til Vor Frue og var i Skaanemarkedets ældste Tid fælles for
de fremmede Købmænd. Senere byggede Borgerne fra andre
Østersøbyer ogsaa Kirker, saaledes for Eksempel Borgere fra
Stralsund og Stettin samt Danzigerne, hvis Kirke stammer fra
Begyndelsen af det 15. Aarhundrede og maaske har Oprindelse
i et Kapel bygget af preussiske Franciskanermunke, samt Ro-
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stock'erne, hvis Kirke laa lidt nordøst for Skanor og omtales i
Kilderne 1352.
Af danske Kirker kendes foruden Kirkerne i Skanor og
Falsterbo (af Omtale) en Kirke paa „Ugle"-Odden og en
„Fynbo"-Kirke syd for Skanor. Desuden fandtes der ved Falsterbo et Helligaandshus, hvor man plejede Fattige og Syge,
medens man i et St. Jørgenshus varetog de samme Interesser
for Skanors Vedkommende.
Kirkerne er nu for Størstedelens Vedkommende forsvundne. Da Købmænd og Fiskere søgte andetstedshen, kom
Kirkerne til at staa tomme, og snart anvendtes Bygningerne
til andet Formaal eller blev fuldstændig nedrevne. Søger man
at genskabe et Billede af Skaanemarkedet, maa man altsaa foruden Kirkerne i Skanor og Falsterbo tænke sig mindst 7 andre
Kirker foruden en Række Kapeller. Man kunde maaske tænke
sig, at Købmænd, Fiskere og Haandværkere vilde spare paa
Kirkeudstyret her paa denne Plads, der ikke benyttedes Aaret
rundt. Dette er imidlertid ikke Tilfældet. Middelalderens Mennesker elskede Farver og Pragt, og i Taknemmelighed over de
rige Indtægter, der hentedes paa Skaanemarkedet, synes man
at have udstyret Kirkerne her lige saa smukt som man saa det
hjemme. Forsigtigt tog man ved Afslutningen paa Sæsonen det
kostbareste Kirkeinventar med hjem — paa ægte Kræmmermanér — men det er kun et talende Vidnesbyrd om den Pragt,
der udfoldedes under Gudstjenesten. Bevarede Rester af Glasmalerier fra Kirkevinduer og kunstnerisk udførte Gravsten med
Metalplader til Indskrifter er andre Vidnesbyrd om, at Menighederne, naar de samledes i Kirkerne i Højtidsstunder, var omgivet af den samme Glans og Festivitas som den Dag i Dag
overvælder den, der overværer Gudstjenesten i en katholsk
Kirke.
Forhaabentlig er hermed givet et let overskueligt Billede af
Dagliglivet paa Skaanemarkedet, men Læseren kunde maaske
fristes til at tro, at Menneskene levede rent asketisk, alene optaget af Kampen for det daglige Brød for nogles Vedkommende og af den størst mulige Gevinst for andres Vedkommende. Dette passer ikke. Naar Fyraften var naaet, vilde Fi-
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skere, Haandværkere og Købmænd gerne søge til deres bestemte Stamknejpe for ved et Glas Vin eller et Krus 01 at
drøfte Dagens Begivenheder. Paa Skaaneøret laa en Mængde
saadanne Beværtningssteder, Hovedparten var danske — ca.
115 mod højst 30—40 udenlandske paa selve Feddene i Tiden
omkring 1494. Her var der Chancer for at komme i Klammeri,
naar Vinen steg til Hovedet, og uheldige Elementer kunde her
i Ro og Mag planlægge et rask røverisk Overfald, men som
sagt hørte Ufred, Drab og Røveri til Sjældenhederne. Paa
Værtshusene har Skaanemarkedets Gæster sikkert ogsaa kunnet
faa deres Lyst til Bekendtskab med det svage Køn styret. Som
det er Tilfældet overalt, hvor Penge tjenes let og gerne gives
ud, strømmede løsagtige Kvinder ogsaa til Skaanemarkedets
Omraade for at plukke ubefæstede Sjæle, der trængte til Ømhed og Forstaaelse, for saa mange Penge som muligt. Vi har
et paahdeligt Vidnesbyrd om, at der fra Rostock 1267 afsejlede
et Skib med ikke mindre end 40 Skøger om Bord til Skaanemarkedet, hvor de nu vilde forsøge at drive deres Erhverv.
Hermed skulde der være givet en Forestilling om Lys- og
Skyggesider ved den Virksomhed, der udfoldedes paa Skaanemarkedet i Sæsonen, tilbage staar at give en kort Oversigt over
Skaanemarkedets sidste Tid fra det Øjeblik, hvor baade Handel, Søfart og Fiskeri søgte bort til andre Pladser.
I Løbet af sidste Halvdel af det 15. Aarhundrede skete der
afgørende Ændringer i Udviklingen paa Skaanemarkedet.
Kredsen af Byer, hvis Borgere havde egne Omraader eller egne
Grundstykker her, blev stadig mindre som Følge af den Kamp
Lubeck og de vendiske Stæder rettede mod deres Konkurrenter.
Et Resultat heraf var en Nedgang i Antallet af Fogder. I Aarene 1488—89 fandtes der kun 5 saadanne mod ca. 12 ved
Midten af det 15. Aarhundrede, og dette var igen langt færre
end der havde været i den store Tid for Hanseaterne paa
Skaanemarkedet, Tiden 1370—85, hvor de havde siddet inde
med Magten over Slottene i Skanor, Falsterbo, Malmo og Helsingborg samt 7 omliggende Herreder og havde oppebaaret to
Tredjedele af samtlige Indtægter af de nævnte Byer.
Samtidig skete der i sidste Halvdel af det 15. Aarhundrede
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det, at de fremmede Købmænds Bopladser ved Skanor gradvis
ophævedes, medens Pladserne ved Falsterbo^ endnu trivedes.
Nogle Tal vil vise denne Udvikling: 1494 findes der paa
„Hoben" ved Skanor kun 168 Fiskerboder mod 443 paa
„Ugle"-Odden ved Falsterbo, og 1494 giver hele Sildefangsten
ved Skanor kun ^10 af den Indtægt, som alene Tyskerne opnaar ved Falsterbo. Udviklingen kendetegnes ogsaa derved,
at Rostock 1494 flytter sit Fed fra Skanor til Falsterbo,
Det er i det foregaaende udførligt omtalt, hvorledes det
kunde være galt nok for de ret faa privilegerede Byer, der
beherskede Skaanemarkedets Fiskeri og Handel, at Handelen
med den direkte Fart mellem Byer i Nordsø- og Østersøomraadet søgte Veje uden om Skaanemarkedet, men Katastrofe
og Ruin blev det først, da Sildefiskeriet slog fuldstændig fejl
i store Dele af det 15. Aarhundrede. Silden synes at være
vandret nordpaa, hvor Fiskeriet fik et pludseligt Opsving, og
medens Hanseaterne Sæson efter Sæson forgæves rejste til
Skaane for at købe Sild dér, drev Englændere og Hollændere
Fiskeri i Nordsøen, især fra Yarmouth og Briel, og fangede
den efterspurgte Fisk i utrolige Mængder. Nordsøsilden konkurrerede snart den skaanske Sild fuldstændig ud. Det nyttede
ikke de tyske Købmænd i Skaane noget, at Silden kom igen
i visse Aar i 1520'erne og 1530'erne — Markedet var erobret
fra dem og beherskedes for Fremtiden ubestridt af de forhadte Konkurrenter.
De tyske Købmænd fra Østersøbyerne synes med Vilje at
have lukket Øjnene for denne Udvikling i mange Aar. Skaanemarkedets Nedgang som økonomisk Centrum for Norden ligger — maa det erindres — tidsmæssigt længe før Liibecks politiske Fallitspil. Naar ledende Handelskredse i Lubeck og de
øvrige tyske Østersøbyer gjorde Status, maatte det være indlysende, at der, saalænge man havde en overmægtig politisk
Indflydelse i Norden, ingen Grund var til at likvidere Foretagenderne paa Skaanemarkedet — om dette skulde genopstaa
i al sin Glans og Herlighed afhang af Sildens eventuelle Tilbagekomst, og man bøjede sig fromt afventende for Guds Vilje
og tabte ikke Modet. Aarene næst efter 1500 viste en stadig
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tiltagende politisk Indflydelse i Norden, dette styrkede Haabet
hos Østersøbyernes Ledere.
Liibeck'erne og deres Allierede satte Gustav Vasa paa Tronen i Sverige og var den afgørende Faktor ved Christian 2.s
Fordrivelse fra Unionsrigerne. Ved begge Lejligheder tog man
sig sin Hjælp dyrt betalt — Gustav Vasa og Svenskerne med
ham kom til at svare saa blodige Aagerrenter af Gælden, at
en Katastrofe for Liibeck'erne havde været i Sigte ogsaa for
dem, hvis de ikke netop havde været forblindede af de nylig
vundne Sejre. Kun de mest nøgterne saa den truende Udvikling, der laa i det nævnte Forhold, og de Trusler, der laa i
Fremkomsten af en indfødt Købmandsstand i de nordiske
Riger, der selvsagt maatte modarbejde Hanseaterne, og i de
vesteuropæiske Købmænds mer og mer intime Handelsforbindelse med visse af Østersøbyerne, der snart maatte gøre en
kommerciel Fællesoptræden umulig for de sidstnævnte.
Foreløbig tabte Tyskerne dog — som sagt — ikke Modet
og haabede fortsat, at Sildeeventyret ved den skaanske Kyst
skulde komme igen. Dette syntes i 1520'erne og 1530'erne
virkelig at skulle ske. Om Fiskeriet 1527 hedder det i en samtidig Beretning, at Sundet undertiden er fyldt med Sild fra
Bund til Overflade, saaledes at disse ikke blot fanges med
Slæbenet, men ogsaa hentes op af Vandet med Træskovle og
fyldes i Skibene. Fiskere og Opkøbere sendes til Sundet af alle
omkringboende Tyskere med store Skibe samt mange Baade og
Pramme for at fange, købe og borttransportere Sildene.
Dietrich Schåfer har fremdraget en Oplysning fra den
lybske Foged Hermann Tellemann fra 1520'erne om, at der
i Sommerens Løb havde været 7515 Baade, hver bemandet
med gennemsnitlig 5 Mand, beskæftiget ved Skaanefiskeriet.
Fiskeriet og Sildehandelen syntes paany at ville tage et Opsving mod tidligere Højder.
Dette vises ogsaa af en anden Faktor, nemlig Besiddelsesforholdene paa Skaanemarkedet. Som nævnt i det foregaaende
delte Borgere fra danske og tyske Byer og Landskaber de gunstigst beliggende Arealer paa Skaaneøret ved Skanor og Falsterbo. Hvad der var til Rest tilhørte for Størstedelen Kongen

og Gejstligheden, den sidste især repræsenteret ved Gejstlige
fra Lunds og Roskildes Domkirker samt fra Antvorskov Kloster. Dertil kom, at enkelte danske Borgere ejede Grundstykker
og Boder uden for de afgrænsede Fed og Fiskerlejer, ligesom
Tyskere kunde bo uden for deres egne Fed „paa dansk Jord".
Een Stand havde ikke været repræsenteret indtil Begyndelsen
af 1520'erne, det var den danske Adel. Medens Borgerstanden
under Christian 2. havde haft kronede Dage, blev det anderledes
efter denne Konges Fordrivelse i 1523. „Herremændene kastede nu, da de politisk havde sejret, deres kapital ud i en
økonomisk kamp for helt at grave grunden bort under borgerne. De vilde saaledes ogsaa tiltage sig det skaanske sildefiskeri" (Erik Arup). Landets mægtigste Adelsmænd med Rigshofmesteren Mogens Gøye i Spidsen begyndte at erhverve
Ejendom paa Skaanemarkedsomraadet med Sildefangst og
Sildesaltning samt Handel for Øje. Af andre Navne kan nævnes Albert Jepsen (Ravensberg), Johan Urne, Oluf Stigsen
(Krognos) og Holger Gregersen (Ulfstand), den sidstnævnte
fik allerede saa tidlig efter Christian 2.s Fordrivelse (10/4
1523) som 13. August samme Aar Brev paa den Bod, som
Christian 2.s betroede Raadgiver, Malmoborgmesteren Hans
Mikkelsen, havde benyttet til Sildesaltning ved Falsterbo.
Liibeck'ernes og de med dem forbundne Købmænds Tro paa,
at de skønne Tilstande med overmægtig politisk Indflydelse i Norden og stadig stigende Indtægter fra Skaanemarkedet skulde
vare, brast pludselig. I 1533 brød saavel Danmark som Sverige
med Liibeck, og den Kamp, der førtes i de følgende Aar under
Navnet „Grevefejden", endte som bekendt med Liibecks Nederlag. Lederen af den lybske Udenrigspolitik i 1533 var Købmanden Jurgen Wullenwever, der var blevet Borgmester samme
Aar. Hans Maal var at fastholde Vareudvekslingen mellem
Nordsøomraadet og Østersøomraadet ad Ruten over Lubeck—
Hamburg, og han ønskede til dette Formaal Øresund lukket
helt for den hollandske Skibsfart eller, hvis dette ikke kunde
gennemføres, at den hollandske Skibsfart gennem Sundet skulde
begrænses til et mindre Antal Skibe. Wullenwevers Tanke var
dernæst at knytte København og Malmo saa nært som muligt
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til Liibecks Forbund med Hansestæderne. Liibecks Nederlag
betød, at Byen mistede sit Herredømme fuldstændig over de
nordiske Riger. Privilegium efter Privilegium blev berøvet
Byen — det 16. Aarhundredes sidste Halvdel blev en bitter
Tid for Liibeckerne og de tyske Købmænd fra Østersøbyerne,
hvor de maatte se Borgerne i de nordiske Lande søge Støtte
hos Konkurrenterne, Englænderne og Hollænderne, og se dem
prøve at fremelske en national Handelsstands Blomstring.
Besøgene paa Skaanemarkedet fortsattes, men ikke som før.
Sildeæventyret var snart forbi, og de tyske Købmænd vidste
kun alt for vel, at deres dominerende Rolle var udspillet, og
at de kun lige var taalt. I mange Sæsoner ventede man forgæves paa Silden ved Skaane, og fra Begyndelsen af 1560'erne
kom Meddelelserne om, at Silden havde vist sig i vældige
Mængder ved den norske Kyst. Det blev nu overladt til de.
faa, der var tilfreds med jævn god Fangst, at varetage Kollegernes Interesser paa Skaanemarkedet, medens Flertallet søgte
nordpaa for at deltage i det nye Storfiskeri ved Norges Kyst.
Centrum for dette Fiskeri blev Marstrand, allerede 1561 udstedes der kongelig Ordre om at varetage Kronens Toldrettigheder paa dette Sted paa det allernøjeste.
Liibeck'erne fik bevilget gunstige Toldsatser her og kom
snart til at nyde godt af deres Alliance med Danmark mod
Sverige i den nordiske Syvaarskrig. Midt under Krigen udvides de gunstige Toldsatser fra Marstrand til at gælde Liibeckernes Fiskeri ved hele den norske Kyst, hvor Sildestimerne viste
sig i Mængde paa mange forskellige Steder. Med dette som
Fortilfælde opnaaede andre Østersøbyer som Rostock, Stralsund, Wismar, Danzig og Konigsberg snart lignende Rettigheder. Dette Storfiskeri varede dog ikke saa særlig mange Aar
— omkring 1589 synes det at have været forbi ved Marstrand.
Silden søgte stadig mere nordpaa; omkring 1600 fiskes der
mest ved Nordnorges Kyst, og derefter foregaar Sildefiskeriet
hovedsagelig i Nordsøen uden for Tyskernes Rækkevidde med
Nordmænd, Skotter, Englændere og Nederlændere som Deltagere — fra denne Tid stammer det spøgefulde Udtryk, at
Amsterdam skulde være bygget paa Sild.

Paa Skaanemarkedet var al Foretagsomhed stagneret eller
i Tilbagegang i denne Periode. Flere og flere opgav den aarlige
Rejse dertil, og flere og flere Boder kom til at staa tomme, men
desuagtet turde Østersøbyernes Ledere ikke opgive Rettighederne paa dette Omraade. Man levede i disse Kredse videre i
Haabet om Sildens Tilbagekomst; skulde Miraklet ske, maatte
alle Krav være retsgyldige til en øjeblikkelig Indkassering af
Fortjenesten.
Embedsboligerne og Forsamlingshusene samt de endnu benyttede Boder sattes Aar efter Aar nødtørftigt i Stand, for at
man kunde være parat, hvis Fiskeri og Handel pludselig skulde
finde Vej til Skaanemarkedet igen. I denne Forbindelse skal
mindes om Stettineren Dr. Schleckers Ophold paa Skaanemarkedet, der er omtalt i det foregaaende. Schleckers Rejse
havde netop til Formaal at opretholde alle retslige Krav paa
Fedet ved Falsterbo.
De kongelige Embedsmænd søgte paa enhver Maade at
indsnævre Tyskernes Rettigheder, men endnu i Frederik 2.s
Tid kunde disse Angreb afvises med noget Held, takket være
den nævnte Alliance under den nordiske Syvaarskrig. Under
Christian 4. blev det ulige vanskeligere. Tyskerne mistede den
ene Forrettighed efter den anden; det er saaledes allerede i anden Forbindelse nævnt, at Christian 4. gjorde Ende paa Liibeckernes Ret til privat Jurisdiktion. Som et drastisk Bevis paa
Ophævelsen af denne Jurisdiktion lod Christian 4. den lybske
Bøddel slaa i Lænker og føre til København, medens Arresthuset blev brændt ned til Grunden.
Dermed var Modet dog ikke taget fra de tyske Købmænd;
1625 nævnes endnu de 5 Fogder fra Lubeck, Rostock, Stralsund, Stettin og Danzig under en Trætte med Raadet i Malmo.
Det berettes endvidere, at „Motboken" endnu paa denne Tid
forkyndtes ved Markedets Begyndelse under flyvende Faner og
til Klangen af Trommehvirvler. Det kan dog ikke undre, om
de tyske Købmænd har følt det danske Herredømme uhyre
trykkende, og snart kom Krigens Ulykker over Skaanemarkedet. Under det danske Opgør med Sverige 1643—45 ødelagdes,
for Eksempel den lybske Fogeds Hus fuldstændigt.
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Efter at Skaane var gaaet over til svensk Herredømme,
haabede de tyske Købmænd paa bedre Tider, og Lubeck
sendte Repræsentanter til den svenske Konge for at opnaa
Bekræftelse paa et Privilegium, der var udstedt 1336 — i den
korte Periode i Middelalderen, hvor den svenske Konge havde
haft Magten i Skaane. Liibeck'erne fik deres Ønske opfyldt,
men den Øverstbefalende i Skaane, General Stenbock, hindrede den lybske Foged i at komme i Land med den Motivering, at naar der hvert Efteraar kun kom en enkelt Skude fra
Lubeck til Skaanemarkedet, saa var det kun for at holde fast
ved en juridisk Ret og ikke til nogetsomhelst praktisk Formaal.
Stenbock ansaa det for meningsløst ikke at standse denne
Trafik.
Det lykkedes dog Liibeck'erne at standse Generalens Forehavende, men man kunde ikke interessere den svenske Regering
for Udstedelse af nævneværdige nye Privilegier. Af den svenske
Konge Karl 11. opnaaede man 1664 kun Tilladelse til at fiske
ved den skaanske Kyst og til at indføre Salt, Net og egne Levnedsmidler toldfrit samt til at benytte Bygningerne som i tidligere Tid — udover dette opnaaede man intet.
Ganske kort Tid efter, i 1674, udnævnes en Foged af
Liibeck'erne endnu en Gang — og vistnok for sidste Gang.
Dermed kan man slutte Beretningen om Skaanemarkedet, der
engang gjorde det danske Skaane til den i økonomisk Henseende vigtigste Del af Norden.

LITTERATUR
Erik Arup: Danmarks Historie. I — I I . 1925 og 1932.
—
Varehandelens Historie i Omrids. 1926.
Dietrich Schåfer: Das Buch des liibeckischen Vogts auf Schonen. Halle
a. S. 1887. (I Hansische Gesichtsquellen. Bd. IV.)
— Die Ausgrabungen bei Falsterbo. (I Hansische Geschichtsblåtter.
1899O

9°
Sven Soderberg: Undersokningar vid Falsterbo. (I Historisk Tidskrift for
Skåneland. i. Bd, 1903.)
Curt Weibull: Lubeck och Skånemarknaden. Lund 1922. (I Skrifter utgivna av Fahlbeckska Stiftelsen. II.)
Otto Blumcke: Zur Topographie der Stettiner Fitte auf Falsterbo. (I
Hansische Geschichtsblatter. 1907.)

