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Forord.
-Eorskjellige Omstændigheder, hvis Beskaffenhed formeentlig er uden Interesse for Lceseren, have gjort, at

anden Deel af dette Skrift forft udkommer henved to
Aar efterat den forfte er bleven Publikum forelagt.

Idet jeg herved overgiver Lceseren dette Arbeioe, troer
jeg imidlertid at burde antyde Aarsagerne til de Forskjelligheder t Stoffets Bearbeidelse, som finde Sted

mellem denne og den foregaaende Deel.

Det var mig nemlig ved Udarbeidelsen af den forste
Deel i Særdeleshed om at gjore deels ved nogle almin-

delige Betragtninger over de t Skriftet omhandlede Nceringsgrenes Udvikling hos flere europceifle Folkeslag at
klare Forestillingerne om den Indflydelse, som ftsrre

Handels- og Toloforeninger i Reglen udove paa de ma
terielle Forhold i de Stater, som deeltage deri, deels at
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vise, at disse Ncrringsveie allerede have naciet en saadan Udvikling i Indlandet, at dette med Fordeel mi
kunne indtrcede i en saadan^ Forming,

og endelig at

godtgjore, at en Tilslutning af den danske Stat til det

store tydsie Toldforbund ikke kan ansees for fordeelagtig

for Statens materielle Interesser.

Ved de Betragtnin

ger, som jeg i dette Viemed maatte anstille, havde jeg,
forsaavidt de vedkom Udlandet, at betragte Forhold, som

i de samme Retninger, hvori de her fiuloe behandles,
for ftorste Delen allerede havde været Gjenftand for
forfljellige vioenflabelige Bearbeidelser og som derfor til-

deels kunde antages for saaledes bekjendte for dannede
Læsere, at en blot Antydning af deres Udviklings nær
værende

Standpunkt i Reglen maatte ansees for til-

strcekkelig, og det saa meget mere som det allerede ved
en saadan synes at kunne godtgjores, at det ikke kunde

vcere sordeelagtigt for Danmark t denne Henseende at

flutte sig til dets sydligere Naboer.

I den Deel af Skriftet, som her overgives Lceseren, skulde Danmarks materielle Forhold ligeover for
Sveriges og Norges omhandles og for at gjore disses

Beflaffenhed anskuelig var et nogenlunde fuldstændigt

Kjendstab til hine Landes Agerbrug, Industri, Handel

og dermed i Forbindelse ftaaende Ncrringsgrene nodven-
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digt.

Et saadant turde jeg imidlertid ikke forudftette hos

Lceserne,

da

der

ikke foreligger nogen tidligere ud

kommen almindelig Fremstilling, hvoraf det kunde hen

tes, og hine tvende flandinaviffe Riger indtil de sene
ste Aar have været forholosviis langt mindre bekjendte

for de Danske end Tydflland og andre spdligere Stater.
Allerede dette maatte gjore det nedvendigt at lade en
Udsigt over Sveriges og Norges Forhold i de omhand

lede Retninger gaae forud for den Sammenstilling mel
lem deres og Danmarks, som det var Skriftets Hoved-

formaal at give og hvormed det slutter, men til at gjore

Dette var ogsaa endnu en anden vigtig Grund forhacmDen.

Det maatte nemlig vcere mit Dnske nt lede Læse

ren til den samme Overbeviisning om det Gavnlige for
de trende

nordiffe Riger t en nærmere Forening af

deres commercielle og industrielle Interesser, hvortil jeg
selv er kommen, men efter Sagens Beskaffenhed var det,

saaledes som det t Skriftet nærmere er paaviift, ikke

muligt at godtgjore det Gavnlige i en saadan Forening
med bestemte Talstsrrelser, og him Overbeviisning kunde

kun ventes at fremgaae som Resultat af et almindeligt
Kjendskab til de materielle Forholds Beskaffenhed i de
omhandlede Retninger i alle tre Riger, faa at det
maatte blive min Hovedopgave nt bidrage til at frem
kalde et almindeligt klart Overblik over disse Forhold,
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hvilket imidlertid kun kunde skee ved at omhandle Sveriges og Norges Agerbrug, Industri og Handel omtrent
paa samme Maade og t samme Omfange som det i

forfte Deel af Skriftet er skeet med Hensyn til Danmark.

Hertil kom endnu, at en fortsat Sysselsættelse

gjennem en længere Tid med de Ideer, som her ere ud

viklede, har bragt mig til at troe,

at flere Sider af Le

paagjeldende Forhold, som ikke ere berorte i forfte Deel,

burde været omhandlede der, og jeg har derfor troet ikke
at burde forbigaae dem i denne Deel, om der end der
ved skulde opstaae en anden Ulighed i Stoffets Behand

ling mellem Værkets forskjellige Dele.

Dette gjelder

navnligt om de vigtigste Lovbestemmelser om Industri,

Handel, Told o. s. v., om Pengevæsenets almindelige
Forhold og flere lignende.

Hvad Sverige angcraer, da har jeg vel fundet en

scor Deel trykte Materialier, som have været af over

ordentlig Vcerdi for mit Arbeide og særdeles lettet det,

men jeg har ikke forefundet en eneste almindelig Bear
bejdelse af de her omhandlede Forhold, til hvilken jeg

har kunnet skotte mig.

Vel har Forsell udgivet værdi

fulde statistiske Arbeider over Sverige, men deels har
han aldeles ikke berørt mange af de Forhold, som

maatte blive af en overvejende Vigtighed for denne Frem
stilling, deels er han gaaet ud fra ganske andre Syns-
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puncter end de her opstillede og deels har jeg under

Udarbejdelsen af dette Skrift kun kunnet benytte 3die
Udgave af hans Statistik fra 1836, da den fjerde, som
nu udkommer, forst er kommen i mine Hcender efterat

Trykningen af mit Arbeide var begyndt.

Imidlertid har

jeg i denne Statistikers Arbeider i mange Henseender
fundet en ypperlig Veiledning.

Hvad Norge angaaer,

da har jeg L Schweigaards Statistik og i Bloms: „das

Königreich Norwegen" hayt Forarbejder, som have vceret mig til særdeles Nytte, foruden at ven ferstncevnte

af hine Mcend har meddeelt mig flere for dette Arbeide

i hoi Grad værdifulde Oplysninger.

Naar jeg i mit

Skrift ikke overalt har citeret, hvor jeg har benyttet

disse Kilder, da hiorerer dette tilvisse ikke fra nogen
Bestræbelse efter at tilegne mig, hvad der tilhorer hine
tvende fortjenstfulde Mcend, men fra at jeg har antaget,
at en alrnindelig Henviisning til deres Vcerker her vilde
være tilstrækkelig.
Det vilde imidlertid ikke have vceret mig rnuligt
alene ved Hjelp af de foreliggende trykte Materialier at

erhverve mig selv et nogenlunde klart Overblik over de
Forhold, som her ffulve afhandles, og jeg vilde derfor

saa meget mindre have formaaet at fremkalde et saadant
hos Læseren, dersom jeg ikke ved en offentlig Understod
telse havde vceret sat istand til at undersoge Forholdene
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paa Stederne selv.

Jeg har gjort dette, saavidt Tid og

Evne ftrakre til, og næsten Alle, til hvem jeg har hen
vendt mig i Sverige og Norge med Begjcering om Op
lysninger i en eller anden Retning, ere komne mig unode
med en udmærket Velvillig hvorfor jeg ikke nok som kan

takke dem.
Ved i lcengere Tid at sysselsætte min Tanke med

Ind- og Udlandets industrielle og commercielle Forhold
er det stedse blevet mig tydeligere, hvilken mcegtig Ind

flydelse Stvrrelsen af det indre frie Handelsmarked har
paa Handel, Industri og Folkenes hele materielle Ud

vikling, hvorledes Nutidens store technifle Fremskridt mere

og mere bringe Afstandene mellem de forskjellige Steder

til at forsvinde, rykke dem nærmere til hinanden og gjore
enhver Hindring, som lægger sig i Veien for den frie
hurtige

Samfærdsel,

langt byrdefuldere

end

forhen,

hvorledes det under de heftige Angreb, som i den nyere

Tid fra flere Sider ere skete paa de theoretiske Lcerescet-

ninger om den frie Handels Fordele, paa den ene Side

har viift sig, at disse Sætninger ere grundede paa rig
tige naturlige Love, saa at Sandheden i dem ikke kan

bvrtforklares,

men

tillige

paa den anden,

at deres

Overforelse i Praxis paa Grund af Staternes særlige

Forhold og den Udvikling, som mangfoldige længe be
sinnende Interesser have taget, kun bor skee med For-
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sigtighed og med forstjellige ester Forholdene afpassede
Modificationer, hvorledes man som en Folge heraf over

alt strceber ved specielle Overeenskomster at gjore disse
Love mere og mere practisk gjeloende i ftsrre Kredse,

hvis Medlemmer paa den ene Side give hinanden ind
byrdes Frihed men paa den anden soge at indskrcenke
en for ftcerk Indgriben i deres Forhold af fremmede for

mægtige Rivaler, og endelig hvorledes de mindre Sta
ter uden politisk at udvide deres Gebet ssge at gjore

dette ftort og frit i commerciel og industriel Henseende.

Det ere saadanne Betragtninger, der, selv ganske aft
seet fra alle politiske Hensyn, have grundfcestet den
Overbevisning hos mig, at de nordiste Riger, der have

naaet omtrent

jamme Udviklingstrin i materiel Hen

seende og hvis Producter paa en mærkelig Maade sy
nes stikkede til at supplere hinanden, burde soge et væ

sentligt Middel til videre Udvikling i en fri indbyrdes

Omsætning af hinandens Frembringelser, og dette er
det, som jeg i dette Skrift har sogt nærmere at gobt<

gjore.

Jeg har ikke skjult for Lceseren, at mange Van-

steligheder stille sig i Veien for disse Ideers Realisa

tion og at en længere Tid muligt vil hengaae, forinden

man vil begynde alvorligt at strcebe efter at bortrydve

disse, idet navnligt det forste Skridt i denne Retning
fra Danmarks Side bor vcere at fjerne den i Indlån-
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det bestaaenoe Toldgrcendse og der allerede herved frem
byde sig særegne Vanskeligheder, som man hidtil ikke

har formaaet at fjerne, men i Overbevisning om des
Sande i Sagen troer jeg, at det bedste Middel til at
skaffe ben Anerkendelse vil vcere en fri Discusslon der

af, og til denne er det, at jeg har onsiet her at levere

nogle Materialier.
Kjobenhavn i Februar 1845.
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1ste Afsnit.

Sverige.
Almindelige Bemaerkrrirrger.
Sverige danner den sydøstlige Deel af den skandinaviske Halvo

mellem 55° 20' og 69» nordlig Brede samt 28" 46' og 41°
51' ostlig Længde og har et Fladeindhold af 3868 svenske el
ler omtrent 8000 gcographifle Qvadratmiil. Den største Deel
af Halvoen indtages af store Bjergmasser, hvis Højderygge for
en Deel danne Grændscn mellem Sverige og Norge, og som
mod Vesten udbrede sig i et stort, hoülr'ggende Plateau, hvis
Sider gaae brat ned mod Havet, medens de mod Ast sænke
sig mere jevnt ned mod den botniske Bugt, saa at der i en
vis Afstand fra Hoilandet dannes store, frugtbare Flader. Vel
bliver en Deel af de Fordele, som opstaae ved denne Bjerge
nes Hældning, Norge til Deel, men Sverige hosker dog deraf
den storste Nytte, saa at kun noget over 300 sv. Qvadratm.
af Fladeindholdet ligge hor'ere end 2000 Fod over Havet, og
ikkun een ^Trediedeel af Landet hæver sig over 300 Fod, mede" hele sydligere Deel, Sonden for Dalarne, intet hoicre
Punct har at fremvise end det isoleret staaende Taberg (1100
ftobj t Smaalanb. Allerede i Uysala Lehn fremtræde store
Danmarks industrielle Foihvld.

li.
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frugtbare Sletter, hvor Diet ofte paa een Gang ikkun overstuer
dyrkede Marker og Agerbrugernes Vaaninger, og lignende gjenfmdes paa flere Steder i Dster- og Vestergothland, Nerike og
Skaane, hvilken Provinds i det Hele bærer samme Præg som
Danmark. Skjendt Sveriges t Oldtiden bekjcndte Skove, Kolmorden, Tiveden, Holaved o. fl., have tabt en Deel af deres
Udstrækning og have maattet see mange af deres gamle Stammcr falde for Aren, saa har dog Landet endnu store Skov
strækninger især paa den sydostlige Side, i Smaaland og i de
nordlige Provindser. Imidlertid fremtrecde Granit- og Gneisbjergene paa mangfoldige Puncter, selv i de sydligere Dele af
Landet, saa at man vell kan beskrive dettes Character som
Forsell, naar han siger,*) „at den, der gaaer op paa et hoit
Punct for at overstue Landet, kun vil see de af Jndvaanerne
opdyrkede Dele som Oaser t et Hav af Skov og Bjerg."
Bjergenes Retninger betegne de Veie, som Vandlobene
have taget, de strømme i den nordlige Deel af Landet mod
Sydost, men te kunne naturligviis paa Grund af de korte
Strækninger, som de have at gjcnncmlobe, ikke naae samme
Størrelse som de store Vandlob i Europa eller de andre Ver
densdele. Denne Retning mod Sydost folge Torneä-, Lulea-,
Pitcä- og Umeaelvene, der falde i den botnr'ste Bugt. Klaraelven har sit Udspring t Norge og taber sig i Venern, men
udtræder atter as denne gjennem Gothaelven; Motalaelven gaaer
mod Dst og falder i Hjelmaren. I et Land, hvor Klipper og
store uveibare Skove gjore Anlæget af gode Veie bekosteligt,
hvor Afstandene mellem de beboede Steder ere store, hvor de
vigtigste Producter, som stulle transporteres, ere vægtige og
have ringe Værdi i Forhold til deres Volumen, og hvor de
kunstige Transportmidler derfor blive kostbare og oste vanstelige
k) Antechningar öhver Sverige.

1839.
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at skaffe tilveie, er Tilstedeværelsen af indre

naturlige

Vand-

communr'cationer af dm største Vigtighed, men ingen af Sveri
ges Floder have i deres naturlige Tilstand

været sejlbare paa

en længere Strækning, og desuagtet have de været betydnings
fulde Midler til at lette Communicationen,
kunne fremskaffes

strengelser

for

ved Flaadmng,

ved

at

Kunst

idet Skoveffecterne

og der ere gjorte store An-

sætte

mange Vandlob i seilbar

Stand; saaledes er der blandt andet dannet en stor Vandlinie

mellem

Kattegattet

og Dsterfoen

gjennem

Hjertet

af Landet

selv.
Endnu storre synes dog den Vandriigdom at være, der har

samlet sig i det InAre af Landet i storre

og

i

en

Mængde

Moser

og

Kjær.

og mindre Indsoer
Det

er fornemmelig

paa Grændsen mellem Hoi- og Lavlandet, at disse indre Vand
beholdere naae

en betydelig Udstrækning og danne ligesom et

Belte midt over Landet.

Vencrn,

som ligger 147

Fod over

Havet og har en Udstrækning af 48 sv. Qvadratmü'l, Vettern,
som ligger 295 Fod over Havet og er 17 Qvadratmiil stor, Hjel

maren, som ligger 80 Fod hoit og er 4z Qvadratmnl stor, og
Mælaren, som ligger 6 Fod over Havet og er 12 Qvadrat
miil stor, danne i Forbindelse med flere mindre Soer, som ve-?
dunsten

tildeels ere satte i Forbindelse med hinanden,

vigtige

Communicationer mellem de indre Dele af Landet.
I et.Land af Sveriges Beskaffenhed, som ikke uden sær

deles store Bekostninger kan blive noiagtigt opmaalt og under

søgt,

er det yderst vansteligt bestemt at angive,

Deel, der er dyrket.

hvor stor en

Imidlertid synes man efter Angivelser af

Forscll at kunne antage,

at af Sveriges 3868 Qvadratmnl

hore omtrent 79 til Ager,

167 til Enge og Græsgange, 498

til Indsoer og Kjær og 3124 til Bjerg og Udmark,
at Ager,

Eng og

saaledes

Græsgange kun udgjore omtrent 0,063 af

Landets Areal, medens Ager og Eng i Danmark

(Kongeriget

4
Danmark og Hertugdømmerne Holsteen og Slesvig
*)
udgjere
664 Qvadratmiil eller 0,62 af hele Landets Areal.
)
**
Naar et Land, som Sverige, har en Udstrækning as over
200 Mill fra den sydligste til den nordligste Grændse, naar
dets Beliggenhed er saaledes, at en Deel deraf skyder op un
der Polarcirklen, og naar en Deel deraf indtages af store Bjerg
masser, medens en anden danner udstrakte Sletter, saa er det
naturligt, at dets Clrma maa være meget forffjelligt. Me
dens Middeltemperaturen i det Nordligste er omtrent 0°, og
Jndvaanerne for at bestytte sig imod Kulden og de heftige
Storme ere nødsagede til næsten at nedgrave deres Boliger i Jor
den, have de sydligere Dele cn Middeltemperatur af 6 å 7°
og hore til de frugtbareste Kornlande, t hvilke Mocrbærtrceet,
Valdnodden og lignende Træarter trives i fri Luft. Der ere
dog mangfoldige andre Omstændigheder end den storre eller
mindre nordlige Beliggenhed, som have Indflydelse paa Clr'maet,
saaledes har den hele vestlige Kyst et mildere og fugtigere Clima og den hele østlige et koldere og torrere, og ved selve Nordcap er der mindre koldt end et Par Grader sydligere, hvor
Landet er hoiere og mere fjernet fra Havet. Jovrigt er Vr'ntren ikke den Tid, som for Svenskeren salver besværligst; thi da
udfolder der sig et særeget Liv. De Broer, som Naturen da
lægger over Stromme og Soer, og det Sneedække, hvormed den
jevner alle Uligheder i Jordsmonnet og frembringer cn Flade,
ad hvilken Slæderne let og rask glide hen, aabne Forbindelser
mellem mange Steder, som ellers ikke kunde have Samfærdsel
*) Naar der ved Udtrykket „Danmark" i det Folgende ligesom i det
Foregaacnde forstaaes Kongeriget Danmark og de tvende nævnte
Hertugdømmer, saa er Grunden alene den, at det kun ere hine
Dele af den danske Stat, der ifolge de særlige Forhold kunne blive
Gjenstande for de Betragtninger, som her anstilles, og det for
Kortheds Skyld var onsteligt at benytte en enkelt Benævnelse.

**) Bcrsoes Statistik over den danfle Stat,

lste D. P. 194.
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med hinanden, og mulrgg-sr mange Transporter, fom ellers
ilte lunde sinde Sted. Udeblivelsen af den sædvanlige Kulde
og en tilstrækkelig Mængde Snee udover derfor en lammende
Indflydelse paa mange Næringsveje. Brugspatrvnerne kunne
da ikke skaffe Malmene hen til de Steder, hvor Udsmeltningerne
stulle skee, Kullene og Tommeret kunne ikke bringes fra Sko
vene, Jernet og andre Producter ikke til Udskibningsstederne, og
Landmanden mister den lønnende Bcskjeftigelse, som Besør
gelsen af alle disse Transporter ellers forskaffer ham paa en
Aarstid, da andre Arbeider hvile. Hertil kommer, at naar
Sneen falder i ringe Mængde, savne Vandløbene den Næring,
som de behove fra Snecvandet, og blive derfor ustckkede saavel
til at tjene som Transportveje som drivende Kræfter for Mastinerne. Naar Vintrens Kulde standser Naturens Liv, væk
ker den saaledes Mennesker og Dyr til en livlig Virksomhed og
udover en velgjorende Indflydelse paa Aandcn, medens de morte
og fugtige Foraars- og Efteraarsdage gjore ethvert Arbejde i
den raa Luft besværligt og stemmer Sindet alvorl gt, og de
lange Sommerdage, da Natten næsten forsvinder, ere mere skikkede
til at vække de blidere Følelser, som ogsaa tilhore Nordboen,
end den Kraft og Udholdenhed, som især characterisere ham.
Saa forskjelligt som Climaet er, saa meget varierer ogsaa
Vegetationen. I det Nordligste af Landet ere Fjeldene for
største Delen nøgne og kun paa enkelte Pletter have de faa
Jndvaanere dyrket smaa Jordstykker. I det hele folgende Belte
ned til den store Linie af Indsoer, som gaaer midt over Lan
det, ere Skovene fremherskende, og det er Gran, Fyr og Birke,
som især danne dem, ligesom det er de tvende sidstnævnte, som
naae holest op og taale den strængeste Kulde; men medens det
i den nordlige Deel af dette Belte kun ere mindre Pletter, som
ere dyrkede, fremtræde i de sydlige, store, frugtbare, til Agerb :a anvendte, Strækninger. Af de dyrkede Sædarter gaaer
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Bygget helest op mod Nord, Havren og Rugen Mge efter.
I den sydligere Halvdeel er Agerbruget og Qvægavlen fremhersiende og her dyrkes de fleste af de for det tempererede Zone .
almindelige, ogsaa t Danmark dyrkede, Sædarter og Foderurter.
Bogen gaaer her i Reglen ikke over 57°, men enkelte Træer
af denne Art findes dog nordligere, saaledes som ved Gothenborg.
Sverige beboedes i 1840 af 3,138,887 Mennesker, der
hore til et frisindet, tappert, noisomt og flittigt Folk, som,
sijondt beflægtet med de Danfle, dog bærer et fra dem forsijelligt Præg. Det synes næsten som havde deres Lands oste
mindre heldige .Naturforhold lært dem mere Noisomhed og Flid,
som havde dets barsiere Natur afhærdet dem mere, som havde
dets afverlende Bjerge og Dale givet dem noget mere af den
-legemlige Lethed, som folger med det mere bevægede Liv, og
mindre af den Sværhed og Ubehjelpsomhed i Aandens og Lege
mets Bevægelser, som oste characterisere Slettebeboerne. Den,
der drager fra Syd mod Nord gjennem Sverige, vil ikke und
lade at bemærke den Forskjel, som der er mellem de Folk, der
beboe Skaanes bolgeformige Sletter og som t deres hele Cha
racter og Levemaade ganske ligne de Danske, og dem, der mode
ham, naar han har overskredet Landets sydligere Hoideryg i
Halland og Smaaland; og jo mere man nærmer sig Norden,
desto mere fremtræde de Charactertræk, som adskille de egent
lige Svenske fra de Danske.
Indbyggernes Antal er i Tiltagende, og det udgjorde for
den Deel af Riget, som nu danner Sverige:
1800 — 2,347000 Jndividuer
1825 —2,771000
—
1835 — 3,025000
—
1840 — 3,138,887
—
saa at Landet nu tæller ligesaa mange Jndvaanere som i Be-

gyndelsen af dette Aarhuudrede, da det var forenet med Fin
land.
Den lykkeligste Tid af denne Periode for Folkeforsgelsen
var Qvinqvenniet fra 1820—25, da Jndvaanernes Antal forogedes med 6,$g; mindre heldigt var det sidste, da Cholerasygdomme rasede og standsede Udviklingen i denne Henseende,
men dog er Folkemængden ogsaa i denne Periode forøget med
4,7Go. I Aaret 1835, da Jndvaanernes Antal var 3,025000,
levede 289952 i Stæderne, eller af 1000 kun 96, medens der
i Norge af hver 1000 Mennesker leve 109 og i den danske
Stat (Kongeriget og Hertugdommerne) 218 i Kjobstæderne.
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IPC Calites.
Agerdyrkning og LZvtegavl.
Mverige horte endnu i forrige og i Begyndelsen af dette Aar-

hundrede

til de

Lande,

som

ikke producerede

en tilstrækkelig

Mængde Korn til dets egen Befolknings Underholdning og det be

høvede en aarlig ikke ubetydelig Tilforsel, men hvad der t den
svrste Deel af dette Skrift er vrist at være et almindeligt Re

sultat af den europæiske Udvikling,

nemlig

at de fleste Lande

nærme sig mere og mere til at kunne forsyne sig selv med det
fornødne Qvantum Sæd, har fundet en nye Bekræftelse i Sverige.

Dette Land indførte nemlig i Aarene 1777—90 i Gjen-

nemsm't aarligt 640000 Tdr. Sæd
*),

og denne Import ved-

blev ikke alene i det forste Decennium af dette Aarhundrede,
da Landet hjemsogtes af Krig og flere deraf folgende Ulykker,

saa at Indførslen udgjorde t Gjennemsm't 330000 Tdr. aar-

),
**
ligt

men tiltog endog i det folgende Decennium, da der ind

traf en Række af meget uheldige Kornaar, blandt hvilke Aarene

1812 og 1818 vare de uheldigste.

Tilforslen af fremmed Korn

var i dette Decennium i Gjennemsm't 380000 Tdr. aarligt
).
***

*) Forstils Statistik ofwer Sverige, 3 Uppl. S. 138. I svensk
tunna ---danst Tonde.
*') Nägra Upplysningar om Sveriges Folkmängd, Akcrbruk o. s. V.
Stokholm 1843. S. 56.
***) Tidsskriftet Archivet.

3die Hefte.

Stokholm.

1842.

S. 124.
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til F o rd e e l fo r L a u d e t, u a g te t d e r i d e n n e P e rio d e in d 

sig

h o ld

(1 8 2 0 — 2 9 ) fo ra n d re d e d e tte F o r 

D e c e n n iu m

3 d ie

det

tra f fle re rm d d e lm a a d ig e A a r, h v o ra f n o g le e n d o g m a ae re g n e s
til e g e n tlig e M is v æ rts a a r; t

H ar var 546000

havde

T id s ru m

d e tte

T d r.

end

s to rre

et

o g v a r sa ale de s

U d la n d e t

a f d is s e o ve rste g U d fo rfle n J n d -

m edens

T v r.,

561000

fo rfle n m ed

5

d en ne

af

O v e rs k u d

sid ste i d e a n dre
fa a

hun,

15000

g a a e t o v e r fra

5

a t L a n d e t t h e le

T d r.

a t tilb y d e

a l væ re e t t N e g le n

im p o rte re n d e til a t b liv e e t c x p o rte re n d e .

D e tte g u ns tige

e nd nu i d e n fo rs te H a lv -

v e db lev

F o rh o ld

d e e l a f d e t fo lg e n d e A a rti (1 8 3 0 — 3 9 ), d a L a n d e ts O v e rs k u d e n d -

og

T v r., m e n i d e n

steg til 3 2 8 0 0 0

a n d e n H a lv d e e l a f d en ne

P e rio d e in d tra f e t P a r u h e lrr'g e K o rn a a r, is æ r A a re t 1 8 3 8 , d a
Im p o rte n

sig

e n d o g b e lo b

til

544000

T d r.,

Q v in q v e n m 'u m

s o rte s

r'n d fo rte

Q v a n tu m

a t d e t i d e tte

K o rn o v e rs tig e r h v a d d e r u d 

o g h ele

5 2 1 0 0 0 T d r.,

m ed

e n U n d e rb a lla n c e

Landet

m ed en s

n æ ste n ikke u d fo rte B a re r a f d e n n e A rt, sa a le de s

D e c e n n ie t

o p v is e r sa a le de s

fo r L a n d e t i d en ne H e n se e n d e .

Da

r'm ib le r-

tid h iin t M is v æ x ts a a r v a r fa a u s æ d v a n lig t, a t in te t a f d e fo re A a r t d e n ne H e n see n d e

g a a e n de 2 5

a f, b o r d et v e l la de ö

v il o g sa a

det

her

ka n M e s

ve d

S id e n d e r 

u d e a f B e tra g tn in g e n , o g n a a r d e tte skeer,

o m h an dle d e

T id s ru m

vise

sa m m e

g u n s tig e

F o rh o ld fo r L a n d e t so m d e t fo re g a ae n d e.

.j de

R u tid e n

n æ rm e st

lig g e n d e

A ar

har

d e t o m h a n d le de

F o rh o ld v ris t sig s a a le d e s :
U d fø rs e l:

in d fø rs e l:

1840:

8272

T d r.

124935

M e re u d fo rt:

T d r.

116663

T d r.

1 8 4 1 :3 9 3 8 8

—

130899

—

91511—

1842: 92852

—

113078

—

20226

o g d e t e r sa ale de s

F o ru d e n

K o rn

—

v e d b le v e t a t v æ re g u n s tig t fo r L a n d e t.

i u fo ræ d le t T ils ta n d h a r S v e rig e t de

10

10
Aar

I n d f ø r s le n

Lu.

369000

•2 b e

in d f o r t

1831— 40

fra

1838

A ar

og

39,

im id le r t id

f a ld e r

da

L R *)

356600

den

u d k ø rt

f o r n c m m e lig t p a a d e

til

s te g

a le n e

og

M eek

LT,

334000

og

n a a r d is s e e x tr a o r d in a ir e A a r f r a r e g n e s , v is e r O v e r f lu d e t a f E x p o r te n

fo r

h v ilk e

in v f o r t e
t

kun

O p ly s n in g e r

og

s ig

b e lo b

e re

og

B yg

der

a rte r,

m en

g jo r d e

t

L !u ,

de

n e m lig

U d f o r s le n

m edens

LK.

14137

behover

dog

u d g jo r d e

den

s tø r s te

T ils o r-

e t h v e r t a f d e h e r o m h a n d le d e A a r , f r e m -

i

er

t ilt a g e n

i

a le n e

ik k e

P r o d u c t io n

in d e n la n d s k e

ogsaa

D e c e n n ie t

og

har

haves,

A a r,

A f d e Q v a n tit e t e r a f d e f e r f lje llr 'g e K o r n 

Rug.

den

at

O m fa n g ,

20518

S v e r ig e

h v o ra f

e re in d f o r t e

g a a e r d e t,

og

s id s te

2

de

de

u d fo rte ;

13669

r e s p e c t iv e

til

S æ d a rte r,

De

s e l,

24418

re s p .

42

F o r h o ld

d is s e

ang.

o v e rs te g e t d e

Q v a n t it e t e r

1841

I

s ig a t v æ r e m e g e t b e ty d e lig t .

o v e r Im p o r te n

in d r e

vovet

er

i

s a a le d e S

ud

fra

1880— 39

ud

m an

behøvede

V æ r d i;

1810— 19:

af den

6g

H a v re
H vede

7 ,5 g ,

Rug

57ss,

h e le

Im p o r t,

og

m en

D e c e n n ie t

i

g jo r d e :
H a v re

10g,
og *

H vede

Rug

des

i

den

s id s te

v æ r d if u ld e r e

af den

h e le

‘)

1

£ tt

som

P e r io d e ,

svensk

og

f o r h o ld s v iis
og

R un)

neppe

a a b e n b a rt

er

paa

r in g e r e
end

i

m in d r e

s a a le -

M æ ngde

a f de

fo rs te .

Da

den

nu

end

fo rh e n ,

q v a lit a t iv F o r ø g e ls e

en

P r o d u c tio n .
a le n e

T ilv æ r t,

o m h a n d le d e

en

S æ d a rte r

in d e n la n d s te
m an

Im p o rte n ,

(H v c v e

F o r h o ld s t a l

h in e

D e rs o m

Len

P e r io d e

S æ d a rte r

a f d is s e

F o rb ru g e t
h e n ty d e

af

46g

B e rg t

saa

=

af det

in d r e

den

v ild e
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F o re g a a e n d e

T

v ild e

P r o d u c t io n

m an

s e ile ,

danst

B e rg t.

th i

har
fo r

s lu t te
fa a e t
at

s ig

i

til

den

bcdom m e
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dennes Størrelse er det nødvendigt at tage Hensyn saavel til
Mængden

af de indcnlandfle Consummter,

Forbrug t Forhold til disses Antal.

som til det hele

Over det forste Moment

give Folketællingslisterne Oplysning, over det sidste er det der

imod saare vansteligt at erholde en nogenlunde tilforladelig Ef
Folkemængden i de Provindser, som nu udgjore

terretning.

Kongeriget Sverige, var fra 1800 til 1820 forøget med 237000

Jndl'vivuer og fra det sidstnævnte Aar til 1839 med 525000
Jndividuer og saaledcs i de forste 4 Decennier af dette Aar-

hundrede

med

762000

Mennesker;

naar

man blot regner

meget lavt 2 Tdr. Korn aarlrgt pr. Individ til deres Under
hold, forudsætter dette allerede en forøget aarlrg Consumtion t
Indlandet af

Million Tdr. Korn, og naar der tillige tages

Hensyn til den formindsiede Indførsel, kan man af de angivne

Data alene være berettiget til at slutte, at Sverige nu produ

cerer

henved 2 Millioner svensie 'etter

Mill, danske Tdr.

Sæd mere end i Begyndelsen af Aarhundredet.*)
Adskillige

Betragtninger synes imidlertid at berettige til

den Slutning,

at Produktionen endnu er tiltagen i en hoiere

*) Efter Landshofdingernes Beretninger var Nettoudbyttet i Sverige,
efter Fradrag af Udsæden, saaledcs, i svenske Tonder:

1822

1828

1832

1840

1842

167375
208024
221561
244619
240085
1,724840
2,026034 2,189576 2,278356 2,141404
Rug. . .
Byg . . . 1,717710 1,842-239 1,896221 1,800912 1,897667
Havre. . 1,299465 1,355925 1,496279 1,532046 1,626039
70:2122
753909
765837
Blandsæd
774677
823034
313307
314159
307909
Ærter. .
299106
312323
Kartofler. 2,370474 3,264367 3,756176 4,217553 4,620781
Hvede. .

Summa: 8,295293

9,758407 10,639809 11,1472(59 11,661333
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Grad.

Det fremgaaer nemlig

af de fleste

Landets Tilstand i det forste Decennium,

Skildringer over

især af dem,

som

fremkom paa Rigsdagen i 1809, at den var meget slet, ogat

navnligt mange af de Provmdser, som dengang ikke formaaede
og endnu ikke formaae at producere en tilstrækkelig Mængde

Sæd til eget Forbrug, befandt sig næsten ude af Stand til at
indkjobe det absolut Fornødne til Indbyggernes Livsophold, me
dens ttu netop flere af disse nordligere Provindser forholdsviis
i en langt hoiere Grad end mange andre Dele af Landet have

forbedret deres materielle Tilstand.

Da det vistnok er utvivl-

somt, at Forskjellen mellem Forbruget af en bestemt Gjenstand,

selv om denne horer til Fornodenhedsartikler, i gunstige Aar,
naar den er at erholde for godt Kjob, og i ugunstige, naar den
staaer i hoi Priis, er langt storre der,

hvor denne Gjenstand

horer til dem, som kun ere at erholde ved Jndkjob, end der,

hvor den horer til de selvproducerede Artikler, saa tor man vel
slutte, at Forbruget af Korn under saa fortrykte Forhold

som

de, hvorunder en stor Deel af Sverige befandt sig i det forste
Decennium af Aarhundredet, har været forholdsviis langt min
dre end den under ellers lige Omstændigheder vilde være t et
fortrinövr'is kornyroducerende Land.

Naar man derhos betæn

ker, at Sveriges nuværende Tilstand,

end i mange Henseender kan være,

i

hvor

fortrykt den

dog sikkert er langt bedre

eud for 40 Aar siden, saa synes det rimeligt, at Forbruget af

Korn pr. Individ nu er langt storre end i him Periode, og at
Kornavlen altsaa, som ovenfor antydet, maa have tiltaget i en

hoiere Grad i Indlandet, end man ligefrem stulde kunne flutte
af de anførte Talstørrelser.

Naar man vil danne sig et nogenlunde fuldstændigt Billede af den Udvidelse, som Produktionen af Agerbrugsproducter har modtaget, bor man endnu tage nogle flere Omstændig

heder i Betragtning,

Det synes vel som om den Mængde

■■

F
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Sæd, der i Sverige anvendes til Kreaturfode, er forholdsviis
mindre end i flere kornproducerende europæiske Lande, men man
bor dog ikke tabe as Sigte, at en Deel Sæd ogsaa i Sverige
consumeres paa denne Maade, og at delte Forbrug ikke alene
er steget paa Grund af Kreaturernes Forøgelse, men ogsaa
fordi Anvendelsen af Sad til deres Underhold paa Grund af
Agerbrugets storre og storre Udvikling, er forholdsviis storre
nu end ved Begyndelsen af Aarhundredet. Endnu i hoiere
Grad er dog Kornet taget i Beslag til Production af Brændeviin, hvilken er tiltagen i en overordentlig hoi Grad, Denne for
Sveriges Jndvaaneres materielle og moralske Tilstand saa over
ordentlig vigtige Sag vil nedenfor blive Gjenftand for nogle
yderligere Bemærkninger, og her stal kun gjores opmærksom paa,
at Productionen efter de paalibelr'gste approximative Beregnin
ger ran antages at belobe sig til circa 30 Mill, svenike Kander eller henved 80 Mill. Potter aarligt, hvortil vel efter de
for største Delen ufuldkomne Fremgangsmaader, som benyttes
i Sverige, vilde udfordres l| Mill. Tdr. Sæd, og selv naar det
antages, at A ßf dette Qvantum Brcendeviin produceres af
Kartofler, fluger dog denne Fabrication saaledes aarligt 4 å
500000 Tdr. Sæd.
Hvor stor Tilvirkningen af Brændeviin har været ved
Aarhundredets Begyndelse kan vel ikke angives, men ifolge alle
Efterretninger er den betydeligt tiltagen i de sidste Decennier.
Selv om man nu vilde paastaae, at denne forøgede Brændevimstilvirkm'ng fornemmeligt var at tilskrive den forogede Avl
af Kartofler, og at der allsaa hertil nu ikke forbrugtes mere
Sæd end ved Aarhundredets Begyndelse, saa er dog i ethvert
Fald den udvidede Kartoffelavl ogsaa af stor Vigtighed for
Agerbruget. Denne har væsentlig bidraget til efterhaan^en at
sætte Sverige istand til at brodfode sig selv, og syucs ogsaa

H
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fortrinligt vel stikket for et Land, hvor Agerbruget i det Hele
ikke endnu indtager noget hoit Standpunct, hvor Jorden ikke i

Reglen modtager den Cultur, som er fornoden for at gjore den
stikket til at producere de værdifuldere Sædarter, og hvor tid

ligt
en

der
de

indtræffende

god

Host

ellers

ofte tilintetgjor de Forhaabninger om

hvilken de

ovrige

kunde berettige Jndvaanerne til at

foreliggende

Sverige

Frost

af faadanne,

endnu

Beretninger")

eiede

regnede

Finland,

man

en

ikkun

Omstændighe
nære.
i

Ifølge

1805,

da

Avl

as

aarlig

360000 svenske Tdr. Kartofler, medens der i 1835 i de nu

værende Provindser, ester Producenternes egne Angivelser, avledes over LO Gange saa meget; disse Angivelser ansætte imid

lertid sikkert Avlen for ringe,

og naar man tager Hensyn til

Forbruget af Kartofler saavel til Brændevnnsbrænding som til

Mennefle- og Kreaturfode, kan Avlen uden Overdrivelse nu an
tages for 20 Gange saa

delse.

stor som ved Aarhundredets Begyn

Er end denne Udvidelse af en nyttig Foder- og Fodevært

paa den ene Side glædelig, saa har den dog ogsaa sine betænkelige

Sider, ivet man til Kartoffelavl anvender megen Jord, der kunde
være vel stikket for værdifuldere Sædarter, ligesom Let ogsaa over
hovedet er et Tegn paa, at Agerbruget i Sverige endnu staaer tem
meligt langt tilbage, at der forholdsviis produceres en saa stor

Mængde Havre, Blandkorn

og

Kartofler.

Disse

Kornarter

danne endnu paa mange Steder, hvor bedre kunde avles, den
storste Deel af den Udsæd, hvormed Markerne fyldes, og dette

er ingenlunde alene Tilfældet i de Provindser, hvor Jordbun
den er slettest eller Climaet strengest, og saaledes ProLuctr'onen

af bedre Værter

vanskeligst,

men selv

Egne af Riget.

*) Nagra Upplysningar etc. S. 03.

t

gunstigere

udstyrede
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Overhovedet kan det ikke nægtes, at Agerbruget i Sverige,
näar det sammenlignes med det sydligere Europas eller endog

paa et lavt Standpunkt; et

blot med Danmarks endnu staaer

ordentligt Verelbrug, en paa en regelmæssig Inddeling af Markerne og en regelbunden Rotation af Sædarterne grundet Dyrk
ning horer i de fleste Egne endnu til Sjeldenhederne, fljondt
den begynder at skaffe sig mere og mere Indgang.

Paa mange

Steder benytter Bonden sig endnu af Agerdyrkm'ngsrcdskaber,

ved hvilke en nogenlunde

fuldstændig

Dyrkning af Jorden er

saagodt som umulig; store dyrkbare Strækninger af Landet ligge

endnu ubenyttede,

tildeels

som

Kjær,

Moser og

Stepper;

mange Steder er Fælledsstabet endnu herskende og forhindrer
en ordentlig Benyttelse af Jorden, paa andre ligge de enkelte

Eiendomme adspredte mellem andre Eieres Jorder; og dette er
ingenlunde
stikkede

udelukkende Tilfældet t de for

Agerbruget

mindst

Dele af Landet, tvertimod synes dette næsten i mange

Henseender at staae focholdsviis lavest der, hvor alle naturlige

Forhold for dets Udvikling synes at være tilstede.

Ligesom paa den ene Side en paa mange Steder for vidt
dreven

Udskiftning

truer

Landet med

at

overfyldes

med

en

Mængde fattige Familier, som ere blottede for det Fornodne til
Livets Ophold, saaledes viser sig paa andre Steder

af Landet

en Stræben efter at samle Jorden under storre Brug, hvilken

betragtet fra et almindeligere Standpunct neppe kan anseeö for

onskelrg.

Ifølge de beftaaende Forskrifter (især forordning af

19de Dec. 1827 om vilkoren och grunderna för hemmans-

klyfning og ford. af 14de Novbr.

1829) maa vel Udstyknin

gen ikke drives videre end, at hver Deel bliver tilstrækkelig til
3 arbeidsfore Personers Underhold*), men denne Forstrift er
ikke bleven overholdt, og fra mange Egne klages der i Lehnö-

') Forstils statistik.

3 Upl.

S. 136.
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mcendenes Beretninger
*)
over en meget for vidt dreven Udstyk
ning, hvorved Landet deles i saa smaa Partier, at derpaa ikke kan
holdes de fornødne Kreaturer til Jordens Dyrkning, der saaledes ofte indskrænkes til Ophakm'ng af et lidet Stykke Land til
Kartoffelavl.
Paa den anden Side har den Stræben ester at coneentrere, ester at drive enhver Syssel t det Store og ester saavidt
muligt at lade reent mecham'fke Kræfter træde t Stedet for
Menneskearbeide, hvilken viser sig som et Særkjende for vor
Tivs materielle Udvikling, ogsaa vrist sin Indflydelse paa Jord
bruget i Sverige, uden at denne Tendents har fundet nogen
Modvægt i hensigtsmæssige Love. Hvad der ogsaa hos os
er bekjendt, nemlig at et Stykke Jord, der henlægges under en
Bondegaard, giver mindre Indkomst til Eieren end et ligesaa
stort og lige saagodt, som udgjor en Deel af et sterre Jordbrug,
er ogsaa blevet tydeligt for mange svenske Landeiendomsbesidtere. Cayitaler og Credit have sat dem istand til at henlægge
under eget Brug mange af de Jorder, som forhen dyrkedes af
Bonder. Dyrkningen af denne saaledes samlede Jord kan ikke
alene skee paa en fuldkomnere Maade, saa at den giver en
storre Bruttoindtægt end medens den benyttedes som Bondejord, men til dens Cultur fordres et mindre Antal Mennesker
og dertil kan i Neglen benyttes en forholdsviis storre Deel
blot arbejdsføre Personer uden Familie, saa at ogsaa den ab
solute Nettoindtægt for Eieren herved foreges betydeligt. Det
kan vel ikke nægtes, at Eiendommens Værdi herved stiger, men
istedetfor et Antal Bondefamilier, der selv dyrkede Jorden
og havde et nogenlunde passende Udkomme og en temmelig fri
Stilling, saaer Staten enten en Deel Personer, som ere i den
*) Landshöfdingarnes Femårs-Bérallelser om Landets oeconomiske
ställning.
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Alder, hvori Wgtcflab bor Lndgaaes, uden at have Midler til

at underholde en Familie, eller en Mængde saadanne Familier,
som Intet have at stole paa uden deres Hænders Arbejde og

ved den mindste indtræffende uheldige Conjunctur ere reducerede
til den største Elendighed.

Denne Tilstand kan vistnok ikke være

ønskelig

dens Vel betragtes

for Staten,

naar

fra et helere

Standpunct og der synes at være den storste Opfordring til at
gribe ind i disse Forhold ved hensigtsmæssige Love.
*)

Det er

især i de sydligere for Agerbruget gunstigst beliggende Provind-

ser, at dette Onde viser sig, medens den for vidt drevne Tcndents til

Udstykning fortrmsvns fremtræder r flere nordligere

beliggende Dele af Landet.

Er end en saadan Bestræbelse

efter at samle Jorden un

der storre Brug fremtraadt paa en foruroligende Maade paa flere
Steder, saa er den deraf flydende Fare dog mindre i et Land som

Sverige, hvor storste Delen as Almuen eier sin Jord selv, end
den vilde være i et, hvor Fæstevæsenet var mere almindeligt
og man bor ved Siden deraf ikke oversee de Bestræbelser, som
i flere Retninger ere gjorte for at befordre en hensigtsmæssig

Fordeling og Inddeling af Jorden.

Hertil bor regnes de Ud-

skiftninger af forhen fælleds Jord, som ere foretagne, og hvor
til t Decenniet fra

1830—39 fra Statens Side er bidraget

med en Sum af 259000 Nd. Bco.
),
**

ligesom de foretagne Om-

regulermger af saadanne Jordstykker, som, tilhørende en Enkelt,

forhen laae adspredte mellem hinanden, hvorved er vpnaaet en

bedre Samling

og Arrondering

af de enkelte

Ejendomme, og

hvortil Staten ogsaa aarligt bidrager med ikke ubetydelige Sum

mer.

*) Cfr. et nyligt udkommet kronet Priisstrift: Fabriksväsendet.sindfly-*
tande på arbctares bergning. Stokholm 1843.
**) Berältelse till 1840 års Riksdag.
Danmarks industrielle Forhold.

II.
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Negjeringen har ogsaa paa andre Maader sogt at fremme
Agerbruget, den har bidraget til Udtørring af Moser og Kjær,
til Engvandingsanlæg o. s. v. For at udbrede bedre KundstaLer om Agerbruget er i Stokholm oprettet et saakaldet Landtbruks-Acadernie, der nærmest virker paa samme Maade som
vort Landhuusholdningsselflab og flutter sig til flere oeconomiste Selflaber i Provindserne. Denne Stiftelse synes ikke at
have bidraget ubetydeligt til Udbredelsen af bedre Kundskaber
om Agerbruget, til Indførelse af forbedrede Agerdyrkningsredsiaber o. s. o. En vigtig Indflydelse L denne Retning synes og
saa at tilkomme det i 1835 paa Degeberg oprettede agronomiffe Institut, der ikke blot er beregnet paa at være en Hoisiole for Agronomer, men ogsaa i cn særlig Afdeling danner
Forvaltere (rättare) og underordnede Tilsynsmand. Paa Jnstitutet meddeles saavel Underviism'ng t de Videnskaber, hvorpaa cn rationel Kundskab til Agerbruget baserer sig, nemlig
Chemi, Physik, Geometri og Mechanik, som i de egentlige agronomiste Videnstaber og i Vetriuairlcere. Paa Jnstrtutet kan
modtages 20 Elever i den hoiere Afdeling og 24 i den lavere,
og alle Pladser stalle ikke alene stedse være besatte, men Jnstitutet endog ude af Stand til at modtage alle dem, som onske
at benytte det. Flere lignende Jnstitutcr cre senere anlagte i
en mindre Maalestok, tildeels af de provr'ndsielle Landhuusholdningöselsiaber og Negjeringen er betænkt paa at foroge deres
Antal.
Den Tanke, som synes at have været den ledende ved dc
Forholdsregler, hvorved den svenske Regjering gjennem hele dette
AarhundreLe har sogt at beskytte de indenlandske Næringsveje
mob fremmed Concurrence, har ogsaa ligget til Grund for Kornlovene, og ligesom det i den forste Deel af dette Skrift t Al-
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mindelighed er paaviist, hvorledes det prohibitive System, an
vendt med Hensyn til Agerbrugsproducter, i Reglen er langt
skadeligere for et Land, end naar det blot gjor sig gjeldende
med Hensyn til Lovgivningen om Handelen med de egentlige Judustriproducter, saaledes synes de prohibitive Forholdsregler,
hvorved man t Sverige har sogt at forhindre eller besværliggjore Jndforflen af fremmed Seed, heller ikke at have fremmet
Landets sande Vel, og mindst synes de at være istand dertil,
naar det Land, hvorpaa de bringes i Anvendelse, er af en saadan Beskaffenhed, at det paa Grund af dets Skove og Bjerge,
dets store Vanddrag, dets mange Vandfald og dets klimatiske
Forhold synes anviist til fortrr'nsviis at soge andre Udveje end
Agerdyrkningen til sine Jndvaaneres Underholdning.
Det bor heller ikke oversees, at det svenste Skattesystems
særegne Forhold for en Deel fremme Vedligeholdelsen af pro
hibitive Forholdsregler med Hensyn til Kornhaudlcn. En stor
Deel af Statsbidragcne erlægges endnu t Sverige in natura
og de fleste civile, nn'litaire og gejstlige Embedsmand oppebære
endnu cn stor Deel af deres Indtægter i Korn, saa at de have
en forenet Interesse af at Kornpriserne blive hole. Kunde de
end ikke aldeles forbyde Importen, saa have de dog formaaet
at belægge den med en hoi Told, hvorved Priserne naturlrgviis maatte stige i Indlandet, saa længe dette endnu horte til
de Stater, som importere mere Korn end de erportere. Da
Embedsmændenes Antal i Folkereprcesentationen er overmande
ftort, og flere andre Rigsdagsmand, der have fælleds Interesse
med dem, i denne Henseende have understøttet dem, har det
ikke været dem vansieligt at sætte deres Duske igjennem i en
Sag, hvori Statens Finantser ogsaa directe vare interesserede.
*)
*) 3iKge den svenske Grundlov (Regeringsformen af 9de Juni i8l)9
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Det var dog egentlig forst fra 1816, at det prohibitive
System begyndte at gjore sig gjaldende. Naar Aarsværten gav
Haa- om en rüg Host, er der som oftest udkommen saadan
Bestemmelse om Tolden, at næsten al Tanke om at kunne im
portere har maattet ophore. Naar da, saaledes som oftere er
hændt, Hosten er falden anderledes ud end man havde ventet,
er i Efteraaret atter sieet Nedsættelse af Tolden, men denne er
da som oftest kommen saa sildigt, at Indførslen ikke har kunnet
sice forinden Vintrens Begyndelse. Vel er ten Tid, hvori den
nedsatte Told skulde gjelde, oftere flere Gange forlænget, men
den Usikkerhed, som dette hele System har maattet fremkalde,
har gjort næsten enhver fornuftig Speculation umulig og har
kun bidraget til paa den ene Side at staffe Enkelte betydelige
Fordele, medens den paa den anden Side har tilforet Mange
ufortjente Tab. Efterat Toldtarr'fen af 1823 havde fastsat
Korntolden til den enorme Holde af 100 pCt. af Varernes
Værdi, androge de t 1828—30 forsamlede Stænder paa, at
denne Afgift maatte reguleres estersamme Princip er som i Eng
land, Frankrig og flere Lande, nemlig saaledes, at den faldt
og steg efter en bestemt Scala, eftersom Sædepriserne vare
hore eller lave. Dette Princip, som Negjermgen i nogle Aar
tildeels adopterede, maatte vise sig i samme Grad stadeligere
for Sverige end for hine andre Lande, som Communicationerne
§ 60) er Bestemmelsen af Toldafgifterne i Almindelighed alene
overladt Stænderne kun med Undtagelse af Tolden af Korn, som
Kongen vilkaarligt kan sorhoie uden Stændernes Samtykke. Imid
lertid er det efter den Indflydelse, som Folkereprcesentationen har
paa Kongens Beslutninger selv i Sager, hvor han ikke er directs
afhængig af den, sandsynligt, at Kongen ikke vilde have gjort en
saa udstrakt Anvendelse af Regeringsformens § 60 som fleet er,
dersom ikke Rigets Stænder gjentagende Gange havde directe an
holdt derom.
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her ere langsommere, besværligere og oftere afbrydes af Naturfor

holdene, som

Handelsforbindelserne cre færre og mindre ud

strakte og som Midlerne til at mvkjobe og speculere ere mindre rigelige.

En

Omstændighed har i Sverige endnu bidra

get mere til at gjore Konchandelen usikker, nemlig de Summer,

som Rigets Stænder have sat til Regjeringens Disposition for
i Mr'sværtsaar at understotte de Provmdser, som maatte trænge

dertil, med Korn.

private

Dette har naturligviis maattet forhindre de

Speculanter fra at foretage Sendinger af Korn netop

til de Egne, som meest have behovet saadanne, idet de ikke forud
have kunnet vide, hvorvidt Regjeringen vilde gaae i sineUnder-

stottelser og hvilken Indflydelse disse derfor maatte kunne have
paa at nedsætte Priserne.
Rigets Stænder fremhævede i

1835 det Fordærvelige t

denne Vaklen i Regjeringens Foranstaltninger og androge paa,
at der maatte bestemmes en fast Korntold, som t det Mindste
maatte blive uforandret gjeldende for en heel Budgetstermm af
5 Aar; men desuagtet forandredes den i Toldtarifen af 1835
bestemte Afgift allerede i 1837 og 38 i Anledning afben Mis

vært, som da indtraf, og Omverlingerne vedbleve næsten lige

indtil den nugjcldende Tarif af 23de October 1841 bestemte

Afgifterne med faste Størrelser,

som skulle vedblive indtil Ud

gangen af 1844, nemlig:
for

Hvede pr. tunna 2 Rdr. sv. Bco.

—

Byg

-

—

1 —

—

Rug

-

—

1

—

Havre -

—

„ — 32

—

— 16 Z?

-

Vendes Betragtningen fra den egentlige Agerdyrkning til

Fædriften, saa moder strar den Bemærkning, at Sverige, om

det end ikke horer hverken til de Lande, hvor store med Græs
bevorne Sletter gjore Underholdningen af betydelige samlede
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Qvæghjordcr mulig, eller til dem, hvor Græsgange paa Bjerg-

hoiderne fortrinligvir's kun indbyde til denne Green af Agerbru
get, dog har, saavel langs Bredderne af sine mange Soer og
Vanddrag som t sine Kjær og paa de helere liggende Dele af
Landet, hvor de Klippemasser, som i uendelig Mængde ligge
henstroede næsten overalt, gjore Jordens Bearbejdning til Korn-

production ved de sædvanlige Agerdyrkm'ngsredskaber næsten
umulig, betydelige Strækninger, der langt mere egne sig for

Qvægavl end for Korndyrkning. Skjondt det ikke kan nægtes,
at der navnligt t den senere Tid synes at være gjort en Deel
for at befordre en fuldkomnere Benyttelse af de til Græsning
og Hobjergning meest flikkede Jordstykker, og at man er begyndt
at dyrke mange hidtil næsten ukjendte nyttige Foderurter, saa
synes Agerbruget, forsaavidt det vedkommer Qvægavlen og en
hensigtsmæssig Benyttelse af Græsgange og Enge, at staaeforholvsviis længere tilbage end forsaavidt det tilsigter Kornavl.
Der synes paa mange Steder at vise sig en urigtig Stræben
efter at opbryde og besaae med Korn og Kartofler mange Dele
af Landet, der aabenbart vilde kunne give et større Udbytte,
uaar de paa en
ning, Faare- og
Mening, at den
denne Henseende

hensigtsmæssig Maade benyttedes til Græs
Qvægavl. Man er t Almindelighed af den
vidt udbredte Brcendevr'l'nsbrændr'ng ogsaa i
er en væsentlig medvirkende Aarsag til de

urigtige Fremgangsmaader, som følges, idet Bestræbelsen ester
at forsiaffe sig Kartofler og Korn til Brænding alt for meget op
fordrer til at anvende dertil ethvert Stykke Jord, som kun gi
ver nogen Aflastning deraf.

Antallet af de Huusdyr, som underholdes i Sverige, kan

vanskeligt angives med Bestemthed, ivet den eneste nogenlunde
tilforladelige Kilde, hvoraf man kan hente nogen Efterretning
derom, ere de Oplysninger, som indeholdes i Landshofdinger-
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nes hvert ote Aar afgivne Beretninger*), der stolte sig til Eierues egne Opgivelser; men disse syneS tydeligt at bære Præget
af at være altfor lave, hvorfor ogsaa Forsell i sin Statistik
antager, at det opgivne Antal i det mindste bor foreges med
10 pCt. for at komme det Sande nogenlunde nær. Gaaer man
uo herfra for Aaret 183*2 og antager Antallet for 1839 saaledes som en anden statistisk Forfatter med nogenlunde Sand
synlighed synes at have beregnet det**), sera skulde i hine 2
Aar være underholdte i Sverige:
1839
I 1839 pr.
1832
Individ afBefolkn.

Heste .... 423000 — 148000 . . . . 0,14.
Orer, Koer
og Ungqvceg 1,824000 — 1/399000 . . . . 0,64.
Faar .... 1,554000 — 1, 578000 . . . 0,54.
Geder >. . . 169000 —
Svim. . . . 577000 — 541000 . . . . 0/20.
Landet indfor er imidlertid flere levende Kreaturer end det
*) Ester Uddrag af disse Beretninger var Kreaturholdet saaledes:
■

Heste. . .
Orer. . .
Koer. . .
Ungqvceg.
Faar. . .
Sviin . .
Geder . .

1828

1832

1840

1842

377000

380000

385000

447000

382006

247000

261000

262009

268000

•261000

873000

949000

962000

965000

973000

1810

1822

tf

n

u
H

n

391000 411000 432000 440000 4-16000
1,336000 i ,440000 5,412000 1,465000 1,447000
471000 511000 524000 514000 526000
167000 177000 154000 171000 176000

Summa: 3,168000 3,863090 4,131000 4,134000 4,272000 4,211000
Ester de i 1814 i Stokholm publicerede statistiske Tabeller. Tabel Nr. 8.
**) Några upplysningar om Sveriges åkerbruck och boskapsskötset.
1843. V. 95.
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udforer;

i 4 Aar (1839— 42) tilsammen var

Forholdet

saa-

ledes:

199.

udforte ...............

—

,

indforte .... 1609.

Heste:

Mere indfort ...... 1410.

I Gjennemsm't aarlig
Hornqvæg:

indfort . . 7258.

—

. .

udfort

Mere

352.

126.

indfort...................

7132.

1783.

I Gjennemsm't aarlig

Andresiirfodede Kreaturer: indførte 6320.

—

udforte . .

Mere indfort

621.

...... 5699.

I Gjennemsnit aarlig

1429.

Kreaturernes Antal i Forhold til Folkemængden i Sverige

er i Sammenligning med andre Lande i og for sig ikke ringe,
men Racerne ere i det Hele smaa,

derholdning

ikke

god,

saa

Reglen langt fra giver

og Dyrenes Pleie og

Un

at et vist Antal Koer i Sverige i

et saadant Udbytte,

som

et lignende

f. Ex. i de bedre Egne af Danmark.

Den svenske Regjering har imidlertid ikke ladet det mangle
paa Bestræbelser for at fremme Qvægavlen, deels ved at ind-

forstrive gode Stamdyr og deels ved

Anlæg af Monstcrgaarde.

Det er især Faareavlen, som saaledeö specielt har været Gjenstand for Opmærksomhed.

Staten har anvendt betydelige Sum 

mer paa at fremme Uldculturen.

synede

med

Faar fra

Flere Stamschæferier ere for

Udlandet og

underholdes paa

Statens

Bekostning og forat fremme de gode Faareracers Udbredelse og

Behandling hos

Private har Staten antaget og

lønnet en egen Embedsmand,

hvis Hverv det er ikke alene at

omhyggelige

have Tilsyn med Kronens Schæferier men

vate

tilhaande

med

Raad

og

ogsaa at gaae Pri-

Vejledning i denne Henseende.

For at lette Afsætningen er der oprettet et stort Uldmagasin og
Uldsortermgöanstalt i Norköping og Midler bevilgede for at
bringe lignende istand i Gothenborg og Malmo, til hvilke der
dog ikke har vrist sig tilstrækkelig Trang. Rigets Stænder
havde sat en egen Sum, der ved Rigsdagen i 1840 bestemtes
til 300000 Rd. Banco, til Regjeringens Disposition til at give
Laan paa Uld, som er oplagt i disse Magasiner
*).
Uldmar
ked afholdes aarligt i Norköping og i 1843 bragtes til dette
70,500 T tUt
).
**
Det er især Culturen af fnnuldede Faar,
som man har sogt at fremme, men desuagtet levere de fleste af
de forædlede Faar i Sverige ikke Electoraluld men kun
prima Sort
),
***
og det synes næsten som om de climatiske Forhold gjorde Avlen af fiin Uld t Sverige om end
ikke umulig saa dog meget vanskelig. Regjeringen har nemlig,
saaledes som det ovenfor er antydet, stræbt at fremme denne
Cultur og Private cre komne dens Bestræbelser imode, man
har indfort hele ublandede Faareflokke, og man har ved alle
Midler sogt at staffe dem den samme Behcmdlingsmaade som
i deres Fødeland, men desuagtet er den Anskuelse den fremhcrsiende mellem de svenske' Fabrikanter, at den indenlandske Uld,
fljondt dens hele ydre Præg synes ligesaa godt som den fremmedes, dog ikke kan levere saa gode Varer som bemte
).
****
*) Rikets standers revisorers bcriittelse om den 1843 forrättedc
granskning af de under Commerce-Collegium ställda fonder. P. 18.
**) Stalstidningen d. 28de Mai 1811.
’**) Den fineste svenske Uld, som fandtes paa Markedet i Norköping
1813, betaltes med 2 Rbd. 32 p Rigsg. pr, (u> og var fra Kro
nens Schceferi paa Arup i Skaane.'
****) Mærkeligt er det ogsaa, at medens der i 1843 i Norköping Uld

magasin endnu henlaae 3201 h forædlet Uld fra 1842 og i 1843
paa Uldinarkedet maatte oplægges over 17000 sj, som usolgt, ind
førtes fra April til Juli Manned sammesteds over 450000 T
fremmed Uld omtrent af samme Befiaffenhcd, og denne fandt vil
ligt Kjobere.

26
D er er heller üke i de senere Aar anlagt noget nyt Schæferi
af fir'nuldede Faar (cfr. Statsrådet Poppii berättelse om ullculturen, Statstidningen 28de M ai 1844), medens flere as de

ældre ere gaaede tilbage til Faar af m indre fun Race (south 

dow n), ligesom det as den sidst citerede Beretning ogsaa sees,
at selv den Embedsm and, som er ansat af Negjeringen til at

gaae Schæfen'eierne tilhaande, synes at have vallet t sme Anskuelser om, hvilken Faarero.ee der m aatte være at foretrække
for Landet.

Sverige behover ogsaa en ikke ubetydelig Tilførsel af

fremmed Uld, og dog har m an til Beskyttelse for den inden 
landske Uldcultur bibeholdt en temmelig hor Told paa Uld*).

Sverige er ikke istand til at forsyne sig selv med Producter af Q vægavlen, og Jndforflen og Udforflen af de vigtigste

af disse har i de seneste A ar, for hvilke haves Efterretninger,
været folgende:

1839

1840

1841

1842

( Tdr.
K jod : indfort <
1

3664

3757

4219

3953

313

237

239

701

sTdr.
L

40

6

13

20

98

10207

13220

9785

50

875

373

. 15390

4240

—

udfort

Flest indfort
—

udfort

LÄ

intet

—

12
10

r,

11064

O st indfort

—

11970

9452

— udfort

—

‘2 18

65

15

22
6 i 051

—

106191

87'298

80015

udfort

—

1271

1706

316

Talg indfort

—

523
03:324

145590

125504

102679

S m sr indfort
—

!

*) Bed Tarifen as 2Lde O ctober 1841 er Tolden af grov, jpdst og
islandfl, Uld ansat til 2 s. pr. skålpund, m en for finere U ld forhoiet fra 2 D til 8

pr. D .
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1839
Talg udfort

1840

1841

1842

LT

171
2
5
77
721700 1/463100 3,030091 3,444642
»
a
—
— udf. 37
1,320,000 1,483000* 2,155822 1,646114
Uld indfort
640
6441
— udfort
a
1027

Skind og Huder indf.Ä

Forsaavidt man fra disse Talstørrelser vil drage nogen
Slutning til den indenlandske Qvægavls Tilstand bor man vistnok gjore Forstjel mellem dem, som angive de ind- og udførte
Q-vantiteter af de Gjenstande, som kunne betragtes som egent

lige ConsumtionsarLikler, og dem, som angaaesaadanne Gjenstande,
der tjene som Fabrikmaterialier. Hvad nemlig de forste angaaer, da vise Tallene snarere en Formindskelse end en Fors
gelse af de r'ndforte Q-vantiteter, og da Folkemængden i det Tids-

rum, som hine Aar omfatte, er tiltagen, medens der ikke synes
at være Anledning til at antage, at Forbruget pr. Individ er
aftaget, saa hentyde hine Tal paa en Forogelse af den inden
landske Production, hvilken ifolge det ovenfor Anførte ogsaa virkeligt synes at have fundet Sted. Hvad derimod den sidste
Classe af Gjenstande (Uld, Huder og Skind, Talg) angaaer,
da synes vel Importen at være i Tiltagende, medens Exporten
vedbliver at være horst ubetydelig; men heraf bor man ingenlunde slutte, at den indenlandske Production er i Aftagen.
Tvertimod synes ogsaa denne at tiltage, men det er kuu ikke
steet t samme Grad som de Industrigrene, der sysselsætte sig
med Forarbejdning af disse Materich'er, have udviklet sig, hvil
ret forhaabentlrg vil blive tydeligere af de Betragtninger over
Industrien, som længere hen t dette Skrift ville blive anstillede.

Det vil imidlertid af hvad der er udviklet være klart, at
Qvægavlen i Sverige ikke endnu staaer i det samme Forhold til
Trangen til de Producter, som den leverer, som Kornproduc-
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tionen til Landets Behov af Sæd, thi medens Gjennemsnr'tsmdforflen af denne t" al Fald er ubetydeligt større end Gjennemsm'tsudforflen, saa overstiger Importen af Qvægproducter ikke ube
tydeligt Exporten.

Det staaer endnu kun tilbage at antyde, hvorfra Sverige
henter de Producter af den omhandlede Art, som det endnu behover at r'ndfore fra Udlandet, og naar vi i denne Henseende

betragte Forholdet mellem Sverige og Danmark, da finder man,
at det sidste kun for en ringe Deel deeltager i hunts Forsy
ning, idet der fra Danmark kun er indfort til Sverige ad den
lovlige Handels Bei:

1839
Korn, Tdr.

Uld, T. .

1840

1841

1842

15293

1830

15271

34110

879270

1,125681

1,324681

1,300000

Det er altsaa egentlig kun Uld, navnlr'gt især grov jydfl
og islandsk Uld, som fra vort Fædreland indgaaer til Sverige,

medens dettes egentlige Forraadskammer er dets gamle Pro
vinds Finland, hvorfra der er indfort til det gamle Moder
land:

1839 1840 1841 1842
Smor, Lu 106089 87214 79950 60989

Huder, D

16771 55384 484600 336476

Talg, Lu,

12805 13497

8028 11459

Kjod, Tdr.

3641

3749

4211

Rug, —

20389

2284

4402 13735

3947

Naar disse Tal sammenholdes med de ovenfor anførte,
som angive den hele Import til Sverige, vil det findes, at dette
Land, henter næsten sit hele Behov af visse af disse Artikler
(Smor, Kjod) fra Finlaud, og at detteö Tilforsel af andre er
meget betydelig.

Rusland forsyner Sverige med en ikke ube-
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tydelig Mængde Huder og Skind, Talg og noget Korn; Preus

sen og de andre tydfle Provmdser deeltage t Importen af denne

sidste Artikel og af Uld.
Aarsagen

til at

syner Sverige med

Finland for en saa væsentlig Deel for-

Producter af de her omhandlede Arter er

ingenlunde alene at soge i Landenes særegne Beflaffenhed eller
i de gamle Handelsforbindelser, som endnu bestaae mellem dem

fra den Tid,

da de dannede Dele af den samme Stat,

men

fornemmeligt i de særegne Forhold, som ere begrundede paa de
mellem dem bestaaende Handelstractater, af hvilke den nugjel-

dende er affluttct under 24te Aug. 1838 og Mober med Aaret 1844, og som foruden

forflen
langt

andre Begunstigelser tillader Jnd-

til Sverige af flere vigtige

fmfle Producter mod en

lavere Told end den, der erlægges as lignende Varer,

naar de komme fra andre Steder*).

) Traktatens Bestemmelser kan eftersees i svensk forfatningssamling
Nr. 31 pro 1838. De vigtigste af de Forrettigheder, som Sverige
har indrømmet Finland ere, atTalg, Kjod, Flest, Fifl, Kreaturer,
Smør, Brænde, Glas og visse vævede Sager, som ere producerede
i Finland, kunne indgaae til Sverige mod langt lavere Afgifter
end lignende Varer fra andre Steder og at visse Qvantiteter Jern
malm og Stobejern, hvis Udførsel fra Sverige ellers er forbu
den, maa udfores til Finland. Dette Land har til Gjengjeld til
ladt Sverige at indføre mod nedsat Told Alun, W, Hvedemeel,
Jern og Staal, Porcellain, Vitriol, fabrikeret Tobak, Sukker og
visse vævede Sager, som ere producerede eller forarbeidede i
Sverige. Toldnedsættelserne ere iovrigt mindre for Perioden fra
Jfte Januar 1842 til iste Januar 1845 end for den forste Periode
af det Tidsrum, som Tractaten omfatter, og man har saaledes
allerede i selve Tractaten antydet, at man vil fjerne sig fra de
Principer af gjensidige Toldlettelser, som ligge til Grund derfor.
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Avet CaZitek.
Skov- og BjergværksdriftWe Grundsætninger, som den svenske Negjcring i en lang
Aarrække har troet at burde folge med Hensyn til Industrien i
Almindelighed, og hvis Beskaffenhed tydeligere vil fremgaae
af det Folgende, have ogsaa gjort sig gjeldende mev Hensyn til
dens Ledelse af Skovdriften og have fremkaldt en Mængde Lov
bud og Foranstaltninger, hvorved Eiernes frie Dispositionsret
over deres Skove er bleven indskrænket, uden at man dog har
opnaaet hvad man maa antages at have tilsigtet, nemlig en
hensigtsmæssig Behandling og Conservation af Skovene.

For at lede og bevare Jernhaandteringen har man i lang
Tid berovet den Private Ret til at sælge de i egne Skove producerede Kul til hvem og hvor han fandt det fordeelagtigt og
tvang ham til at afhænde dem til bestemte Værker, hvoraf det

blev en naturlig Folge, at hans Tilvirkning af Kul ikke kunde
rette sig efter Skovenes Bestand og de naturlige Forhold, men
ester andre ved tvungne Foranstaltninger fremkaldte Omstændig

heder. For at bevare Træet i sin raa Tilstand i Indlandet og
derved paa den ene Side forsiaffe Bjergværkerne Kul til billige
Priser og paa den anden frembringe en Forædling af Skovproducterue forbod man Udforslen af Brænde; og endeligt for
at forhindre en for stor Udskibning af Tommer forbod man
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Skovejerne eller Andre at anlægge Saugbrug til Skjærr'ng af
Tommer efter eget Behag og gjorde Tilladelsen hertil afhæn
gig af Regjeringens Bevilling*).
Disse Foranstaltninger synes imidlertid ikke at have ledet
til det forsnskede Maal. De Indskrænkninger, man lagde paa
den frie Benyttelse af Skovene, vare ikke skikkede til at give
disse den störst mulige Værdi, hvilket er det sikkreste Middel Al
at fremkalde en omhyggelig Behandling af dem. De svenske
Skoves Tilstand bærer Præg af, at de ikke have nydt en saadan; store Strækninger af Landet, som tidligere have været
bevoxede med Skov og ikke'synes egnede til nogen anden Cultur, ligge nu ode som blottet Bjerg eller store sandede Lyng
heder, medens Skoven paa mange Steder endnu har en overmaade ringe Værdi, fordi Transporten af dens Producter til
Udstibsningsstederne er altfor kostbar, og fordi man ikke overalt
tilstrækkeligt har kunnet drage Omsorg for at lette og befordre
den. Man finder endnu paa mange Steder sin Fordeel ved
at afbrænde store Skovstrækninger og saae i den derved frem
komne Aste uden videre at bearbeite Jorden eller at soge at
befrie den fra Skubber, m. v., som Ilden ikke har kunnet for
tære. Naar Jorden (eller rettere Affen) her har baaret en
eneste Gang Sæd, er den uflikket til at producere mere, og
sijondt man undertiden seer saadanne Steder efter en vis Aarrække atter bedækkede med Skov, venter man dog paa mange
andre forgjceves paa, at den flcrl vende tilbage, og har saaledes et ode Bjerg eller en Hede, hvor der forhen stod frugtbar
Skov. Endelig have de ovenfor omtalte Indskrænkninger r den
frie Ret til at anlægge Saugbrug fremkaldt en for Sverige
fladelig Form af Tommerproductionen. Det er nemlig bekjendt,
at den svcnffe Trælast, især fra visse Dele af Landet, i det
") Cfr. Skagsordmngen af 1805.
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Hele staaer i lavere Priser end de fleste andre Tommerarter,
som komme fra de nordligere Lande, og at Aarsagen hertil

langt mere er at soge i den Maade, hvorpaa denne Trælast er
behandlet end i dens egen indre Befiaffenhcd. Medens man

træffer det meste tydsie og norske Tommer omhyggeligt staarel,
vel sorteret og t det Hele godt behandlet, forundres man over
ikke sjeldent at see Tommer, der oste i sin indre Beskaffenhed
er lige saa godt som himt, forsendt fra Sverige, især fra Dstsiden af Landet, endnu forsynet med de saakaldte Vandkanter,
flet staaret, flet sorteret og overhovedet af cn saadan Beskaffen

hed, at det bliver en mindre god Handelsvare.
Det er der
for bekjendt, at man kan kjobe dette Tommer til Priser, der for-

holdsviis ere lavere end de, dets indre Bestaffenhed vilde kunne
give det, og t al Fald staae under dem, som vilde kunne erhol
des derfor, naar det havde været ligesaa omhyggeligt behandlet
som det, hvormed det skal concurrere paa Afscetnmgsstederne.
Disse Forhold maa naturligvir's opvække Forundring og kunne
kun forklares, naar man tager Hensyn til de særegne Forhold,

fom finde Sted i Sverige. Man finder nemlig her, især paa
Dftkysten, at det for en skor Deel ere de mindre Skovejere,
tildeels Bønderne selv, som forarbejde deres Trælast og bringe
den t Handelen, man finder her langt sjeldnere end f. Er. t
Norge eller paa Sveriges Vestkyst storre Entrepreneurer og
Handelsmand, som ere neie bekjendte med Handelens Gang og
Consumeuterncs Fordringer, og som uden selv at være Skoveiere drive Saugbrug og Tømmerhandel som deres vigtigste
Næringsbrug, medens de l'ndkjobe Tommeret t sin raa Tilstand

af Skovejerne.

Aarsagen hertil synes atter at være at soge

netop i de Foranstaltninger, hvorved Regjeringen i en lang
Aarrække har sogt at forhindre Skovenes Mishuusholdnmg.
Man har gjort det vansieligt at erholde Tilladelse til at drive
storre Saugbrug med flere Blade, medens man har tilladt
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Skovejerne

at benytte enkelte

som det hed, til Huusbrug.

Skovenes Uvhugnrng,

Sauge til at ftjcere Tommer,
Man har herved

men man har gjort

ikke forhindret

det vanskeligt, at

Mæud, udrustede med de fornødne Kundskaber og Midler, kunne
lede denne Industri,

og man har tilfoiet Landets oeconomiste

Stilling store Tab istedetfor,

som

man tilsigtede,

at ophjelpe

den.

Ved Siden heraf bor det dog ikke oversees, at meget Godt

ogsaa er virket fra Regjermgens

Side til at befordre Skov-

culturen og at den i den senere Tid syneö at have hyldet langt
end tidligere med Hensyn til Skoverer-

friere Grundsætninger

Saaledes er der

nes Dispositionsret over deres Ejendomme.

i 1826

oprettet

det

forste Forstinstitut for at udbrede Kund-

stab om Forstcultur og i 1839 er af Regjeringen anlagt tvende

I samme Retning have pri

nye Jnstituter af samme Art
).
*
vate

Foreninger sogt at

virke;

idet Brugssocietetet fJerncon-

toret) har indforstrevet Mænd, som vare kyndige i Forstcultur,

og har indrettet et eget Forstinstitut, som underholdes af So-

cietetets Midler og i de sidste Aar har modtaget en betydelig
Forbedring og Udvidelse
).
**

Der er anvendt langt mere Omhu

end tidligere for at indfore

en

hensigtsmæssig

Behandling af

Kronens Skove, Stænderne have anslaaet Midler til at befordre
Skovplantning o. s. v., saaledes at Sandsen for en planmæs

sig og sparsommelig Anvendelse af Skovene synes at være vakt,
og man har t al Fald gjort Fremskridt paa Veien til det Be

dre, om end overmaade meget endnu staaer tilbage at udrette.

Ligeledes er,

som antydet,

Skoveiernes

Dispositionsret over

deres Ejendomme udvidet; thi fljondt det endnu ikke er Enhver

tilladt uden særlig Concession at anlægge Værker, hvortil ud-

*) Forsell: antechningar öfwcr Sverige.

1839.

8. 288.

-*) Berättelse om brukssocietetcns allmänna sammenkomst i 1841.
8 21.
Danmarks industrielle Forhold,

li.
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fordres betydeligt Brændematerial og saaledes at disponere over

sine Skovproducter som han vil, saa tilpligtes dog ingen fri
Eier

længere til at afhænde sine Kul til bestemte Værker og

bestemte Priser, og fljondt der endnu, forinden der gives Til
ladelse til at anlægge nye eller udvide ældre Maöovne, Jern-

værker eller andre industrielle Anlæg, som fordre meget Brænd-

materiali,

hvorvidt der i Omegnen

steer en Undersøgelse om,

kan antages at kunne produceres de fornødne Kul eller Brænde
til deres Underholdning, saa synes disse Undersøgelser dog mere

at have

ældre Værkers Bestaaen end Skovenes Conservation

for Die.

De svenske Skovproducter bringes næsten kun i den uden
landste Handel som Tommer (Bjelker, Breeder o. s. v.), idet

Udførslen af Brænde
*)

tydelig.

og forarbejdede Trævarer er hoist ube

Derimod er Indforslen

af Brænde,

skjondt i Afta

gende, ikke ganske ringe, den steer næsten udelukkende fra Fin
land, hvorfra indgik:
1839: 28779 Favne
).
**

1840; 21118 —
1841: 17740 —
1842: 18871 —
Den svenske Trælast er saavel ifølge sin naturlige Beskaf-

fenhed som

paa Grund af den Behandlingsmaade den under-

gaaer meget forstjellig efter de forstjellige Egne, hvorfra den kom

mer.
dere

Dele

Skovene t den sydlige Deel af Landet vore

Clima

og

tildeels i dybere

Muld

end

i et mil-

i de

nordlige

og levere derfor Træer, der for en Deel ere af storre

Dimensioner

end de,

som faaes fra

de nordlige

*) Udforsten af Brænde har tidligere været forbuden,

Provmdser.

men er tilladt

ester Tarifen af 29de October 1841.
*’) 1 Favn beregnes til 4 Alens Længde, 3 Alens Hvide og

Brede

U Al.
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Derimod

er den

Trælast,

som

faaes

heraf,

saaledes

som

den bringes i Handelen fra Havnene paa Laudets Dstside Syd

for Stokholm, tildeels som en Folge af de ovenfor antydede

Forhold, i Reglen mindre godt behandlet og opnaaer derfor paa

de almindelige Handelsmarkeder en relativ lav Priis.

Den Trælast, som kommer fra de Norden for Stolholm
nærmest liggende

Tommertracter og udskibes

fra Gefle, Sö-

derhamn, Sundsvall og flere Stæder, nærmer srg vel i sin na
turlige Beflaffenhed for en Deel til det omhandlede Tommer
fra de sydligere Egne,

men den er i det Hele omhyggeligere

behandlet; thi fljondt de samme Ncgjeringsforanstaltm'nger have

gjort sig gjeldende her som i de sydligere Egne,
virket mindre skadeligt end paa disse,

Egne ligesom i hele Nordlandene,

fordi Bønderne i hine

der næsten udelukkende ere

indskrænkede til Skovdrift som Næringsveje,

have faaet

saa have de

derved synes at

en egen særlig uddannet Sands for alt hvad der

staaer i Forbindelse dermed og med udmærket Færdighed skulle

forstaae at behandle Skov- og Tommersren.
ifolge de naturlige Forhold i disse

Skjendt Træerne

Egne vanskeligt vore saa

store som i de sydligere, faaes dog for Tiden ofte større Tom
mer fra hine end fra disse, fordi Skovene syneö at være min

dre udhuggede, ligesom en Deel Planker og Bjelker gaac herfra
til England, Frankrig og Landene ved Middelhavet, hvilket der

imod langt mindre er Tilfældet med Tommertracterne Sonden
for Stokholm.

Tildeels

væsentlig forsijellr'g fra de her omhandlede sven

ske Tommerarter mev

Hensyn til Behandlingen om end ikke i

sin naturlige Beskaffenhed
Vestsiden

er

den,

som udskibes fra de paa

af Landet beliggende Havne især fra Halmstad og

Gothenborg. Den Trælast, som kommer fra den førstnævnte Stad,
er fra Smålands Skove, men sees ikke i Handelen i stor Mængde,

fordi Elvene for største Delen ikke ere flaadbarc og Landtrans3*
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porten er for kostbar.

Den, som gaaer over den sidstnævnte,

kommer for storste Delen fra de hoiere liggende Dele af Lan
det, endog fra Provindserne langs Norges Grændser, fra Vermeland o. s. v.

Claraelven til Carlstad og

Den flaades ad

gaaer derfra over Benern og gjenncm Trolhættakanal.

Tommerarter

ere

handlede og staae

omhyggeligt

staarnc

derfor i langt

Disse

vg i det Hele vel be

hoiere Prus end Tommeret

fra dm ostlige Sive af Sverige; de soge derfor ogsaa de storre

europæiske Markeder i England og

Frankrig, medens ikkun en

ringe Deel deraf gaaer til Danmark.

Udforslen af de vigtigste Sorter af Tommer fra Sverige
har i de senere Aar været folgende:
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Foruden disse Gjenstande ere udforte en Deel mindre vig
tige, saasom Baandstager, Gevcerstokke, sangede Lister, Pumpe
træer o. s. v.

I hvilke Lande Sverige har fundet det største

Marked for sine Trævarer vil sees af nedenstaaende Tabel, der
viser hvor mange Procent af den hele Udforsel af de deri an-
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forte Artikler,

der ere gaaede til ethvert af de Lande,

som i

denne Henseende spille en vigtig Rolle:

1839 1840 1842
Frankrig .
Bjelker . . England .

Danmark.

12 pCt. 10 pCt. 13 pCt.
7 — 3 — 2 —
58 — 64 — 50 —

Frankrig .
Breeder og
Planker. - England .
Danmark.

23 — 18 — 22 —
19 — 16 — 14 30 — 33 — 30 —

,'Frankrig .

^England .

18 — 16 — 25 —
51 — 43 — 30 —

Staver. . Danmark.

57 — 27 - 26 —

Master etc.

Foruden disse

Lande have Mecklenborg, Hansestæderne,

Hannover, Belgien, dm pyrenæifle Halvo og Vestindien modta

get Trævarer fra Sverige.

Medens Afsætningen til Frankrig

er tiltagen i den omhandlede Aarrække, syneö man at maatte

flutte, at Afsætningen til England er aftagen.

Dette er imid

lertid kun for en ringe Deel Tilfældet, men medens Udforsien fra

Sverige t det Hele er stegen,

er Englands Import fra dette

Land bleven omtrent stationair og er altsaa relativt formind

Conjuncturerne for Tømmerhandelen have i de senere Aar

sket.

været gunstige, medens næsten alle andre Handelsgrene have
befundet sig t en fortrykt Tilstand.

Endnu en vigtig Exportartikel

nemlig

Tjære,

levere Sveriges Skove,

hvoraf Udforflen er i Tiltagende.

Der ud

fortes :
1833 — 35124 Tdr.
1838 — 38666 —

1840 — 55694

—

1842 — 69059

—

Denne Artikel gaacr især til Danmark, Holland, Belgien, England og Frankrig.
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Idet Betragtningen fores over til Bjergværksdriften

og de dermed nærmest i Forbindelse staaende Næringsgrene, der

hore til de vigtigste i Sverige, vil det formeentlig blive nød
vendigt, for at give Læseren et Overblik over deres Betydning
og Tilstand, at antyde under hvilke legislative Forhold de bevæge sig, eftersom det ikke syneö muligt at forklare den For

fatning, hvori de for Tiden besinde fig, uden at tage Hensyn
til de Midler, hvorved Rcgjeringen t en lang Aarrcekke har
sogt at indvirke paa deres Udvikling.
Det er især Jern- og tildeels Kobbertilvirkm'ngen, som

saaledes har været Gjenstand for Regjeringens særlige Opmærksonched, og fljondt de folgende Bemærkninger nærmest angaae den forste, omhandle de dog Foranstaltninger, som man ogsaa
mere eller mindre har forsøgt at gjore anvendelige paa de andre Jn-

dustrigrene, som staae t Forbindelse med Bjergværksdriften. —
Allerede tidligt finder man de sieste af Sveriges Bjergvær
ker i Hænderne paa fremmede Corporationcr, der erholdt sær
lige betydelige Privilegier, som endog strakte sig saa vidt, at
de turde hugge Træ til Kul i Bøndernes Skove, deels aldeles
uden og deels mod en ringe Afgift, og man finder allerede tid

ligt en Grundsætning udtalt, som t lang Tid synes at have
været den Basis, hvorfra Regjeringen er gaaet ud i de Foran. staltninger, ved hvilke den har sogt at lede Bjergværkerne, nem

lig at disse vare at betragte som et Regale for Kronen, over
hvilket den kunde disponere som over sin egen Eiendom uden
Hensyn til Privates Dispositionsret. Idet man gik ud fra denne
Grundsætning og betragtede enhver Frihed, som indrømmedes

de private Bjergværkseiere som en Concession, maatte man
naturll'gviis ansee sig for berettiget til vilkaarligt at indsircenke
Bjergværkerne eller tillade deres Udvikling, alt eftersom man
ansaae det for hensigtsmæssigt, og endog til ved forffjellige Forflrifter og ved Ansættelse af særegne kontrollerende Embeds-
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mænd at lede selve Værkernes indre Organisation og techniffe
Drift.

Ingen maatte optage nye Gruber uden særlig Tilladelse;
Ingen maatte drive de optagne saaledes som han fandt hensigts

mæssigt men rette sig efter Regjeringens Forskrifter t denne
Henseende; Ingen maatte anlægge Masovne uden Regjerm-

gens Tilladelse, og naar denne gaves, forbodes det som oftest
Eieren selv at indrette sin Bedrift som han maatte sinde for

godt, selv at anlægge Værker til Forædling af det vundne raa
Metal eller blot at afsætte dette hvor og til hvem han vilde.
Driften siulde flee paa en vis forestreven Maade, og Afsætnin
gen til visse andre bestemte Værker; Arbejdet flulde udfores ved
bestemte Arbejdere, der dannede forskjellige Corporationer og
som skulde lonnes paa en lovbestemt Maade. Brændmaterr'al

og andre raa Produeter maatte ikke mdkjobes hvor og til hvilke
Priser man vilde, men Alt var reguleret og lovbestemt.
Det synes at fremgaae af den hele Række af Foranstalt
ninger, hvorved Regjeringen har sogt at regulere de med Bjerg

værksdriften i Forbindelse staaende Industrigrene og navnligt
Jernhaandtermgcn, som den vigtigste af disse, at man har havt
3 Ting for Die som de Hovedformaal, hvorefter man burde

stræbe, nemlig at give Produktionen den t Forhold til Landets

Evne til at levere Kul störst mulige Udstrækning, at fordele
denne Tilvirkning saavidt muligt jevnt over det hele Land og
at devare det svenske Jerns gode Anseelse paa de udenlandske
Markeder, hvor det fandt Afsætning. Disse t og for sig vig
tige Formaal har man sogt at fremme deels ved ikkun, eller t
al 'Fald fortrmsvü's, at tillade Masovnsdrift og Tilvirkning af
Raajern i de Egne, hvor der fandtes den storste Mængde
Malm, idet man troede, at den hele Mængde Kul, som de der
værende Skove ansaaes istand til at producere, burde anvendes
til Smeltning af Malm, som paa Grund af sit Volumen van-
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fleligt kunde bære de med dets Transport til skovrige Egne for
bundne Omkostninger, deels ved af de anførte Grunde at for

lægge de Værker, som sysselsatte sig med Tilvirkning af Stangjern, til de Egne, hvor der vel fandtes Tilgang paa Kul men
ikke paa Malm, og deels ved ikke alene at underkaste den hele

Industri en noiagtig Control men endog at lade foretage en Be
sigtigelse af alt færdigt Jern, som ønskedes udfort af Landet,
og kun tillade at Exporten skete, naar Varerne vare af en saa-

dan Beskaffenhed, at denne kunde ansees for stikket tit at opret
holde det svenske Jerns Renommee i Udlandet.
Den Tvang,
som man maatte underkaste den private Industri for at opnaae
disse Formaal, fom synes at have været ansete for de væsent
ligste, medforte naturligviis Nødvendigheden af andre indflræn-

kende Forholdsregler.

Da man nemlig ikke vilde tillade Mas-

ovnöeierne at indrette deres Bedrift efter eget Godtbefindende,
troede man i det Mindste at burde sikkre dem mod en for stor

indbyrdes Concurrence og forskaffe dem sikker Tilgang paa de

fornødne Kul, og en Folge heraf var det, at man indsirænkede
Friheden til at anlægge nye Værker og tilpligtede visse Egne
til at levere Kul til de bestaaende; da man fremdeles ikke t
Reglen vilde tillade Stangjernsværkerne selv at producere Raajern og udvide deres Bedrift efter eget Tykke, troede man at
burde sikkre dem mod mulig Mangel paa det raa Material og
tvang derfor visse Masovnseiere til at levere bestemte Q-van-

titeter Raajern til dem.

Og endelig, da man vilde regulere

og controllere den hele Bedrift, maatte man give en Mængde
Forskrifter, som bestemme Forholdet mellem Herrer og Arbej

dere og mellem disse indbyrdes. Man har saaledes her et uyt
mærkeligt Exempel paa, hvorledes den ene Tvangsforholdsregel
næsten med absolut Nødvendighed medfører den anden.

Saadanne Foranstaltninger kunde indtil en vis Grad for
svares og være taalettge, saa længe det svenske Jern sandten
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villig Afsætning i Udlandet og tildeels kunde betinge sig, hvilke
Priser det vilde, men nu, da dette Forhold har forandret sig,
da andre Lande have vidst paa saa mangfoldige Maader at

udvide og forbedre deres Jernproduction, da det svenfle Jern
fortrænges fra de Markeder, hvor det forhen har fundet villig
Afsætning, og da det usolgt henligger paa Stapelpladserne, nu
fremtræde de fordærvelige Folger af det fulgte System. De
Ledebaand, hvori Industrien er bleven holdt, har gjort det van

skeligt for den at folge med Tiden og at udvikle sig paa samme
Maade, som den er gaaet fremad i andre Lande, og der synes
ikke at være andre Udveie for den for at hæve sig af den for

trykte Tilstand, hvori den befinder sig, end at forandre den hele
Form, hvorunder den hidtil er dreven, og at tilegne sig Udlan
dets Opfindelser og Forbedringer under en ester Forholdene
modificeret Skikkelse; men en Betingelse for at dette stal kunne

flee er det, at der gives Industrien større Frihed, end den nu har,
at de Baand, der hemme dens Udvikling løsnes, og fornemmeligt, at der steer en storre Concentrermg i Enkeltes Hænder af

den hele nu saa spredte Drift.
Men Enhver, der kjender dc
Hindringer, som gamle indgroede Fordomme, mange igjennem
Aarhundreder bestaaende Forhold, og mangfoldige enkelte Jnteresser, som knytte sig til Vedligeholdelsen af det Bestaaende,
lægge i Ver'en for store og gjennemgrrbende Reformer, vil ogsaa forstaae, at det er langt lettere at antyde Feil og den
Ver, som synes at burde betrædes, for at hæve dem, end vir
keligt at iværksætte dette.
Det overste Organ, gjennem hvilket Staten forer Tilsyn

med Bjergværkerne er Bjergcollegr'et
*),

hvis Virksomhed, esterat

den samme tidligere tillagte dømmende Myndighed i alle BrugS-

•) Dets nuværende Jnstrur er as 28de Decbr. 183-2 (cfr. Samling
af Bergsfoifattningar af Thurgren. Upsala 1843).
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og Bjerghaandteringen vedkommende

Sager er ophævet (17de

April 1828), fornemmeligt bestaaer L at give Concession til
Optagelse

af nye Gruber og

at controllere deres og ældres

Drift, i at give Tilladelse til Drift af nye Masovne efter Un-

dersogelse af det foreslaaede Locale og den sandsynlige Tilgang
as Malm og Kul, i at concessionere nye Anlæg til Tilvirkning

og Forædling af Smedejern,
fælde kun

til

kommer

bestemt Qvantmn

af det

af hvert

at lyde

Jern,

Værk

Tilladelse i ethvert Til

hvilken

Tilvirkning

paa

endvidere

tilvirkede

fen af den Pengeafgift til Staten,

r

at

Product,

af

et

vist

bestemme

Værdien

at

Storrel-

for

som det flal betale i Ste

det for Tiende in natura af det tilvirkede, derefter kan fastsæt
tes , og endelig i at fore en vis Control med Værkernes Drift,
hvilken nu imidlertid t Praxis

som oftest indskrænker sig til en

raadgivende*).
Landet

er med Hensyn til Bjergværksdriften deelt t Di-

stn'cter og t ethvert af disse er ansat en Bjergmester, I a 2
Geschwornere og Bjergfogder, der tjene Bjergcollegiet som un
derordnede Organer.

De ved Bjergværkerne og Brugene an-

satte Arbeidere ere forbundne t særegne Laug med Oldermænd
i Spidsen og med en Mængde Regulativer angaacnde deres indre

Organisation.

Ved

Love er der bestemt Prover for Svende

og Mestere o. s. v., det er fastsat, hvormeget Material af Kul
og Raajern,

der stal leveres

Arbeiderne til Production af en

vis Mængde Stangjern, hvorledes de skulle lonnes o. s. v., og
stjondt

alle disse Forskrifter vel i Praxis have modtaget ikke

ubetydelige Modificatr'oner, lægge de dog endnu væsentlige Hin

dringer i Veien for Industriens frie Bevægelser.

!) Dette skeer for Masovnenes

Vedkommende gjcnnem de saakaldte

öfwermasmästare og for Stangjernsvcerkernes gjcnnem öfwersmcdsmäslarc.
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Besidderne af Jernværkerne falde i Sverige i 2 Categorier, nemlig de saakaldte bergmän og Brugspatronerne. De
forste ere Besidderne af mindre ufrie Grundeiendomme (bergmanshemman), der efter forskjellige Districter (bergslager) ere for

enede i Comyagnier om Driften af een eller flere Masovne, i
hvilke enhver Deeltager har Ret til at faae smeltet et vift
Q-vantum Malm, hvortil de selv staffe de fornodne Kul. I
de Ovne, som drives paa denne Maade, er det næsten umu-

ligt at tilvejebringe nogen regelmæssig og ordentlig Drift, thi
istedetfor at samle det hele Qvantum Malm og Kul, som er
leveret af de forsijellige Participanter og deraf foretage de for

det Hele meest hensigtsmæssige Blandinger, benytter hver En
kelt Ovnen en vis Tid for at udsmelte sin egen Malm, og da
de forstjellige Partier, som saaledes efterhaanden flulle gaae

gjennem Ovnen i den samme Campagne, ofte ere af meget for-

ftjellig Beskaffenhed, saa kan Ovnens Gang umuligt blive re
gelmæssig og god. Flere Forsøg, som ere gjorte paa at til
vejebringe en Forandring til det Bedre i denne Henseende, ere

mislykkede.

Disse Bergmäys-Compagm'er have i Neglen ikke

Rettighed til at drive Værker til Forædling af deres vundne
raa Jern og vare tidligere som oftest tvungne til at afsætte i
det Mindste en Deel deraf til bestemte Stangjernsværker, men

ere nu fritagne for denne sidste Indskrænkning, efterat Handelen med Raajern i Indlandet er bleven fri*).
Brugspatronerne ere de, som drive Værker til Forædling
af Raajernet og have ofte ogsaa selv Masovne; de hore ofte
til Landets storste Grundbesiddere og meest indflydelsesrige Mcend

og forene hyppigt et udstrakt Landbrug og vidtløftig Skovdrift
med Grube- og Masovns-Drift samt Stangjernstilvirkning.
Det ere disse Brugspatroner, der for storste Delen danne
Ifolge Kung', kungörelse af 16de Mai 1835.

45
den for den svenfle Jernhaandtering

saa overordentlig vigtige

Forening, der bærer Navn af bruks-societeten eller ester dens
Hovedcontoir Jerncontoret.

Denne Forening er ferst vannet i

Midten af forrige Aarhundrede nærmest for at opretholde Jernpriserne ved Understøttelser til de dertil Trængende af et fælleds

Fond,

som dannedes ved frivillige Indskud og vovede deels ved

Udbyttet af den Laanevirksonched,
deels ved den Afgift,

med en viö Størrelse
*)

som iværksattes derved, og

som erlagdes af Foreningens Deeltagere
for hvert SkT Stangjern, som af dem

bragtes paa den Jernvægt, hvor alt det Jern, der udfores fra

Sverige, forinden

Exporten

foregaaer,

*
vejes
og besigtiges.

Skjondt Foreningen har sogt at udstrække sin Virksomhed t forfljellige Retninger, er dog den Indflydelse, den har som Laa-

nemstitut den vigtigste.

Det

er

dog ikke blot de nuværende

Eiere af de Værker, fom da Foreningen dannedes, vare r Hæn

derne paa dens Stiftere eller forste Deeltagere, der kunne nyde
godt af de Fordele, hvilke Len som Laaneanstalt er istand til at yde
Interessenterne, men nye kunne ogsaa indtræde mod at erlægge

en bestemt Jndtrædelsesafgift
).
**
1843

Mod Slutningen af Aaret

vare samtlige Deeltagere t Jerncontoiret interesserede i

samme for en aarlig Tilvirkning af circa 480000 SkT Jern,
og Contoirets egen Fond modsvarede omtrent 4 Nd. Bco. pr.
SkA as det saaledes interesserede Qvantum.

Hvor betydelig

denne Forenings Virksomhed som Laanemstitut maa kunne være,
vil r'ndsees deraf, at den ved Udgangen af 1843 ejede en Ca-

*) Den saakaldte Ierncontorsdaler, der belober sig til 2| ß Banco pr.
Sku.

**) Denne Afgift er ved Brugssocietetens Sammenkomst i 1842 be
stemt til 2 Nd. 32 ß Bco for hver SkL Jern, for hvilket Ved
kommende snste at blive interesserede i Foreningen.

I 1842 er

denne Jntroductionsasgift erlagt for 32,663 Sku, og i 1813 for
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pital af circa 1,920000 Rd. Bco., og at Rigets Stænder havde
bevilget Foreningen en Credit paa Banken til Belob af 600000
Rd. Bco. mod en aarlig Rente af 3 pCt., medens den almin
delige Rente t Landet ellers er 5 pCt. Contoiret laaner ikke
paa Pant, men enhver Deeltager deri kan mod Udstedelse af
Obligation erholde Laan af en vis Størrelse t Forhold til det
aarlige Tilvirkningsqvanturn, hvorfor han er interesseret i Con*).
toiret
*) Reglerne for Jerncontoirets Laanevirksomhed have navnligt i de
senere Aar »været underkastede en Deel Forandringer. Ved Fore
ningens almindelige Sammenkomst i 1841 bestemtes, at af det
saakaldte Stangjernsfond, eller den Deel af Contoirets Midler,
som nærmest ere bestemte til at anvendes til Understottelse af
Stangjernstilvirkningen, skulde kunne erholdes saakaldte ordinaire
Laan til Belob as 2 Nd. Bco. for hvert Sku Jern, som er in
teresseret i Contoiret, mod 3 pCt. Rente og Omsætning een Gang
om Aaret ved Erlæggelse af Rente og Udstedelse af nye Obliga
tion, endvidere et Laan til Belob 1 Rd. 24 ß pr. SkL mod 4
pCt. Rente paa 6 Maaneder og Omsætning mod Tilbagebetaling
af
og i Tilfælde af ulykkelige indtrufne Omstændigheder, og saavidt de disponible Midler maatte tillade det, et yderligere Laan
paa hsist 3 Maaneder.
Af det saakaldte Manufacturfond, nær
mest bestemt til Understottelse af Værker til Jernets Forædling,
skulde kunne erholdes ordinaire Laan til Belob 3 Rd. 16 ß pr.
EkÄ mod 3 pCt. Rente, og yderligere Laan til Belob 2 Rd. 32
ß pr. SkL mod 4 pCt. Rente.
Ifølge Brugssocietetets Beslutning vcd dets Sammenkoinst t l 842 indtraadte en Forandring
heri, idet det bestemtes, at der af Deeltagerne, istedetfor de tidli
gere saakaldte extra Laan, fluide kunne erholdes Creditiver til et
vist Belob.
Henved Halvdelen af Jerncontoirets Midler vare
imidlertid udlaante font saakaldte staaende Laan eller ftode i faste
Ejendomme, og da hine Laan kunde fornyes aarligt mod at svare
Renter uden nogen Tilbagebetaling, hvilken virkelig heller ikke prcesteredes, saa havde denne hele Sum, til Belob af henvcd l
Million Ndr. Bco., tabt sin hele rorlige Characteer og var altsaa
unddraget fra at virke for den Bestemmelse, som Jerncontoirets
Fond oprindeligt havde, nemlig at være en disponibel Capital, hvor
med Jernvcerkseierne under mindre heldige Conjuncturer flulde
kunne understottes som med en Art Forflud. For at raade Bod
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Jerncontor'ret indstrænker imidlertid ikke sin Virksomhed til
at være Laanemstitut. Det er ogsaa det Organ, hvorr'gjennem
Brugspatronerne have sogt at virke til Udbredelse af bedre
Kundskaber i deres Næringsveje ved at udgive et eget og understøtte

andre techm'ste Tidsskrifter om Jernhaandteringen, ved at lade
anstille forstjellige Forsøg paa egen Regning og ved at under
støtte hinanden t Udførelsen af saadanne, som kunne overstige
den Enkeltes Kræfter og som antages for at være af almindelig Interesse, ved saavel at lønne særegne Embedsmand, hvis

Forretninger det er at gaae de forstjellige Brugspatroner tilhaande
med Raad og Vejledning som ved paa forskjellig Maade at
understotte og underholde Elever, som uddannes i de forstjellige
Jernhaandteringen vedkommende industrielle Retninger, ved at
understotte Reisende for gjennem dem at erholde Kundstab
om de for den hele Forening vigtige Forhold t Udlandet, ved

væsentlig at bidrage til Underholdning af Bergflolen i Fahlun,
famt ved paa egen Bekostning at underholde et Forstinstitut for

at bidrage til Udbredelse af bedre Kundskaber om Skovenes Be
handling, hvilket Institut nu agtes forbundet med et Jernværk,
som Contoiret vil drive for egen Regning som en Monsteranstalt o. s. v. Det vil let indsees, at Jerncontoirets Indfly

delse ved disse forstjellige her blot antydede Virkningsmaader
maa blive særdeles vigtig for en af Sveriges betydeligste Nærinsgveie.
For at danne Mænd, practist kyndige t Bjergvidenstaberne,
herpaa har Brugssocictetet ved sin Sammenkomst i 1814 besluttet,
at der i Fremtiden af alle staaende Laan, stal svares 4 pCt.,
hvoraf den ene Procent stal tjene til Amortering, hvorved de nu
faststaacnde Fonds eftcrhaanden igjen ville erholde en bevægelig
Charaeteer. Derhos besluttedes, at den i 1812 organiserede Virk
somhed med Creditiver flulde ophore og i Stedet derfor skulde der
gives Vedkommende Forskudslaan mod 4 pCt. og Obligationer
stillede paa 9 Maaneder.
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oprettedes i 1820 en Bjergflole i Fahlun, til hvis Underhold
ning Brugssocietetet, saaledes som allerede anført, væsentlig bi
drager, og hvis Diemed nærmest er at bibringe dem, som al
lerede have lært den theoretifle Deel af Bjergvidenflaberne, en
paa samme bygget Anviisning til practisi at udove dem. Ele
verne ere derfor t den meste Tid af deres toaarige Lærecursus
sysselsatte med practisi at gjennemgaae de forsijellige med Bjergog Brugsdristen i Forbindelse staaende Arbejder. Foruden dette
Institut findes' et andet lignende i Filipstad, hvis Formaal nær
mest er at uddanne saadanne Elever, som ikke forinden deres
Indtrædelse i Skolen have erholdt en almindelig videnskabelig
Dannelse. Underviisnmgen gives i en saadan Udstrækning, som
fordres for at erholde Adgang til Fahluns hoiere Skole.
Det er bekjendt, at Sverige af Naturen er forsynet med
fortrinlige Jernmalme, hvoraf nogle hore til de bedste blandt
alle bekjendte, og endnu har man ikke forrnaaet af nogen anden
Malm at erholde Jern, der er saa godt til Staalarbeider som
det, der vindes af Malmen fra Dannemora-Gruber. Den
største Deel af den Malm, som smeltes i de svenske Hytter er
Bjergmalm, men der findes dog ikke ubetydelige Qvantiteter
Mose- og Somalm, som leverer et især til saadant Støbegods,
af hvilket der ikke fordres ftor Styrke, fortrinligt- Raajern
*).
De svovlholdige Malme, som benyttes til Kanonstoberi, soge
ogsaa endnu forgjceves efter deres lige til hiint bestemte Brug
paa noget andet bekjendt Sted. Udsmeltningen as alle svenske
Malme steer ved Trækul. Man har paa mangfoldige Steder
og paa forskjellige Maader sogt at bevirke en Besparelse af
dette Brændmaterial ved at anvende varm Luft, men Menin
gerne om dennes Indflydelse paa Jernet ere meget forstjel*) Productionen af denne Art Raajern belober sigtil 10 a 12000SkL
aarligt.

MM

49
lige, og paa mange Steder, hvor Brugen af denne Smelteme-

thvde var indfort, er den atter opgiven.
Det er dog især t de Methoder, som benyttes til Raa-

jerncts Forvandling til Smedejern, at de største Forstjelligheder finde Sted. Denne Proces udfores endnu næsten overalt
med Trækul. Den endnu almindeligst anvendte Friskningsmethode er den saakaldte tydste, hvorved saavel Raajernets forste
Nedsmeltning som dets egentlige Friflnma, eller dets Reduc

tion fra Stobe- til Smedejern, og dets Ophedning for at gjsre
det stikket til at udhamres sieer t den samme Ovn. De væsentligste Feil ved denne Methode ere, at der bruges en for-

holdsvü's stor Mængde Kul, at Arbeidet gaaer langsomt og at

det er vanskeligt at forskaffe Jernet en saadan Ophedning, at
det kan blive tilstrækkeligt eensartet t sine forskjellige Dele
*).
Denne Methode bliver nu derfor ogsaa alt hyppigt aflost
af den saakaldte engelske Smedemethode, ved hvilken ofte an
vendes varm Luft, opvarmet til circa 200°.

Friskherden har

en anden Construction end den, som anvendes til den tydske
Smedemethode, og Ophedm'ngen forinden Udhamringen fleer i

Neglen ikke i den samme Ovn som Friskningen men i en egen
.)
**
Paa Indretningen af denne sidste Slags Ovne har man t den
senere Tid anvendt en særlig Opmærksomhed, idet man dertil har

sogt at benytte en egen Slags Gasovne, t hvilke Ophobnin
gen skulde bevirkes enten ved Benyttelse af den endnu brænd
bare Gas, som forhen gik ubenyttet bort fra Masovnene, eller
*) Forhen brugtes 24 svenste Tender Kul til Fristning af 1 SkL
Jern, og man forarbeidede i Reglen kun 10 a 12 SkA Jern om
Ugen i een Herd.
Nu anvendes dog i Neglen ikke saa meget
Kul.

**) Forfatteren har sect Jernbrug, hvor man havde reduceret Kulforbrnget til 10 Tdr. pr. SET Jern, og forøget den ugentlige Pro
duction til SO SkL pr. Herd.
Det synes dog tvivlsomt om
Jernets Godhed ikke lider herunder.
Danmarks industrielle Forhold.

II,
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ved en egen til dette Diemed i selve Ovnen produceret Luft,
fornemmelig bestaaende af Kulilte
*).
Man har herved ikke alene
villet opnaae en betydelig Besparelse af Brændsel, men ogsaa
viklet frembringe en mere intensiv Hede end man hidtil har

kunnet erholde ved de almindeligt anvendte Ovne, for derved
at bevirke en fuldstændig Sammensmtrmg af de forfljellige Dele
af Jernet og derved give det den Eensartethed, som det svensie

Jern hidtil saa ofte har savnet.

Hvad der imidlertid hidtil er

gjort t denne Retning, hvilket ogsaa har havt til Formaal om
muligt at benytte den omtalte Masovnsgas til den egentlige
Fristm'ngsproces, synes mere at maatte betragtes som Forsog,
der ere af overordentlig Vigtighed for den svensie Jernhaandtering, end som Noget, der allerede havde ledet til bestemte og

sikkre Resultater og endnu mindre som Noget, der er blevet almindeligt. Paa enkelte Steder, navnligt ved de Værker, som
bearbejde Jern af Malm fra Dannemora-Gruber, benyttes en
egen, densaakaldtewallonsie, Friflm'ngsmethode, deransees forfortrinligt siikket for Bearbejdning af Jern, som stal give Staal.
Til Jernets Frisinmg anvendes Steenkul, saavidt bekjendt,
kun paa tvende Steder i Sverige, nemlig ved Motalas og
Rykjobmgs mechaniste Værksteder, og denne Anvendelse syneö her

at være betinget af ganske særlige Forhold. Det har nemlig
været nødvendigt for disse store Etablissementer under det deels

directe deels gjennem en meget hoi Told paalagte ind.'recte For
bud mod Indførsel af fremmed Pladejern
*)
selv at tilvirke
Plader til forstjelligt Maflinbrug, til hvilket Aiemed de ere

forsynede med Valseværker og de fornødne Ovne og Apparater
til Jernets Frisinmg med Steenkul, hvilket Brandmaterial man

*) Cfr. Jerncontoirets Annaler 1843. 3die Heste. S- 339.
») Indførslen af Plader under I Tom- Tykkelse og under 6 Lu Vægt
er forbuden; de storre betale 9 Rd. Bco. pr. SkT.
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her har foretrukket for Trækul, fordi man har troet derved at
kunne bevirke en fuldstændigere Gjennemarbeidm'ng af Jernet
og i det Hele give Lette Egenstaber, der gjore det mere stikket
til sin Bestemmelse, end det er muligt ved Trækul. Deres
Tilvirkning af Smedejern indskrænker sig derfor ogsaa for største

Delen til Plader, idet den Fabrikation af Stangjern, som de
drive, fornemmeligt synes at tilsigte en nyttig Bestjæftigelse af
Arbejdere og Mastiner, naar et andet nødvendigt Arber'de haves.
Ester den Udvikling, som Jernindustrien i lang Tid har

havt i Europa, ansaaes det for umuligt, uden et uforholds
mæssigt Arbejde og en uforholdsmæssig stor Anvendelse af
Brandmaterial ved Hjælp as Steenkul at producere Smedejern
af samme gode Beskaffenhed som det svenske, der er tilvirket
ved Trækul og udmærker sig ved sin Seighed, Strækkelighcd og

Styrke.

Efterhaanden har imidlertid Techniken saaledes ud

viklet sig, at man er blevet istand til ved Hjelp af det billige
mineralste Brændmaterial at erholde et Jern, som har de fleste
af det svenskes gode Egensiaber, og som tildeels har fortrængt
det fra de Markeder, hvor det forhen fortn'nsviis segles. Det
er især ved Frisiningsprocessen, eller ved Jernets Forvandling
fra Stobe- til Smedejern, at Steenkullene med Fordeel kunne

sættes i Stedet for Trækul, uden at Jernets Godhed synes at
lide væsentligt derunder, og i de Lande, som frembringe baade

Steenkul og Trækul, synes den hele Mængde, som kan produ
ceres af disse sidste, mere og mere at blive anvendt til Masovnsdn'ft for at smelte Stobejern, medens Steenkullene substituere dem ved dettes Forvandling til Smedejern. Da den
Mængde Trækul, som kan produceres, i Reglen er indskrænket
ved visse naturlige Forhold, som vanskeligt kunne forandres,

medens Produktionen af Steenkul i Almindelighed er mere

ubegrændset, saa bliver det ved disse Omstændigheder muligt
paa den ene Side at udvide Jerntilvirknmgen og paa den
4»
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anden at drive den billigere og billigere.*) Naar man derhos
tager i Betragtning, at det fornemmelig er den store Synken
af Priserne paa Jern og den store Forstjel, som sinder Sted
mellem dem, hvorfor Jernet paa sicre Steder i Udlandet kan
tilvirkes, og dem, som det svenfle Jern under de nærværende

Forhold maa soge at opnaae, saafremt dets Tilvirkning nogen

lunde skal lønne sig for Fabrikanterne, som fortrænger dette
Product fra de Markeder, hvor det forhen fandt villige Kjobere,
saa bliver den her omhandlede Anvendelse af Steenkul af yderfte
Vigtighed for Sverige, og det synes at fortjene en saa meget
desto alvorligere Ooerveielse, om det ikke stulve kunne lønne sig
at forsøge den mere i det Store end hidtil, som dette Lands
Skevrigdom og som en Folge deraf dets Tilgang af Kul synes
ar være i Aftagende, og Skovenes adspredte Beliggenhed, ligesom

*) Et mærkeligt Erempel herpaa giver Jerntilvirkningcn i Frankrig.
I folge den Beretning, der er afgiven af en Comitee, som af de
franske Jcrnværkseiere er udnævnt til at varetage deres formeentlige
Interesser i Anledning, af Sporgsmaalet om Frankrigs og Belgiens
Forening i eet Toldforbund, produceres i Frankrig:

Jern, udsmeltet og fristet med Trækul
dito, udsmeltct med Trækul og fristet med
Steenkul
Jern, udsmeltet og fristet med Steenkul
dito, produceret ved den catalanske Methode
eller strar udsmeltet til Smedejern
.

1834.

1841.

tonneaux
de mer

tonneaux
de mer

91200.

56313.

51800.
24300.

127970.
69443.

10600.

10019.

Tilsammen 1779JO.

-263745.
Compte rendu du comité des intcréts metallurgiques 1843.
No. 14. p. 116.
3 Nordamerika angives Jernproductionen i 1843 saaledes;
Jern, produceret ved den catalanske Methode
22500 tons,
dito, udsmeltet og frisket ved Trækul
26900 —
dito, udsmeltet ved Trækul og fristet ved Steenkul.. 45900 —
dito, udsmeltct og fristet ved Steenkul
42000 —
Heraf kan uddrages et nyt Beviis for det i Hovedterten Anførte.

53
de Vansteligheder, der uagtet alle de store Forbedringer,

som

unægtelr'gt ere foretagne i denne Retning, dog endnu besværlig-

gjore den indre Communication i et stort Fastland,

i ethvert

Tilfælde gjore Samlingen af store Kulforraad og som en Folge

deraf den Concentrering af den hele Industri,
være absolut fornoden,

som synes at

naar den stal udvikle sig. overeensstem-

mende med Tidens Fordringer og ikke gaae tilbage,
Grad vanskelig.

t Meste

Forfatteren troer vel ikke at turde afgjore

dette vigtige Sporgsmaal,

men stal dog ikke lade ubemærket,

at skjondt Sverige ikke synes at ete saadanne Steenkul,

med Fordeel kunne benyttes til Friskning af Jern,
dog Værdien af det Brændmaten'al,

som er

som

saa synes

nødvendigt

til

Fristm'ng af et vist Qvantum Rujern paa de Steder af Landet,

som ligge ved Havet eller ved de store indre Vandcommunicationer,
ikke at være storre, naar der anvendes Steenkul, end naar der

bruges Trækul.
*)
Vel blive Omkostningerne til Anskaffelse af Maskiner til

Driften med Steenkul langt storre end de, der udfordres til
de Apparater, som sædvanligt benyttes,
med Trækul,

naar Friflm'ngen steer

men i det ferste. Tilfælde bliver ogsaa Arbeivs-

lonnen i Forhold til den producerede Mængde Jern ringere end

i det sidste.

særdeles

Det her

omhandlede Sporgsmaal bliver

vanskeligt derved,

ogsaa

at dm almindelige Mening mellem

Kjoberne af Jern endnu er ti! Fordeel for Smedejern, som er
tilvirket ved Trækul,

eg at de derfor allerede af den Grund

cre tilbøjelige til at betale saadant høiere end det, søm er til-

*) Ved Motala, der ligger ved Göthakanal inde i Landet mellem
Dstersoen og Kattegattet koster en Tonde gode engelske Steenkul
1 Rbd. W (å Bco; til Fristning as eet ©fa Jern udfordres om
trent 2 Tdr., der altsaa koste 3 Rbd. 24 /?, som er omtrent den
fa in me Priis, hvorfor de til Friflningen fornødne Trækul kunde
haves.
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virket med Steenkul, hvilken Anfluelse formeentlig væsentlig

bidrager til, at det svenffe Jern, hvormeget det end er sunket

i Prns i de senere Aar, dog t Reglen betales bedre end det
mcd Steenkul tilvirkede Jern. Vel synes det klart, at denne
Anfluelse nu snarest maa characteriseres som en Fordom, der
sandsynligvtts mere og mere vil forsvinde, men saalænge den
bestaaer, er det vigtigt for Producenterne at tage Hensyn dertil,
og det synes derfor ogsaa som om de svenffe Jernproducenter
ikke ansee den Bei, der her er antydet, som den, ad hvilken

de bor soge at hæve deres Industri ud af sin fortrykte Til
stand, men som om de snarere soge denne i en Forbedring af
de hidtil brugte Methoder til Friflmng med Trækul, og deres
Bestræbelser gaae derfor fornemmeligt ud lpaa at bevirke en
Besparelse t Anvendelsen af dette Brændmaterial.
Alt det svenste Stangjern, som kommer t Handelen i
Udlandet, er hamret Jern. Kun meget lidet Jern produceres

i Indlandet ved Baksning og dette er udelukkende bestemt til
indenlandsk Forbrug. Hamring er den gamle FremgangSmaade
L Sverige, og man paastaaer derhos, at Jernet ved Hamring
skulde faae en større Ser'ghed, Boielighed og Styrke end ved
Valsning, ligesom man ogsaa har lagt megen Vægt paa, at

Feilene i det hamrede Jern lettere kunne opdages forinden Anvendelsen end i det valsede. Disse Ansiuelser ere imidlertid

vistnok ikke alle lige vel begrundede. En vigtigere Grund for
Sverige til at bibeholde Hamringen af Jernet er den, at det
yaa denne Maade tilvirkede Product i flere af de Lande, til
hvilke Sverige har havt sin vigtigste Afsætning, er lavere be-

skattet igjennem Tolden end det, som er valset.
*)

*) Tolden i Nordamerika er af hamret Jern 17 Dollars pr. ion,
valset. — 25 —
- I Frankrig af hamret 16 fr. 50 c. pr. ion kg.
valset 20 - 60- naar Zndforflen fieer i fremmede Skibe.
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Jernværkernes Virksomhed i Sverige i statistisk Henseende
oversees af nedenstaaende Tabel.
*)

*) Bergs collcgii underdåniga beiättelsc om forhållandet med Bergs
handttcringen. 1842. 1 SkL Stobcjernvcegt : L SkÄ Smedejernvægt = 26 : 20. 100 SkU svenfl Jernvccgt = 85 Sk« danff

Vægt.
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Naar det sidste Qvinqvennmm sammenlignes med det
forste, saa viser sig vel t det Hele en Fremsirr'den af Productionen, men naar man bliver staaende ved de enkelte Aar af
den sidste Periode, saa viser sig en Tilbagegang t flere af de '
rigtigste Grene, og at en scradan virkelig har fundet Sted vil

endnu tydeligere rudlyse af den nedenfor anførte Tabel over de
udforte Qvantr'teter.
Betragter man nemlig den svenske Jernindustri i dens

commercielle Retninger ligeover for Udlandet, da finder man i
Regjermgens Foranstaltninger t denne Henseende den famme.
Bestræbelse efter at tilegne Sverige Alt, som ovenfor allerede

er nærmere characteriseret.
For at frembringe Raajernets
Forædling t Indlandet til Smedejern, har man forbudt dets

Export og tillader den kun i ganske enkelte Tilfælde.
*)

Man

har frygtet for at Naajernet fiulve blive udfort i raa Tilstand
og saaledes Landets Smedejernstilvt'rkm'ng gaae tilgrunde, men
at de Samme, som paastaae, at det svenfle Jerns Godhed
netop begrundes deri, at det tilvirkes med Trækul, kunne frygte
for, at Raajernet flulde blive udfort for i Udlandet at fristes

med Steenkul, er mærkeligt, og at denne Udforsel sandsynligvit's
ikke vilde finde Sted, selv om Friskm'ng med Steenkul siulde
kunne frembringe ligesaa godt Jern som den med Trækul,
synes tilstrækkeligt at bevises af Norges Erempel, hvor Udfor

selen er fri uden dog i nogen mærkelig Grad at finde Sted.
Endnu mere paafaldcnde er det, at man har troet at maatte

besiytte en indenlandsk Industri, som især er beregnet paa at

arbejde for Udlandet, ved at forbyde Jndforsien af Stangjern.
Man gavner herved meget lidet de egentlige Jernværker, men
*) Saaledes havde Finland ifolge Tractateme indtil 1845 Net til at erportere en vis limiteret Mængde Naasern; og Producenterne af Myre
malmsjern, font er uskikket til Smedejern, have ved specielle Resolutioner
oftere erholdt Tilladelse til at udfore deres Jern i raa Tilstand.
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man flader de mechamfle Værksteder, som i enkelte Tilfælde med

Fordeel vilde kunne anvende fremmed Jern til Mastiner o. s. v.,
naar det var dem muligt at erholde det. Man har endvidere
troet fra Statens Side at maatte underkaste det Jern, som
udfores, en Control med Hensyn til dets Godhed, og intet tor
exporteres uden at være undersøgt og erkjendt godt ved Jernvægtene (Jernvågen) *).

Det svenske Jern havde i Begyndelsen af dette Aarhun
drede sit vigtigste Marked L England, men ved Industriens Ud
vikling i dette Land tabte det efterhaanden denne Afsætningskilde.

Det fik imidlertid fuldkommen Erstatning for dette Tab

ved det Marked, som aabnede sig t Nordamerika. Conjuncturerne for det svenske Jern Lleve i nogle Aar (1836—39) over
ordentligt gunstige. Priserne stege til en næsten ukjendt Heide

og Produktionen t Indlandet begyndte at udvide sig betydeligt.
Det^synes, imidlertid næsten som vare hine hore Priser netop
Sveriges Ulykke, idet de saavel i Indlandet som i Udlandet

virkede fordærveligt for Jernindustrien. I Indlandet fremkaldte
nemlig de gunstige Conjuncturer en betydelig Udvidelse af Jern-

tilvirkningen, mange nye Værker anlagdes og gamle udvidedes,
men da Landet ikke var rügt, kunde disse Foretagender ikke ud

fores ved dets egne Penge; det maatte laane og de svenske
Brugseiere laante af Udlandet c. 8 Millioner Nd. Bco.
).
**
Den Virksomhed, som herved begrundedes, var imidlertid til-

deels en unaturlig, og da de Conjuncturer, som havde frem
kaldt den, hurtigt forandredes, maatte Trykket af denne
Standsning soles saa meget desto stærkere, som man havde paa*) De vigtigste Jernvægte ere i Stokholm og Gothenborg, hvorfra i
Negleu udgaaer over af det svenske Jern, som exporter,eö.
**) Brugseiernes saakaldtc Hppothekslaan, der ikke staacr i nogen directe Forbindelse med de Laan, som gjorcs igjennem i?rugssocie
tetets Jerneontoir.
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taget sig nye store Forpligtelser mod Udlandet, hvilke flulbe fyldestgjores.

I Udlandet var Virkningen af de hore Priser paa det

svenske Jern omtrent en lignende; paa samme Tid som demdtraadte havde Speculationsaanden i Nordamerika naaet sin største

Holde og ved Hjelp af Bankerne var det let at skaffe Penge

til at begrunde Anlæg, beregnede paa at benytte Landets store
Malm- og Kulrigdom til Tilvirkning af Jern. Vel mdtraadte
kort efter den bekjeudte Pengecrisis i Amerika og en Folge af
den Standsning i alle Forhold, som fremkaldtes derved, var
det ogsaa, at Sveriges Afsætnig af Jern til dette Land aftog
betydeligt. De nye t Landet anlagte Jernværker maatte naturlt'gviis. ogsaa lide, men den begyndte Virksomhed kunde dog ikke

ophore r'gjen og den har, ftottet til de særdeles gunstige
Naturforhold og den hole Told, som i 1842 lagdes paa svensk
Jern, udvidet sig overordentligt. Man stolede i Sverige længe
paa, at naar Pengeforholdene igjen ordnedes i Nordamerika,
saa flulde det svensie Jern igjenvinde sin gamle Afsætning,

men det Forste er fleet
*)
uden at det Sidste har været en
Folge deraf, og man har endeligt begyndt at indste, at dette
Marked sandsynligviis er tabt for stedse, saafremt man ikke en
ten kan formindske Productionsomkostmngerne eller forbedre Jernets Qvalitet betydeligt
).
**
Man soger næsten nu kun det

*) Folgende Oversigt viser paa en interessant Maade de nordamerikanfle Bankers Stilling.

De havde nemlig Dollars:

i Circulai Deposii Fordrini Mynt pr.
tion.
turn.
ger.
Kasse.
1836; 128,104000 — 104,529000 — 415,309000 — 38,847000.
1844: 54,088000 — 67,000000 — 207,275000 — 45,945000.

*’s) Omkostningerne ved Forsendelse af Jern ere betydelige. Naar svensk
Jern i New Iork betales med 75 Dollars pr. ton, kan der kun
betales 44 Dollars ombord i Gothenhorg eller 14 Rd. 32 ß Bco.
pr. SM paa Oplaget sammesteds- Paa samme Tid soin almin-
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svenske Jern til Staal, til Som, Hjulflinder, Fjedre eller an

det Brug, hvor det kommer an paa Styrke og Seighed, men
selv hertil foretrækkes nu russisk og norfl Jern, uagtet de hoiere
Priser, som maae betales derfor. Man har sogt nye Marke

der for det svenske Jern i de mellem- og sydamerikanste Stater,
men Afsætningen dertil har endnu kun været horst ubetydelig og
Udsigterne i den nærmeste Fremtid synes ikke gunstigere. Hvil
ket Resultat de senest anstillede Forsog paa at sinde Afsætning
t China vil give, er endnu uvist, men meget store Forbaabninger synes ikke med Grund at kunne knyttes dertil.
De vig
tigste Afsætningskilder blive da endnu England, Frankrig, Por

tugal, Landene ved Middelhavet, Holland, de tydfle Lande ved
Dstersoen og Danmark.
Ganske særegne Forhold finde Sted med Hensyn til Jer

net fra de Værker, som smelte Malm fra Dannemora-Gruber.
Skjondt ogsaa dette t de senere Aar stal være faldet ikke ubetydeligt i Priis, saa hævder det dog sin Anseelse som det bedste
af alt bekjendt Staaljern, det gaaer næsten udelukkende til Eng
land og betales med meget hoiere Priser end andet svcnst Jern,
Udforsien af svenst Jern oversees af folgende Tabel:
deligt svenst Jern kun har kunnet naae disse Priser, for hvilket det
neppe kan sælges uden Tab, har norst Jern fra Nces og Laurvig
naaet en Priis af over 100 Dollars pr. mn og villigt fundet Kjobere.
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Stsbefern

Stangjern.

©to*)
6625

Skn
13240

SkT
423400

SkL
4394

427794

6476

10287

400175

3704

403879

(raat).

1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842

Smma as
smedet og
Pladejern. valset Jern
Baand og

Staal.

5762

17006

493601

7923

501524

9749

13232

470627

4.462

475089

7486

8025

336883

5913

342796

10336

974’1

544848

8142

552990

7615

12339

558624

5601

564225

7383

12186

525303

6413

531716

4399

15401

565009

8665

573674

12125

424559

6981

431540

5999

Af den hele Export af Stangjern er gaaet til:

Nordamerika..
Vestindien

1838

1839

1840

1841

1842

192223

222952

120947

164277

69017

og

16574

3065

Sydamerika..

9510

5597

7602

England...........

109095

124082

129898

141852

108445

Frankrig...........

55594

29515

33089

32232

46243

Holland...........

23183

16962

16606

13199

10511

19397

21843

•21649

22920

19533

49835

47531

Mecklenborg,

Hannover

og

Hansestcederne
Preussen...........

20039

22364

49461

Danmark.........

33714

33199

41319

33594

35555

6989

8315

7884

8603

Tilsammen.. | 470788 | 494503

408886

482267

3-18503

77

85

82

Finland.............

af den hele Ud
forsel i Procent

8236

86

88

*) Hvor her nævnes SkL, menes stedse SkD Jernvægt, der er 25
pCt. lettere end den sædvanlige Vægt. 100 @fu svenstJernvecgt
= 85 Skn danfl Vægt.
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Oplaget af Jern ved de forstjellige Jernvægte i Riget,
som ultimo 1841 var 242119 SkA, var ved Slutningen as
Aaret 1842 voret op til 333886 SkT, der hcnlaae usolgt.
I Sammenligning med Jerrchaandtermgen have alle Rigets
vorige Bjergværker og de dermed umiddelbart i Forbindelse
staaende Industrigrene kun en secundair Betydning. De vig
tigste af disse skulle vi her blot kortelig antyde. Kobber vindes
især fra Fahluns Gruber, hvorfra næsten Halvdelen af Rigets
hele Kobberproduction steer. I 1842 produceredes i det Hele
6743 Sk.T Kobber, hvoraf 34-58 Sk.T fra Fahluns Gruber*).
Det vigtigste Marked for sit Kobber sinder Sverige i
Preussen, hvorhen omtrent Halvdelen af det hele udforte
Q-vantum er gaaet; Resten gaaer til andre tydske Steder,
Danmark og Holland.
As ædle Metaller vindes t Sverige kun en meget ringe
Mængde Guld og noget Solv**). Desuden vindes noget Bly
og-Cobolt, samt Brunsteen, Vitriol, Svovl, Allun, Jern-

og Kobberudforslen har været:

Kobbcrveerker.

1838

1839
1840
1841
1842

17
19
l8
19
19

Kobber
tilvirkning.

Udforsel af
Kobber.

SkK
6176
5823
5794
6142
6743

4210
3618
3798
4493
4531

**) I Gjennemsnit af Qvinqvenniet 1838 -42 aarligt 2 ledige
Marker 14 Lod 14 Gran Guld og 4121 ledige Marker 9 Lod
16 Gran Solv.
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*)røbt
.
I Sverige brydes som bekjendt for Tiden kun Steenkul paa
et eneste Sted ved Höganäs, endfljondt det ikke er usandsynligt,
at lignende Kullag, som de, der her bearbejdes, strække sig
over en stor Deel af Scaane. Lagene have kun en ringe Mceg-

tighed (circa 5 Tom.) og kun den midterste Deel heraf leverer
gode Kul, der, naar de kunde erholdes ganfle rene, synes at
maatte komme almindelige engelske Kul fra Newcastle temmeligt
nær i Godhed. Saaledeö som de sædvanligt komme i Handelen, ere de blandede med Dele af de paa Merkanterne as
Lagene liggende mindre gode Kul og staae derfor tilbage, for
hine engelske. Te bruges imidlertid med Held til Smedning

og flere anMedc Forsog flulle have vrist, at de kunne benyttes
til Jernets Fristm'ng, uden at dog denne Anvendelse drives i

det Storre eller efter de gjeldende Priser synes at kunne betale sig. Med storre Fordeel anvendes derimod disse Kul til
forfljelligt andet Fabrikbrug (Teglbrænderie, Dampmafliner o.s.v.)
og som almindeligt Brændsel t Huusholdm'ngerne; kun en ringe

Deel deraf udfores af Landet.

Da Schüchterne, hvorigjennem

Optagningen as Kullene skeer, kun have en Dybde af circa
50 Favne, er det ikke usandsynligt, at man ved at drive dem
dybere ned vil kunne naae bedre Kullag. Kulbrydm'ngen er

hidtil ikke dreven med Fordeel og forsaavidt en saadan r den
senere Tiv stal have vrist signed Værket, maa det snarere til-

*) I Gscnnemsnit af Aarene 1838—42 var Productionen af disse

Gjenstande folgende:
Bly
328
Cobolt..11M0
Brunsteen 1070
Vetriol.. 1529
Svovl .. 426
Allun ... 8526
Jernrodt. 0153

SkÄ aarligr
<S
—
Sku. —
—
—
—
—
Tdr. —
—
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sirives de med samme forbnndne Fabrikker (Teglbrænderie
o. s. v., hvorom mere nedenfor), end den egentlige Kulbrydning selv
*).

*) Der ere brudte Kul i 1841 164457 Tdr.,
1842 166754 —, hvoraf over Halvdelen
er consumeret ved Værket selv. Udførslen har været:
1839 3018 Tdr.
i 840
992 —
1841
291 —
184-2
425 —
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Zvi- Caxitek.
Haattdvcer^s- og Fabrikdrift
Se Love, som regulere den industrielle Virksomhed i Sverige,
ere for storste Delen af ældre Oprindelse og de Forsog, som
i dette Aarhundrede flere Gange have været gjorte paa at
omdanne denne hele Green af Lovgivningen, have ikke fort til
noget tilfredsstillende Resultat.
Jfolge de nu gjeldende Love kan Ha andværk udøves i
Byerne deels som laugsmcessig Nceringsvei, deels ifolge specielle
Privilegier og deels som Forsorgelsesmiddel for Enkelte, der
blot arbeide med egne Hænder. Paa Landet kan det drives
deels af Almuen enten som Gjenstand for Huusfliden eller
af dem (gjerningsmän), som af Sognene antages til at udfore
visse uundværlige Arbeider, og deels af Ridderskab og Adelen, som
ifolge særlige Privilegier have Ret til at antage Haandværkere
i egen Tjeneste.
Da en Mængde Tydskere, som en Folge af, at Hansestæderne i ældre Tider næsten udelukkende breve Sveriges udenlandfle Handel, havde nedsat sig t Landet, forenede de sig t
sceregne Corporationer, som erholdt Privilegier, ligeartede med
de for de tydste Laug gjeldende, og de fleste af disse samledes
i en almindelig Laugsanordm'ng af Iste Marts 1669, der i
1720 afløstes af en nye, som endnu for storste Delen er den,
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efter hvis Bestemmelser Haand værksdriften i Sverige er ordnet.
Hovedbestemmelserne ere, at Laug er maa oprettes i nogen
Stad, hvor der ikke sindes i det Mindste 3 Meftere, at dette
stal styres af en Oldermand og Bisiddere, at Enhver, som vil
indtræde i Lauget, skal indstrives ved dette som Lærling, at
Læretiden sial være hoist 5 og mindst 3 Aar, forsa avidt et
anden særlig Overeenskomst er truffen, at den, der har staaet
det bestemte Antal Aar i Lære, skal indstrives som Svend *),
og at Ingen maa blive Mester uden at have arber'oet 3 Aar
som Svend og gjort Mesterstykke.
Det er tillige ved Kgl. Rcsol. af 23de Febr. 1739 bestemt, at der skal tages Hensyn til at der ikke nedsætte sig flere
Haandværkere paa eet Sted end som efter dets Beliggenhed,
Folkemængden og øvrige Omstændigheder formodes at kunne
leve der. Denne Bestemmelse foraarsager endnu oste mange
Uleiligheder, idet Magistraterne i de mindre Stædcr ofte nægte
dem, som ville tage Borgersiab paa et eller andet Haandvcerk,
at erholde dette paa Grund af, at der allerede findes et tilstrækkeligt Antal af dette Slags Haandværkere paa Stedet, og
om end de Søgende ester mdgiven Klage faae Medhold af
Commerce-Collegiet, saa tabes dog megen Tid og mange Penge
ved disse Forhandlinger. Vel blev Fn'mesterflab tilladt ved
en Forordning af 2den Juni 1724, men det hævedes atter t
1730; dog havde Mange i denne Mellemtid allerede faaet
Tilladelse til at nedsætte sig som Frr'mestere uden at staae i For
bindelse med Laugene, og da flere Andre efterhaanden af for#
skjellige Grunde have faaet Tilladelse til at drive laugsmcessige
Haandteringer uden at indtræde i Laugene, saa cre efterhaanden
flere Haandvcerk, som r ældre Tider vare bundne til Laug,
aaaede over til at blive frie. De Concessioner til at drive
*) Om Svendeprøve er ikke Tale.
Danmark- industrielle Forhold.

II.
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saadanne Næringsveje, som nu udfærdiges, maa r'folge en Be
stemmelse af 1821 ikke gives til Andre end til dem, som be
vise enten at kunne forfærdige saadant Arbeide, som ikke hen-

horer under noget bestaaende Laug, eller at være i Besiddelse
af nogen særdeles udmærket Færdighed.
Rettigheden til at tilvirke Haandværksarbeide med egne
Hænder uden at indtræde i Laugene gives i Reglen kun til
saadanne Personer, hvis Hovedhaandterr'ng ikke heelt optager

deres Tid og forresten kun frembydcr ringe Lejlighed til Fortjeneste (Soldater, som ligge i Garnison o. s. v.)
Rettigheden til at drive Haandværk paa Landet tilkommer Landmænd, som arbeide til eget eller deres nærmeste
Naboers Brug, og visse Haandværkere, (Skræddere, Skoma
gere, Smede, Murere), som antages af Sognet eller Herredet til at

arbeide for dets Jndvaanere (cfr Kundgjorelse af 14de Decbr.
1802). Disse Haandværkere have sjelvent noget bestemt Værk

sted, men vandre fra Gaard til Gaard og forarbeide det raae
Material, der som oftest er produceret af Indvaauerne selv.
Endelig have Ridderskabet og Adelen ifølge deres Privilegier
(10de Octbr. 1723) Ret til at antage de fornødne Arbejdere

til deres eget og deres Folks Behov. Disse Bestemmelser om
Haandværksdrift paa Landet synes imivlertiv er strængt at
overholdes i Praxis. Mange Haandværkere, som er hore til
nogen af de Kategorier, som efter det Foregaaende ere tilladte,
findes paa Landet enten forsynede med særlige Concessioner
eller etablerede uden speciel Tilladelse, men ogsaa uden at. der
i Reglen steer Paatale i denne Henseende.
Væsentligt sorstjellige fra disse Bestemmelser, som gjelde
om Haandværkere, ere de, som regulere de Forhold, hvorunder
Fabriker og Manufacturer drives (Manufacturprivile-

gierne af 1739 — Halleforordningen af 2den April 1770).
For at erholde Tilladelse til at anlægge og drive saadanne
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fordres i Reglen ikke nogen bestemt Læretid eller nogen Mesterprove, men hertil kan enhver myndig Person, som raader over
sine Ejendomme, erholde Adgang. I forrige Tider var det kun

tilladt de Uadelige at anlægge saadanne Fabriker yaa Landet,
som fordrede Benyttelsen af Skove eller Vandfald, alle andre

vare forbeholdte Ridderskab og Adel, men denne Forstjel er nu
falden bort, fijondt der endnu bestaae visse Indskrænkninger

med Hensyn til enkelte Industrianlæg, saaledes maa f. Er. er
flere Farverier anlægges paa Landet, end Stedets Behov kræ
ver, Glasværker maa kun anlægges, hvor der findes tilstrækkelig Mængde Skov o. s. v. De, som ville drive Fabriker, soge
i Reglen Concession hertil hos Commcrce-Collegr'et, men dette

synes oste i Praxis at ansees mere som en Formalitet end som
en nødvendig Betingelse, og Tilladelsen nægtes, saavr'dt vides,
meget sjeldent. Man synes t Sverige ikke at kjende den Slags

Fabrilconcessioner, som i Danmark ere saa almindelige, ifolge
hvilke det tillades en Entrepreneur fabrikmæssigt at drive laugs-

mæssige Haandteringer under Ledning af en i Lauget optagen
Mester, ligesom man overhovedet i fyiint Land ikke gjor den i
vort Lands Lovgivning begrundede Forstjel mellem Haandværksog Fabriklaug. Flere af de Industrigrene, som hos os henhore
til denne sidste Slags Laug, ere i Sverige ikke laugsbundne,

saaledes er dette navnligt ikke Tilfældet med Dugmagerne.
Visse Steder t Sverige ere tillige at ansee som Fristeder
med Hensyn til Laugsindretningen, idet enten visse eller alle
Haandvcerk 'tor drives der uden at være underkastede de for

Laugene ellers gjeldende Forskrifter. Dette er f. Er. Tilfældet
med Eskiltuna med Hensyn til Tilvirkning af Jern- og Staalarbeide.

Haandværks- og Jndustridriften er saaledes i Sverige
for storste Delen bunden til de samme almindelige Regler, som
ere gjeldende i Danmark, og som for en Deel ere de samme,
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der fra Tydsiland i M iddelalderen have udbredt sig ogsaa til
vortZLand, men i Praxis synes man at give al den Frihed,
som kun nogenlunde kan bestaae med de gjeldenve Love, ter af
Commerce-Collegiet, under hvem saavel Haandvcerksdriften som
Fabrikvæsenet sorterer, synes at fortolkes paa den frieste M aade
og t en"Aand , om hvilken dette Collegium har aflagt Vidnes 
byrd ved de . fra Samme til Stænderne udgaaede Forflag ti!
nye almindelige Anordninger om Haandværks- og Jndnstridrift,
der have været grundede paa Prmcr'pet om Ophævelse af Læreaar og M esterprover, og som vel endnu ikke have erholdt
Lovskraft, men som under den nye Regjering, der i denne Hen 
seende formodentlig vil hylde friere Grundsætninger end de, der
vare de hersiende under den forrige, synes at kunne vente en
bedre Skjæbne, *)
For at controllere den indenlandske Industri bestaae t
Sverige endnu de saakaldte H aller, ved hvilke alle vævede
Varer, de fleste finere Jern- og Staalarbeider og overhovedet
de fleste Industriprodukter, som ikke hore til de egentlige Haandværksvarer, flulle anmeldes og forsynes med Stempel. Rogen
egentlig Bedømmelse af Varernes Godhed eller en Characterrsermg af dem i denne Henseende ved forstjellige Stempler sin 
der ikke Sted; heller ikke fleer nogen Uddeling af Præmier fra
Hallerne, idet de Præmier, som i Sverige uddeles for visse
HuuSflidsproducter (Lærreder) distribueres af Kronfogderne.
Ved Hallerne holdes Fortegnelse over Varernes M ængde og
deres Værdi (især med. Hensyn til det t Sverige gjeldende Laa-

♦) Com m erce-Collegii underdåniga forslag till fornyad forordning
angående rättighet alt i Städerna och på Landet åstadkomm a
slöjde- och handtverks-arbeten sam t fabriks- och m anufacturvaror.
lfe36. Efter den svenfle G rundlov (Regeringsform en §89) horer
iovrigt Spsrgsm aalet om N crringslovgivnm gen til dem , som Kon 
gen kan afgjore alene uden Stændernes M edvirkning.
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nesystem) og med dem ere forbundne te saakaldte Hallretter,

der Lestaae af en Magistratsperson som Præses og af Bisid-

dere, udvalgte mellem Fabrikanter og Handlende, og som paadomme de civile Stridigheder mellem Fabrikanterne.
Af væsentlig Betydning for den hele Industri L Sverige
er det der fulgte Laanesystem, idet Regjermgen deels af et eget
dertil bestemt Fond (Manufacturfonden) deels ved Hjelp af et

Crcditiv, som i denne Henseende er aabnet den paa Banken
mod lav Rente (3 pCt.), understøtter Fabrikdnften deels ved at

discontere Reverser for solgte men endnu ikke betalte Varer
deels ved at give Laan til Udførelsen af større industrielle An

læg. Alle Fabrikanter, som tilvirke vævede Varer, finne Mctalvarer og flere andre kunne erholde saadanne saakaldte Di'scontolaan indtil et vist bestemt Belob, Ler fastsættes ester Vær-

dien af deres hele Tilvirkning gjennem det forcgaaende Aar,
hvilken controlleres af Hallerne, den Grad af Forædling, som
det raa Material har modtaget ved de respective Forarbeidninger, og de disponible Midlers Størrelse. Af disse Fonds laaneö derimod aldrig imod Pant i usolgte Varer eller overhove
det paa saadanne. I et Land, hvor Crediteringssystemet er

drevet til en overordentlig Horde, medens Crediten selv er overmaade ringe og ikke understøttes ved hensigtsmæssige Love, og
hvor den sædvanlige Rente tr'ldeels paa Grund heraf er meget

hol, er det unægteligt til stor Lettelse for Industrien, at det
paa denne Maade er gjort Fabrikanterne muligt at erholde

Laan mod en forholdsvns lav Rente (4 pCt.), men Systemet
i sin Heelhed og navnligt den Maade, hvorpaa det iværksættes,
synes ikke at have virket gavnligt paa hele Pengevæsenets Tilftand i Landet, hvilket længere hen sial blive Gjenstand for
nogle nærmere Betragtninger *) Egentlige Fabrikationspræmier
*) Manufacturfondcns Capital belober sig til 700,000 Rdlr. Beo. og
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uddeles

i

Neglen

kun for visse Huusflidsproducter og endda

kun i visse Egne af Landet, saaledes for Lærreder, tilvirkede af
Almuen t Agermannland.

Mærkeligt er det, at man t et Land

Regjermgen

ved

en

den private Industri,

at

gaae

Mængde

som

Sverige, hvor

Lovforflrifter har grebet ind i

og hvor en menneffekjærlig Aand synes

igjennem dens Foranstaltninger ikke endnu ved nogen

Lov har sogt at forhindre, at Bornene misbruges t Fabrikkerne.

Dette sinder vel i det Hele ikke Sted,

fordi den hele Industri

endnu ikke har faaet et saadant Opsving som i de Lande, hvor

et saadant Misbrug i Særdeleshed har tildraget sig Regjeringernes Opmærksomhed, men

naar Born paa 8 a 9 Aar ar

bejde i 14 a 15 Timer med kun een Times Mellemrum, saa

ledes

som

det er

Tilfældet t flere Spinderier t Sverige, ja

selv om Arbejdstiden kun gaaer til 12 Timer, hvilket synes det
Almindeligste,

brug Sted,

saa finder her dog vistnok et fordærveligt Mis

som synes kraftigt at maatte opfordre Regjermgen

til at gribe ind deri, selv om det end ikke har naaet en fa adan

Almindelighed, at det truer Rationens moralfie og physiste Til
stand paa en alvorlig Maade.

det omtalte Creditiv paa Banken ester Rigsdagens Beslutning i
1810 til i Million Ndlr. Bco. Discontolaanene gives paa l> Maaneder mod 4 pCt. og mod Sikkerhed i Reverser for solgte Varer,
for hvilke saavel Kjoberen som Sælgeren hefter. De forsijellige
Fabrikanter, som overhovedet have Adgang til at erholde denne
Slags Laan, deles efter den Grad af Forædling, som deres Varer
modtage, i 3 Klasser og den Suin, som hver kan laane, bestemmes
til et vist Procentbelob af det foregaaende Aars Tilvirkning; den
udgjor nu i Reglen for disse 3 Klasser 20, 15 og 10 pCt. af Til
virkningens Værdi. Forfludslaan til nye Anlæg gives i Neglen paa
8 Aar, saaledes at de henstaae 4 Aar uden Rente og i de 4 fol
gende asdrages med j aarligt.
3 Aaret 1841 og 42 ere saadanue Laan uddeelte til et Belob af 364,833 Rdlr. Bco. left,
kielcetg standers revisorers berättelse om den 1843 förrättade
granskning af de under Commerce-Collegium ställda fonder).
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Hvad den industrielle Classes Uddannelse angaaer, da synes

de almindelige Borgersioler i Sverige, igjermem hvilke Haandvcerksstanden og den lavere Fabrikstand skulde modtage sin almin
delige Dannelse, ikke endnu at have modtaget en saadan Udvik

ling, at de kunne siges at svare til Tidens Fordringer.

For

at virke til en hoiere Udvikling har Staten oprettet et technologisi Institut i Stokholm. Dette er i sin nærværende Skikkelse
imidlertid ikke egentlig at betragte som nogen Hoiftole for de
technifle Videnskaber, og det synes ogsaa som om de Forudsæt

ninger, uden hvilke en saadan neppe vil kunne virke med Held,
manglede i Sverige, idet her ikke sindes et tilstrækkeligt Antal
forberedende elementaire Skoler, som kunne danne Elever, der
med Nytte kunne folge Undcrvn'sm'ngen i en egentlig Hoistole.
Man synes derfor t det Hele at have valgt ten efter Forhol

dene rigtigste Bei ved at gjore Skoten til eü hoiere Haandværksfiole, i hvilken Praxis spiller Hovedrollen, medens den
dog støtter sig til en theoretisi Forklaring af de Phænomener,
som fremtræde i Praxis. Forfatteren tor imidlertid ikke opkaste
sig til Dommer om, hvorvidt man har valgt netop den bedste

Maade til at naae det Formaal, som man foresatte sig, og
mange Stemmer have udtalt sig mod Institutets Virksomhed. *)

Man synes t Sverige og navnligt i Stokholm meget at savne
de fornodne Anstalter til de Jndustridrivendeö Underviisning i
Tegning, hvilken f. Er. t Danmark saa mægtigt har bidraget

*) Man fordrer ingen bestemt Alder og ingen bestemte Kundskaber af
dem, som ville optages i Skolen. Vel holdes nogle theoretifle
Foredrag, men disse synes ikke i nogen vis Periode at slutte
sig til hinanden, saaledes at de danne nogen bestemt Cpclus,
og man kan derfor ikke beftemine nogen Tid font den, der skulde for
dres for at gjennemgaae et Cursus. Man optager og demittercr
Disciple til enhver Tid, stjemdt der dog ogsaa afholdes bestemte
Examina. Elevernes Hovedbefljeftigelse er i Laboratorier og Værk
steder, og deres Arbeide er her næsten recnt technist.
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til HarmdværkWandens Udvikling.

Vel gives en Undervusnmg

r Tegning i det polytechnifle Institut ogsaa for Saadanne, som
ellers ikke regelmæssigt benytte det,

men deels indskrænker den

sig næsten udelukkende til Maskintegm'ng,

een

ugentlig

Gang

og

deels gives den ikkun

da horst for 60 å 70 Elever.

Den

chalmerska slöjdskola i Gothenborg flylder privat Godgjorelt-

hed sin Existents; den optager især Elever i Overgangsalderen,

underviser dem t Tegning,
Physik,

Chemie

og

elementair Mathematik,

Technologie.

bestyret og virke meget velgjorcnde.

Mechanik,

Den stal være særdeles vel

I Rorrkopmg er grundet

en lignende Jndustriffole.
Naar man betragter det svenske Haandværksarbeide,

da sinder man visselig derimellem meget, som vidner om seer-

deles Duelighed og som er baade smukt og solidt udfort, men
man • kan neppe sige dette om Haandværksstandens Producter i

Videst synes man at have bragt det t Forar-

deres Heelhed.

beidm'ngen af te ædlere Metaller, og man seer i Sverige me-

get smukt og godt Guld- og Solvarbeide.

Ligeledes have Træ-

arbeiderne udviklet sig til et anseeligt Standpunkt, man forfærdiger ikke alene i Hovedstaden men og i flere storre Byer solidt

og

godt

Snedkerarbejde,

Elegance

og

der

dog for en Deel mangler den

Smagfuldhed i Formerne,

ligesom der paa

som Nutiden fordrer,

flere Steder i Sverige (saaledes navnlr'gt

i

Egnen omkring Gothenborg) tilvirkes simplere Snedkerarbejde,

som udmærker stg ved en hsi Grad af Priisbillighed.

Ligele

des forfærdiges godt og stærkt Vognmagerarbeide, men Manglen paa tilstrækkelig god Smag og Elegance fremtræder ogsaa
her overalt, hvor der bliver Sporgsmaal om sincre Stadsvogne.

De

svenske Hatte ere gode og stærke om end noget for dyre,

Borstenbindcrarbeide gjores paa flere Steder godt.

Flere Slags

Læderarbeider, saasom Sko- og Sadelmagerarbejde, udfores ret
godt,

men

man mangler for en Deel godt Material,

da det
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svenske Læder lader en Deel tilbage at ønske.

Finere Læderar-

beide og pressede Sager af Læder tilvirkes meget lidet. Kunst
dreiere, Arbeidere i Been og Elphenbeen, Blikkenslagere, Gjort--

lere, Lakerere, Pay- og Portcfeuillemagere o. fl. staae kndrm en Deel

tilbage.

Man

flulde

at finere Jern- og Staalarbeider

troe,

maatte tilvirkes t Mængde og af fortrinlig Godhed i et Land,

hvor det raa Materials Production igjennem Aarhundreder har
udgjort en af Nationens vigtigste Næringsveje, og hvorfra det

udfores til Bearbejdning i Udlandets berømteste Staalfabrikker,
men det er dog Äke saa.

Vel skulle flere Haandvcerkere, saa-

vel i Stokholm som i andre Byer,
udmærket Arbejde

paa

en

af denne Art,

være istand til at levere

men Tilvirkningen steer

saadan Maade eller til saadanne Priser,

at den kan

vinde nogen stor Udbredelse eller blive af væsentlig Betydning

Den svenfle Regjerr'ng har allerede for længe siden

for Landet.

Forkeerte i dette Forhold og ved særegne Foran

erkjendt det

staltninger

sogt

at fremme

de

herhen horende Industrigrene.

Saaledes har man ved særlige Privilegier og navnlr'gt ved Fri
tagelse for alle de Baand, som de bestaaende Laugsindretninger
ellers lægge paa Industriens Udvikling, paa enkelte Steder sogt

at

samle de Haandvcerkere,

især

som sysselsætte sig med Jern- og

for derved at virke til deres Udvikling.

Staalarbeide

Efliltuna,

Det er

som man har villet danne til et saadant stort

Værksted for Jern- og Staalarbeider, idet det er tilladt Enhver
at nedsætte sig sammesteds og uden at underkaste sig Laugsindretningerne tilvirke disse Varer.

egen Regning,

Medhjelpcre

og

De fleste Mestre arbeide for

sysselsætte i Reglen 2 til 10 eller endog flere

sælge

enten

deres Varer en

detail t deres

eget Hjemsted eller til storre Handlende i andre Steder,

men

Pluralitetens oeconomistc Forfatning tillader dem ikke at vedli-

geholde en saadan uafhængig Stilling, de ere mere eller mindre

afhængige

af de storre Handlende paa Stedet, som forstrække
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dem

raat Material eller andre Forstud,

mcd

derfor

nodsages

og til hvem de

til strar at afhænde deres Fabrikat.

Nogle

enkelte af disse storre Forlæggere have i den senere Tid anlagt

egne Værksteder, hvor de sysselsætte et storre Antal Arbejdere,

som arbeide umiddelbart for deres Regning.

Denne hele Or

ganisation af Arbeidet nærmer sig vel til den, som finder Sted
i flere engelske eller tydste Fabrikbyer, fra hvilke Europa forsy

nes med finere Jern- og Staalarbeide,

men der mangler dog

deri endnu den Arbejdsdeling, som er en nødvendig Betingelse

for den Prrisbillighed, uden hvilken Varerne i'kke kunne concur#
Man sinder saaledes i Reglen i Eftil-

rere med de fremmede.

at hver Mester og fast hver enkelt Arbeider sysselsætter

tuna,

med alle de til Fabrikatets Fuldførelse fornødne Operatio

sig

ner, medens f. Ex. i Solingen den ene Mester udelukkende bcstjæftiger sig med den grovere Smedning, den anden kun frøer,

den tredie polerer o. s. v., hvorved hver enkelt t de Operatio
ner, som ere ham egne, opnaaer en Færdighed, som vansieligt

naaes paa nogen anden Maade. —

Communen Efliltuna be-

sidder nogle storre Vandhammere og Slibemoller,

til Benyttelse for de enkelte Haandværksmestere.
i

Efliltuna

fineste,

alle

men

som udlercs

Man tilvirker

Slags Isenkramvarer fra de groveste til de

de sidste kunne neppe t Prusbillighed concurrere

med de fremmede, uagtet disse have at svare en hoi Told, og

Efliltuna

kan

endnu

ikke forsyne Indlandet eller levere noget

betydningsfuldt Qvantum Varer til Udforsel.
Deu

Bemærkning synes at paatrænge sig den,

som med

nogen Opmærksomhed betragter den svenske Haandværksstand, at

det,

der

mangler den,

mindre

ere

bestemte

Kundskaber eller

Færdigheder, som r al Fald lettere erhverves, end et vist indre

Liv, Dristighed og Lyst til at uddanne sig selv og til at udvikle
den industrielle Virksomhed, uden hvilke ingen ret kraftig Frem
gang

kan

sinde

Sted.

Derfor savner den,

der besøger selv
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Sveriges større Stader, smukke og smukt udstillede indenlandske
Haandværksvarer og saadanne Udsalgssteder for disse, som ved
deres hele tækkelige Ådre indbyde til Besog og Kjob; han be

mærker kun lidet af de Bestræbelser efter at gjore sig og sine
Varer bekjendte, som vel paa saa mange andre Steder endog
udarte til Extremer, men som ere nødvendige for at vække Op

mærksomhed, han sporger forgjæves efter de Steder, hvor
Haandværksstandens Medlemmer soge hinanden for ved gjensidig Tankeudverling om de Gjenstande, som vedkomme deres
Fag, at belære og udvikle hinanden, eller efter hvilke Forenin
ger Haandværkerne have dannet sig for at bidrage til deres
Varers Afsætning ved Provereisende, fælleds samlede Udsalgs
steder o. s. v., kort han sporer Intet eller horst Lidet af det

indre glædelige Liv, som s. Er. har begyndt at rore sig hos
den kjobenhavnske Haandværksstand og derfra at forplante sig
til Provindserne.
Den dette Skrift vedføjede Tabel viser, hvilke Toldafgifter
der hvile paa nogle af de vigtigste fremmede Haandværksvarer,
og vidner om, at den indre Industrie i denne Henseende ikke
mangler den fornødne Beflyttelse. Den nedenfor vedføjede

Oversigt viser hvilke Qvantiteter af nogle af de vigtigste Haandværksvarer der i de senere Aar ere indførte til Sverige fra
Udlandet, medens Udførslen af Haandværksvarer har været
meget ubetydelig.
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Til Sverige er indfort fra Udlandet:

1840

1841
808 Rdlr.

1842
4336 -g,.

Blikkenflagerarbeide........ for

983 Rdlr.

Lamper.............................
Kobbersmcdarbeide...............

2756 Rdlr.

2155 —

1911 Rdlr.

Tinarbeide.......... .......... ..

31 LÄ.
3663 %.

48 LL.
4307 y.

151 LN.
7618 y.

Sare.....................................

2822 Rdlr.

3309 Rdlr.

4548 Rdlr.

Knive.......... . j...................

3096 Sikr.

6209 Stkr.

3696 Stkr.

/ og for.... 13228 Rdlr.
Andet Staalarbcide............. 4010 —
Knapmagerarbeide ............. 31449 —

12981 Rdlr.
4099 —

12444 Rdlr.
6029 —

Borstenbindcrarbeide.............
Kurvemagerarbeide...............

Handsker...............................
Hatte........................... ..

1855
1858

30906

—

12846

—

—

2014

—

2124

—

—

808

—

1036

—

64548 Par.

514 Sikr.

Arbeider af Horn.................

3078 A.

Dito as Been...................

3612 —

81415 Par.
514 Stkr.
1757 <h .
1836 — .

4854 U.

325 Stkr.
4822 A.
208-2

—

Jnstrumenter (musikalske) ..

256 Sikr.

252 Stkr.

521 Stkr.

Lakeret Arbeide.....................
Læderarbejde.............,. ..

35743 Rdlr.

41850 Rdlr.

17126 Rdlr.
7854 —

13975 <u.

Paparbcide...........................
Porteseuillearbfsde.................

9356 Rdlr. 10266 Rdlr. 11448 Rdlr.
34900 —
50593 —
32885
Parapluimagcrarbeide.........
86
Par.
152 Par.
124
Par.
Skomagerarbeide i...............
!og for... 4219 Rdlr.
5496 Rdlr.
6692 Rdlr.
2336 —
4245 —
2501 —
Sadelmagerarbeide...............
Færdigt syede Klædningsstyk-

Ei specificeret Snedkerarbeide

7868

—

7828

—

5907

—

7761

—

7889 —
12884

—

Værdierne ere opgivne i svensk Banco, Vægten i svenste Pund.
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Antallet af Haandværkcre i Stcedcr og paa Landet i Sverige var

folgende:

1838

1842

5963

5942

5905

11699

12960

13119

6532

7886

8027

Mestere.....................................

8775

10246

10658

Lærlinge...................................

6971

7568

7849

1832
Haandvccrkere i Byerne:
Mestere.....................................

Svende og Lærlinge...............

Andre Næringsdrivende:
i Byerne...................................
Haandvcerkerc paa Landet:

Den svenske Bonde er i Reglen flittig og stræbsom lige
som han synes at have en vis Livlighed i sin Aands og sit
Legems Bevægelser og en vis naturlig Dygtighed til indu
strielle Arbeider, forenet med en stor Udholdenhed og Noisomhed, som gjore ham til en duelig Fassrikarbeider, og ikke a-ene
bidrage væsentlig til at gjore Sverige til et Land, som synes
at kunne blive særdeles vel stikket for Fabrikdrift, men ogsaa
fremkalder en velgjorende industriel Virksomhed i Husene selv.
Det er imidlertid naturligt, at Huusfliden i et stort og
forskelligartet Land som Sverige maa være meget forfljellig t
de forfkjellige Dele af Riget saavel med Hensyn til sin Ud
strækning som i sin Art. Den vigtigste Sysselsættelse for den
er Tilvirkningen af vævede Varer, der er spredt næsten over
hele Landet mellem alle Samfundsklasser og drives deels som
Hoved- deels som Bmæring. Den har dog fornemmeligt sit
Sæde i Nordlandene og i Elfsborgs Lehn. Paa det forste
Sted er det især Lærredsvceveriet, som drives til en ofte forbausende Fuldkommenhed, og det bedste nordlandste Lærred kan
sættes t Llighed med det fineste hollandske. Regjcringen har
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Industri ved Præmier *)

sogt at fremme denne
stræbelser

for

at indføre bedre

Efter de til Regjeringen indkomne Beret»

Nokke med 2 Tene).

ninger

skal

og ved Be

Spmdemethoder (Brugen af

der være tilvirket Lærreder til Salg foruden dem,

som Almuen selv har forbrugt,

i Nordlands Lehn 1832: 500,000 Al. 1842: 313,442 Al.

i Helsmgland ...
I Elfsborgs Lehn,

ved

den

— 2,230,000 „

t Egnen omkring Goth.nborg, drives især

Bomuldsvæveriet i en

t

755,000

—

meget stor Udstrækning og understottes

hos Almuen i Sverige almindelige Skik at klæde sig

Væveriet i Husene drives for en stor Deel

Bomuldstoier.

her som egentlig

Næringsvej

enten saaledes at Væverne ind-

kjobe Garnet for egen Regning og sælge Varerne deels til de
storre Handlende, deels i Detail i deres eget Hjemsted og deels

drage

omkring

dermed

t

Indlandet og t Norge,

eller saale

des, at storre Forlæggere lade væve for egen Regning omkring

hos Landvæverne.

Fra denne Egn er udfort til andre Dele af

Riget i 1832: 3,697,689 Alen og i 1842: 7,091,674 Alen. **)
Fra andre Dele af Riget er tilvirket ud over Egnens eget Be

hov

og udfort t 1832:

743,000 Alen og i 1842: 260,524

Alen, saa at det hele Q-vantum vævede Varer, som Huusfliden

*) Z 1842 udbetaltes i saadanne 4,508 Rdlr. Bco.

Nemlig i 184-2 folgende Arter vævede Tsicr:
Af Bornuld
5,303172
Hor
111031
Blaar
694207
Uld
976392
blandet Material
•.........
6872
tilsammen
og desforuden:

Baand
Tørklæder
Huer og Trsicr
Strømper og Vanter

Alen
—
—
—
—

7,091674 Alen
1,503012 Alen
675516 Stykker
44526
—
54669 Par
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ifølge de vssicielle Angivelser,

der vistnok ere under det virke

har leveret til den sterre Handel i 1832 udgjorde

lige Belob,

5,695,689 Alen og i 1842: 9,895,640 Alen.
Foruden at Almuen paa de fleste Steder forfærdiger næsten

de

alle

det

eget Forbrug fornødne Haandværksvarer, fortjener

til

at fremhæves,

at der i

visse

Dele

Huussijd tilvirkes en Deel Karter,

ved

af Elssborgs Lehn

i nogle Dele af Go-

thenborgs Lehn godt Meubclarberde og forskjellige Trækar (Fm-

lapperkar), i Jonkopmgs og Linkopings Lehn forstjelligt Slags
Smedearbeide, i visse Dele af Skaane gode Vogne o. s. v.

Vendes Betragtningen til den industrielle Virksom
hed, som udoves i de egentlige Fabrikanlæg, da vil
det allerede tildeels af det Foregaaende fremgaae, at Regjeringcn ved særegne Foranstaltninger,

ved Laan o. s. v. har sogt

at fremme denne, og af den dette Skrift vedfoiende Tabel over

de

vigtigere

man

i

Sverige gjeldende Toldsatser fremlyser det, at

har sogt deels ved directe Indførselsforbud og deels ved

meget hoie Toldafgifter at bestytte den mod den fremmede Con

Det ere t Særdeleshed de Industrigrene, som sys

currence.

selsætte

sig

Tilvirkning af vævede Varer,

med

som i denne

Henseende have været Gjenstand for Regjeringens særlige Op-

mærksomhed.

Det er saaledes absolut forbudet at indføre Klæde

og Klædevarer,

ordinaire Schawler, glatte Bomuldstoier, gro

vere Lærred og glatte Srlketoier, og naar Jndforflen af andre
Varer er tilladt, er den det som oftest kun mod Erlæggelse af

saa hore Afgifter,

at Tilladelsen kommer til at grændse meget

nær til et Forbud.

Ved dette System, som t det folgende Ca-

pitel

skal

blive Gjenstand for nogle yderligere Bemærkninger,

er det vel lykkedes
landst Industri,

men

at fremkalde en temmelig betydelig inden-

forsaavidt den skotter sig til et saadant

unaturligt prohibitivt System, hviler den paa en unaturlig og

for Landets hele materielle Vel stadelig Basis, og gjor det næ-
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sten tvivlsomt, hvorvidt det vidtdrevne Smuglerie, som er frem

kaldt deels ved disse Toldlove og deels ved Umuligheden af

uden uforholdsmæssigt store Udgifter ganfle at bevogte en Kyststrcekm'ng som Sveriges,

og som har bragt Smuglerpræ

mien for den her omhandlede Art af Varer ned til 12 å 15

pCt., virker skadeligere ved den moralste Fordærvelse, som det

udbreder, end gavnligt ved den Indflydelse, som det har paa at
modisicere de for Landets occonomiste Udvikling fordærvelige

Folger af en Udelukken af al fremmed Concurrence.

De. vigtigste af de fvenske Fabrikker saavel mcd Hensyn

til Arbejdernes Antal som Værdien as det tilvirkede Fabrikat
cre Klædefabrikkerne.

De forarbejde for en stor Deel frem

med Uld og tilvirke især grovt og middelfiint Klæde.

I denne

Tilvirkning synes de i det Hele at staae paa et anseeligt Stand

punkt.

I Masiineri have de nogenlunde fulgt Udlandets Frem-

flridt og understottes heri af de i Landet værende Maskinfabrik

ker, men desuagtet have de ikke naaet den Fuldkommenhed t
Udførelsen af hver enkelt Operation som flere af Udlandets
Fabrikker, og det fineste Klæde, som tilvirkes i dem, kan der
for heller ikke sammenlignes med det, som udgaaer fra Udlan
dets bedre Anlæg, ligesom den isolerede Beliggenhed, som Lan-

det har, ogsaa begynder for saavidt at yttre sin Indflydelse paa
denne Industri, som man paa Grund deraf bliver mindre istand
til at folge Modens Udvikling, der nu paa en hidtil næsten

ubekjendt Maade gjor sig gjeldende i Klædefabrikatr'onen.

Ho

vedsædet for den svenske Klædetr'lvirkm'ng er Norrkjobmg og
næst den er Stokholm den vigtigste Stad i denne Henseende,

men de Forhold, som i Almindelighed gjore en Hovedstad min-,

dre stikket til at være Fabrikstad, gjore sig nu ogsaa mere og
mere gjeldende her, og flere af de tidligere stokholmfle Fabrikker
ere forlagte andetsteds hen.
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Klædefabrikkernes Virksomhed oversees af folgende Tabel:

1832
Fabrikkernes Antal...............

Stolenes

—

...............

1838

1842

105

108

124

483

558

698

Arbejdernes - ........
2894
4009
Værdien af Fabrikatet........ 3,018067 Rdr. 3,863439 Rdr. 4,482948 Nrd.
63279« gjf
nemlig: Klæde.................
567685 Al
RQ.3597 Ns
77243.diverse Toier...
45630 153786 Udforsel: Klæde, Casimir ..
1788. 234 1017 832 —
Vadinel...............
6123
1130 —
diverse Toier.... 3291 Rdr.
3525 Rdr.
Zndforselaf uldne Varer: Ca—

finur, Kalmuk rc...

—

diverse Toier.........

—

halvuldne Varer..

—

Shawler af Uld og

| 948607 Al.
113630 -

Bomuld...............
41256 Rdr.

26718 Al.

1,017197 Al.

111730 £

92925 -

218875 -

25446 Rdr.

157150 Rdr.

I note Forbindelse med Klædefabn'kationen staaer Til

virkningen af Flanel, Flagdug og deslige,

som i 1842 dreveö

i 6 særskilte Fabrikker med 16 Arbejdere og udgjorde 31734

Tilvirkning af Alenvarer af kæmmet

Alen.

ikke fabrikmæssigt i Sverige,
chanist Kamgarnspmderr'e;

Uld

drives

flet

og Landet har ikke et eneste me

derimod drives nogle Fabrikker

Tilvirkning af simplere Shawler,

til

men de benytte for storste

Delen udenlandske Materialier.
Uagtet Sverige saaledes har anvendt betydelige Opoffrelser

for at fremme Fabrikationen af uldne Varer 'og aldeles har

forbudet Indførslen af flere af de vigtigste Arter deraf, saa har

det dog

ad

den

lovlige Handelsvei importeret t

1841

for

1,093000 Rdr. Bco. og i 1842 for 874000 Rbd. Bco. uldne
og halvuldne Varer;
at kunne antages,

men det synes med temmelig Sikkerhed

at Importen ingenlunde har indsirænket sig

dertil; thi fljondt Tilvirkningen af vævede Varer ved Huusflid
Danmarks industrielle Forhold.

II.

(5
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i Sverige er stor,

saa kan det dog esrer ve foreliggende An

givelser ikke antages, at dens Producter i Forbindelse med de
circa 700000 Alen Klæde, som Fabrikkerne have leveret, flulle

være tilstrækkelige til Beklædning af over 3 Millioner Mennesier
i et koldt og raat Clima.

Det indrømmes

ogsaa næsten af

Alle, at Indsmuglingen af Klædevarer er stor, og den er under

Rigsdagens Forhandlinger oftere antaget til 3 å 400000 Alen

aarlrgt eller til omtrent Halvdelen af den hele i Fabrikkerne
tilvirkede Mængde.
Vendes Betragtningen til Forarbejdningen af Bomuld,
da moder man en Fabrikation, som er en af de meest udbredte
i Sverige.

Findes der end her ikke

saadanne store

colossale

Bomuldsspinderier som r Udlandet, og ere de end ikke udviklede

til en saadan Fuldkommenhed, som paa flere fremmede Steder,

faa staae de dog paa et anseeligt Standpunct og stotte sig til
en naturlig Basis, nemlig en billig Masiinkraft, lav Arbeidslon
og en sikker Afsætning af Fabrikatet deels til de storre Væverier

og deels,

og det fornemmeligt,

til HuuSvæverierne.

Det er

især grovere Garn indtil Nr. 25, som spindes t Sverige, de

finere Sorter indføres, og Jndforflen er
dentlig Grad besværet ved Tolden,

ikke i nogen overor

der belobcr sig til circa

Hvormegct de indenlandske Spinderier

15ß af Varernes Værdi.

ere gaaede fremad sees bedst af den Forøgelse, som er indtraadt

i Jndforflen af raa Bomuld, idet den i 1832 kun belob sig ti!

830000 K men i 1842 til 2,883553 K.

landfle

Spinderi

leverede

t

det

Det største inden-

sidstnævnte Aar 230422 T.

Bomuldsgarn.
Vævningen

af Bomulds-

og

linnede Toler

steer

endnu

næsten udelukkende ved Hunsflid eller af Vævere, som vel drive
deres Haandværk som Profession men dog arbeide t deres egne
Huse.

Flere Forsog,

som ere gjorte paa at indrette storre

fabrikmæssige Haandvæverier have vrist, at de paa denne Maade
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tilvirkede Varer blive kostbarere end de, som tilvirkes af Vævere
i deres egne Huse og kun t Straffe- og Arbeidsemftalterne er

det lykkedes med Fordeel at drive saadcmne samlede Fabrikker.
Derimod er der gjort Forssg med at drive mechanifle Bomuldsvæverier og et saadant har t 1842 leveret 871577 Alen

Bomuldstoi, men det paastaaes, at saadanne Fabrikker vanffeligt
kunne concurrere med Haandvævcrierne.

Sverige har kun et eneste mechanist Horspmderie, der dog
næsten udelukkende sysselsætter sig med Spr'nding af Hamp og

Hor til Seildug og for storste Delen lader det producerede
Garn væve paa mechaniste Vævstole. Den hele ovrige Fabri
kation af linnede Varer drives som Haandarbeide og for storste

Delen som Gjenstand for Huusfliden. Sverige formaner heller
ikke at forsyne sig selv med det raa Material til Forarbejdning
ved denne Industri.
Tilvirkningen af Bomulds- og linnede Varer og dennes
Forhold til Forbruget oversees af folgende Tabel:

1832

1838

Bomuldsspinderier...............

n

9

Arbeidere.............................

II

763

Fabrikatets Værd i c...............

n

Bomulds- ogLinned-Fabrikker
Arbeidere.............................

41

918

1842
8 Stk.
832 -

745041 Rdlr. 724204 Rdlr.
42
43
805
1138

Fabrikatets Værdi............... 282340 Rdlr. 426581 Rdlr. 508608 Rdlr.
Fabrikatets Mængde:

Bomulds- og linnede Tsier

645000 Al.

og
Seildug..........................

48944 Stk.

60821 Stk.

145469 Stk.

204160 Al.

Indførsel: Bomuld.............

830292 T

434668 Al.
1,296322 S

2,883553 T,

868000 -

2,393000 -

—
—

Bomuldsgarn... 1,11190!) 9156 LT,
Hor-................

Hamp.................

11734 SkT.

2,005883 Al. 1,596000 Al.

534995 Al.

1962 LL

401 LT

8656 Sk«

11076 SM

(r
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Indførsel: Linnedgarn.........

—
—

1832

1838

1842

557 u

2710 y

4278 U

Bomuldstsier, hvide 392135 Rdlr. 316976 Rdlr. 315760 Rdlr.
96181 124481 —
farvede 83783 -

—
trykkede 11905 Toier afHorogHamp 93913 Udforsel: Bomuldstoi..... 10866 Al.
—

95336 -

—

61435 -

37250 -

62332 Al.

20017 At.
66724 Rdlr.

og for

—

9472 Ndlr.

Toier afHor ogHamp

252551

31-248 Rdlr.
130795 -

n

143374

-

-

Ogsaa Fabrikationen af Silketoier har man sogt at bringe
i Gang i Sverige og har anseet Fabrikkerne for faa udviklede,
at man har troet at kunne overlade dem Indlandets Forsyning

med glatte Silketoier, hvis Indforsel man har forbuden.

Det

raa Material hentes næsten udelukkende fra Udlandet, idet Silke
avlen t Landet selv mere drives som en Adspredelse end som

en egentlig Industrigreen.

Den isolerede Stilling, hvori en

Industri, der især har til Formaal at tilvirke Lurus- og Mode

besinder sig t et Land som

varer,

tydeligt.

Sverige,

fremtræder ret

Kun seent og med uforholdsmæssige Bekostninger kan

man tilegne sig nye Monstre og Methoderne til at eftergjore

dem, og i Reglen kan dette ikke lønne sig i et Land, hvor det
indre

Marked er ringe og hvor Afsætning til Udlandet paa

Grund af Varernes Dyrhed ikke kan sinde Sted.

De svensie

Silkefabrikker maa derfor for storste Delen indskrænke sig til

at levere simple glatte Toier,

der ikke saa meget føm andre

ere underkastede Modens Forandringer,

neppe leveres til de Priser,

men selv disse kunne

for hvilke de mod Erlæggelse af

en moderat Told vilde kunne r'ndforstrives fra Udlandet, hvorimod de synes at udmærke sig ved Soliditet og Varighed.
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1832

1838

1842

20

16

17

Fabrikkernes Antal...............

Arbejdernes —• ........
612
527 '
660
Fabrikatets Rærdi.............. 471613 Rdlr. 467495 Rdlr. 621495 Rdlr.
Indførsel as Silkcvarer.... 114660 —
Udforsel af
—
.... 22052 —

209147 —

339389 —

200 —

13688 —

Endnu fortjener Baandfabrikationen at fremhæves som hen-

horende

til samme

Categorr af

Industrigrene

som

de fore-

gaaende; den leverede t 1842 Varer til en Værdi af 46394
Rdlr. Bco., af hvilke der udførtes for 3260 Rdlr., medens der

af fremmede Varer af denne Art indførtes for 113520 Rdlr. Bco.
med fuld

Sverige er ikke i Besiddelse af noget storre,

stændigt Masimeri forsynet, Kattuntrykkerie, hvorfor ogsaa Jnd-

forflen af trykkede Tsier r'folge den ovenfor anførte Tabel er
temmelig betydelig, hvorimod Trykning med Häandformer drives

paa flere Steder,

saa at der t

109186 Al. Bomuldstoi

verier sindes deels

og

1842 er trykket i Indlandet

153763 Stk. Torklæder.

felvstændigt bestaaende

Far

deels i Forbindelse

med de fleste Fabrikker as den ovenfor omhandlede Art,
benytte farvet Garn,

som

der forsaavidt det hentes fra Udlandet

for største Delen indfores ufarvct og farves i Indlandet.

I

1842 stal der være drevet 334 Farverier t Sverige.
Allerede ovenfor er Productions af Raajern og Smede-

jern ligesom Tilvirkningen af Jern og Staalarbeide omhandlet,
saa at der i denne Retning kun bliver tilbage kortelig at be

røre Tilvirkningen af Støbegods ogMaskr'ner.

Hvad

den forste angaaer, da steer den deels ved Udstobning umiddel-

bart

af Masovnene

deels

Den svenske Bjergmalm

er

ved

Omsmeltning

vel

istand

til

at

t

Kupelovne.

levere stærkt

Støbegods, men Jernet er i det Hele tungt flydende og faaer
som en Folge deraf intet smukt Udseende, hvorfor det er mindre
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ligesom det heller ikke kan produ 

skikket til finere G jenftande,

paa flere S teder i U dlandet.

ceres til sam m e P rns

som

B rugen af Kakkelovne

af Jern

ikke

alm indelig

er

i

Da

S verige,

eftersom Kobberkar t de alm indelige H uusholdninger for en stor
substituere saadanne Jernkar,

D eel

som bruges i andre Lande,

da Anvendelsen"af Støbegods til Agerdyrkningöredskaber ikke er
saa stor i S verige som f. Er> i D anm ark

stande

kunne

vanskelig

tilvirkes

saa

og

va

disse G jen-

at

billigt t S verige,

ve

m ed Fordeel kunne erporteres til andre Lande, hvor de desuden
t R eglen vilde have

S tøbningen

af slige

at erlæ gge Indfø rselstold,
G jenstande

S tøberierne der indskræ nke

flindele.

K anoner,

m eget

sig sornem m eligt

B om ber

og

deslige.

blandt alle europæ iske Lande istand til

saa

er

ogsaa

S verige,

i

ringe

og

til at levere M a -

S verige

endnu

er

at levere de bedste gro-

vere Vaaben, der dog kun tilvirkesved 3de V æ rker*), som bear 

de 2de

bejde M alm fra

eneste G ruber,

hvor

m an

hidtil

har

fundet et M aterial, som er fortrinligt sirkket til Kanonstobning.
I G jennem sm 't afQ vr'nqvenm 'et fra 1838 — 42 udstobles directe

af

M asovnene

20559

S kL

Støbegods aarligt

efter O m sm eltning af R aajernet 10984 S kK.

og

af

O vne

A f Støbegods

udførtes i 1842:

Kanoner, B om ber og K ugler . . 4567 S kT
. .

482

—

Kakkelovne . . . . . .. . . .. .

8

—

G ryder, Ræ kvæ rk og deslige

D iverse for
En

af

. . . .. . . .. . 2290 N dlr. B co.
som

de Industrigrene,

i

S verige

t

Forhold

til

Landets hele m aterielle U dvikling har naaet et hoit S tandpunkt
er M a sk in fa b rik a tro n e n ,

der ikke alene leverer ftørre A r-

beidsm askiner, Jernflibe o. s. v., m en ogsaa M astiner for S p in 
deri,

V æ veri

o. s. v.

D enne

:) Finspong, Aker og Stafsjö.

Industri

stotter

sig

paa

en
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naturlig Ma ade til Lancets Rigdom paa billig Drivkraft, billig

ArbeidSlon,

et vist mechanist Talent hos Folket og den mden-

Den synes dog at

landste Production af det raa Material.

standses i sin Udvikling ved det bestaaende Forbud mod Ind

førsel af fremmed Stang- og Stobejern; thi fljondt det svenske'
stikket til Maskinbrug end det

Jern vist i det Hele er bedre

engelste, saa er dette dog meget brugbart til visse Diemed og
er saa meget billigere end det indenlandske,

at man ved For-

budene udsætter en Industri, der for en stor Deel arbeider for

Udlandet, for en farlig Concurrence med dette ved at udelukke
Benyttelsen af fremmed Jern.

Maflinfabrikationen drives ikke

alene i Forbindelse med flere af de større Jernværker,

hvis

Hovedformaal rsvrigt er at tilvirke Stobe- og Stangjern, men
der sindes i Sverige flere store og velindrettede Fabrikker, som

udelukkende

besijæftige

sig

Motala mechaniske Værksted
*)

med Arbejdere....

fandtes i

lb«2

1838

10 Stk.

16 Stk.

124

Foruden

Maflintilvirkning.

med

-

*252

-

1842
21 Stk.

502

og en Tilvirkning for 56446 Ndlr. 98299 Rdlr. 269926 Rdlr.,
af hvilken Sammenstilling

Industrigreen,

det allerede

som i det sidst

*) Det betydeligste af
Göthakanalen,

fremgaaer,

at denne

anførte Aar saaledes leverede

disse mechanifle Værksteder er Motala ved

hvor den forener sig med Venern.

Denne Fabrik

sysselsætter 200 å 250 Arbeidere og tilvirkede i 1842 Varer for
en Værdi af 236000 Rdlr. Bco.

Med den er forenet et Skibs

byggeris, hvor der bygges saavel Træ- som Jernstibe og som har
en Filialafdeling i Norrköping for-Construction eller Reparation af

saadanne ftørre Fartsier, font ikke kunne gaae igiennem Kanalen.
Ved Værket selv findes en Dokke,

skibe af en saadan Størrelse,

som kan optage 6 å 8 Damp

som kunne passere Kanalen.

Det

har et Valseværk med 3 Pudlingovne, hvori Stobejernet reduceres
til Stangjern ved Steenkul (see ovenfor).

88
Varer til en Værdi af over.en halv Million Rbd. Bco., har
udviklet sig betydelig i den her omhandlede Periode.

Blandt de paa Bearbejdning af Jordens mineralffe Be
standdele baserede Industrigrene fortjener errdnu her især at
fremhæves Glas- og Porcellamsfabrikationen. Glasfabrikkerne
have vel befundet sig i en stadig Udvikling og levere ikke alene
gront og hvidt samt farvet Huulglas men ogsaa Vr'nduesglaS,
men dog kunne de ikke forsyne Landet med dets Behov af denne
Artikel uden at levere Varer af Eetydcnhed til Udforsel. I
14 Glasfabrikker med 671 Arbejdere var i 1842 tilvirket
Glasvarer for et Belob af 388,082 Rdlr. Bco. 2Egte Por-

cellam tilvirkes slet ikke i Sverige, og Landet mangler ogsaa
det dertil fornødne raa Btaterlal. Det er imidlertid mærkværdr'gt, at medens det Samme finder Sted med Hensyn til Ma
terialet til uægte Porcellam, sindes dog tvende betydelige Fa
brikker, som virke denne Slags Varer af raat Material, som
hentes fra Udlandet. Disse Anlæg ere imidlertid ogsaa beskyt-

tede ved en Told paa hvide Varer, som stiger til henved 30
pCt., medens farvede og trykkede flet ikke maa indføres. Dette har

imidlertid ikke afholdt hine tvende Fabrikker fra at stræbe at
forbedre deres Fabrikation, og de derfra udgaaende Varer kunne
paa en værdig Maade fættes ved Siden af fremmede med Hensyn til deres Godhed og smukke Former, om end dette ikke er
Tilfældet med Hensyn til deres Prrisbillighed, hvilket synes
saa meget mere at fortjene Paafijonnelse som der fra Statens
Side ikke ere trufne mange Foranstaltninger til at fremme Ud

bredelsen af smagfulde Monstre mellem de Industrielle.

Disse

tvende Fabrikker sysselsatte t 1842: 500 Arbejdere og tilvirkede
Varer for en Værdie af 254,000 Rdlr. Bco.

Landet mangler for en stor Deel gode Materialer til almin
delige Leervarer, og Tilvirkningen heraf har derfor hverken naaet
en saadan Udbredelse eller en saadan Fuldkommenhed, at Landet
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denne

Henseende kan undvære Tilførsel fra Udlandet.

Ved

Höganäs i Skaane tilvirkes saavel en Slags farvet Leertoi med

Blyglassur

som

saltglasseret Tor,

men sijondt Varerne have

vundet Bifald og Værket har en temmelig betydelig Udstrækning

er det dog ikke istand til at afhjelpe Landets Behov. Ved samme
Fabrik

tilvirkes af det ildfaste Leer fra Gruberne gode ildfaste

Steen, som imidlertid ikke kunne sælges billigt nok for at vinde
almindelig Udbredelse.

Paa flere Steder i Landet findes Tegl--

brænderier, der levere et, sijondt ikke betydeligt, Overstud til Ud
forsel.
Productionens Forhold til Landets Forbrug viser folgende

Oversigt:

1833

1838

1842

Indførsel af Bouteiller •.. 725885 Sikr. 397177 Stkr. 140699 Stkr.
— Vinduesglas.............
75242 Skiver 69082 Skiver 9-2809 Skiver
25792 Ndlr. 26599 &
— andre Glasvarer for
104153 ft
190324 U

— Porcellain uægte ...
—

—

ægte ...

83141

20760 ft

23925 <5
125630 Stkr. 268326 Stkr.
34400 —
16330 —

— Muursteen................
— Tagsteen...................

61565

Udforsel af Bouteiller ....
— Vinduesglas.............

—

3600 Skiver

— Muursteen.................

48900

—

3600 Skiver

193000 Stkr. 338065 Stkr.
— 865123 —

— Tagsteen...................

400739

Garverierne fin de i Indlån det ikke tilst tækkeligt raat

Material, hvorfor Indførslen af raa Huder og Skind er betydelig.

Dens gradvise Forøgelse igjennem en Række af Aar, i

hvilke den

anfort

ikke

Virksomhed

indenlandske kvægavl ifølge hvad der ovenfor er
synes

at

være aftagen,

i denne Industrigreen,

hentyder paa en forøget
der t 1842 dreves i 296

Anlæg, hvori beredtes 947,706 Pund Saale- og Fedtlæder og

130
120,841 Stykker Skind, som anstoges til en Vcrrdie af 683,626
Rdlr. Bco. uden at den dog, saaledcs som nedenstaaende Over

sigt udviser, var istand til at forsyne Indlandet med dets Be

hov af Læder:

1838

1833
Indførsel af Huder og Skind
—

1842

1,563998 %

833707 <tt

3,445642 u

af Læder.............
549'76 <3

40874 <&

71180 &

Et gunstigere Forhold vise Papiirsfabrikkerne,

hvis

Bedrift

begunstiges ved billig Vandkraft og billigt Jndkjob af

Klude.

Det tidligere bestaaende Paabud, at hver Familie skulde

levere et vist Q-vantum Klude til Fabrikkerne, er nu ophævet,
men Kludesamlingen lettes dog ved den Tilladelse,

som Sam

lerne have at handle med Varer til Bytte for Klude.

I de i

1842 i Drift værende 87 Fabrikker sysselsættes 1,112 Arbej
dere, og der tilvirkedes 224,109 Rus Papu'r foruden 5,178,194

Tilvirkningen var meer

Stykker af forffjcllige Slags Papirr.
end tilstrækkelig til Landets Forsyning.

indførtes for 39,514 Rdlr. og udfortes for

1833

98,439 Rdlr.

i 838

—

— 20,555

—„

—

— 112,298 —

1842

—

— 13,365

—„

—

— 81,599 —

Produktionen af Oliefrø i Sverige indskrænker sig mestendeels til Horfro, og det er især Forarbejdningen af dette, som

sysselsætter de indenlandske O lie flage rier.
presse

de

dog

Imidlertid ud

ikke den hele Mængde Fro, og en Deel gaaer

ud i raa Tilstand, medens paa den anden Side nogen Linolie
indføres især fra Holland fornemmelig paa Grund af,

ansees

at den

for bedre til visse Farver end den mdenlandfle.

mdenlandfle Olieslagerier arbejde billigt,

da Drivkraften,

De
som

her spiller en forhvldsviis vigtig Rolle, ei er kostbar, men de-
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res

Maskineri synes iovrigt ikke at være udmærket.

I i 842

floges i 50 Fabrikker 130,455 svenske Kander Olie, hvorimod

der

indførtes

100,891

til 5,857 Tdr.,

Heller

ikke

og Roolie og

126,890

Indførslen af Hamp-, Hor- og Rapsfrø

Kander Hampeolie.

steg

Kander Lin-

medens Udforsien udgjorde 8,360 Tdr.

denne Fabrikation formaaer altsaa at tilfredsstille

Landets Behov.

der staae i den uoieste Forbr'n-

Blandt de Industrigrene,

delse med Landbruget, fortjener neppe nogen storre Opmærksomikke alene paa Grund af den

hed end Brændeviinsbrænderiet,

store oeconomiste Betydning, som det har for Landet, og hvis

Størrelse let vil begribes, naar man betænker, at over 1 Mil
lion Tdr.

Sæd eller en tilsvarende Mængde Kartofler aarligt

forvandles

til Brændevim i Sverige,

og det vel

men ogsaa,

fornemmeligl, paa Grund af den moralske Indflydelse, den synes
at udove paa Befolkningen.

Nydelsen af Brændevim synes at

være overordentlig stor, og skjondt det efter de bestaaende Be-

statnmgslove

er

umuligt med nogenlunde Sikkerhed at angive

Forbrugets Størrelse,
Beregninger

saa

synes dog

dette efter de anstillede

at stige mindst til circa 60 Million Potter eller

circa 20 Potter aarligt pr. Individ,
de bestaaende Indførselsforbud

saadant Forbrug i et Land,

foruden hvad der uagtet
fra Udlandet.

importeres

Et

hvor den lavere Classe ikke sjel-

dent befinder sig i en saadan Rod, at den kun med Moie kan for-

ftaffe sig Brod,

og hvor den oftere har savnet dette eller kun

kunnet erholde det til meget hore Priser,

medens Brændevinet

var næsten utroligt billigt, og den Sæd og de Kartofler, som

synes hoist fornødne for at nære Nationen,

devnnskarret,

maa

vistnok

vække

gik over t Bræn-

til alvorlige Betragtninger,

selv om de Skildringer over den derved fremkalvte Rod,
man ofte seer sremtræde,

antages for overdrevne.

som

Erkjendes

de fa etiske Forhold for fordærvelige, saa maa man vistnok sporge,
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ved

Forholdsregler deres siadelige Indflydelse kan for-

hvilke

mindfles,
hvilke

men

Svaret

thi

vanskeligt;

bliver

de Hindringer,

et Land som Sverige stille sig i Veien for hensigts

i

Lovforanstaltninger,

mæssige

ere store.

Det synes nemlig at

maatte være det naturligste at fordyre Brændevinet gjennem en

hoi Beskatning og saaledes at formindske dets Brug,

men en

hoi Beflalm'ng, som ikke kan controlleres, er fast fladeligere end

en fuldkommen Control med den rigtige Erlæggelse

og

ingen,

af saadanne Afgifter,
omgaae

som i en særdeles Grad indbyde til at

kan neppe uden

dem,

fores'i et Land

uforholdsmæssige Bekostninger

af Sveriges Bestaffenhed,

hvor alle Afstande

ere store og Smuthullerne mangfoldige.

Den nuværende Bestatning er derfor ogsaa meget lav og
bidrager kun
man

dog

i ringe Grad til at fordyre Productet, uden at

bestemt kan fordomme en saadan Beskatning.

har derimod

Man

troet at burde knytte Rettigheden til at brænde

Brændeviin til Besiddelsen af Jord, dog saaledes, at der fordres en Jordejendom af mindst 300 Rdlr. Bco. Værdi for at

turde drive

denne

Industri

og at Størrelsen af den Pande,

som tor bruges, graderes efter Eiendommens Størrelse;

lertid

imid

maa ikke af Nogen benyttes storre Pander end paa 90

Kander.

Ingen Pande maa benyttes uden i de 6 Vmtermaa-

neder, og Afgiften erlægges efter en bestemt Tarif*) i Forhold

*) Efter Loven om Brændeviinsbrænding af 6te August 1841 (svensk
författnings-samling Nr. 34) ere de forskjellige Apparater, eftersom
de ere mere eller mindre sammensatte, deelte i 5 Etasser, der beskattes forfljelligt. For Tilladelse til at benytte en Pande paa 90
svenste Kander (244 Pot) i 6 Maaneder betales kun:
naar der bruges Damp
naar der bruges aaben Ild
270Rdlr.Bco.
for lste Classe ISO Rdlr. Bco.
405 — —
— 2den — 270 — —
540 — —
— 3die — 860 — —
1080 — —
— 4de — 720 — —
2160 — —
— 5te
— 1440 — ■—
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til Pandens Størrelse og af Enhver, som ved Brændingstidens

Begyndelse har erklæret at ville benytte sin Brændingsret for
3 eller 6 Maaneder, hvad enten denne Ret senere virkeligt be
nyttes eller ikke. Skjondt det saaledes som antydet i al Fald
er meget tvivlsomt, hvorvidt det kan ansees for urigtigt, at

Afgiften i det Hele er sat saa lav, og det med Hensyn til de

særlige locale Forhold muligviis ogsaa -or billiges, at den er
lægges af Brændrummet rstedetfor af Gjæn'ngsrummet, hvilket
under andre Forhold ubetinget maa betragtes som det Nette,
eftersom det er lettere nogenlunde at controllere en Besiatnr'ng
efter det forste Princip end en ester det sidste, saa kan det
neppe ansees for rigtigt, at man har bundet Rettigheden til at
brænde til Besiddelsen af Jordejendom og sat en bestemt indstrænket Grændse for Brænderiernes Størrelse og for Brændingstl'den; thi man kan meget vel erkjende det Rigtige t den
Tanke, som synes at ligge til Grund herfor, nemlig at ville
sætte Brændevlinsbrændmgen L den noieste Forbindelse med
Agerbruget for at fremkalde en gavnlig Verelvirkning mellem
disse tvende Bedrifter og at ville bevirke, at kun Landmandens
eget Overstud af Sæd og Kartofler benyttes til Brænding,
uden derfor at ansee de valgte Midler for de rette. Man har

nemlig derved forhindret store fabrikmæssige Anlæg fra at opstaae, og saadanne vilde vistnok være et af de kraftigste Midler,

som efter Forholdene kunde anvendes for at bringe de smaa
Brænderier, der især ere de fordærvelige, til at gaae r'nd. Intet
Forbud og ingen Control ville kunne bevirke dette, som kun
synes at kunne opnaaes enten ved en betydelig moralsk Uddannelse af Nationen, som kun langsomt kan fremkomme, eller ved

at undersælge dem.

Heller ikke synes det at kunne billiges, at

den hoieste Afgift, som altsaa kan blive erlagt af et Apparat for
6 Maaneder, er 2,160 Rdlr. Bco.
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Regjerrngen

har udsat hele

BrændeviinStilvirkm'ngen

for

en

Usikkerhed, som gjor ethvert egentligt stsrre Fabrikanlæg i denne
Retning

umuligt,

eller naar

man

idet den ved enhver mdtrcedende Misvært,
har frygtet for at Hostens Udbytte et skulde

være stort nok for at give Overskud til Brændevinsbrænding,

har forbudt denne, og denne Usikkerhed vedbliver endnu, idet det
i

at Brændingen stal være

den ovenfor citerede Lov hedder,

tilladt i 6 Maaneder af Aaret, „saafremt ei hoist vigtige Om
stændigheder

foranledige

et

Forbud

mod

den."

Det ere de

samme Betragtninger, som have fremkaldt Negjeringens Foran
staltninger med Hensyn til Kornhandelen,

der have foranlediget

de gjentagne Forbud mod Brændevunsbrænding,

men om end

de Ideer, som ligge til Grund herfor, maae billiges, saa kunne
dog ikke Forholdsreglerne ansees for de rette.

neppe naaet sit Formaal,

standse den

skadelige

Man har derved

men kun forhindret de Midler til at

Brændevinsbrænding,

som

under

en

storre Frihed af sig selv vilde være opstaaede, fra at fremkomme.
As Nationens moralske Udvikling, af Maadeholdenhcdsselffaberue
og af en storre materiel Velstand tor man efterhaanden hqgbe

en Indskrænkning af Nydelsen af Brændevine, der allerede syneS
at være t Aftagende.
Et

virksomt Middel til Undertrykkelse af den overdrevne

Brændevunsdrik vilde Udviklingen af Dlbryggerierne være,
men disse have

endnu

ikke naaet nogen betydelig Udvikling.

Tilvirkningen ligesom Nydelsen af godt Dl er ringe; undergjæret Dl, som taaler lang Opbevaring,

Fald kun i meget ringe Mængde.
terbryggeri ved

Gothenborg,

tilberedes ikke eller t al

Derimod findes et stort Por-

og stjondt de derfra udgaaende

Varer staae noget tilbage for de engelste, saa ere de dog gode

og

finde Afsætning ikke alene i Indlandet

samme.

I 1842 tilvirkedes

men ogsaa udenfor

1200 Orehoveder samt 337,500

hele og 225,000 halve Bouteiller.
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De vigtigste indenlandfle Industrigrene, som sysselsætte sig

med Forarbeidm'ng af transatlantifle raa Produeter, ere Sukker-

og Tobaksfabrikkerne. Sverige har sogt at befordre sin dr'recte Til
forsel af disse Produeter ved at tilstaae den en Remission i Tolden
fremfor

den

indirecte *
),

Varer kommer

og næsten det hele Forbrug af disse

derfor paa den directe Vei.

Sverige beskatter

den raa Vare hoit og har aldeles forbudet Indførslen af raf
fineret

Hollandske eller belgiske Lumpen kan ikke ind

Sukker.

føres mod Raasukkertold hl Omraffmerr'ng.

Den indenlandske

Fabrikation besinder sig for Tiden i en egen Stilling, idet en

enkelt

Fabrik ved et lOaarigt Patent har sikkret sig Eneret til

at benytte Vacuumspander til Raffineringen, hvorved det bliver
den

læg,

muligt at forhindre en videre Udvikling af de ovrr'ge An

som

endnu

gammel Vits.

maa

arbeite med aabne Pander ganske paa

Denne Indflydelse synes kun noget at formmd-

sies derved, at dette Raffmaderie paa Grund af den indtil Ud

gangen af 1844 med Finland bestaaende Tractat i dette Land
finder Afsætning for en Deel af sine Varer,

soge Kjobere paa det indenlandske Marked og

som ellers flulde

paa

Grund af

den billigere Tilvirkningsmaade maae kunne leveres for billigere

Priser end de, som udgaae fra de andre Fabrikker.

*) Remissionen udgjor:

a) 15 pCt. af Produeter fra Nordamerikas Fastland Nord for 25"
nordlig Brede og fra fremmede Colonier i Vestindien.
b) 25 pCt. af Produeter, som fores i svenske Skibe til St. Barthelemp, til Lande paa østkysten af Amerika Syd for 25« nordlig
Brede eller til det gode Haabs Forbjerg, og as disse Landes
Produeter, som fores directe til Sverige.
c) 33z pCt. as Produeter, som fyres til eller fra Lande paa
den anden Side af det gode Haabs Forbjerg eller Cap Horn.
Denne Remission tilstaacs dog kun saadanne Varer, som ind- eller
udfores i svenfle Skibe.
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Jndforflen af Udssrflen af
raat Sukker. raff. Sukker.
1833

289431 L

1838

11,484395
13,123012 D

1839

13,621720 u

1524 Ä

1840

13,636761 -g,

12888 y

15894 <a

1841

14,494490 T,

281193 ft

1842

16,241094 u

1,306348 U

sidste 5 Aar aarligt........... 14,183415 <5

323609 D

altsaa i Gjennemsnit af de

eller Landets eget Forbrug 13,859806, som
giver circa 4; Pund pr. Zndivid.

Af Tobak er indfort:

>

raa Tobak

spunden

og Stilke.

Tobak.

1833

2,880144 -g,

31581 &

1837

3,135589 <a

35697 A

1841

3,781640 D

69426 ft

1842

3,761647 <tt

45031 D

Cigarrer.

179475 Stkr.
317825 —

1,184823

—

6950 T

Udfort ere folgende Qvantiteter fabrikeret Tobak:

1833 — 182,517 Pund
1837 —

92,530

—

1841 —

70,037

—

1842 —

50,587

—

__________ ___

..

•

-

•

_

i-

Ind-

og Udfsrflen af spunden Tobak har altsaa omtrent

været lige stor,

medens der til Forbrug L Landet selv er ind

fort circa 1,2 Pund raa Tobak og Stilke pr. Individ af Fol

kemængden foruden en Deel Cigarrer, af hvilke Forbruget i de
senere

Aar

er

steget betydeligt i Sverige ligesom i de fleste

andre europæisie Lande.

Danmark- industrielle Forhold.
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7

Handel og Skibsfart.
ældre Tider synes der ikke at have gjeldt særlige Forflrifter for Adgangen til i Staderne at vinde Borgerflab som Hand

lende, og forst d. 1 He Decbr. 1734 udkom den Handelsforordnr'ng, som endnu er Basis for den svensie Handelslovgiv
ning,

sijondt denne har modtaget mange Modisicatt'oner siden

him Lov emanerede*).

Den forestrr'ver med Hensyn til Ad

gangen til Rettigheden til at drive Handel i Slæderne, at In
gen

kunde erholde den

Lære- og Tjenestetid,

uden at gjennemgaae den foreflrevne
som fastsattes

til 7 Aar for en Dreng

foruden | eller 1 Proveaar og 4 Aar for en Svend, men hvori

der kunde flee Indskrænkning for visse Classer af Aspiranter,

saasom de, der havde været befljceftigede ved Handel en gros,
de, der havde været i Lære hos deres Fader o. s. v., samt at
en Svend, naar han, efter at have tjent t

11 a

12 Aar og

er 24 Aar gammel, vil etablere sig som selvstændig Handlende,

flal underkaste sig Examen.

Disse strenge Lovbestemmelser an-

gaaende Adgangen til at kunne drive Handel have imidlertid se-

*) 3 den folgende Fremstilling er især benyttet Handbok i svenska
lagfarenheten af Carlén; forrå afdelingen, 1843, Handels
balken 8. 154, og Common e-Collegii underdaniga forslag till
fornyadt handcls-reglementc 1836.
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nere tabt en stor Deel af deres Betydning. Den ældre Handelslov bestemmer nemlig ikke nogen anden Classification af
Handelen end den t Detailhandel og en gros Handel, men i
1748 udkom Forskrifter, hvorved der paabodes en detailleret
Classification af de forskjellige Handelsgrene, hvilken imidlertid
kun blev gjennemfort i 2de Stæder (Stokholm og Upsala) i
Riget, medens den 4 Aar ester Lovens Emanation blev hævet
for de andre Byers Vedkommende. Da det nu ved senere An
ordninger er bestemt, at Handelsforordnr'ngens Forftrifter om
Lcereaar og Handelsexamen kun siulle være gjeldende for de
Byer, t hvilke Handelen er classificeret, saa finde de kun for
Tiden Anvendelse paa 2 Byer, medens der r andre lun fordres cn vis Alder og Borgerskab som Betingelse for Rettig
heden til at drive Handel. Dog kan ogsaa i hine to Byer Tillavelse erholdes til at drive visse Slags Handel uden at have
gjennemgaaet de anordnede Læreaar og Examina, saaledes kunne
Qvmder og Andre, som have et godt Navn og Rygte og auden Rærrngsver, faae Tilladelse til i aabne Boder at forsælge
mindre Kramgods, saasom Blonder, Lidser, Huer, Troier,
Kniplinger, Handsker o. s. v.; ligeledes ere de, -som handle mcd
Tobak, frie for Læreaar og Examen, endvidere kan lignende Fri
tagelse gives Coffardistippere, Somænds Hustruer o. s. v., li
gesom en lignende Ret tilkommer Haandværkere og Manufacturister, som ville holde aabne Boutr'ker til Salg af de af
dem tilvirkede Varer. Endvidere har Ridderstabet og Adelen
ligesom Standspersoner r'folge deres Privilegier Ret til at
drive Handel som Grosserere selv uden at tage Borgerstab blot
mod at erlægge en vis Afgift.
De Handlende t Stæderne deles i Detailhandlere og Gros
serere, af hvilke de sidste ikke maa sælge t mindre Dele end
halve Læster, halve Sk», halve Tonder o. s. v., medens de
forfte i alle Stæder, hvor Handelen et er classificeret, maa for
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egen Regning selv directe drive udenlandst Handel. En anden
Hovedsorskjel mellem de Handlende i Sverige Letmges ved de
forfljellige Rettigheder, som de Stæder, hvori de ere bosatte,
have med Hensyn til den udenlandfle Handel, nemlig eftersom
disse ere Stapelstæder eller Oplandsstæder*). De Handlende
i de forste maae nemlig hver i sin By handle saavel med in
den- fom udenlandste Varer, men maa et afsætte disse i Oplandsstæderne uden enten paa Markederne eller til der etable
rede Handlende, medens disse vel selv maa være Skibsrhedere
og indforstrive Varer fra Udlandet, men ikke maae sælge dem
uden enten en gros i Stapelstæderne eller esterat de ere forte
til den Bye, hvor de selv boe. Denne Forflrift staaer i nær
Forbindelse med den, at Ingen maa være Handelsborger i 2
Byer paa een Gang, ligesom at Ingen maa være Kjobmand
og Haandværker paa een Gang.
Paa Landet maa vel t Reglen ikke drives egentlig Kjobmandshandel, men dog gives der som oftest uden Vanflelighed
Bevilling til ver at handle med Sild, Salt, Jern og deslige
grove Varer, ligesom det heller ikke synes særdeles vansteligt
at erholde Tilladelse til at udstrække denne Handel ogsaa til
andre end saadanne Gjenstande, som de nævnte; endvidere
har Adelen og Ridderskabet Rettighed til paa Landet at drive
Handel mcd Varer til deres Arbejderes og Tjenestefolks For
syning; og endelig synes megen Handel t Praxis at drives paa
Landet selv af Saadanne, som ikke enten ifolge de bestaaende
almindelige Love eller ifølge særlige Concessioner ere beretti
gede dertil, uden at man synes at være meget noieseende med
at paatale saadan ulovlig Handel.
») Stapelstæder ere saadanne, hvor Udlændige fore deres Varer hen

for at oplægge dem til Salg; Oplandsstceder ligge i Neglen læn
gere borte fra de ftørre Vandlob og ere nærmest til for at vedli

geholde den indre Communication.
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Det er

ogsaa

tilladt Landmænd

overalt i Stæderne og

paa Landet selv udenfor Markederne at forhandle Producter af
egen eller

Naboers

Frembringelse

uden at de dog i Reglen

have Ret til at udstrække denne Handel til mdkjobte Varer.

En saadan Udvidelse har denne Ret imidlertid for Almuen fra
visse Districter i Landet, især i saadanne, hvor der drives en

udstrakt Huusindustri, idet den her har Tilladelse til at drive
Bissekramhcmdel med indenlandske Frembringelser.

Haandværkere,

Manufacturister og Fabrikanter maa afhænde deres Tilvirknin
ger baade i Stad og paa Landet, hvor de ville.

Endelig er

Handel med enkelte Gjenftande, saasom med Korn og Victualie-

varer og deslige samt Tommer, erklæret for fri med den Indstrænkning, at saadanne Varer, som ere oplagte i Stæderne, ikke
maa sælgeS t mindre Partier end en Tsnde af Andre end dem,

som ellers kunne være berettigede til at udsælge saadanne Va
rer i storre Detail.

Med Hensyn til Rettighed til at drive Skibsfart fortjener at bemærkes,

at enhver paa Landet bosat Mand er be-

rettiget til at fore soværts mellem indenlandske Stæder saavel

egne som Andres

aabne

mdenlandste

Tilvirkninger,

og det saavel i

Baade som i Fartoier med Dæk, ligesom til at udfore

saadanne indenlandske Producter,

hvis Uvforsel overhovedet er

tilladt til Danmark, Norge og Finland og derfra indføre saa

danne Frembringelser af disse Lande, hvis Indførsel til Sve

rige overhovedet ikke er forbuden,
Fragt paa disse Steder for Andre.
mænd drive saadan Fart,

selv, hvor de vil,

og endelig til at fare paa

Fartsier, hvormed Land

maa bygges og repareres af dem

hvorimod Bygning og Reparation af Far

toier for Andres Regning ikke maa siee uden ved de pr r'viligerede
Skibsværfter. Ligeledes har Ridderskab og Adel Ret til at drive in-

denlandsi Skibsfart og selv fore deres Producter ad Soveien til

Stapelstæderne samt derfra afhente deres Fornødenheder. Jovrr'gt stulle de, som ville drive mdenlanfi Skibsfart, lade sig
indskrive i Skipperlauget paa det Sted, hvor de boe; men her
til fordres ikke bestemte Læreaar eller Prove. Den mdenlandste Skibsfart fra Sted til andet i Sverige er forbeholdt Lan
dets egne Fartsier, og t Ret tit at drive den er ingen anden
Natron, selv ikke den norske, gjort deelagtig.
Til Skibsfart paa Udlandet maa derimod i Reglen ikke
Nogen benyttes som Skibsforer, uden at han i saadan Egen
stab har vundet Borgerskab, hvilket af Jndlændinger kan er
holdes i alle Stapelstæder efter at Vedkommende have bestaact
i de anordnede Examina, hvorimod det af Udlændige kun kan
erholdes i 7 Slæder i Riget og kun naar Vedkommende kan
godtgjore at have tjent en vis Tid ombord r et svenfi Slib.
Til at drive Skibsfart paa Udlandet som Rheder er r'folge
det Foregaaende egentlig kun de Handlende i Stapelstæderne
berettigede, dog er det ogsaa vrist, at de Handlende r Oplandsstærerne ligesom Adel, Ridderskab og Standsyersoner kunne
deeltage i denne Næringsvej.
Ifølge de almindelige Love er til Fordeel for den svenske
Sofart bestemt, at Fremmede ikke med egne eller Andres Fartoier maa indføre andre Varer til Sverige end deres Hjemlands eller dettes Colom'ers Producter, ligesom Svenste heller
ikke med fremmede Fartsier tor mdfore andre Varer til Sve
rige end saadanne, som ere producerede i det Land, hvor Fartenerne
hore hjemme, hvorhos de Skibsafgifter, som siulle erlægges i
Sverige, ere bestemte til et 3 Gange saa hort Belob for frem
mede Fartoier som for mdenlcmdffe, ligesom den ordinaire
Told ved Udforslen skal erlægges med en Forheielse af ZO pCt.
og ved Indførslen med en saadan af 40 pCt. af Varer, som
indgaae eller gaae ud i andre end svenste Fartoier; men disse
almindelige Forskrifter cre betydeligt modificerede ved de Han-
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dels- og Skibsfartstractater, som ere afsiuttede med de fleste af
de Nationer, med hvilke Sverige staaer i Handelsforbindelse, og
som t storre eller mindre Grad gaae ud paa at sætte disse
Nationers Fartoier ved Siden af de indenlandske
*).
Det er i dette Skrift af Vigtighed noget nærmere at be
tragte de Former, hvorunder den udenlandske Handel bevæger
sig og som bestemmes ved Toldlovene, men Fremstillingen her
af maa naturligviis dog indskrænkes til en almindelig Oversigt.
Den Skipper, som er bestemt til svenst Havn
),
**
maa,
naar hans Fartoi er ladet med Stykgods og der er svenst Con
sul paa Pladsen, allerede paa Jndstibningsstedet forsyne sig
med et af Consulen udstedt Manifest. Naar Skipperen nær
mer sig svenst Farvand, maa han et uden paatrængende Nod
lobe ind til andre end nogle bestemte Steder, hvor fuldstændig
Toldvagt er indrettet; forsaavidt disse Pladser ligge længere
inde i Farvandet, omgivne af Sijcergaarde, maa han ikke seile
uden ad lovbestemte Veie; han maa ikke ankre noget andet
Sted ved Kysten end i disse Farvande; han maa ikke losse no
get Gods i aaben So eller t Skjcergaardene, forinden Fartoiet
kommer under Toldvæsenets Bevogtning, han er forpligtet
*) Jfolge den svenste Regjerings Bekjendtgjorelse af 15de April 1844
vare dengang saadanne Tractater afsluttede med Finland og Rusland, Danmark, Preussen, Hamborg og Bremen, Hannover, Oldcnburg, Holland, Belgien, England, Spanien, Portugal, Kirke

staten, Sardinien, Dsterrig. Grækenland, Tyrkiet, Ægypten, de nordamerikanfte Fristater og Venezuela. — Handelen mellem Norge
og Sverige er reguleret ved ganske seerlige Tractater.

**) De v gtigste trykte Kilder, hvoraf den folgende Fremstilling er hen
tet, ere de svenste originale Love, især seglationsordning, forord
ning om ncdeilag, forordning om inrikes tulilorpassiiing och tul—
bewakning, alle 3 Forordninger af 15de Mai 2S48, taxa å lullafgifterne af 23de Oclbr. 1841, forordning om oioflig införsel
och ulföi'scl af Nvai’or af 22 de Decbr. 1845, Regi c mente for

Tulltjenstemän af tete Octdr

183).
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til forste Gang han kommer fra aaben So ind t et svensk Lods
farvand at tage Lods, hvem der ogsaa paahviler Forpligtelse til
at udove et Toldopsyn, og endelig er Skipperen i Almindelighed,

saalænge han er i svenfl Farvand, undergivet Toldvæsenets Op
syn. Den svenske Toldlov underkaster altsaa Skipperen betydelr'ge Indskrænkninger i hans Frihed allerede forinden han
naaer Land, men alle disse ere dog utilstrækkelige til at sikkre

mod Svig, saalænge man ikke har Krydsfartoier til at bevogte
Skibet t den Tid, hvorom her er Talen.
Raar Skipperen kommer til Udhavnene, selv om disse ikke
ere hans Bestemmelsessteder, flal han inden Kl. 12 Dagen
efter sin Ankomst indgive sin Generalangivelse over sin Lad
nings Indhold tilligemed sit Manifest, saafremt saadant haves,
og forst efterat dette er skeet, og Fartoiet er visiteret og for

seglet, tor det fortsætte sin Reise til Bestemmelsesstedet.

I

denne Generalangivelse fordres blot Collyernes Ravne, Mærke
og Tal. Raar Skibet kommer til Bestemmelsesstedet afgives
den Generalangivelse, som forseglet medhaves fra Udhavnene,
men Losningen tor efter Lovens Forskrifter endnu ikke finde
Sted. Efter disse maa den forst skee, efterat der er afleve-

ret Specialangivelse over Varerne, hvilket i Gothenborg og
Stokholm stal skee 8 og paa andre Steder 4 Dage ester An

komsten, samt Toldafgifterne ere berigtigede, hvilket stal skee 30
Dage efter Ankomsten. Skeer dette ikke, erlægges k pCt. For
højelse af Tolden for den forste Maaned og toves længere,

aabnes Collyerne, det Gods, som er forbudet at indfores, confifieres og af Resten sælges saa meget, som behoves til at
dække Told og Afgifter.

det forbrudt.

Afhentes Resten ikke inden eet Aar, er

I disse almindelige Forskrifter, der stotte sig til

den Forudsætning, at Staten ikke skal være i Besiddelse af egne
Toldbodpakhuse, hvori Varerne kunne opbevares efter Losning
ifølge Generalangivelse indtil Specialangivelsen steer, finder paa
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den ene Side en Modification Sted ved Bestemmelserne om
Oplag og paa den anden Side derved, at der nu paa de sieste
Steder af de respective Communer ere opforte Toldbodpakhuse,
i hvilke Vårene opbringes efter at Generalangivelsen er steet,
og hvor de opbevares indtil de specielt angives enten umid
delbart til Fortoldning eller til Oplag.
Losningen af Varer, som komme fra Udlandet, stal efter
Loven altid flee ved Stapelstæderne, og kun med Hensyn til
ganste enkelte Steder er der ved specielle Resolutioner gjort en
Undtagelse herfra, ligesom Bestyrelsen i enkelte Tilfæl e under
tiden tillader en Losning af saadanne Varer under Toldbevogt
ning paa andre end de nævnte Steder.
Indladning af Gods, som stal udfores, maa derimod ikke
alene flee ved Stapelstæderne men ogsaa ved saadanne andre
Havne, hvor der findes stadig Toldvagt ansat, ligesom ogsaa
udenfor disse Steder, men kun ifolge Generaltoldstyrelfens spe
cielle Tilladelse. Ladningen kan ikke saalcdcs som hos os be
gynde efter en mundtlig Angivelse, men over fret Gods, som
skal lades, maa forinden Ladningen begynder, indgives uoiagtig
speciel skriftlig Angivelse til Toldkamret, og naar Ladningen er
fluttet, udstedes Toldpas.
Med Hensyn til Controlen med den indenrigske Fart ere
Lovens Bestemmelser forsijellige eftersom Havet berøres eller
ikke. Naar det Forste er Tilfældet, siulle alle Varer saavel
fremmede som indenlandske, der gaae fra et Toldsted enten til
et andet Toldsted eller til et Sted, hvor der ikke findes Told
vagt, ligesom det Fartoi, hvori Transporten steer, forsynes med
Toldpasseerseddel, fra hvilken Forpligtelse dog undtages saadanne
Varer, hvoraf der hverken erlægges Ind- eller Udforselstold (Bomuld, Silke etc.), alle vævede Torer, som enten ved Told- eller
Hallstempel godtgjores at være rigtigt indfortoldede eller af mdenlandff Tilvirkning, saadanne indenlandske Varer, som i Far-

torer under 15 Læsters Drægtighed fores fra Toldsted til en
Plads indenfor sammes District, og saadanne udenlandske Varer,
som i samme Slags Fartoier fores fra Stapelstad til et Sted uden
Toldvagt indenfor sammes District, dog gjelder dette ikke for
visse Spirituosa, Caffe, Sukker og Tobak, som fores t større
Partier. De udenlandste Varer, som i de anforte Tilfælde
skulle ledsages med Passeerseddel, maa ikke fores bort fra no
get Sted paa Kysten uden at det er anmeldt for nærmeste Toldsted og derfra erholdt Passeerseddel. Jndenlandsie Varer, som
fores fra Sted uden stadig Toldvagt til et andet. saadant efter
til Toldsted, stulle, naar der under Farten ikke steer Losning el
ler Ladning ved noget andet Toldsted, ikke ledsages med Passcerseddel. Ballastede Fartsier eller saadanne, som ikke have Va
rer inde, behove ikke at forsynes med Passeerseddel.
For at erholde de her omhandlede Passeersedler stal God
set opgives af Afsenderen efter Navn, Maal, Vægt, Antal
o. s. v. tilligemed dets Bestemmelsessted og Modtagernes
Navne. Kun med Hensyn til de nævnte Spirituosa, Sukker,
Casfc og Tobak, som skulle forsendes i storre end de lovbestemte
mindste Qvantiteter, skal det forinden der meddeles Pasieerseddel godtgjores, at Varerne cre rigtigt fortoldede ved Jndforflen og det 2 Aar forinden Afsendelsen, i hvilken Hensigt
Fortoldningens Nummer og Datum flal angives.
Naar Varer forsendes mellem indenrigske Steder enten til
vands paa Kanaler, Floder eller Indsoer, saaledes at Havet
ikke bereres, eller tillands skulle hverken de eller Fartoiet, hvori
Transporten skeer, forsynes mev Tolbseddel, hvilken Frihed ogsaa er tilstaaet saadanne Varer, som forsendes med Dampbaade, selv om disse under Farten berore Havet.
Det fremgaaer heraf, at den svenske Toldlovgivnmg i sin
nærværende Form fritager den indenlandske Samfærdsel, ved
hvilken Havet ikke berøres, næsten for alle de Baand, som fra
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Toldvæsenets Side ellers kunde lægges paa den. Dette Prin
cip, som vistnok i og for sig maa erkjendcs for fuldkomment
rigtigt, og som den svenste Toldlovgivning forst har tilegnet
sig i 1843, forudsætter imidlertid en fuldstændig Control paa
Grændsen, saaledes at man saavidt muligt sikkres mod ulovlig Indforsel over denne; men i et Land som Sverige, hvor
Kysten er saa overmaqde vanskelig at bevogte, hvor man saa
godt som ganske savner et ordentligt organiseret Krydstoldvcesen, og hvor man neppe kan vente at faae paalidelige og ube
stikkelige Folk til at indtræde t de underordnede Poster under
Toldvæsenet, saalænge disse Betjente lonnes saa flet som nu,
synes man at være gaaet for vidt t den Frihed, som man har
givet den indenlandske Samfærdsel og som nu synes at mangle
den Forudsætning, uden hvilken den ikke kan virke gavnligt.
Der er derfor ogsaa fra de Handlendes Sive ikke alene i Stil
hed men i bestemte Andragender til Regjeringen klaget over,
at den Forpligtelse, som indtil 1843 paahvilcde den indre Sgmsærdsel, nemlig at legitimere sin Lovlighed med ToldpaSseersedler, selv naar Havet ikke berørtes, er hævet ved de ovenfor
citerede Love.
Den svenste Toldlovgivning kjeuder saavel et Credit- som
et almindeligt Toldoplag, men i deres Natur ere disse noget
forstjellige fra de tilsvarende Indretninger hoö os. Det saakaldte Credr'toplag har nemlig vel til Hensigt at lette Handelen ved at give de Handlende C', edit med Hensyn til Toldens
Erlæggelse, men det adskiller sig væsentligt fra Crediloplaget
hos os derved, at Varerne ikke stilles til Eierens Disposition,
men efter forudgaaende speciel Angivelse oplægges t Pakhuus
under Toldvæsenets og Eierens Laas. Creditoplagsret er kun
tilstaaet 14 Stæder og for visse Varer (t det Hele 38 Etas
ser), der ikke tor tages paa Oplag i mindre Qvantiteter end
til en Værdi af 300 Rd. Bco. ad Gangen og ikke fraskrives

108
t mindre Partier end til en Værdi af Halvdelen af de mindste

Tilftrivningsqvantiteter.

Varerne maa ikke ligge paa saadant

Oplag i længere Tid end eet Aar, de siulle da enten fortoldes
til Forblivelse i Landet, eller udfores mod Erlæggelse af den

saakaldte Transitafgift (1 pCt. Værdien) eller overfores paa
almindeligt Oplag mod Erlæggelse af Transitafgift og mdgaaende Recognition (| pCt.). Derimod kunne Varer afgifts

frit overflyttes fra almindeligt Oplag til Creditoplag.
En langt storre Lettelse er der ydet Handelen ved de almindelige Oplag (nederlag), men denne Frihed er indskrænket
til færre Stæder end Creditoplagsretten, idet den kun er ind

rømmet alle Stapelstceder med Hensyn til Korn og Hamp*).
Fuldstændig Oplagsret for alle Varer have ikkun 6 Stæder,
to har den med Hensyn til saadanne Varer, hvis Indførsel til
Landet overhovedet er tilladt, og et Par Stæder have faaet denne
Ret indrømmet for visse Varer. Hvor der ikke findes scerffilte
af kommunerne anskaffede Pakhuse, lægges Oplagsvarerne i
Privates Pakhuse under Toldvæsenets og Eierens Laase, og

henlægges forst ester en speciel Angivelse af samme Beflaffen-

hed som den, der fordres, naar Varerne strax flulle fortoldes.
Medens Varerne saaledes ligge i Pakhusene, maa de ikke om
pakkes uden i Tilfælde, hvor de kunde være udsatte for For
dærvelse ved at forblive i de Emballager, hvori de ere ind

komne.

Naar de fiulle udtages fra Oplaget til Forblivelse i

Landet, fleer det under de samme Formaliteter, som i Alminde
lighed ere foreflrevne for Varers Fortoldning, og de maae i Reg

len ikke udleveres til Eieren, forinden Afgifterne ere erlagte;
dog kunne de ogsaa overflyttes fra det almindelige Oplag til
Creditoplaget eller atter udfores af Landet.

Godset maa ikke

ligge paa det almindelige Oplag i længere Tid end 5 Aar,

) Den sidste Vare af Hensyn til de indenlandske Skibsbyggerier.
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efter hvilke det enten flal udfores eller fortoldes eller overfo
res til Creditoplag. Skeer dette ikke, confiflcres Godset, forsaavidt
det er af saadan Beskaffenhed, at det ikke maa forblive i Lan
det, t andet Tilfælde sælges det ved Auction, Afgifter og Om
kostninger fradrages det indkomne Belob, og Resten tilstilles
Eieren. Indtil 1843 var Oplagstiden ubegrændset, og den nu

lovbestemte Begrændsm'ng har fra de Handlendes Side frem
kaldt Klager, som dog ikke have bevirket nogen Forandring ide

givne Forflrifter. Naar Varerne tages paa Oplag, betales en
Afgift af £ pCt. af Værdien og en lignende erlægges, naar

de atter udgaae derfra.
Naar man sammenholder den Lettelse, som Handelen har
ved Creditoplag, med den, som folger af det almindelige Op
lag, saa viser den forste sig kun meget lidet storre end den
sidste, og indskrænker flg egentlig til at Varerne paa Creditop-

lag kunne henligge 1 Aar uden Afgift, medens de, naar de

have ligget paa det almindelige Oplag, have at svare £ pCt.

af deres Værdi t ind- og udgaaende Recognition. Derimod
kunne de paa dette henligge i 5 Aar, paa hunt kun i eet, paa
dette kan oplægges alle Slags Varer og t saa smaa og store
Partier som man vil, dog kun hele Collyer, paa hunt kan kun
oplægges visse Varer og de kunne kun tilskrives i Qvantiteter
af 300 Rd. Værdi og fraskrwes i Qvantiteter af 150 Rd.

Værdi; fra hiint kunne Varerne ikke atter udfores uden mod en

Afgift af 1 pCt., fra dette mod at svare £ pCt., og endelig
kunne de overflyttes fra almindeligt Oplag til Creditoplag uden

Afgift, men fra dette til hiint kun mod at svare
pCt.
Denne sidste Manoeuvre benyttes derfor ogsaa meget sjeldent
undtagen, naar der forventes en Nedsættelse af Tolden, idet
Varer, som ligge paa Creditoplag fortoldes med den Told,
som var gjeldende, da de indkom, men de, som ligge paa al-
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mindeligt Oplag efter den Tarif, som er gjelbende paa den Tid,

da de udtages.

Kun paa tvende Steder i Sverige, nemlig i SLokholm og
Gothenborg,

er der aabnet

holde Disposition

over deres

de Handlende en Udver til at er
Varer forinden Tolden virkeligt

er erlagt, idet det nemligt er dem tilladt at udtage deres Va

rer fra det almindelige Oplag uden forud at betale Tolden,
naar de endnu have paa Oplag Varer, hvis Værdi overstiger

de flyldige Alfgifter, samt under Mulct af 1 pCt. af Værdien
for hver Dag af te forste 2 Maaneder der udeblives med Be

taling over de forste 8 Dage efter Udtagelsen, inden hvis Ud
lob Afgiften stal erlægges.

Udebliver Betaling over hine 2

Maaneder, sælges de tilbageblevne Varer.

Den egentlige Transithandel i Sverige maa paa Grund

af den derom gjaldende Lovgivning være meget indskrænket*).

Da Gjenudforsten af Varer nemlig i Reglen ikkun kan skee fra
Credit- eller det almindelige Oplag,

men ingen Varer kunne

optages paa disse uden at være specielt angivne, er der i Al
mindelighed ikke aabnet den Handlende nogen Udver til at tran

sitere Varer af ubekjendt Indhold over Sverige.

Saadantkan

kun siee, naar Varerne strap udfores i samme Fartsi, hvori de

ere indkomne,

i hvilket Tilfælde de t Mellemtiden forblive un

der Toldvæsenets Laas, samt naar Varer transitere over Stok-

*) Transitafgiften, der erlægges med 1 pCt.,
naar Varer udfores fra Creditoplaget til
Udlandet eller overføres paa det alminde
lige Oplag, har indbragt
og
Den almindelige Oplagsafgift, der ogsaa
undertiden bliver en Transitafgift, har indVraat
og

1841: 7396 Nd. Beo.
1842: 2597 — —
1841; 20493 — —
1842: 1-2947 — —

Ill
holm til Finland
*)
, da de i saa Tilfælde tor henligge r de
Privates Pakhuse i 3 Maaneder alene under Toldvæsenets Laas
uden i Forveien at være specielt angivne.
Ved noget nærmere at betragte den Oversigt over de vigtigere Toldsatser, som findes vedfoiet dette Skrift, ville de Princi'per, som ligge til Grund for den svenske Toldtarif, tpdeligere fremtrcede. Alle de Con umtionsgjenstande, som udelukkende maa hentes fra Udlandet, fordi Indlandet ifølge de na
turlige climatisie Forhold ikke er istand til at producere saadanne, saasom Sukker, Caffe, Thee, Vim, Tobak, Kryderier,
Sydfrugter o. s. v. ville findes at være meget hoit bcsiattede,
sijondt de i Toldtarifen opforte Positioner for en Deel modi
ficeres derved, at disse Gjenstande næsten alle hore til dem,
der naar de indføres directe fra Produktionsstederne i soenske
Skibe, saaledes som allerede ovenfor bemærket, nyde en Remission af 15 til 33| pCt. af den sædvanlige Indførselstold,
af hvilken Aarsag ogsaa storste Delen af disse Varer kommer
paa den directe Handelsvei. Det Tryk, som de enkelte indenlandffe Industrigrene, der sysselsætte sig med en Forædling af
disse Producter, og for hvilke de altsaa danne de raa Fabrikmaterialier, vilde lide ved denne hole Told, formindskes enten
ved-directe Forbud mod eller ved en endnu hoiere Told paa
disse Varer i forarbeidet Tilstand, saaledes er Indforslen af
raffineret Sukker ganske forbuden, medens forarbeidet Tobak betaler over 100 pCt. saa hoi en Told som det raa. Uagtet
Forbruget i Indlandet af disse fremmede Consumtionsgjenstande
ikke er stort
),
**
er dog omtrent 50 pCt. af hele Belobet af Ind
førselstolden indkommen af hine Artikler.
*) Cfr. Kundgjorelse af Site Marts 1832.

*■•') Ester Ind forsten i 1842 er pr. Individ af Folkemængden i 1839
(3,109000 Mennesker) forbrugt aarlig:
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Forholds vris noget lavere, stjondt i og for sig hore, ere
Toldafgifterne af saadanne Consumtionsgjenstande, som kunne

produceres og virkeligt for største Delen frembringes i Indlan
det, saasom Korn, Smor, Ost, Kjod, Talg, Kreaturer o. s. v.
Medens Besiatningen af de Gjenstande, som hore til den forste

Classe, egentlig er af en reen finantsiel Natur og kun synes at

finde sin regulerende Norm i Folkets Evner til at bære Afgrfterne og i det Forhold, som finder Sted mellem Oppeborselsomkostm'ngerne og Indtægterne af Tolden af disse Varer, idet

de forste, naar Controllen med den ulovlige Handel flal være

betryggende, let stige i en for hurtig Proportion i Sammen

ligning med de sidste, faa gjore allerede andre Betragtninger
end disse sig gjeldende med Hensyn til den anden Classe af
Consumtionsgjenstande, idet Tolden paa disse tillige fremtræ
der som en Beskyttelse for det indenlandske Agerbrug.

Naar

det paa den ene Side betænkes, at Sverige er et Land, hvis
Jndvaanere for en stor Deel af Naturen ere anviste til andre
Virksomhedsgrene end Agerbruget og i en stor Deel af Landet
ikke kunne og neppe nogensinde ville kunne komme til at pro

ducere de til eget Behov fornødne Agerdyrkningsproducter, og
det altsaa for disse bliver af yderste Vigtighed, at Adgangen til
andetsteds fra at erholde dem bliver dem lettet faa meget som
muligt for at de kunne sættes istand til saa meget desto bedre
at udvikle deres egentlige Næringsveje, og naar paa den an
den Side de naturlige Forhold i en anden stor Deel af Lan

det ere lige saa gunstige for Agerbruget som i Nabolandene,

Raasukker
Tobak, raa
Cigarrer .
Caffe...
Thec . . .
Viin . . .

4,8 svensk S = 4,0
1,2 —
- — 1,02
0,21 Stkr.
2,0 svensk Ä — 1,70
o,oi —
- = 0,0085
0,40 Potter.

A d. V.
- —

-

—
—
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med hvilke Indlandet i denne Henseende kan komme til at concurrere,

saa synes det ikke at kunne billiges, at man har un

Disse tabe

derstøttet det indenlandske Agerbrug ved hore Toldsatser.

imidlertid en Deel af deres Betydning ved de særlige Trakta

ter, som Sverige har afsluttet med sin gamle Provinds Fin
land,

fra hvilken det forsynes med storfte Delen af de Ager-

brugsproducter, som det

behover

at indføre fra Udlandet og

som r'ndgaae mod langt lavere Toldafgifter end de,

som lig

nende Varer have at betale, naar de komme fra andre frem

mede Lande*).

Det er denne Omstændighed t Forbindelse med

Agerbrugets Udvikling i Sverige til et saadant Standpunkt, at
Landet i Reglen

er i Stand til at producere

den

Mængde

Agerdyrkningsproducter, som er fornoden til Jndvaanernes Un

derholdning,

som foraarsager, at Belobet af Indførselstolden

af de til denne Classe. af Consumtionsgjenstande horende Va

rer i Gjennemsm't af Aarene

1841

og

42,

der

t det Hele

have været heldige Kornaar, kun har udgjort 14/2 pCt. af hele

Indførselstoldens Velob.

Vendes Betragtningen derefter til den Classe af Gjen-

*) Ifolge Traktaten med Rusland og Finland af 24de Aug. 1838,
som udløber med 1844, er Tolden for Varer fra Finland:

Indtil Iste Z1842,
1843
Januar
1842.
0g 44.

Almindelig
Told for
flnbrcj
Lande.

S mor, 1 L u> 26 ß 8 r. » Rd. 32 /? 2 Rd. 24
Kjsd, 1 tun. 3 Rd. 8/3- 3 — 32 - 6 — 32
Flest, 1 LÄ-. — 21 - - ,, — 32 - ) — 16
Nug, 1 tun... „ — 32 - - U — 32 - i — 16

ß
-

-

Af Smor har Sverige modtaget fra Udlandet i
1841: 80,015 LÄ, deraf fra Finland 79,950.
1842: 61,054 — —
—
60,989.
Danmarks industrielle Forhold.

II.

8
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stande, som fornemmeligt indfores for at tjene som raat Ma

terial for dm industrielle Virksomhed og enten indkomme

gan-

sie uforarbejdede eller kun forvandlede til Halvfabrikata, da finderman t Toldtarifen flere af disse Artikler ganske frie for Jnd-

forselstold, navnligt saadanne, om hvis Production i Indlan
det der paa Grund

af de naturlige klimatiske Forhold neppe

kan være Tale, saasom Bomuld og Silke, medens de fleste ere

belagte med en lav Tolv og der kun findes et eneste Jndforselsforbud af Betydenhed, nemlig det, som hviler paa Smede
jern og som ovenfor er nærmere omhandlct.

Der findes dog

i denne Classe af Varer tvende, der ere af særdeles Vigtighed

for den indenlandske Industri, nemlig Uld og Bomulvsgarn, as
hvilke den forste til Fordeel for den indenlandske finere Uldproduction, og den anden for at beskytte de indenlandske Bomuldsspin-

derier ere belagte med Afgifter,

som ikke synes at staae i det

rette Forhold til dem, som ellers hvile paa de Gjenstande, der
hore til denne Classe,
for det Hele.

og som ikke kunne ansees for gavnlige

Jndforflen af nogle af de her omhandlede Gjen

stande, saasom af Uld, Huder og Skind, Bomuldsgarn vg Steenkul, har i de senere Aar været betydelig, og Tolden af de væ

sentlige

af samtlige til denne Classe horende Artikler har i

Gjennemsm't af Aarene 1841 og 42 udgjort 14,4 pCt. af den
hele Indførselstold.

Det er Lmidlertiv

især Toldsatserne for den sidste Classe

af Gjenstande eller for de egentlige Jndustriproducter, som ere

bestemte paa en Maade, der ikke kan billiges, naar Sagen be

tragtes fra et almindeligere Standpunet.

en stor Mængde Forbud

Man træffer her paa

saavel for uldne og linnede som sor

Bomulds- og Silkevarer, og hvor der ikke er Forbud, er Tol
den bestemt til et saa hort Beleb,

virke som et Forbud.

igjennem

en

at den ofte kommer til at

Det er ved dette System,

at Sverige

Række af Aar har stræbt at befordre den inden-
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landske industrielle Virksomheds Udvikling, men man synes ikke
tilstrækkeligt at have betænkt, at et saadant prohibitivt System,
naar det stal have ret Betydning, maa understøttes af en streng

og fuldstændig Bevogtning af Grændserne; thi i samme For
hold, som Tolden forhores og Forbudene mangfoldiggjores, sti
ger Fristelsen til at smugle, og naar den ulovlige Handel har
naaet en saadan Sikkerhed, som det almindeligt paastaaes at

ben har i Sverige, hvor man ikke alene offentlig og uden Sky
frembyder forbudne fremmede Varer til Salg i aabne Boutik-

ker t selve Hovedstaden, og hvor man mod en Præmie af 12
å 15 pCt. stal kunne erholde saadanne leverede midt inde i
Landet, saa synes det klart, at de administrative Forholdsregler
kun lidet ere istand til at haandhæve Lovens Forskrifter,
samt at dette maa være det bedste Beviis for, at de have Uret,
som paastaae, at Forbudene vel ikke i og for sig behoves for
at bestytte den indre Industri, idet Concurrencen mellem de ia-

denlandske Fabrikanter allerede har trykket Priserne paa deres
Varer saa lavt ued, at eu moderat Told vilde være tilstrække
lig til at æqvivalere Forfljellen mellem dem og de Priser, hvor
for lignende fremmede Varer sælges, men at Forbudene ere de
sikkreste Midler til nogenlunde at controllere Indførslen fra Ud
landet, der uden disse flulde stige til en for Landets hele ma
terielle Forfatnnrg farlig Holde.

Dette Parti kan vel have

Ret i sin forste Paastand, men sikkert ikke i den sidste. Det
vil forhaabentlig ogsaa være blevet klart for den, som har fulgt
den foregaaende Udvikling, at stjondt den industrielle Virksom
hed i Sverige ullderstottes af mange gunstige Forhold saavel

fra Naturens som Folkecharacterens Side, og fljondt den er af

en væsentlig Betydning for
Form, saa synes dog netop
tydeligt at bære Vidne om,
vikle sig paa disse naturlige

Landet allerede t sin nærværende
den hele Skikkelse, som den har,
at den ikke har faaet Lov frit at udFundamenter. Den fremtræder
8*
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nemlig forhold Ums stærkest udviklet i de enkelte Retninger, hvor
den især har været understøttet af Regjeringens Foranftaltm'n.

ger, medens andre tilsvarende Retninger ikke ere komne med.
Jo mere man vil erkjende Betydningen af hvad der er udviklet
i forste Deel af dette Skrift om den nor'e Forbindelse, som
finder Sted mellem et Lands forskjellige Industrigrene og disse
samt Landets og Folkets hele materielle og intellectuelle Ud
vikling, desto villigere vil man være til at indrømme det mindre Heldige i den Skikkelse, som den svenske Industri har faaet.

Det synes saaledes, for her at tydeliggjore Tanken ved et Erempel, unaturligt at anvende store Opoffrelser for at fremme
den indenlandske Silkesabrikation, saalænge de skjonne Kun
ster og Smagen, der gjore sig væsentlig gjeldende ved denne
Industri, ikke have naaet en hoiere Udvikling end i Sverige,
saalænge man endnu neppe engang kan faae tegnet Monstre el

ler forfærdiget finere Vævstole i Landet, og saalænge f. ExForarbejdning af Jern og andre Metaller staaer tilbage. I
de samme Omstændigheder synes man at maatte soge Grun
den til, atvSverige har mange store Fabrikker, medens dets
Haandværksstand endnu staaer paa et lavere Trin, skjondt den
fabrikmæssige Virksomhed ellers naturligst fremgaaer som et
Resultat af en udviklet Haandværksdrift.

Næsten i hele dette Aarhundrede har Bestemmelsen af
Toldtarifen været en Gjenstand. om hvilken der ved enhver
Rigsdag har været ivrigt forhandlet saavel med Hensyn til Po
sitionernes Størrelse som med Hensyn til Sporgsmaalet om,
hvorvidt Kongens eller Stændernes Ret til uafhængigt af hm-

anden at bestemme Tolden ifolge Grundlovene gaaer, og Han
delssystemet er ofte brugt som et politifl Lokke- eller Skrækkemiddel, hvilket har havt til Folge, at Motiverne til dets Bestem
melse ofte synes at være hentede fra ganske andre Hensyn end
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fra dem, som fremkaldes ved Landets almindelige materielle
Vel.
Uagtet de mange bestaaende Indførselsforbud har Belo
bet af den Told, som ved Jndgaaende er erlagt af de Gjenstande, der hore til den her omhandlede Classe, t Gjennemsm't
af Aarene 1841 og 42 udgjort over 21 pCt. af den hele Ind
førselstolds samlede Belob.
Skibsafgifterne (Lastepenge) erlægges nu siden 1842 med
12 /? Beo. pr. Læst
*)
af svenske Fartoier og, forsaavidt et
særlige Tractater bestemme det paa en anden Maade, med
36 ß Beo. af alle fremmede Fartoier, hvilken Afgift betales
baade ved Ind- og Udgaaende, dog saaledes, at naar et svensk
eller med samme lige berettiget fremmed Fartoi i Aarets Lob
gjor siere Nerser mellem Indlandet og fremmede Steder, erlæg
ges Lastepengene ved Udgaaende alene for den forste Reise og
ved Jndgaaende kun naar Fartoiet er lastet. Denne sidstnævnte
Lettelse gjaldt indtil 1842 kun for Reiser t samme Tolddistrict,
hvorfor Lastepengerre have indbragt et meget mindre Belob i
1842 end i de foregaaende Aar.
I Forbindelse med Indførselstolden erlægges en egen saakaldet Convoiafgifl
)
**
med 10 pCt. af Indførselstoldens Be
lob, hvilken anvendes til Foranstaltninger til Handelens og Sø
fartens Fremme, saasom Kanal)
***
og Havneanlæg, Lonning
af Consuler, Udrustning af Flaadens Skibe til Erpeditioner til
Handelens Beflyttelfe o. s. v. Uagtet dette Fond er underlagt en
særegen Bestyrelse og ikke betragtet som henhorende under Stænder
nes Bevillingsret paa samme Maade som de ovrige Toldafgifter
*) 1 dansk Commercelæst — 1,06 svenske.
**) Forordningen af 19de Juni 1835 og Toldtarifen af 23de October
1841.

***) Den i 1814 fuldendte Ombygning as Trollhættakanalens Sluserer
for største Delen fremmet ved dette Fonds Midler.
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er den dog her regnet med til Indførselstolden, da den for
Aberne ganske bærer samme Characteer som him Told.
Endvidere oppebæres af Toldembedsmændene i Forbindelse med Vare- og Skibsafgifterne en Afgift, hvis Belob an

vendes til Fyr- og Somcerkevæsenets Underholdning. Uagtet
denne Afgift i Sverige forsaavidt har en anden Characteer end

i Norge og Danmark, at dens fulde Belob anvendes udeluk
kende til de Foranstaltninger, til hvis Fremme den nærmest be
tales, og den altsaa ikke giver noget Overskud til Bestridelse af
de almindelige Statsudgifter, er den dog for Analogiens Skyld
med hine tvende Stater her regnet med under Toldafgifterne.
Idet her gives en Udsigt over det Belob, som de forsijellige omhandlede Afgifter have indbragt t 1841 og 42, vil
det blot være fornødent endvidere at bemærke, at der under disse
er optaget 100000 Nd. Bco., som omtrent udgjore Belobet as
de Procenter, som i hine tvende Aar ere oppebaarne af Em-

bedsmændene som en Deel af deres Lønninger umiddelbart af
de Handlende, og som altsaa for disse have baaret samme Cha
racteer som de ovrige her omhandlede Afgifter, medens deres
Belob dog ikke er indgaaet i Statskassen.

Disse Procenter

oppebæres imidlertid ikke længere, og Embedsmandene ere ved
Tillæg til deres Lønninger holdte skadesløse for Tabet af disse
uvisse Indtægter. Belobet as de omhandlede Afgifter har ud
gjort:
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1842.

1841.

Indførselstold, Afgift til
Handelsfonden og Procentertil Embedsmandene 3,835746 Rd. Bco. 4,1968O3Rd.Bco.
210238 -----334245 —
Udførselstold . . .
69880 -----72979 —
Fyrpenge...........
68591 -----83733 —
Lastepenge ....
2507 -----7396 —
Transitafgift. . .
12947
-----20493
—
Oplagsrecogm'tion
Tilsammen: 4,354592 Rd.Beo. 4,560966 Rd. Bco.

Af dette hele Belob har altsaa Udførselstolden i hine tvende
Aar kun udgjort respective 7,7 pCt. og 4,6 pCt. Oppeborselsomkostnmgerne have udgjort i
1841 — 668267 Rd. og
i 1842 — 721425 —,
hvorunder ere medregnede de Belob, som af Embedsmandene
ere oppebaarne umiddelbart af de Handlende som Procenter, og
de have altsaa kun belobet sig til resp. 15,3 yg 15,8 pCt. af
den hele oppebaarne Sum. Dette ringe Belob kan kun forklares
af den i det Hele knappe Lonning, som ydes Toldvæsenets Embedsntænb*), især de underordnede, af den utilstrækkelige Bevogtning af
*) Som Erempel paa Lønninger sial her anføres nogle:
Sotoldinspectionen i Stokholm:
Znspecteuren......... 1945 Rd. Bco.
Controllern........... 1580 — —
Betjente................ 218 a 236Rd.
Npkjsbing Stad:
Jnspectenr... 714 Rd. 32 l?.
Opsynsmand .... 350 —
» -

Betjente................ 179 —
» Helsingborg Stad:
Forvalter..... I486 — og 1 pCt. af Intraderne.
Controlleur........... 930 — « ß.

Betjent.................. 233 —

i-

-
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K ysterne, som finder S ted, og deraf, at Com munerne selv for

største D elen m aa bestride U dgifterne til V edligeholdelsen af
B ygninger o. s. v.

A f hine Sum m er er nem lig alene til Løn 

ninger og Pensioner anvendte i 1841 595780 R d. og i 1842

630500 R d., til øvrige U dgifter altsaa kun resp. 72487 R d.
og 90925 R d.
Indførselstolden fordeler sig saaledes paa de ovenfor om handlede Etasser af Jm portgjenstande:
1841.

Procent.
1842.
Procent.
1ste C lasse 1,960000 R d. 51A 1,987000 R d. 47,5.
2den —
571000 — 14,8.
572000 — 13,7.
3die —
519000 — 13,5.
638000 — 15,5.
4de
—
785746 — 20,4.
999803 — 23, -X

3,835746 R d.

4,196803 R d.

U den her at gaae ind paa en næ rm ere U ndersøgelse af det
hele svensie Beskatningssystem kunde det dog være af Interesse
at vide, i hvilket Forhold Toldens B elob staaer til det hele

Skattebidrag, som ydes af Lanvet, m en allerede dette har sær 
egne V anskeligheder paa G rund af den Form , hvorunder Skat-

terne erlægges og Regnskaberne asfattes.

En væsentlig D eel

af hine betales endnu in natura, og m ange af disse optages

ikke i Statsregnsiaberne, fordi

de præsteres um iddelbart a

Iderne til dem , som siulle lonnes derved; saaledes kom m er storste

D elen af B idragene til A rm eens U nderholdning siet ikke til at

frem træde i hine O versigter, ligesom paa den anden Side flere
Præ stationer betragtes som liggende ganske uden for Stæ nder-,

nes C ontrol og om handles derfor heller ikke i Regnskaberne,
hvilket navnligt er Tilfæ ldet m ed B elobet af de om handlede A f 
gifter til H andels- og

Sofartsfonden og m ed Fyrpengene*).

') Efter B udgettet pro 1842 — 44, udgjorde B elobet af sam tlige Znd-
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Efter Budgetet for de seneste Aar kunne imidlertid Statsaf
gifterne anflaaes til 18,700000 Nd. Bco., i hvilken Calcul de
her omhandlede Told- og Skibsafgifter ere optagne med ct
Belob af 3,410000 Nd., altsaa et mindre Belob end dervirkeligt er indkommet, og de udgjore altsaa ester denne Caleul
circa 17 pCt. af samtlige Statsafgifter, eller naar Bidragene
til Gejstlighedens Underholdning, Fattigforsorgelse o. s. v., som
i Reglen ikke regnes med til de egentlige Skatter, fradrages,
næsten 25 pCt. af den samlede Indtægt.
Af det ovenfor Ansorte vil det allerede være blevet klart,
hvilke de Varer ere, som udgjore Sveriges vigtigste Jmportog Exportgjenstande. Den storste Sum maa Landet aarligt Le
tale til Udlandet for fremmede Consumtionsgjenstande, som ikke
kunne produceres t Indlandet, og Indførslen af disse Gjenstande,
navnligt af Sukker og Caffe, er betydeligt tiltagen t de senere
Aar. Endvidere behoves, en Tilforsel af faadanne fremmede
Consumtionsgjenstande, i hvis Production Indlandet deeltager,
navnligt Producter af Qvægavlen, saasom Kjod, Flest, Ost,
Smor og Talg samt Fifl. Den mdenlandffe Industri fordrer
Tilforsel saavel af saadanne raae Materialrer, som ikke kunne
frembringes i Indlandet, saasom Bomuld, Steenkul o. fl,, som
tcegter efter den saakaldte Rigsstat aarligt -. 10,742880 Rd. Bco.
De Præstationer, som umiddelbart pdes til
Armeens Underholdning, ere vurderede til.. 2,522550 — —
Afgift til Handelsfouden og Fprpenge anflaaes til circa
420000 — —

1-3,695430 Rd. Seth
eller omtrent 13,700000 — —
Til Gejstlighedens Underholdning, Skjutshold, Fattigforsorgelse o. s. v.
5,000000 — —
18,700000 Nd. Bco.

Cfr. Rikets standers riksstat, svensk forfattningssamling 1841
Nr. 46. A. v. Hartmannsdorff om svenska statsværkels tillgångar och behof under åren 1810—45.
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af saadanne,

t hvis

Production Indlandet tildeels deeltager,

saasom Uld, Huder og Skind, Olie, Garn o. s. v.

Endelig

gaae betydelige Summer ud af Riget til Indkjob af Zndustri-

saavel rene

producter,

Rodvendighedsartiker

som

Luxusgjen-

stande, og almindelig er Klagen over den stigende Indførsel af
disse sidste.

De vigtigste Producter,

hvormed Sverige betaler disse

Varer, ere Frembringelserne af Bjergene og Skovene.
alle Erportartikler er ingen vigtigere end Jernet,

Blandt

men det er

allerede ovenfor vrist, at Handelen med denne Artikel i de se
nere Aar har været i en sygnende Tilstand,

medens det Mod

satte har været Tilfældet mev Trælasthandelen.

En Deel as

Sveriges Skovproducter udgaae i forædlet Tilstand som Tjære,
Staver og Gavntommer, men den langt storre Mængde blot som
Bræder, Bjelker o. s. v.

Blandt Bjergværksproducterne er

foruden Jern især Staal og Kobber af Vigtighed, ligesom der

cxporteres lidet Bly, Brunsteen,

Cobolt samt Allun.

flen af Agerbrugsproducter ligesom

Udfor-

af egentlige Industripro-

ducter cr, saaledes som det er vrist i det Foregaaende, ubety
delig.

De Lande, med hvilke Sverige har sit vigtigste Handelsere foruden Danmark og Norge,

samqvem,

hvilke Forholdene længere hen i

med Hensyn til

dette Skrift ville blive under

kastede en nærmere Betragtning, Finland, Rusland, Preussen,

Lübek,

England,

Frankrig,

Nordamerika

og

Brasilien.

Fra

Rusland og Finland forsynes Sverige med Smor, Kjod, Talg,

Huder og Skind, Hamp og Tran og udforer dertil noget Jern
og Staal,

Tobak,

raffineret Sukker, Allun o. fl.; fra Preus

sen indføres især Manufacturvarer og der udfores dertil Jern og

Kobber;

fra Lübek hentes Jndustriproducter og Colonialvarer,

der vel for en Deel salareres med indenlandske Producter men
for storste Delen med ædle Metaller;

fra

England

indføres
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B omulds garn og andre Industriprodukter, og der udfores dertil
Jern, Træ, Tjære, lidt Korn o. s. v., og de samme Gjenstande ere de væsentligste i Omsætningen med Frankrig; fra
Nordamerika indføres Tobak, Bomuld, Riis o. s. v. og Hovederportgjenstanden er Jern; fra Sydamerika r'ndgaaer især
Sukker, Caffe og Huder og dertil fores noget Jern og Træ,
men Sverige maa for største Delen betale sine Jndkjob her
med Mynt.
Efter den af det svenske Commerce-Collegium opgjorte Beregm'ng, der er udfort ved at calculere de ind- og udforte Va
rers Priis paa de udenlandske Markeder efter de af de svenske
Consuler meddeelte Beretninger herom, har Værdien af de
fra og til Sverige forte Varer, de ædle Metaller ikke medregnede, udgjort:
Indforsel.
Udførsel.
1835: 14,842822 Rd. 18,414841 Nd.
1836: 15,536890 — 18,555880 —
1837: 16,456080
16,640510 —
1838: 19,4989'22
19,637171 1839: 17,94*2170
20,984570 —
1840: 17,142906
20,347300 —
1841: 19,797031
21,008908 — '
1842: 19,506983
18,134806 —
Det er imidlertid aabenbart, uden at det behover her nærmere at udvikles, at en saadan Beregning kun kan have en re
lativ Værdi, for saavibt som den kan tjene som et Middel til
nogenlunde at sammenligne Størrelsen af Handelsomsætningerne
i de forskjellr'ge Aar, men at den ingenlunde bor ansees som en
paalidelig Maalestok for denS absolute Størrelse. Det fremgaaer saaledes af denne Oversigt, at Vareomsætm'ngen har
været t betydelig Tilvært, og at Udforslen i det Hele sy
nes at have oversteget Indførslen, medens dette dog ikke
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har været Tilfældet t det sidste Aar, hvilket FactumS Rigtig
hed vil blive tydeligere af te folgende Betragtninger.
For imidlertid nogenlunde at bedsmme Handelsomsætm'ngens Størrelse bor Udbyttet af Skibsfarten, saavel den
paa Indlandet som den, ter alene drives imellem fremmede
Havne, tages med i Betragtning. Sverige driver den største
Deel af sin udenlandske Handel med indenlandske Skibe, saalcdes t
1842.

1841,
Læster.

L cesrer.

ankom til Sve
rige fra Udlandet 5120 Skibe å 195407. 5350 Skibe å 184498.
afgik dertil. . . 4880 — - 198085. 4954 ----- 185820.
Tilsammen: 10OOO Skibe s 393492. 10304Skiben370318.
hvoraf svenste . 6689 — - 206006. 6514 ----- 197340.
Procent af hele
Antallet . . . 67,8pCt. — - 52,Mt. 63,2pCt. — - 57,i.
Aarsagen, hvorfor Forholdet efter Fartoiernes Antal stiller
sig gunstigere for Sverige end ester Drægtigheden er, at der i
hines Tal ere indbefattede en Deel mindre Baade, som fare
mellem Sverige og Nabolandene, især Danmark, og hvoraf den
overvejende Deel ere svenste. Det er overhovedet især i Byg
ningen af og Farten med mindre Fartoier at Svenskerne ud
mærke sig fremfor deres nordisie Naboer; saadanne mindre Fartoicr bygges overalt paa Kysterne af Landmændene selv, bemandes simpelt og gaae for storste Delen uassurerede, saa at
de udfore deres Farter overmaade billigt. Skjondt man i
Sverige ogsaa bygger storre Fartoier forholdsviis billigt og t
den senere Tid godt, kunne dog Svenskerne endnu neppe concurrere med deres Naboer i Farten med saadanne, og en stor Deel
finske og navnligt norske Skibe fare endnu paa Fragt paa Sve
rige, saaledes at den hele Skibsfart paa dette Land ester Læ-

125
stetallet af de ankommende og afgaaende Fartsier falder med
noget over Halvdelen paa Indlandet, med een Fjerdedeel paa
Norge, een Ottendedeel paa Finland og med een Ottendedeel
paa andre fremmede Lande.
Tager man Hensyn til de ind- og udforte Varers Værdi,
da viser det sig at i 1842 skete
64 g pCt. af Indførslen i svenffe Skibe.
9ß —
—
i norske
—

200- —
—
i Fartoier fra^ Varernes Stamland.
4A —
—
i andre fremmede Fartoier.
Udforflen falder paa de anførte Classer af Fartoier med
resp. 67i pCt., 6 pCt., 23z pCt. og 1Z pCt. De øvrige
ind- og udforte Varer ere gaaede ad Landvejen fra og til
Sverige.
For nogenlunde at oversee Størrelsen af Sveriges Skibs
fart maa der ogsaa tages Hensyn til den Fragtfart, som dri
ves med svenfie Fartoier mellem fremmede Lande, og hvis
Størrelse det vel ikke er muligt nøjagtigt at angive, men til
hvis Betydning man dog nogenlunde' kan flutte sig af de af de
svenffe Corrsuler i Udlandet indsendte Rapporter, ifølge hvilke
der fra de Steder, hvor saadanne Handelsagenter sindes an
satte, afgik til andre fremmede Steder i
1840: 763 svenfle Fartoier med Ladning å 45690 Læster.
1841:789
- 53736 1842: ,704
—
—
- 48834 — *)
Denne Fart er især dreven paa Nord- og Sydamerika,
Middelhavet og Levanten, England, Frankrig og tildeels Dan
mark, Norge samt Landene omkring Dstersoen. De for Fragt
farten i Almindelighed færdeles heldige Eonjuncturer t Aarene
*) I et nyligt udkommet Skrift om Sveriges Handelsforhold (en blick
på handels- oeh penninge-sällningen i Sverige 1844) er Udbyttet
af Fragtfarten anflaaet til 61 Rd. Bco. pr. Læst, attsaa for hine
8 Aar til resp. 2780000 Rd., 3,270000 og 2,970000 Rd. Bco.
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1840 og 41 ligesom de mindre heldige Forhold r 1842 vise
sig ogsaa i de anførte Talstørrelser, uden at de antyde nogen
for Sverige fortrinsvris ugunstig Omstændighed men kun dette
Lands Deeltagelse i de almindelige Handelsconjuncturer.
Der har i de senere Aar i Sveriges Handel vrist sig
Omstændigheder, som have opvakt de alvorligste Bekymringer
hos Mange, der have troet deri at see Tegn paa, at Laudet
gik sin Ddelceggelse imode. Landet har nemlig ikke været istand
til med Barer at betale sine Jndkjob af fremmede Producter,
men under Coursens Stigen ere Sedlerne udverlede mod Selv
i Rigets Bank, og dette er vandret til Ublandet; alene fra 1840
er Bankens Seddelmasse formindsket med omtrent 8 Millioner
Rgdlr. Bco., og om end herfra drages 4 Mill. Rgdlr., der
udgjore Belobet af de i Finland tidligere circulerende paa den
svenske Bank funderede Sedler, som i hine Aar ere inddragne,
og om end en Deel af denne Formindskelse hidrører fra, at
Banken ikke har sat de ved sine Operationer indvundne-Capitaler t Omlob, saaledes at de inddragne Summer ikke ere gaaede
tabte for Landet, saa bliver dog en Formindskelse af 3 a 4
Mill. Rgdlr. Bco. tilbage, som hidrorer fra at Landet til
deels har maattet betale sine udenlandste Jndkjob med Mynt
istedetfor med Varer. Man maa vistnok ansee den i Sverige
hos mange, endog ellers intelligente, Mænd herskende Frygt
for, at denne Udsorsel af Solv sial vedblive og tilsidft udtomme
Bankens Fond, for overdreven, idet en Indskrænkning af den
circulerende Seddelmasse naturligviis cfterhaanden maa bringe
den i det rette Forhold til Omsætningernes Størrelse, hvoraf
Coursens Falden maa blive en Folge, saa at en Udtømmelse
af Bankens Fond ikke kan tænkes at finde Sted uden en com
plet Udtømmelse af hele Nationens disponible Capital, og at
en saadan fiulde sinde Sted er utænkeligt, da en permanent
Underbalance ligesaa lidt kan sinde Sted i en Nations som t
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en enkelt Mands Handelsomsætning. Imidlertid kan det dog
ikke nægtes, at de Forhold i Handelen, af hvilke den stedfundne
Solvexport har været en Folge og hvorom den bærer Vidne,
ere sørgelige for Landet og opfordre til alvorligt at tænke paa
Midler til at modarbeide dem. Den pludselige Reduction af
den circulerende Seddelmasse, maa desuden, endog ganfle afseet
fra om denne i og for sig kan ansees for tilstrækkelig stor for
Landets Behov eller ikke, frembringe saadanne fordærvelige Omvæltm'nger t de private Gjeldsforhold, under hvilke det 'bliver
saare vanfleligt for Producenterne, hvis Varer i Indlandet som
en Folge as disse Forhold falde i Pr lis, medens de vanfleligt
finde Afsætning i Udlandet, at opfylde de Forpligtelser, som de
i Tillid til ganffe andre Forholds Bestaaen have paadraget sig.
Det er ikke paafaldende, at disse Omstændigheder i Forbindelse
med en mindre hensigtsmæssig Credit- og Handelslovgivning
have frembragt en fordærvelig Slappelse og Modloshed i mange
Retninger,
Det maa vel ligge udenfor dette Skrifts Plan at give en
fuldstændig Udvikling af disse forviklede Credit- og Pengeforholo, men det turde dog være nødvendigt for nogenlunde at
fuldstændr'ggjore det Billede af Landets Tilstand, som her skulde
udkastes, kortelig at antyde Aarsagerne til de omhandlede Phcenomener.

Sverige er ikke noget Land, som har Mange, der ere i
Besiddelse af store rorlige Capitaler, som anvendes i Handelsveien. Hos alle Pengemand viser sig en afgjort fremtrædende
Bestræbelse efter at komme r Besiddelse af faste Eiendomme,
det være sig Jordegods, Fabrikker i Forbindelse med saadant,
eller anden lignende Besiddelse. De disponible Capitaler komme
derved til at staae fast og ved enhver mdtrædende mindre hel
dig Conjunctur, blive de, som ellers andetsteds i Eg en stab af
Bankiers under saadanne Omstændigheder ved deres rorlige
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Capitaler holde Fabrikanter og Landeiendomsbesiddere oprette,
nodte til at kappes med disse om at faae Laan og Understøt
telse af de offentlige Credit- og Laaneanstalter. Det er under
saadarme Omstændigheder især disse, paa hvilke Landet flal stole,
og naar de paa den ene Side ere mindre godt administrerede
og organiserede og paa den anden Side stotte sig til en mangelfuld Creditlovgivnmg, saa bliver deres Virkning utilstrække
lig til at hindre voldsomme Omvæltninger selv under mindre
gjemrcmgn'bende Uheld i Handelen. Som den vigtigste af alle
disse Creditanstalter maa nævnes Rigets Bank, der er en Na
tionen tilhorende Rigsbank, funderet paa et metallisk Fond, som
ikke maa være ringere end 2 Mill. Solvspeer'es, og med Ret
til at udstede Sedler, dog saaledes, at disses Belob aldrig over
stiger 2^ Gang Bankens Solvbeholvm'ng og at de skulle r'nd*)
loses
efter en fast Cours af 128 s. Bco. eller 2j Rd. Bco.
pr. Solvspecies. Banken staaer alene under Rigets Stænders
Direction og Control og er uafhængig af Negjeringen; Besty
relsen af dens Forretninger ledes af Fuldmægtige, 3 af hver af
de 4 Nigsstænder, ester det af disse udkastede Reglement. Ved
hver Rigsdag tages Bestemmelse om Bankens Virksomhed og
dens Fonds Anvendelse indtil næste Rigsdag. Bankens Hovedformaal er at virke som Seddelbank og at staffe den circulerende Seddelmasse Credit, men den virker ogsaa som LaaneDisconto- og Depositobank
).
**
I Forbindelse med Hovedban
ken staae 2de Laanecontoirer i Gothenborg og Malmo.
Vel
faaer Banken ved sin hele Indretning en stor Fasthed, men ta
ber ogsaa netop derved en Deel af den Bevægelighed t sine
Operationer, som er en nødvendig Betingelse for den heldige
*) Solvudverlingen begyndte lste Octbr, 1834, og Sedlerne ere siden

prompte indloste paa Anfordring.

**) Cfr. Reglemente för forvaltningen af Sveriges rikes standers
bank. Rigsdagen 1840 — 41.
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Virkning af et saadant Institut.

Allerede den oberste Bestyrelse

er sammensat paa en Maade, som gjor det betænkeligt at give
den den fornødne Frihed, idet det neppe er at vente, at man

i Bonde- og Præstestanden kan sinde Medlemmer, som ere ret
kyndige i Bank- og Pengeforretninger. Kun Bestyrelsens Sam
mensætning gjor det nogenlunde undflyldeligt, at Nigsstænderne

ved de Jnstrurer og Reglementer, hvorved de bestemme Besty

relsens Virksomhed, t hor Grad indskrænke dens Frihed. Det
bliver saaledes forud fastsat, hvor store Summer, der maa an
vendes i enhver af de Retninger, hvori Banken overhovedet
virker, hvor store Laan der maa gives til enkelt Mand o. s. v.
En Folge heraf er det ogsaa, at man finder den storste Deel
af Bankens Midler udlaante i faste Ejendomme, hvorved de
have tabt en Deel af den rorlige Characteer, som de burde

bevare, medens f. Er. den egentlige Discontering af Verler i
den Betydning, hvori denne ellers iværksættes af andre Ban

ker til Handelens Lettelse, næsten flet ikke finder Sted, thi
stjondt der vel ester Bankreglemcntet er udsat en vis Sum her
til, kan denne kun lidet benyttes efter sin Bestemmelse, da Ban
ken ikke befatter ftg med at inddrive Vexler hos Udstederen, og

Laaneren altsaa forinden Forfaldstiden maa ftaffe Penge for
at kunne indløse sin pantsatte Verel hos Banken og byde den
til Indlosning paa Forfaldsdagen.

Bankens Status ved Slutningen af de 4 sidstforlobne Aar

var saaledes:

Danmarks industrielle Forhold.

II. ■

$)
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Papirer, saasom Vrugspatronernes Hypothekskasseoblrgatroner,
Trollhættakanalcompagmets Sedler o. fl., men de forste ere for

største Delen i Udlcendingers Hænder, og de sidste udgjore t det

Hele kun et Par Millioner Rgldr. og forekommer sjeldent til
noget storre Belob t den almindelige Handel, medens Landet
ganske savner Statsobligationer, Bankactier og deslige Papirer,
som f. Ex. hos os tjene som et vigtigt Middel til at letle
ftorre Omsætninger
*),
og medens en stor Deel af Landets vig
tigste Næringsveje (Tommerhandel og Jernhaandten'ng) ere af
en saadan Beskaffenhed, at Omsætningerne kun siee langtsomt
og følgelig netop fordre en forholdsvirs større Omsætm'ngscapital. Hertil kommer som et særdeles væsentligt Moment, at
Vexler ikke benyttes til Omsætningen i en saadan Udstrækning
t Sverige som i de fleste andre Lande. Banken, som Landets

største og næsten eneste betydelige Bankier, bringer ikke, saaledes
som s. Er. i Danmark og Norge, naar Trangen til Verler
paa Udlandet bliver stor og Coursen som en Folge deraf stiger,

saadanne til Salg paa Pengemarkedet
),
**
og virker saaledes
ikke til at lette Anskaffelsen af dette vigtige Omsætnr'ngsnu'ddel
samt derved til at hindre for store og skadelige Coursfluctuationer og Udverling af Bankens Solo. Indenrigs- eller mdenbyes Verler ere paa den anden Side næsten ukjendte indtil

*) Cfr. En blick på Sveriges handels- och penninge—stätlning. 1844.

S. 86.
**) Bankreglementet (§ 115) giver Bankbestyrelsen Tilladelse til, for at

sætte Banken istand til uden at indskrænke sine Laan eller formind
ste Seddelmassen

den,

at vedligeholde Solvfondens

rette Forhold til

at aabne sig en Credit af indtil 2 Millioner Rgdlr. i Sølv

paa fremmed Sted.

Naar Bankbestyrelsen benyttede dette Middel

til, naar Coursen stiger,

at forhindre, at den drives for hent, ved

at trække Verler paa dette Creditiv

saa vilde den derved
forslen af Sold.

og sælge disse paa Børsen,

for en Deel kunne

have forekommet Ud-
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Navnet, uagtet man*) har en t det Hele hensigtsmæssig Lov
for saadanne; men saalcenge Banken, som ovenfor omtalt, næ
sten ikke bestjæftiger sig med Dr's centering af Verler, og saa-

længe det hele Creditsystem ikke understøttes ved bedre Love end
nu, er det ikke forunderligt at dette vigtige Middel til at lette
den indenlandske Omsætning faære lidet benyttes.
Istedetfor Verler er i den indenlandske Omsætning traadt
et Revers- og Laanesystem**), hvorved paa den ene Side Cre

ditor taber den Lethed og Sikkerhed for sine Fordringer, som
cre nødvendige Betingelser for Handelen og som Vexelretten
ellers giver, og paa den anden Side Debitor ved de Udveie,

som aabnes for ham til at unddrage sig sin Skyldighed til at
betale, bliver mere ligegyldig ved at skyldsætte sig over sin Evne.
Den svenske Creditlovgivm'ng aabner nemlig overhovedet den
uredelige Debitor mangfoldige Udveie til at unddrage sig sine
Forpligtelser, til at dække en svigagtig Fallit, til at skjule sin
sande oeconomiske Stilling for Creditor o. s. v. og altsaa til
at undergrave den almindelige Credit. Især virker den visse

Fordringer tillagte Prioritetsret i Debitors Eiendomme i For
bindelse med Vanskeligheden eller fast Umuligheden for Cre*) Lag for inrikes wexlar af 20de Mai 1835.

* '), 3 Sverige benyttes 2de Arter saakaldte Reverser, nemlig saa. danne, som ere udstedte enten tit Ihændehaveren eller til en vis
Mand eller hans Ordre, og som ikke maae lyde paa længere Tid
end 12 Maaneder og kunne transporteres ved et simpelt Endossenient, men Ihændehaveren faa er ingen Fordring paa Endossenten,
og Fordringen, som desuden ikke kan gjores gjcldende med Verelret, har kun Gyldighed mod Udstederen. Det andet Slags Re
verser ere simple Gjeldsforstrivninger, lydende paa bestemt Mand
og bestemt Tid. De kunne vel transporteres fra Mand til Mand,
men Udstederen kan naturligviis ercipere mod disse Anviisninger,
idet han ikke kan have andre Forpligtelser mod den senere Ihæn
dehaver end mod den første, og der i Mellemværendet mellem denne
og Udstederen kunne findes Forhold, som kunne begrunde eu lov
lig Exception.
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ditvr af i Forvejen at skaffe sig Oplysning om, hvorvidt saa-

danne finde Sted, horst fordærveligt*)
), og man har derfor og**
saa ved Udarbejdelsen af Udkastet til en ny Civillovgivning indseet Nødvendigheden af at tillade Laandtagere ved Indtegning

t faste Ejendomme at begrunde Fordringer, fom have Prioritet
forud for alle saadanne, som grunde sig paa hans personlige

Stilling som Formynder, Forstander for Kirker og Fattigvæsen o. s. v.

Er end saaledes Sveriges oeconomiske Stilling for Dieblikket mislig og af en saadan Natur, at den syneö alvorligt
at opfordre til at gribe Forholdsregler, der grundigt.kunne rette

Manglerne, saa er det dog paa den anden Side trosteligt, at
Aarsagerne til denne Stilling for storste Delen ere af en saadan Natur, at de kunne hæves ved hensigtsmæssige Foranstalt
ninger fra Lovgivningens Side, og at de ikke ere begrundede
i Omstændigheder, som det ligger udenfor Negjermgens Magt
at styre og lede.
*) Disse saakaldte tysta fönnänsrätter ere: a) den Ret, som ten,
der indehaver en Andens Eiendom har til at beholde ten indtil
han nyder Betaling (f. Er. Haandvcerkcre, som have saaet Ma
terial at bearbejde),
b) visse Fordringer efter Cap. 17 § 4 nf
Handelsbalken af 173', saasom Forstrækning til Begravelse, Ho

norar til Læger, Lon iil Tjenestetyende o. s. v. c) visse Fordrin
ger som Folge af Debitors personlige Stilling som Formynder,
Kirkers og Fattighuses Bestyrer o. s. v.
Da det f. Ex. kun fin
des noteret ved den Net, hvor et Bo behandles, hvo der er indsat
som Formynder for de Umyndige, er det næsten umuligt for en
Creditor at erholde Oplysning om, hvorvidt hans Debitor har Umyn
diges Midler under sin Bestyrelse, og i Tilfælde af Fallit gaae

disse Fordringer fremfor andre, d) Adelens Prioritetsrct hos Per
soner , som have været betroet Opkrævning af Afgifter af deres
Bonder (Adelens Privilegier af 16de Octbr. 1723).
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Det

Afsnit.

Roege.
Almindelige Bemærkninger.
^en Deel af den skandinaviske Halvo, som udgjor Kongeriget
Norge, har en Udstrækning af 5,571 geogr. Mill og indta
ges for storste Delen af store Bjergmasser, der t den sydvestlige
Deel af Landet have en næsten nordlig Retning, men fra For
bjerget Stat stryge mere mod Asten indtil de naae den svensie
Grændse, fra hvilken de atter tage omtrent samme Retning som
i Bergens Stift. Det er allerede ovenfor bemærket, at disse
Bjergmasser hælde mod Sydost, og at de Fordele for Landet,
som flyde af denne Hældning, i den sydostlige Deel ogsaa komme
Norge tilgode, medens Hældningen i den nordlige Deel næsten
ganfte falder indenfor dm svenfle Grændse. Den hele vestlige
og nordlige Deel af Landet danner saaledes en sammenhængende
Bjergmasse, der kun cr gjennemstaaren af smale Dale og af
Havbugterne, som strække sig mange Mile ind i Landet, medens
store udstrakte Bjergfletter ligge flere tusinde Fod over Havet,
og f. Ex. mellem Bergens og Aggerhuus Stift have en Ud
strækning af 12 å 18 geogr. Mül i en Horde af 4 å 5000
Fod. Næsten Halvdelen af hele Landets Overflade naaer over
2000 Fod over Havet, medens kun
af Sveriges Fladmdhold

135
ligger hoiere end 2000 Fod over samme. Vel hore Norges
Bjerge i Sammenligning med det sydlige Europas, Asiens eller
Afrikas ikke til de hsieste, idet faa hæve sig 6000 Fod eller
derover, men faa ere de Lande, t hvilke Fjeldmasserne indtage
forhold s vris saa store Strækninger og danne saa sammenhæn
gende Masser som i Norge.
I det Vestenfjeldfle vise Dalene sig som smale Revner
mellem Klipperne og ere her oftest blevne til Fjorde, der fljære
sig ind fra Havet og paa mange Steder forgrene sig i mang
foldige Sidefjorde, der danne Halvøer, hvis Mængde tiltager
jo nordligere man kommer. Denne Adsplittclse af Landet frem
træder endnu fuldstændigere i den Række af Der, som omgiver
næsten hele Kysten og mod Nord er kastet saa langt fra Fast
landet, at der mellem rette og Verne dannes et heelt indre
Hav, der især bliver af Vigtighed ved at tjene som Samlings
plads for utallige Fiskesværme. I det Dstenfjeldsie udvide Da
lene sig derimod mere og antage en ftom Længde, for det
meste i Retningen mod Sydost, idet de lobe parallelt med hin
anden og danne de frugtbareste og bedste Dele af Landet.
Dalenes Retninger bestemme Vanddragenes Lob, og da de
største og videst udstrakte Dale sindes i det Dstenfjeldske, træffer
man ogsaa her de storste Vandlob. Ingen af disse ere imid
lertid seilbare uden paa mindre Strækninger, og skjoudt det ved
Undersøgelser har vrist sig, at de ved Kunst kunde blive det, cr
der dog meget lidet gjort i denne Retning, da Vindingen ikke
synes at staae i Forhold til de Bekostninger, som de dertil
sigtende Foranstaltninger vilde medfore, eftersom de Producter,
som Landet har at transportere paa disse Vandlob, ere saadanne, at de deels have en t Forhold til deres Volumen ringe
Værdi og altsaa ikke kunne bære store Transportomkostninger,
og deels allerede kunne flaffes frem paa Vandlobene i disses
nuværende Tilstand uden betydeligt at lide ved Faldene gjennem
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Fosserne.

En ikke ringe Deel af Landet er bedækket nred storre

og mindre Soer, som paa Grund af deres store Dybde have

en ftor Vandrigdom, men ingen af dem har en saadan bety
delig Udstrækning som flere af de svenske Indsoer, og flere af
dem ere beliggende t en meget stor Horde, hvilket imidlertid

let finder sin Forklaring i Tilstedeværelsen af de store sammenhængende Bjergmasser. Særdeles vigtig er den Jndsiydelse,

som hine Vandlob have paa Landets Oeconomie, deels ved at
tjene som Drivkrafter for mange mechanisie Indretninger og
deels ved deres Fiskerigdom, hvoraf der leveres vigtige Bidrag
til Befolkningens Underholdning.
Arealet af den aarligt besaaede Jord anflaaes kun til 28
geogr. Hi Mill, og naar hertil lægges omtrent j for utilsaaet

Agerland, Haver o. s. v., udkommer circa 37 Qvadratmr'le dyrket
Land eller 0,006 af hele Landets Udstrækning. Imidlertid henligge
ikke ubetydelige Strækninger Jord, som synes at maatte kunne
opdyrkes uden uforholdsmæssigt store Bekostninger, endnu ube

nyttede. At Beboerne i den vestlige og nordlige Deel af Lan
det, uagtet den Jord, de beboe, saa lidet er skikket til Dyrkning,

dog kunne finde deres Udkomme er kun at tilskrive den Sofart,
de drive, og fornemmeligt Havfiskeriet, 'uden hvilket sandsynligviis en stor Deel af disse Dele af Landet vilde være næsten
ubeboede. Man kan tydeliggjore sig den Betydning, som denne
Havets Nærhed og Kystens store Udstrækning t Forhold til Landets Fladindhold maa have paa dets hele Occonomr'e, naar man

tænker sig Norge t dets hele nuværende Form begrændsct mod

Vest af et stort Fastland og overveier, hvilken Indflydelse dette

vilde have paa Climaet og alle Forhold, hvorledes Folket da
vilde være berovet de Næringsmidler, som det nu henter fra
Havet, hvorledes de ved Sofarten bestaaende Slæder vilde for
svinde o. s. v., saa at Norge fast vilde forvandles til et andet
Siberien. Kyststrækningen t Norge er virkelig ogsaa usædvan-
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lig stor i Forhold til Landets Indhold, saa at en Linie, dragen

langs Landets Sogrændse uden Hensyn til de mangfoldige Jndstjærmger af Havet i denne vilde have en Længde af 350 geographisie Mi il, og naar der tages Hensyn til Fjordene, vilde den
faae en Udstrækning af henved 2000 Mi il eller forholde sig til

Landets Fladindhold ™ 1: 2|.

I et Land af Norges Bestaffenhed maa naturlrgvirs Climaet være i hoieste Grad forsijelligt, idet det ikke alene afhæn

ger af den ftorre eller mindre Afstand fra Polen

men as den

større eller mindre Nærhed af Havet, af den storre og mindre

Holde, hvori man befinder sig over dette, as Landets Hældning

eller

Syd

mod

Af disse

Nord,

af Jordbundens Bestaffenhed o. s. v.

Omstændigheder

cre Hordeforstjellighederne de,

som

meest synligt virke i mindre Afstande, og Kornhosten faacr der
for

et

ofte

Luftells

dog

alle

ikke

forsijelligt Udfald paa ganske nærliggende

meget

Steder.

Middeltemperatur har man efter forfljellige,

ganske paalidelige, Iagttagelser fundet at være

ved Nordcap 0,° 1, i Trondhjem 3,° 4 og i Christiania 4,o 48,

alt ester Reaumurs Thermometer.
Havets Nærhed virker tempererende paa Luften, gjor Som

meren

mindre

varm og Vintren mindre kold.

I de sydligere

Egne virker dette vclgjorende til at forhindre en for brat Over
gang fra Varme til Kulde,

denne

Omstændighed

men t de nordligere Egne herover

Solen dens drivende Krast om Somme

ren, uden at dette kan erstattes ved den mindre Kuldegrad, som

om

som

Vinteren bevirkes derved.

ere mindre udsatte for Havet,

dette
ikke

Derfor kunne undertiden Egne,

ikke

er Tilfældet med andre,

faae moden Sæd,

have mindre Middeltemperatur end hine.

Norge

t det

uagtet

som ligge det nærmere og

Imidlertid har

Hele det mildeste Clima af alle de Lande, som

ere beliggende under samme Bredegrad som det,

og Agerdyrk

ningen gaaer i Norge 10° nordligere end i Siberien.
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Climaet

den maa

altsaa

afhænger for største Delen Vegetationen, og

ligesaa forskjellig som hunt.

være

De vig

tigste Træarter er Granen, Fyrren og Birken, af hvilke Gra

nen er den zarteste, der tidligst ophorer;
lertid

ingenlunde

betinget

alene

dens Vært er imid

af Temperaturen,

thi stjondt

Bergens Stift har et ligesaa mildt Clima som de fleste andre

af Norge, saa findes Granen dog ikke her, medens den

Egne

andetsteds vorer langt nordligere endog i Lapland.

vover heelt op i Fr'nmarken, hvor

og

henved 300 Fod hor'ere

Fyrren stiger

den endnu paa flere Steder danner store Skove og er af over
ordentlig

Vigtighed

for

Steders

disse

Oeconomie.

Endnu

hoiere gaaer Birken og vorer i Norge til en ualmindelig Stør
relse og af en fjelde« Skjonhed.

Blandt de dyrkede Sædarter

naaer Bygget og Kartoflerne holest og gaae Sneelinren omtrent

nær

ligesaa

som

Granen,

men

næsten overalt udvider man

Kornavlen til Egne, hvor den ikke længer kan trives med nogenlunde

Sikkerhed,

og

derfor

see

Beboerne oste deres paa

Dyrkningen anvendte More tabt uden Nytte.

Under 69° dyrker

man endnu paa nogle Steder Byg, under 67° begynder Nugen

og et Par Grader sydligere er allerede Havren almindelig Sæd

art; her drives ogsaa Hor- og Humleavl.
LEbletræet kun trives
Ege-

og

Egesiove

Asketræer

enkeltviis vilde, medens Landets egentlige

dog forst findes langt sydligere.

Grevskaberne

Ved Trondhjem kan

som Espalier, og forst ved Molde vore

Bogen vorer kun i

Laurvig og Jarlöberg paa den vestlige Side af

Chrr'stianiafjorden

under en for denne Træart ellers usædvan

lig nordlig Bredegrad.

De store ubeboede Strækninger af Landet give Plads for

vilde Dyr, og Bjornen og Ulven folge endog Menneskene ned
i de mere bebyggede Provmdser.

des men ikke i stor Mængde,

Elsdyr, Hjorte, Bævere fin

hyppigere ere Oddere, Næve og

Harer; men Rigdommen af Fuglevildt er dog langt storre end
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Rensdyret er af overordentlig Vigtighed for Lan

af Pattedyr.

det Norden for Mandals Amt og i Finmarken,
Forsog have vrist,

delige Huusdyr

men forfljellige

at det ikke vil trives sydligere.

De almin

folge Menneskene næsten over det hele Land.

Havet ved Kysterne leverer en uhyre Rigdom af Torsk,

Sild,

"Sei, Hummer o. s. v.

I Norges Bjerge sindes Solv,

Jern, Kobber og Kobolt

at de levere vigtige Bidrag til Nationens

i saadan Mængde,

af Jord- og Stcenarter findes derimod meget

Underholdning;

faa, som ere af Vigtighed.
tilbyder sine Jndvaanere et sundt Opholdssted *);

Norge

de Livskraften opløsende Spirer udvikle sig langsomt og intetsteds er derfor Livets Varighed i Reglen længere,
manden

men Nord-

er ogsaa udsat for voldsomt virkende ydre Naturkræf

ter, der snart true hans Liv snart hans Ejendom.

Ved den

lange Vestkyst svæver Fisieren i en bestandig Fare,

deels paa

det aabne

Fjorde.

Hav,

stromningerne
oprykke

deels i de for voldsomme Kastevinde udsatte

Sammentrængt mellem de hole Fjeldvægge blive Lustsaa

Træer.

m'modstaaelige,
I

Finmarken

at de ofte omkaste Huse og

lever Fifleren om Vmtren i

Iordkjeldere ligesaa meget for at undgaae Stormenes som Kul
dens Angreb.

Jord-, Steen- og Sneeflred ere t de mdeklemte

Fjord- og Daldistricter temmeligt hyppige.
Landets Befolkning er t Forhold til dets store Udstrækning
kun ringe men t temmelig betydelig Tilvært; den udgjorde

1801
1815
1825
1835

—883,038 Mennesker
— 885,467
—
— 1,051,318
—
— 1,194,847
—

og kan for Aaret 1840 efter Antallet af Fodte og Dode an-

:) Schweigaard: Norges Statistik Pag. 32.

140
sættes til 1,203,700 Jndividler *).

I den forske af disse Pe-

rioder er Folkemængden næsten flet ikke gaaet fremad, hvilket

let finder sin Forklaring deri, at Krig, Standsning i alle Ræ-

rr'ngsgrene, Misvært og lignende Ulykker forøgede Dødsfaldenes

og formindsiede Fodsiernes Antal i den sidste Deel af Perioden.
Desto betydeligere var Tilværten i det folgende Decennium;
idet den nye Forfatning, hvori Landet indtraadtc i 1814, og
den deraf folgende Omdannelse af saa mangfoldige Forhold,
aabnede nye Erhvervkr'lder og fremkaldte mange LEgtestaber, saa
at Tilværten af Mennesker fordobbledes ligesom for at oprette
hvad der var tabt i den foregaaende Periode. Derfor var og-

saa det sidste af de her omhandlede Decennier ikke saa gunstigt
for Folkeforogelsen som det foregaaende, ligesom det Samme
ifolge Listerne over Fodte og Dode synes at have været Til

fældet med Qvinqvenm'et fra 1835—40, uagtet de materielle
Fremskridt i denne Periode vist ikke vare ringere men snarere
storre end t him, men alt var vendt tilbage i en roligere og

regelmæssigere Udvikling.
ringe i Forhold til Landets,
ikkun 129,022 eller af hver
og Ladestæderne, og uagtet

Kjobstædernes Befolkning er kun
og af hele Folketallet i 1835 boede

1000 Mennesker circa 109 i KjobBefolkningens Tilvært i Byerne i

de sidste Decennier har været mærkeligt storre end paa Landet,
vil det'dog vare længe forinden Land- og Kjobstadbefolkning

komme til at staae t det Forhold til hinanden, som en passende
Ligevægt mellem By- og Landbonæringerne synes at udfordre.
Dødeligheden er i Norge ringe i Sammenligning med de fleste
andre europæiske Lande, hvortil Grunden udentvivl er at soge
t Landets nordlige Beliggenhed, dets sunde Clima og Landbefolkningens Størrelse i Forhold til Bybefolkningen.
*) Cfr. Beretning om Norges oeconomiske Tilstand i Aarene 1836—
40. Christiania 1843, udgiven af den norste Regjering.
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We CagtfeL
Agerdyrkning og Gvaegavl.
Set er en naturlig Folge af Jordbundens og Climaetö Beflaffenhed,
Grad

at

de

forsijellige Egne i Norge i meget forstjellig

maae være flikkede for Agerdyrkning.

I de store Dale

findes vel ofte betydelige Strækninger dyrkelig Jord, og et re
gelmæssigt

og

langs

Agerbrug
Kysten

kan mdfores der,

men i de smale Dale

stiller Naturen ofte saadanne Hindringer i

Beien for Agerdyrkningen, at kun den storste Flid og Udholden

hed kunne overvinde dem.

Kun med megen More vindes paa

mange Steder smaa Pletter til Dyrkning midt mellem Klipperne,

ved kunstige Midler soger man endog paa flere Steder at forjage Sneen for at vinde Plads til Saamng,

ved lange Led

ninger bringer man Bjergvandet ned paa de besaaede Agre paa

Fjeldflrænterne, hvor Kornet uden dette Middel siulde bortsvies

af Solen.

Uagtet

saadanne Bestræbelser

for

at frembringe

Sæd under Forhold, hvor Naturen synes at gjore Avlen umu
lig,

er dog Norge ikke istand til at brodfode sig selv og

neppe nogensinde blive det.

vil

Allerede t den forste Deel af dette

Skrift ere de Qvantiteter Korn anførte, som i en længere Aarrække ere r'ndforte til Norge, og det fremgaaer heraf,

at disse

ere i Tiltagende og have t Qvinqvenniet fra 1835—40 næsten

været storre end t nogen lignende foregaaende Periode, idet de

r Gjennemsnit have belobet sig til 1/261,000 Tonder foruden
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3 6 ,0 0 0 P u n d G ry n a a rlig t, m e d e n s d e i d e t fo re g a a e n d e Q v in q v e n m 'u m ku n e re ste g n e til 7 9 4 ,0 0 0 T d r. a a rlig .
1836— 38

o g sa a i m e e r e lle r m in d re

have

v æ rts a a r

fo r

s to r D e e l a f N o rg e .

en

L ig es o m

T ilfø rs e l a f K o rn , so m h a r s u nd et S te d t d en ne

a nse e s

A a r,

e x tra o rd in a ir,

fo r

a t h a v e v æ re t rin g e re ,
T d r.

8 0 0 ,0 0 0

P e rio d e , m a a

o ffe n tlig g jo rte A n -

o g m a n ka n d e rfo r v e l a n ta g e

K o rn ,

d e t Q v a n tu m

so m

sa a le d cs d e n

syn eö d e n o g sa a i d e sidste

sa a le d e s

h v ilk e im id le rtid e n dn u ikke h a v e s

fo r

g iv e ls e r,

M e n A a re n e

G ra d v æ re t M is -

N o rg e i s æ d v a n lig e

A a r b e h o v e r a t tilfo re fra U d la n d e t, h v ilk e t e r o m tre n t 1 5 0 ,0 0 0

T d r.

m e re

der

end

im id le rtid sive n d e n T id
d u e r,

v ild e

d o b b e lte

i B e g y n d e ls e n

in d fø rte s

v a r fo re n e t m ed

N o rg e

m e de n s

d e re s

til

e r fo ro g e t m ed

c irc a 3 0 0 ,0 0 0 J n d iv i-

o g d e n n u v æ re n d e T ilfø rs e l fiu ld e

a lts a a , n a a r P ro d u k tio n e n i In d la n d e t ikke
ikke

gen,

til

tils træ k k e lig

v æ re

sa m m e Q v a n tu m

Sæ d

kræ ve s m in d s t d e t

a len e

U n d e rh o ld n in g

T d r. K o rn ,

A n ta l

a f A a rh u n d re d e t,

D a F o lk e m æ n g d e n

D a n m a rk .

v a r b e tyd e lig t tilta 

B e fo lk n in g e n

fo rs y n e

at

In d iv id , so m fo rtæ re de s

p r.

m ed

ve d A a r-

N o rg e sid en A d flil-

h u n d re d e ts B e g y n de ls e , sa a m e ge t m e re so m

le ls e n fra D a n m a rk i B ræ n d e v im s tilv irk n in g e n h a r fa a e t e n n y e
A nv e n d e ls e fo r e n b e ty d e lig

T d r.

M æ n g d e K o rn

(c irc a

4 å

5 0 0 ,0 0 0

e n tils va re n d e M æ n g d e K a rto fle r), m e de n s d e r fo r 

e lle r

hen

n æ ste n

a lt

tilfo rte s

ikke p ro du c e re d e s B ræ n d e v iin i In d la n d e t, d a

fle t

fra U d la n d e t.

fra U d la n d e t,

e re

D e K o rn a rte r,

is æ r B y g

og R ug

so m

N o rg e h e nte r

o g i sto rst M æ n g d e d e n

fo rs te .

E s te r

de

fra

P ro d u c e n te re se lv

in d he n te d e

E fte rre tn in g e r

flu ld e i 1 8 3 5 e fte r F ra d ra g a f U d sæ d e n ku n væ re a v le t 1 ,8 0 0 ,0 0 0
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A n g iv e ls e

F o rb in d e lse

m ed

til B ræ n d e v iin a n v e n d te

de

ikke

in d fø rte

og

e n g a n g flu ld e

e fte r F ra d ra g
g iv e 2
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Sæd pr. Individ, er aabenbar for ringe, saa at man synes

i

det Mindste

i

almindelige

at kunne
Aar

Af de

Tdr.

ansætte den indenlandske Production

ester Fradrag af Udsæden til circa

Mill.

Kornarter er kun meget lidet Hvede og

avlede

ligeledes kun en ringe Deel Rug (i 1835 kun 67,009 Tdr.),

idet den langt overvejende Deel af Behovet af denne Sædart

hentes

20 å 25 pCt. er Byg, circa 15 pCt.

fra Udlandet;

Blandingssæd (Havre og Byg) og over 50 pCt. Havre. Denne

Sædart dyrkes saaledes i en uforholdsmæssig stor Udstrækning, og

naar

tager Hensyn

man

til dens Værdi som Næringsstof i

Sammenligning med andre Kornsorter, maa man ansee det for

en

af de

Opgaver for Agerdyrkningen i Norge at

vigtigste

soge at virke til Jndsirænknr'ng t Culture» af Havre.

Skjondt

denne i og for sig bedre taaler Kulden end Byget, er den dog
mindre

end

skikket til Dyrkning i hoiere liggende Egne,

dette

en

fordi den fordrer

længere Sommer for at modnes.

En

overordentlig Udvidelse har Kartoffelavlen modtaget i dette Aar-

hundrede, en Omstændighed, som foruemmeligt synes at flyldes

Brændevlinsbrænderiet,

og som har gjort det muligt at drive

dette i den Udstrækning som nu fleer.

lertid

i

den

Denne Avl synes imid

Tid noget at være aftagen, og naar der

senere

tillige sees hen til, saavel at den Tilværk, som det i Indlandet
producerede Næringsstof har vundet i dette Aarhundrede,

nemmeligt flyldes Udvidelsen af denne Avl,

for-

som at Forøgelsen

as Agerdyrkningens Producter ikke har holdt Skridt med Folke

mængdens, saa synes det neppe rimeligt, at der i længere fre
delige Perioder, naar alle Landets RærmgSgrene ere i en rolig

og

regelmæssig

Udvikling,

vil mdtræde Ligevægt mellem den

indenlandske Production og Trangen til Korn, idet Avlens Util-

strækkelighed
Strækninger,

har

sin

hvis

naturlige

Befolkning

Grund i at Landet har store
henter

sin

Næring

fra

Hav,

Bjerg og Skov, medens de, som leve fornemmeligt af Agerbrug
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ere forholdsviis mindre talrige. Desuagtet maa man dog, naar
man i denne Henseende sammenholder Landets nærværende Til

stand med den, som fandt Sted ved Aarhundredets Begyndelse,
erkjende, at det nu har langt flere Midler end dengang til at

modstaae de Ulykker, som Krig og Isolering i kortere Tid med-

fore.

forstjellige Provindsers Trang er imidlertid meget

De

forsijellig,

har den storste Deel af de sondensjeldste

saaledes

Amter i Neglen ikke alene tilstrækkeligt Korn til eget Underhold
men

et Overflud

endog

til

Salg,

Sondretrondhjems

Amt,

Romsdalens og en Deel af Stavangers og Christianssands Am

men alle øvrige

ter kunne i sædvanlige Aar brodfode sig selv,

Districter behove storre eller mindre Tilforsel.
For at befordre Udbredelsen af bedre Kundskaber om Ager

bruget var paa Statens Bekostning oprettet et eget Agerdyrk-

ningsseminarium i Grevskabet Jarlsberg, hvor der gaves saa-

vel theoretist som practist Underviiöm'ng;
tragtning

af,

at

Landets

men da man i Be

meget forfijelligtartede Befiaffenhed

synes at fordre forfljellige Fremgangömaader i Agerbruget t de

sorsijellige Provmdser, ansaae det for hensigtsmæssigere at have

flere mindre Monstergaarde og Læreanstalter end een stor, op
hævedes
lade

hunt

Institut i 1836,

uden at dog Planerne til at

andre træde i Stedet endnu ere realiserede.

Flere land-

oeconomiste Selsiaber jhave stræbt ad den private Ver at virke

til Udbredelsen af et forbedret Agerbrug uden at dog disse Be-

stræbelser hidtil synes at have ledet til noget vigtigt alminde
ligt practist Resultat.
ning

synes

Udstykning,

Udbredelsen
Ophævelse

En væsentlig Indflydelse i denne Ret
af

Selveiendom,

Ejendommene at have havt.
u Ved^ Siden af Agerbruget,
Korn,

staaer

Qvægavl.

den

Mange

paa

en

hensigtsmæssig

af Fcelledsstab og bedre Inddeling af

som tilsigter Production af

Benyttelsen af Græsgangene baserede

Strækninger,

som

enten

paa

Grund af
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deres hole Beliggenhed eller formedelst deres ujævne og klippefulde Beskaffenhed, ikke kunne bearbejdes ved Ploven, afgive

herlige Græsgange, saa at Græsset og det Product, som det
leverer gjennem Qvægavlen, t Betydning synes at staae langt
over ikke alene hver enkelt af de avlede Sædarter men over
dem alle tilsammen. Det er især i Fjeldegnene, at Qvægavlen
har en stor Overvægt over Agerdyrkningen, og man holder her

saa mange Kreaturer som det er muligt at fodre Vintren over,
thi Græsgangenes Udstrækning staaer ikke i det rette Forhold til
Vmterfodrets Mængde. Derfor næres Qvæget om Vintren

ofte paa en hoist ussel Maade, og om end de udhungrede Krea
turer paa Græsgangene snart synes at gjenvinde deres Kraft,
saa har dog den flette Fode om Vintren væsentlig Indflydelse

paa deres Beskaffenhed. Qvægavlen gav t gamle Dage et
ikke ubetydeligt Overskud af Producter til Udforsel, nu mdskræn-

ker det sig til nogle Huder og Skind (i Gjennemsm't 1836—40
130,000 Pund aarligt), Horn og deslige, idet Qvægavlens
Udvidelse ikke har holdt Skridt med Folkeforsgelsen og det med

den forøgede Velstand stigende indenlandske Forbrug af dens
Producter. Antallet af Kreaturer er i Norge forholoövü's meget
stort og r det Hele storre end t de andre europæiske Lande *);
men da Racerne ere meget smaa, er Udbyttet af Producter af

Qvægavlen forholdsviis ikke saa stort som Kreaturernes Antal
siulve lade formode. Der er derfor ogsaa oste fort Klage over,
at dette Antal var for stort t Forhold til Foderavlen, og for
*) Ester.Producenternes i i 83.5 indhentede Opgivelser underholdes afHeste

113,163 Stykker, Koer 644,414 Stykker, Faar 1,028,945 Stykker og
Geder 184,518 Stykker, men disse Opgivelser synes for ringe. Efter

Matrikuleringscommissionens Beregning flulde Antallet i Landdi-

ftricterne være 120,840 Stykker Heste, 848,380 Stykker Koer, Orer
o. s. v.,

1,389,310 Faar og Geder, og naar dertil lægges Krea

turerne i Kjobstcedcrne,

bliver

det hele Antal

122,840 Hefte,

856,380 Koer, 1,399,310 Faar og Geder.
Danmarks industrielle Forhold,

li.

m
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en Deel kan denne Anke vel ikke ansees for ganske ugrundet,

men for en Deel har den ogsaa sin Aarsag i Landets særegne
ovenfor antydede Beskaffenhed ligesom deri, at ftørre og fuld-

komnere Dyreracer ikke skulde være istand til at taale Climaet
og den Behandling, som paa Grund af de naturlige Forhold
vansieligt vil kunne forandres. Fra forstjellige Sider, især af
private Selskaber, er der vel gjort en Deel for at forædle
Racerne, for at mdfore fmere og bedre Faar, for at forbedre
Heste- og Qvægavlen, men disse Forsøg have ikke været almin
delige og gjennemgribende nok for at virke ret kraftigt til det
Bedre, og man synes derved mere og mere at have erkjendt, at
det tilsigtede Formaal snarere vil kunne opnaaes ved en om

hyggelig Behandling og Forædling af de indenlandske Racer end
ved Indførelse af nye.
Schweigaard har i sin Statistik beregnet Værdien af
ven indenlandske Agerdyrknings Producter til -5| Mill. Species
og Qvægaolens til 7|, og stjondt saadanne Beregninger kun
have en relativ Værdi, faa bekræftes dog derved hvad der oven
for er anfort, at Udbyttet af Qvægavlen for Landets Oeconomie er vigtigere end Agerbrugets *).
*) Indførslen af de vigtigste Fedevarer har i det sidste Qvinqvennium,
for hvilket der haves Angivelser, været følgende:

1836

1837

1838

1839

1840

Pund

Pund

Pund

Pund

Pund

Flest.........

326000

435000

489000

668000

739000

Kjod ....

834000

701000

413000

451000

446000

Ost.........

545000

524000

524000

572000

509000

Smør ...

1,209000

1,246000

1,427000

1,470000

1,234000

Talg....

118000

20900

115000

95000

71000

70000

142000

Uld.........

63800

84000
86000
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Idet

CdjtfeC

Skov og Bjergveerksdrift.
Met er allerede i det Foregaaende fremhævet, at Clrmaets og
Jordbundens forfljcllige Beflaffenhed betinger store Forskjelligheder i Trævegetationen. Bjergene i det Vestenfjeldste ligge
for en Deel for holt for Skovvært, for hvilken det kolde, fug
tige Havclr'ma heller ikke synes gunstigt. Fra Bergen og Sta
vanger er vel i forrige Tider udfort ikke ubetydelige Partier
Trælast, men nu afbrydes Skovstrækningerne ved Lindesnæs og
fremtræde forst r'gjen ved Trondhjemsfjorden. I det hele mcllemliggende District levere Skovene nu neppe tilstrækkeligt Træ
til det locale Behov. I Trondhjems Stift findes derimod flere
store og gode Skovdistricter, men deres egentlige Hovedsæde er
Fjeldenes Dst- og Sydside, og de fleste vigtigere Handelspladse
i det Sondenfjeldfle hente fra Skovene den væsentligste Gjenstand for deres Handelsvirksomhed. Det synes imidlertid utvivl
somt, at Landets Skovrigdom er t Aftagen, uagtet de Fremstillinger af Graden i denne, som ofte fremtræde saavel t Tale
som Skrift, sikkerligt ere meget overdrevne. Mange Districter,
som forhen have leveret Tomrner til Udførsel, ere ikke længere
istand dertil uden at andre synes at være traadte i Stedet for
dem, ligesom Træstammer af større Dimensioner synes at blive
alt sjeldnere og sjeldnere. Trælasten maa nu for en Deel hen
tes fra Districter, som ligge længere borte fra Vanddragcne,
10*
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og herved stige Transportomkostningerne ligesom det rene Ud-

formindskes.

bytte

Den største

Skovrigdom

har

endnu de

Tommertracter, som have deres Udsiibm'ngspladse fra Havnene

Christiam'afjord

ved

saavel de, som ligge paa Dstsiden og til

hvilke Tommeret fores gjennem Glommen, Lougen og Vormen,
som

der ligge paa Vestsiden og som udskibe Tommer fra

de,

Ringeriget, Hallingdal o. fL
Skovens

bedst for sig,
tilladt
egne

Benyttelse

paa den Maate, som Eieren sinder

er nu næsten ganske fri,

ligesom det er Enhver

anlægge Saugbrug til Forædling af Tommeret fra

at

hvorimod

Skove,

der

endnu udfordres særlig Bevilling

til at drive Sauge til Skjæring af opkjobt Tommer, en Jndflrænkning, som imidlertid synes mere at soge sin Grund i Hen
syn

til

Vedligeholdelsen

af de dyrt kjobte Saugbrugs Værdi

end i en Stræben efter ad denne Ver at gribe ind r de private

Skovejeres Frihed *). En saadan Frihed til at benytte Skovene
har imidlertid

ikke stedse været indrømmet Eierne.

Allerede i

det 16de Aarhundrede begyndte man ved forfljellige Lovbud at

soge at forhindre Skovenes Mishuusholdning, men forst i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede uddannedes fuldstændigt det

System,

som laae til Grund for disse Bestemmelser,

og man

synes især at have havt for Die paa den ene Side at forhindre

Udhugning af Træer, som ikke have opnaaet Modenhed, og paa
den anden Side at virke til, at de modne Træer kun udførtes af

Landet i forædlet Tilstand som siaaret Tommer. Efter en lang
Erfaring synes man imidlertid at have erkjendt,

recte

at enhver di-

Indgriben i de private Eieres frie Dispositionsret over

deres Skove kun indskrænker den Raadighed over hans Eiendom,

hvilken
at sikkre

de

norsie Love
enhver

Eier,

ellers i andre Henseender have stræbt
uden at

lede til det tilsigtede Viewed

*) Cfr. Fdngne. af 22de April 1795 og 8de Juni 18!s.
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nemlig

at

befordre Skovenes hensigtsmæssige Behandling, og

Regjeringens Indvirkning paa Skovdriften indskrænker sig der
for nu næsten ganfie til den, som udoves gjennem de omhand
lede Bevillinger til at drive Saugbrug og gjennem Udforscls-

Lolden paa Trælast.

Uagtet denne er betydeligt nedsat,

saale-

des som det t et folgende Afsnit nærmere stal vises, hviler den

dog trykkende paa en af Landets vigtigste Erhvervsgrene. Men

om

man endog maa erkjende Rigtigheden af de Grundsætm'n-

ger, som have ledet til Frihed i Skovens Benyttelse, saa synes
det dog ikke at kunne billiges,

at Regjeringen har forsomt at

træffe kraftige Foranstaltninger til at udbrede bedre Kundflaber
om den hensigtsmæssigste Maade til at behandle Skovene,

Staten ikke har noget Institut til at danne Forstelever,

Monsteranlæg for Forstcultur o. s. v.;

at

noget

thi det synes at være

Statens Pligt at staffe Borgerne en let Adgang til at erhverve

Kundflaber

om

den hensigtsmæssigste Maade til at behandle

deres Eiendom, der udgjor Basis for Nationalrigdommen,

om

den end ikke stal tvinge de frie Mænd til at benytte en saadan

Lejlighed til at erhverve Kundskaber, som aabneö dem.

Norges Udførsel af Trælast synes t nogle Aar forend den

sidste Krig at have naaet en usædvanlig Holde,
senere

men

i

enkelte

og der er ikke

Aar udskibet saa store Partier som dengang;

dette beroede

paa særegne extraordinaire Forhold, hvis

Tilbagevenden neppe er at vente.

Siden 1815 har Udførslen

af Trælast været i temmelig jevn Tilværk, saaledes erporteredes:
1815—19 t Gjennemsm't 161,352 Læster aarligt
1825—29

—

—

191,341

—

—

1835

—

—

226,214

—

—

1838

—

—

241,569

—

—

1839

—

—

272,207

—

—

1840

—

—

266,599

—

—

foruden noget Brænde, Egebark, Baandstager o. s. v., og i de

150
sidste Aar, for hvilke endnu ikke haves bestemte Angivelser, har
Udforflen neppe været ringere, da disse Aar have medfort hel-

Conjuncturer

dige

betydelige

for Trælasthandelen.

Udskibning

af Trælast i

Med Hensyn til den

1839 og 40 bor det dog

ikke oversees, at denne indtraf netop t en Periode, da Priserne

i Udlandet vare ringe, og daman maafkee netop af denne Grund

var nødsaget til at udskibe større Masser end sædvanligt for at
vinde de fornødne Micler til at holde Bedriften i Gang, samt
at disse,

men især de nærmest foregaaende, Aar vare uheldige

Kornaar,

hvorfor Skovejerne paa mange Steder bleve nødsa

gede til at bringe usædvanligt store Partier Trælast paa Mar

kedet for at siaffe sig Midler til Jndkjob af Korn.
Trælast

en

Den norfle

er i det Hele af fortrinlig Bestaffenhed og underkastes
Behandling.

omhyggelig

som Planker

mindre

Den gaaer for en stor Deel ud

som Bjelker og Brædcr.

Det Tommer,

som kommer fra Tratterne Aften for Christianiafjord, er L det

Hele bedre end det,

som kommer fra Vestsiden af samme,

og

af hiint er atter det fra Glommens Vanddrag det bedste. Tom
meret kan flaades uafbrudt den hele Ver, men da det passerer

mange

kan

Fosser

det

ikke

gives stor Længde.

Vanddrag kommer det Tommer,

Fra samme

som udskibes fra Christiania,

men 'dette maa transporteres heuved 2 Mr'il paa Axel *). Træ

lasten, som stjæres ved Frederikshald, lider derved, at den maa

efter

flaades

godt.

Skjærr'ngen,

Udseendet

bliver

mindre

Tommeret fra Drammen gaaer for en stor Deel uflaa-

ret til Holland;

som

hvorved

Tonsbergs og Laurvigs Tommer stjerns lige

Vestlandets

for

største Delen til Planker,

men er i det

Hele ikke saa godt som dette.

De

vigtigste

fremmede Markeder for den norske Trælast

O Man har projekteret at anlægge en Hestejernbane for at lette
denne Transport.
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ere Holland, Frankrig, England og Danmark.
i

Intet Land har

det Hele modtaget en storre Deel af de norste Skovproducend Holland (Udforsien t 1838 var 64,867 Læster),

ter

men

det meste af hvad der gaaer dertil udfores t Form af uskaaren

Last, saa at Indlandet taber de Fordele, som Skjæringen ellers
medfører.

Lovgivningen har

i forrige Aarhundrede forgjæves

sogt at virke mod denne Udforselsmaade, og da den er grundet
i de

mod

naturlige Forhold

at være fremkaldt ved særlige

uden

disse stridende legislative Bestemmelser, maa den ansees

for fordcelagtig for begge de paagjeldende Lande.

Udforslen as

Trælast til Frankrig har siden Krigen været i en næsten stadig

Fremvæxt,

og de norste Trævarer,

især Planker, have i dette

Land, hvor der kun hviler en ringe Indførselstold paa bem *
),

fundet et Marked, som har været de sondenfjeldste Kjobstæders Han

del til megen Hjelp under de trykkende Vilkaar for Trælastens

Afsætning

i

England,

71,954 Læster.

Begyndelsen

og

hvortil

Udforflen

t

1838

var

Udførslen af norsk Trælast til England var i

af dette Aarhundrede overordentlig stor, og dette

Land modtog over Halvdelen af det fra Norge udsiibede Tom
mer, men

den hole Told, som i England er blevcn lagt paa

fremmed Trælast, og navnlig den Begunstigelse, som er tilstaaet
den fra Englands Colonier fremfor fra fremmede Stater,

uagtet den norskes Godhed
dens

har

og Billighed betydeligt indskrænket

Afsætning i England **
).

Det er især det værdifuldere

*) Indførselstolden i Frankrig paa nogle af de vigtigste norfle Tsmm er forter udgjorde ester de i 1843 gjeldende Priser ikke mere end
circa 5 pCt. (csr. det norste Finantsdepartements trykte Note af
Febr. 1844 i Anledning af Frankrigs Klage over hoie Afgifter

paa franske Producter i Norge).

*'•■) Den engelske Told paa norsk Trælast kan efter de Priser, som
gjeldte i 1843 for Trælasten ombord i Fartsiet i uorst Havn, anslaaes for Bjelker til 210 pCk, for Sparer til 3 e7pCt, for Plan-

ker til 125 pCt. å 153 pCt. (csr. det norfle Finantsdepartements
trykte Note af Novbr. 1813).
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Tommer, fom har lidt ved Forandringerne t de engelske Toldpaalæg,

Jndforflen

hvorfor

af de

ringere

saasom

Sorter,

Brænde, Splitved og Bjelker, nu er forholdsvns storre end forhen.
Udforflen af Trælast til England udgjorde l 838: 64,143 Læster.
Udforflen til Danmark har været i næsten stadig Tilvært siden

Krigen

(i

39,500

Læster), men

Gjennemsnit

af Qvinqvenm'ct

den dertil

1836—40

aarlig

udflibede Trælast horer for

største Delen til de mindre -værdifulde Sorter.

Blandt
at

især

de

Biproducter,

fremhæves

en

som Skovene levere,

Tjære og Tondestaver.

fortjener

Tjærebrændr'ngen

storre Betydning end i den senere Tid,

havde

forhen

Tjære

var dengang en vigtig Udforsclsartikel;

og

nu produceres

ikke meget mere end til eget Forbrug (Udforflen i Gjennemsnit

af Aarene 1836—40 var aarligt 1120 Tdr.), og man savner
for storste Delen endnu ordentlige Ovne til Brændingen. Tilvirk

ningen af Tøndestaver er paa Grund af Fifleriets Udvidelse tiltagen og drives især i det Vestenfjeldffe,

hvor Skovene ellers

ikke levere Tommer til Udforsel.

Bjergværksdriften synes t Norge forst at være kommen i

Gang i det 16de Aarhundrede, og Begyndelsen stete ligesom t
ved at indkalde tydffe Bjergværksfolk, og ligesom det

Sverige

saaledes var den tydske Bjergværksforfatning, hvorpaa den forste

svenfle grundede sig,

gjeldende
i Norge.

saaledes ere

de samme Princip er gjorte

ved den forste Ordning af de herhenhorende Forhold

Saaledes

vare ifolge de ældre Bjerganordninger,.

som emanerede t Slutningen af det 17de Aarhundrede,

Ejerne

af de Skovstrækninger, som befandt sig i en vis Nærhed af de

privilegerede Værker,
vere

alle

Tvang

deres

forpligtede til for en vis Priis at afle-

Skoveffecter til Bjergværkseierne, men denne

blev dog circa 60 Aar ester betydelig indskrænket der-

ved, at Skovejerne erholdt Tilladelse til at ashænde deres Skov
effecter til hvem de vilde, naar de forud havde tilbudt dem til
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Værkseiernc i deres Circumference for den sædvanlige HandelSpriis, og disse ikke vilde tilkjobe sig dem for denne. Selv

denne Indskrænkning i den frie Dispositionsret over Skovene
til Fordeel for Bjergværkerne er imidlertid nu ophævet *).
Indskrænkende Forskrifter af den Art, som findes i Sverige med

Hensyn til Bjergværksdriften og de dermed i Forbindelse staaende
Næringsveje, have imidlertid i det Hele ikke været kjendte i
Norge, skjondt Bjergværksdriften i Bjerganordnmgen af7de Septbr.
1812 betragtes som et Regale, saaledes at Tilladelse til
at drive den ikke ansees som en umiddelbar Folge af Grund
besiddelsen, idet ingen Grunderer kan nægte sin Tilladelse til
at der af Andre soges efter Metaller paa hans Grund eller

til at Bjergværksdrift udoves sammesteds as Andre, men han kun
har Fordring paa Erstatning for Grundafstaaclse og fortrmsviis Adgang til at deeltage i Bedriften. Staten forer gjennem
sine Embedsmand Tilsyn med at denne skeer saaledes, at Vær
kerne ikke odelægges og Menneskeliv ikke udsættes for unyttig
Fare. Smeltehytter og Hammerværker maatte indtil 1842 ikke

anlægges uden særlig Concession, som meddeeltes af Regjeringen, nu (Lov af 14de Juli 1842) behoves ikke engang en saadan trl Værker, som ikke agte at benytte Kul og Brænde af
fremmede Skove. Ethvert concessioneret Værk kan udvide sin
Bedrift efter eget Godtbesindende, Forholdet mellem Herrer og
Arbeidere ordnes for største Delen ved frie Overeenskomster, og
Staten underkaster ikke de tilvirkede Varer nogen offentlig Be
sigtigelse, forinden de udfores af Landet. Fra disse almindelige
Forskrifter undtages kun enkelte Værker, med Hensyn til hvilke
der gjelde særegne Bestemmelser eller som have særlige Privi

legier; saaledes har Staten forbeholdt sig Eneret til Bjerg-

*) ,Cfr. Frdg. af 25de Aug. 1687, 6de Jan. 1736, 20de Juni 1743
og iste Juli 1816.
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værksdrift efter Solo t et vist District, RoraaS Kobberværk
har særegne Begunstigelser o. s. v.
Om end den Frihed, hvorunder Bjergværksdriften saaledes
bevæger sig, er temmelig stor især naar den sammenholdes med
de Forhold, hvorunder de svenske Værker befinde sig, og ikke
kan undlade at virke gavnligt, saa savne paa den anden Side
de Næringsgrene, som grunde sig paa Metallernes Udsmeltning
og Bearbejdelse t Norge en Deel Lettelser, som de have i

Sverige, saaledes danne de enkelte Bjergværkseiere ikke nogen
saadan Forening med betydeligt Laanefond som t Sverige,
Staten understotter t Reglen ikke som t hunt Land disse Næringsgrene med Forskud og deslige, der ftndes i Indlandet in

gen practifl Læreanstalt for Bjergværkselever o. s. v., og man
synes i denne Henseende at have fulgt de samme Principer,
som have gjort sig gjeldende med Hensyn til Regjeringens For
hold til de fleste andre Næringsgrene, nemlig at indrømme dem
den storst mulige Frihed til at udvikle sig, men røvrigt at over
lade til de Private selv at sorge for denne Udvikling.
De vigtigste Grene af den norsie Bjergværksdrift cre

Jern-, Kobber- og Solvtilvirknmgen. For en betydelig Udvik
ling af den forste lægger Landets naturlige Beskaffenhed store

Hindringer i Veien. Paa Grund af de særlige Vanskeligheder,
hvormed længere Transporter tillands ere forbundne i Norge,
kunne Jernværkerne kun med Fordeel drives ved Sokysten, men
netop her sætter Skovenes begrændsede Udstrækning og den Let
hed, hvormed deres Producter paa anden Maade kunne gjores
frugtbringende, hvorved de stige i Værdi, en Grændse for Jern

værkernes Udvidelse. Hertil kommer, ar den rigeste og bedste
Jernmalm findes langs det sydlige Norges Dstkyst, hvor Skov
rigdommene ikke ere store, medens rug og god Malm kun fin
des sparsomt t det Vesten- og Nordenfjeldste *)♦

*) Trækullene kunne airtages at koste de norsie Værker paa Stedet
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Udsmeltningen af Jernet skeer endnu overalt ved Trækul.
Ingen Masovn drives, saavidt vides, paa samme Maade som
i Sverige af mange Interessenter i Fælledsstab saaledes, at En
hver benytter dm en vis Tid til at udsmelte sin egen Malm
med egne Kul. Næsten alle Masovne ere t Hænderne paa
enkelte Mand eller faa Jnteressentere, som ogsaa i Reglen
drive Værker til Jernets Forarbejdning til Smedejern. Udstobningen af Jernet directe af Masovnene til forskjelligt Støbe
gods er t Norge temmelig betydelig, og man regner, at næsten
Halvdelen af det producerede Stobejern paa denne Maade strax
forvandles til et færdigt Fabrikat.
Jernets Forvandling til Smedejern steer for en ftor Deel
endnu ved den saakaldte tydske Methode, som er nærmere om
talt i det foregaaende Afsnit, men paa flere Steder er dog
denne aflost af den engelske, og man har anstillet flere tildeels heldige Forsog paa at benytte de t det Foregaaende omtalte saakaldte
Gasovne til at opvarme Jernet forinden dets Strækning *),
hvorved spares Brandmaterial og vindes et fuldkonmcre Product. Smedejernets Strækning skeer endnu L Reglen ved Hamring, hvorved man imidlertid t det Hele synes at anvende en
ftorre Omhu, end ellers almindelig, for at bevare Jernets Ho
mogenitet, hvilken vigtige Egenstab let gaaer tabt ved Hamringen.
Ved Moss Jernværk haves ogsaa Valseværk saavel til Stang
jern som til Pladejern, men det anvendes næsten udelukkende
til det sidste **
).
1 å 2 Spdlr. eller 2 ä 3 Rbdlr. pr. Læst (12 Tdr.) Ved de
svenste Værker varierer Prisen vel overmaade meget men oversti
ger dog sseldent 2 Rdlr. Bcv. = o Nbmk- pr. Læst, og koste paa
enkelte Steder endog kun det Halve heraf.
*) Dette fleer navnligt ved Bærums og Moss Jernværk, hvor man
ved disse Ovne for en Deel benytter Træ istedetfor Kul.
**) Pladerne koste 17 Spdlr. pr. Sku og ere saaledes meget dyrere
end te almindelige engelske, men ftaac ogsaa over disse i Godhed.
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D en fortrinligste Indretning blandt alle norste Jernvæ rker

har F ritz o ö ved Laurvig, der er forsynet m ed heelt fuldstæ n 

digt M astinerr'e til B aksning saavel a f større som m indre P la 
D et er egentlig kun det Jern, som gaaer

der og af S tangjern.

til A m erika, der paa G rund af de sæ regne T oldforhold (P . 54)

enbnu

næ sten

m edens

udham res,

alt

andet

S ta ng je rn ,

som

V æ rket leverer, stræ kkes ved V alser.

U agtet Jernet fra nogle norfie V æ rker er af fo rtrin lig G od 
hed

senere A ar har erhvervet sig en fortjent Anseelse,

og t de

har flaffet det en let A fsæ tning til hole P riser paa frem -

som

m ede M arkeder, saa have de norske Jernvæ rker dog i de senere

A ar t det H ele befundet sig ,i en m eget fortrykt F orfatning, idet
de paa G rund af hoi A rbeidslon,

hore P riser paa B ræ ndm a-

terial og kostbar T ransport ikke have væ ret istand at producere
Jern saa b illigt som de svenske

disse

lid t

have

under den

V æ rker*)

Jern paa de store H andelsm arkeder.

en

for

D eel

fortræ ngt

blevet

og derfor m ere end

alm indelige S ynken a f P riser paa

D et norfle Jern er endog

fra det indenlandske M arked af

svensi Jern, som landvæ rts indgaaer to ld frit til N orge, hvorfor

R egjeringen
duction

har

H jelp

til

hvile paa den.

en

troet
ved

at

burde kom m e den indenlandsie P ro 

forfljellige

Lettelser t de

A fgifter, som

O prindeligt erlagdes af de privilegerede V æ rker

P roduktionsafgift m ed et bestem t P engebeløb;

denne A fgrst

ansattes i 1812 til 5 M . af R aajernet, 7 pC t.-af S tøbegods

og I pC t. af S tangjern; i 1833 hæ vedes A fgiften a f S ta n g 
og

jern

belagt

-)

til

R aäjern

g

2

pC t.

T old,

m ed

_

anden nedsattes til 3 z yC t. og er t 1842 atter

den

form indflet

kan

som

Jernet var tidligere ved dets M forsel

ved

den

i N orge i R eglen

seneste T a rif var bestem t h l

ikke

produceres

under 4 S p d lr.

sfttøbfr. pr. S kT , m edens det alm indeltge svenske N aajern i

P roductions om kostninger neppe ftiger over 7 3totr. D co. = 5 R b d l.

24 S k. pr. S k8>.
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16 ß pr. SkN, men i 1843 er denne Afgift gauffe hævet

ved provisorifl Lov.

Da man i Norges Naboland, hvor Jern-

productionen har megen Lir'ghed med den norste,

har troet det

fornødent for at bestytte den indenlandske Tilvirkning af Stang

jern ganske at forbyde Udforsel af Raajern og har frygtet for

at dette, naar dets Udforsel var tilladt, skulde gaae til Udlan

det for der at forvandles til Smedejern,

er det interessant at

lægge Mærke til, hvilken Indflydelse de omhandlede Lovbestem
i Norge have havt paa Udforslen af Naajern.

melser

Indtil

1836, da Udførselstolden var en Spdlr. pr.-Sktt, var Udførslen
hoist ubetydelig, senere efterat Tolden var nedsat til 16 ß pr.

vel udfort circa 1000 SkT aarligt, men dette

er der

SkK

Q-vantum er i og for sig ubetydeligt,

og denne Tilladelse til

at udfore synes ikke at have havt nogen skadelig Indflydelse paa

den indenlandske Production.

ved

troet

paabyde

at

en

Endelig bar den norske Regjering
Told af 72 ß pr. SkR fremmed

Raajern (provisorifl Anordning af 4de Decbr. 1843) at maatte

beskytte den indenlandske Production af Støbegods og af Raajern

mod

Udlandet

den

Concurrence,

hvormed

den truedes af det fra

mdforte Raajern, der paa Grund af de lave Priser,

hvorfor det solgtes i 1843, begyndte at indføres t en forholds-

vris

stor Mængde og omsmeltedes til Støbegods t de inden-

landsie Smelteovne.

Productionen

heldig

en

1806

Støbegods

tilbage.
end

t

og

Den
him

aarligt til:

af Jern i Norge havde i Aarene 1780—
Periode og udgjorde omtrent 40,000 SkK

Stangjern men var under Krigen gaaet meget
er

siden atter stegen endog til en storre Horde

heldige Periode og

kan ansættes t Gjennemsnit
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Sammenligning med hunt, og den hele Production af Kobber i
Norge var:
1781 . . . . 4,04jSkD Garkobber
1791 .... 3,099 —
—
1821 .... 2,526 —
—
1829 . . . . 2,179 —
—
1830—35 aarligt 2,376 —
1836—40 — 4/224 —
—
Med den tiltagende Production er ogsaa Udforslen tiltagen,
idet den i Gjennemsm't af Aarene 1830—35 kun udgjorde
2000 SkT Garkobber og 77^ SkT valset Kobber og i det
folgende Qvl'nqvenm'mn i Gjennemsnit aarligt 2,917 SkT
Garkobber og 105 SkÄ valset Kobber. Da flere nye Kobbergruber i de senere Aar ere optagne og de ældre Værkers Drist
forbedret, er det sandsynligt, at Kobberproductionen ogsaa t
Fremtiden vil udvide sig eller t det Mindste holde sig paa sit
nærværende Standpunkt.

Solvproductionen i Norge indskrænker sig nu til den,
som finder Sted ved Kongsberg. Efter at dette Værks Drift
siden dets Gjenoptagelse i 1816 havde medført betydelige Tab,
som for Aarene 1822—26 udgjorde 159,000 Spdlr., beslut
tede man at sælge det, men va de gjorte Bud ikke fandtes an
tagelige, fortsattes Værkets Drift for Statens Regning og
begyndte fra 1830 at give Overskud, der især fremtraadte i
1833, som var det fordeelagtigste Aar, dette Værk nogensinde
har havt, saa at der erholdtes et Overskud af 400,000 Spdlr.
Vel har Driften senere ikke været saa gunstig, men dog har
Værket i Gjennemsnit givet et aarligt Overskud af circa
200,000 Spdlr.
I de senere Aar er Productionen af Kobolt bleven af
stor Vigtighed for Landet og drives især ved Modums Blaa-
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farveværk, hvor Tilvirkningen af Blaafarve i 1840 steg til en
Værdi af 143,730 Spdlr.

malm

i de

Ligeledes er Driften paa Chrom-

senere Aar bleven betydelig.

Landet har desuden

paa flere Steder gode Qværn-, Sand- og Slibesteen, forstjellige Marmorarter,

allerede

Grydesteen og flere Mmeralier,

ere benyttede

og

deels

som deels

med Fordeel synes at kunne

gives en større Anvendelse end hidtil, saa at Værdien af samt
lige Bjergværkers Producter i Norge synes at kunne anflaaes
til circa 1 Million Spdlr.
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Wie

Fiskeriet
af Norges vigtigste Næringsgrene,

og vel den allervig-

tigste næst Agerbruget og Q-vægavlen, er Fisteriet, der især er
af Betydning for de vesten- og nordenfjeldsie Kystdistricter, der

ikke have Agerbrug eller Skovdrift.

HovedMerierne ere Torske-

og Sildefiflerierne, efter dem komme Ser- og Hummersifleriet.
Det forste horer især hjemme i det Nordenfjeldste,

det andet i

det Vestenfjeldfle, det tredie er udbredt langs Norges Vest- og
det fjerde drives især i det Sonden- og Vesten-

Nordkyst

og

fjeldste.

Blandt Torsteslægterne er især Skreien af Vigtighed;

fra Februar til April Manned samler Fisteriet efter dette Dyr

15 å 20,000 Mennesker med 2,500 å 3,000 Baade paa Fiske

pladserne omkring Lofotens Dgrupper. Hvilken Betydning dette
Fisierie

har kan man slutte deraf,

at der i Qvinqvenm'et fra

1836—40 er fanget circa 10 Millioner Stykker Torst aarligt,
der anslaaes til en Værdi af næsten 450,000 Spdlr. (i 1827
fangedes alene ved Lofoten over 16 Millioner Stkr. Fist), idet

ikke

alene Kjodet selv men Tranen og Rognene have en bety

delig Værdi.

Man

har

ikke Exempel paa,

at denne Ftfl er

udebleven fra him Dgruppe, hvorimod den varierer i Mængde

og

Fedme,

finder

ligesom den ikke længere saaledes som forhen ind

sig i storre Masser paa den sydligere Deel af Landets

Danmark« industrielle Forhold.

II.
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Vestkyst, maaskee som en Folge af, at dens Plads her nu ind
tages as Silden *), Seien fanges om Sommeren i stor Mængde
langs Vest- og Nordkysten og den sterste Deel af den i Landet
selv forbrugte Torfist er Sei, ligesom den stal levere mere Tran
end Skreien. For at bringes i Handelen tilberedes Torsten
enten blot ved Torring (Torsifl) eller ved Saltning alene eller
baade ved Torring og Saltning (Klipfisk).
Den anden Hovedgreen af det norske Fisten er Sildcftsten'et, der deler sig t Vaarsildesiskeriet og Hostsildefiskeriet. Det
forste er det vigtigste, da det giver det storste Udbytte i O,vantitet, men de fangne Sild ere ikke i Qvalitet saa gode som
de, der fiskes om Efteraaret. Silden indfinder sig ved Kysterne i uhyre Sværme og har endog i gode Fistenar leveret
henved 800,000 Tdr. Sild, men den kommer og gaaer periovr'fl og opholder sig undertiden ikkun faa Dage paa Fistepladserne, saaledes var Silden næsten ganske forsvunden i Slutnin
gen af forrige og Begyndelsen af dette Aarhundrede, men i de
sidste 3 Decennier har den regelmæssigt indfundet sig ved Ky
sterne, skjondt dens Hovedpladser synes at flytte sig og trække
nærmere mod Syd.
Sommersilden indfinder sig i Juli og August Maaneder især
ved de nordlandske Kyster og er aldrig ganske udebleven, men
den kommer langt fra i saa stor Mængde som Vaarsilden.
Sildefiskeriet er af særdeles Vigtighed for Landet ikke alene
for det betydelige Qvantum af en værdifuld og sogt Handels
vare, som det leverer (i de senere Aar 6 a 700,003 Tdr. aar*) Ved forsijellige legislative Anordninger bar man sogt at ordne
dette Torskefiskeri, og det er saaledes bestemt, hvilke Redskaber der
maa bruges, i hvilken Orden de maa benyttes og hvorledes
Fiflens Tilberedning inaa (fee; hvert Fistercompagnie (Baadlag)
ferner tildeelt et bestemt District, alle Fiflere maae til samme Tid
udsætte og optage deres Snører og Garn o. s. v.
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ligt) men også a for den vigtige Befljæftigelse, som Tilvirkning
af Tondestaver og Tsnder giver flere paa andre Næringsgrene
fattige Dr'strieter og for den levende Skibsfart, som befordres
ved Udforsten af det vundne Product.
Hummersifferiet er forst begyndt at blive af Vigtighed t

dct 18de Aarhundrede og har i nogle Aar været en betydelig
Indtægtskilde for flere sondenfjeldske Byer, imidlertid synes det
at være i Aftagende, og der klages over, at Hummerfangsten

drives for stærkt og paa en for dens Bestaaen farlig Maade.
Foruden de her nævnte Fiskearter fanges Laxe, Makrel,
Helleflyndre, for Tranens Skyld Brygden, Sælhunde, Hvale osv.
Fiskeriet er i Norge underkastet adskillige Byrder og Afgif
ter, hvis Bestaaen i al Fald kun synes atkunne forsvares af
sinantsielle Hensyn; saaledcs hviler der en temmelig hoi Jndforselstold paa Salt, og ved Udforflen af Varerne gives ikke
alene ingen Drawback, men de ere endog belagte med en temme

lig trykkende Told *). Af Fangsten svares Tiende til Staten
og en ofte trykkende Afgift til Eieren af den Forstrand, ud
for hvilken Fifleriet drives. Imidlertid har Regjerr'ngen hen
vendt sin Opmærksomhed paa disse Forhold, ssgt at fremme
bedre FremgangSmaader ved Fisieriet og Fisiens Behandling
efter Fangsten, samt nedsat flere Commissioner til at gjore
Forflag med Hensyn til Fiskeriets bedre Ordning i forfljellige
Retninger.
Den norske Sild gaaer især til Landene omkring Dstersoen, dog er ogsaa i de senere Aar udflibet nogen Sild til
Middelhavet og selv til Vestindien. De vigtigste Markeder
for Torfifl og Klipfifl ere Landene omkring Middelhavet, de.
*) Zndforselstolden af Salt er nu 20 ß pr. Tde. Udførselstolden er
af Torfifl 3 ß og af Klipfifl iz ß pr. Vog og af saltet 4 ß pr.
Tde., forsaavidt Fiflen ei nedsaltes i aaben Ss og udfores directe
derfra, i hvilket Tilfælde ingen Told erlægges.
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som ligge ved Dstersoen, Holland og Belgien.
næsten

Rognen gaaer

udelukkende til Frankrig og benyttes til Sardelfisieriet.

Tranen gaaer især til Landene omkring Ostersoen,

og Belgien,

til Holland

men Handelen med denne Artikel har i de senere

Aar været mindre fordeelagtr'g især vel paa Grund af Tilfor-

flel af Tran fra Sydssen ").

*) Udfsrslen af norske Fifieproducter har i Qvinqvenniet fra 1836—
40 været:

1836 ! 1837

1838

1839

1840

Fist tør SkA

97950

104722

84471

93926

82359

Klipfifl

47382

64776

64395

80119

59904

Sild.... Tdr.

436-270

683959

362144

386930

688619

Ansioser Dunke

13060
689599

16839

15694

19569

21568

793711

593823

544751

Rogn... Tdr.

25646

24169

17238

578610
20263

Tran.........—

36615

33207

38063

42200

42737

—

Hummer Sikr.

19466
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Ove Caxrtek»
Haandvcerks- og Fabrikdrift.
We Principer, som i de forløbne Aachundreder gjorde sig gjel-

dende i de fleste europæifle Lande med Hensyn til Haandvcerksog Fabrikdristens Ledelse fra Statens Side,

have ogsaa havt

betydelig Indflydelse paa disse Forholds Ordning saavel i

en

Sverige som

i

Danmark og

ligge til Grund,for den der i

denne Henseende endnu bestaaende Lovgivning.

ligt,

at

Regjeringen

under

Det er natur

Norges Forening med Danmark

ogsaa søgte at bringe disse Grundsætninger,

om hvis Rigtig

hed man holdt sig overbeviift, til Anvendelse paa Norge. Haand-

værksdn'sten blev for en Deel bunden til de sædvanlige Bestem
melser om Laug, og Fabrikdriften sogte man at opmuntre ved
directe Understottelser, Forbud mod fremmede Varer o. s. v.

Imidlertid
Norge som

i

blev

Laugsvæsenet

de andre

aldrig

nordiske Riger,

saa

almindeligt i

og uden at der var

gjort nogen væsentlig Forandring t de ældre Love herom fand
tes i Norge i 1839 t hele Landet kun 46 Laug,

Bergen,

den

Stad som havde de fleste,

hvoraf 14 i

6 i Christiania og i

ingen anden By noget ftørre Antal end dette *
).

De Principer

om Frihed, som gjorde sig gjeldende i Norge ved dets Adflil-

*) Den af den norfle Negjcring bekjendtgjortc Fortegnelse over de i

1839 bestaaende Laug.

lelse fra Danmark og font i Grundloven vare udtrykkeligt omtalte som
ogsaa anvendelige i Henseende til Næringsvæsenet, maatte naturligt
fremkalde Tanken om en Modification af de ældre indskrænkende
Bestemmelser om Laugsvæsenet, men det har vrist sig t Norge,
med hvor store Vanskeligheder en Omdannelse af saadanne Love
er forbunden selv t et Land, hvor de aldrig have r.aaet den
Udstrækning, som i de fleste andre europæiske Lande, hvor altsaa langt færre Hensyn til Bevarelsen af bestaaende Forhold,
som havde udviklet sig i Tillid til en gjennem lang Tid gjcldende Lovgivning, vare at tage og hvor Ideen om den storst
mulige Frihed i alle Forhold var almindelig vakt. Forst efterat
denne Gjenstand var forhandlet paa flere Storthing, kom det
derfor i 1839 til endelig Resolution om den Lov, som nu ord
ner denne Slags Næringsdrift t Norge. Jfolge denne maa
intet nyt Laug oprettes eller de allerede ophævede fornyes, og
de bestaaende flulle ophore, naar de deri for Tiden værende
Mestre ere enige om at ophæve dem eller bortdoe. Indtil dette
sieer, flulle alle de, som ville være Mestre i et Haandværk paa
et Sted, hvor dette er laugsbundet, indtræde t samme, hvori
mod det ikke er tilladt Rogen, som vil nedsætte sig andetsteds
end der, hvor Lauget har sit Sæde, at indtræde i samme. Vil
Nogen indtræde t et endnu bestaaende Laug, da skal han gjore
Svende- og Mesterprove men uden at være bunden til nogen
Bestemmelse om Lære- eller Svendetid. I de Haandværk, som
ikke ere laugsbundne, kan derimod Enhver arberde som Svend
uden at have gjort nogen Prove, ligeledes kan Enhver drive et
saadant som Mester, men sial da i Reglen enten forud have
aflagt en Prove eller tilvejebringe 2de paalidelige Mænds Vid
nesbyrd om, at han er duelig til selvstændig at drive det omhandlede Haandværk, ligesom hau ogsaa i Neglen skal tage Borgerftab derpaa. Denne Bestemmelse om Prove eller om Vid
nesbyrd om Duelighed fordres imidlertid ikke engang i de Byer,
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forhen Borgerskab har været at erholde uden at det har

hvor

været nødvendigt at bevise sin Duelighed.

For at erholde Bor-

gersiab som Haandværksmester fordres tillige foruden de Egen

skaber, som i Almindelighed ere sornodue for at faae dette,

at

Vedkommende skal kunne regne med Sikkerhed og strive tydeligt
samt nogenlunde sprogrigtigt, ligesom der ved visse Haandværk
fordres nogen Færdighed i Tegning.

Desuden have visse Per

soner (Søfarende, Militarre, Vægtere og Saadanne, som drive

Vævning,
eller

andre

Brodbagm'ng,

Forfærdigelse

af Fruentimmerklæder

saadanne Haandteringer, der sædvanligt udøves af

Fruentimmer)

Tilladelse til

uden at tage Borgerskab og uden

at aflægge Duelighedsprøve at ernære sig ved Haandværk med
egne Hænder uden at holde Svende og Drenge. Enhver Haand-

værksmcster maa selv forskrive sine Materialicr fra forste Haand

og selv holde aaben Bod til Forhandling af sine Varer.
Udenfor Kjobslædernes Grund maa Enhver, med eller uden

Medhjelpere, ernære sig ved hvilketsomhelst Haandværk han vil,

dog

maa

Solv-

og

Ingen uden særlig Bevilling forfærdige Compasser,

Guldarbeide.

Haandværkere,

end I Miil fra Kjobstadernes Grændser,

der ikke boe længere
skulle,

forsaavidt de

arbcide for Byernes Jndvaanere, deeltage i Byernes Kjobstædskat

eller

Indførsel

den Deel af Bpstatten,
af Haandvcerksarbeide

til Kjobstæderne er fri,

som lignes paa Næringen.

fra Landet

og

Ladestæderne

undtagen forsaavidt noget Laug r'folge

specielle Love har Ret til at modsætte sig en saadan Indforsel

af et eller andet Haandværksarbeide, hvilken Ret dog i al Fald
ikke skal være til Hinder for Indførsel til Salg paa Markeder.

Haandværksarbeide, som er forfærdiget i en Stad, stal i ethvert

Tilfælde uhindret kunne indføres til en anden.
Til egentlig Fabrikdrift har man forhen meddeelt formelig

Bevilling, og den nye Haandværkslov har ved en særlig Bestem
melse fritaget alle Anlæg, som have erholdt en saadan Bevilling

for enhver Indskrænkning af Laugene. Efter de nuværende Forsirifter om Ncrrmgsbrug vil ethvert Fabrikanlæg paa Landet
ligesom r Byerne ethvert, som ikke griber ind t de laugsmæsstge Haandteringer, med Undtagelse af saadanne, som henhore

til Bjergværksdriften, og Saugbrug, hvorpaa skjæres indkjobt
Trælast, kunne anlægges uden nogen særlig Bevilling. For
saavidt et Anlæg, som griber r'uv t Haandværksdriften, agtes
anlagt i nogen By, hvor der er Laug paa samme, vil Ved
kommende efter de ovenfor anførte Forskrifter let kunne erhverve
sig Ret til at mdtræde i det vedkommende Laug, og efter den
Bestemmelse i Haandværksloven, at enhver Mester i ctHaandværk er berettiget til at drive andre, forsaavidt som deres Forbin
delse med hans eget udkræves til Frembringelse af noget heelt
Fabrikat, vil han have al onsiclig Frihed til at udvide sin Fa
brikdrist efter eget Godtbesindende.
Industrien kan saaledes i Norge bevæge stg med stor Fri
hed, og man kan ikke andet end prise dette Land lykkeligt, at
det har naaet en saadan onsielig Ordning af disse Forhold,, paa

hvilken de tvende andre nordiske Niger endnu forgjæves vente, og
efter hvilken de sandsynli'gvrr's endnu t længere Tid ville komme
til at vente forgjæves-. Det maa vistnok ogsaa fuldkomment
billiges, at Regeringen har undladt ved særlige Begunsti
gelser og Understøttelser at fremkalde en industriel Virksomhed,
som ikke passer for Landets naturlige Forhold og disses nær
værende Udviklingstrin *),

men det kan ikke nægtes, at man
endnu ikke synes at have gjort Tilstrækkeligt for at fremkalde

*) Kun ganske enkelte Fabrikanlæg have særlige Begunstigelser, saale
des er der tilstaaet nogle Sukkerraffinaderier toldfri Indførsel af
det Naasukker, som i norske Skibe fores direcle fra Productionslandene, og Fritagelse for halv Told af Sukker, soin indfores directe
i andre Skibe. Nogle Scebesyderier og Oliemøller have toldfri
Jndforsel af deres raa Materkalier.
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de Betingelser, som ere nødvendige for at sætte Folket istand til

som disse Forhold allerede under deres

at benytte de Fordele,

nærværende

Form

Jndustridrivende

Kundstaber

samle

tilbyde,

kunne

Leilr'ghed til

og

paa

uddanne sig.

og navnlig for at skaffe de

en beqvem Maade at ind
Der sindes neppe endnu

nogen Skole, hvor der meddeles mere end horst tarvelige reali-

Kundstaber, og naar man undtager de practiske Cursus,

stisie
som

holdes

at underkaste

ved

Universitetet

sig Bjergeramen,

for dem, som forberede sig til

saa er der ikke aabnet nogen

Jndustridrivende til at indsamle de chemifle,

Adgang

for de

physifle,

mecham'ske og techm'ske Kundstaber,

som ere fornødne

for med Held at kunne lede en storre Industridrift *
).

I Chri

stiania sindes vel en offentlig Kunst- og Tegneskole, hvori der

gives

ogsaa

den

er

Undervüsm'ng i Tegning til Haandværkere,

men

ikke istand til at tilfredsstille den bestaaende Trang til

en saadan Underviism'ng, og der sindeö ingen lignende Jnstitnter
i Provindserne.

Naar man betragter Norges naturlige Forhold med Hen

syn til Industrien, da finder man vel i de mangfoldige Vand
fald

en beqvem og billig Drivkraft for Fabrikanlæg,

forfljellr'ge Mineralier,

ligesom

der som raae Materialier kunne danne

Grundvolden.for en industriel Virksomhed, men paa den anden
Side

soger

man forgjæves efter de fleste af de Betingelser,

uden hvilke Industrien kun bliver en Drivhuusplaute, som virker mere til Tab end til Fordeel for et Land.

lierne midtages savnes t

Naar Mmera-

det Hele raa Materialier i Indlan

det, Communicationen mellem de forstjellige Steder er besvær-

*) I 1833 indgaves der af flere ansete Mænd et Forslag om at op
rette en høiere technifl Læreanstalt, men esterat Sagen fra flere
Sider har været overveiet, navnlig med Hensyn til Forbindelsen
af en saadan Skole rncd Krigsfkolcn, er den foreløbigt stillet l

Bero.
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lig og kostbar, Befolkningen er ringe og adspredt, Livsopholdet

er dyrt og som en Folge deraf Ar-erdslennen hoi, Folkets Ho

vednæringsgrene, Climaet og de physiske Forhold overhovedetere
af en saadan Natur, at Befolkningens Character i det Hele
næsten maa blive gausie modsat den, som er nødvendig for den
dygtige industrielle Arbejder og endelig, hvad der her er Hoved
sagen, har den hele materielle og intellectuelle Udvikling i alle
sine forsijellige Retninger langt fra endnu naaet det Standpunct, hvorpaa et Folk nødvendigt maa staae, forinden det med
Held kan tænke paa at indtræde i deres Classe, hvis Industri
drives i noget betydeligere Omfang. Vel kan det ikke nægtes,
at Grunden til den hole Arbeidslon, som.i Neglen maa betales i Norge, for en Deel er at fege t den hole Prus paa
Livets forste Fornødenheder, hvilken tr'ldeels betinges af Korntolden, men Differencen mellem Arbejdslønnen i Norge og
andre Lande f. Ex. Sverige, er dog langt storre end at den
kan forklares alene af denne Aarsag. Mange combinerede Om
stændigheder træde her til som medvirkende Aarsager; den no
genlunde ligelige Fordeling af Ejendommene og Nationens

Udvikling gjcnnem Historiens Gang have bevirket, at den simple
norste Arbejder i Reglen ikke lader sig ne te med den i Qvantitet og Qvalitet ringe Fode, hvoraf f. Er. den .svenske Fabrikarbeider oste lever. Imidlertid er det heller ikke Arbejdslønnens
nominelle Størrelse alene, som i denne Henseende hindrer In
dustriens Udvikling, den bliver egentlig forst ret trykkende derved,
at man for en temmelig hoi nominel Lon kun tilkjober sig en nn'ddel-

maadig Fabrikarbeider. Den norste Kystbeboers Characteer er i det
Hele en Somandscharacteer; han er i Neglen langsom i sine
Bevægelser, han er'ikke istand til nogen vedholdende uafbrudt
Anstrængelse i længere Tid, han holder af at hengive sig til en
Rolighedstilstand, der oste grændser til Dorskhed, og kun naar Fa
ren frembydcr sig, naar Stormen overfalder ham i hans lille

in
Baad paa det oprørte Nordhav, da vaagner han til et nyt
Liv, da er han istand til i en kortere Tid at udholde de storste

Besværligheder, at udfolde en flor Krast og at taale de storste
Savn, men naar Faren er forbi, da synker han tilbage i sin
forrige Uvirksomhedstilstand. Fremtræde end disse Characteertræk i en modificeret Form hos dem, der boe længere fra Havet, saa gjcnfmdes dog Bestanddele af dem ogsaa hos disse,
og den norsie Fjeldboer, som lever af Skovdrift og Qvægavl,
ligesom Dalboeren, som lever af Agerbruget i de fjerne isole
rede Dale, er ligesaa lidet stikket til at arbeide i Fabrikker,
som hine Somænd ved Kysterne, der i al Fald ere de eneste

Dele af Landet, mellem hvilke Communicationerne ere saaledes,
at de overhovedet tilstede en industriel Virksomhed. Naar man
tager tilbørligt Hensyn til disse Forhold, som det deels ikke
staaer i Menneskets Magt at forandre, og som deels kun igjennem Aarhundredcr kunne modificeres, saa kan det ikke forundre,

at der findes ringe Jndustriedrift i Norge, og man vil lære
ikke deraf at stutte, at Landet i det Hele skulde ftaae yaa et
uforholdsmæssigt lavt Udviklingstrin.

Den norsie Haandværksdrift staaer endnu paa et temme
ligt lavt Standpunkt, men har imidlertid siden Adskillelsen fra
Danmark gjort ikke ubetydelige Fremskridt; forhen forsynedes

Norge næsten ganste med Haandværksarbeide fra Danmark, nu
er det for en Deel istand til selv at producere sit Behov, idet
Mindste i visse Retninger. Meest paafaldende cr det, at Forarbeidelsen af Metallerne ikke har gjort større Fremflridt, da
Landet selv leverer de raae Materialier, der uforarbejdede gaae
til Udlandet, medens de særdige Varer t ftor Mængde atter

indføres derfra *).

) I 1828, det sidste Aar, hvorfor haves detaillerede Angivelser, ind-
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Huusfli'den er vel af megen Betydning for Norge, idet
Bønderne for ftorste Delen selv forfærdige deres Klædningstoier
af Uld, Linned og Bomuld, tildeels selv garve deres Skind og
Huder og forfærdige deres Sko- og Sadelmagerarbejde, selv

flette deres Fistenet og selv forfærdige storste Delen af deres
Agerdyrkm'ngSredskaber, men paa faa Steder drives dog Huus-

fliden saaledes, at den leverer Varer til Salg til Andre.
Med egentlige Fabrikanlæg, henhorende til Vævnings- og
Spindeinduftrien, er forst i de allerseneste Aar gjort en Be
gyndelse, idet der er etableret et lille Bomuldöspinderi, bereg
net paa at spinde de grovere Nummere af Garn, som forvæves
ved Huusindustrien, ligesom en Klædefabrik ganske nylig er oprettet. I Tugthusene og flere offentlige Arbejdsanstalter er og-

saa en fabrikmæssig Drift i Gang, men det Bidrag, som disse

Anlæg levere til Landets Forsyning, ere i Forhold til Behovet
ikkun ringe.
fortes til Norge af de vigtigste Haandvcerksarbeider folgende Qvantiteter:
8159 tø
BMenflagerarbeide
2035 Spdlr.
Bundtmager
do. for
23704 —
Bodker
« 2579 —
Bsrstenbinder
» 3870 —
Dreier
» 2342 Knapmager
" 4959 <a
og
26956 Kobbersmede
»
336 Spdlr.
Kurvemager
« for
1328
—
Paparbcide
» 1675 Sikr.
Parapluier
1286 Spdlr.
Portefeuillemag. » 4093 T
Possementmager »
196968 Pottemager
»
276692 Rebflager
«
3909 Sadelmager
»
526 Skomager
«
14129 Spdlr.
Snedker
" 2976 D
Tinstsber
» -
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Glasværkerne' have forhen været t en betydelig Drift i
Norge, især saa længe de havde et Marked for deres Varer i
Danmark, men' efterat dette er tabt deels paa Grund af Tolden, som efter Adskillelsen maatte erlægges i det sidstnævnte
Land, og deels paa Grund af de danske Glasværkers Opkomst,

ere de gaaede tilbage og flere i den senere Tid nedlagte. I1835 fandtes endnu 8, men t 1840 var deres Antal allerede
indskrænket til 5, som levere saavel Tafelglas som Huulglas.
De ere imidlertid ikke engang istand til at forsyne Landet med

dets Behov, saa at Tilforflen af Glasvarer er storre end Udforflen.

Papnrsfabrikationen synes at være i Opkomst, men dog
findes endnu i hele Landet kun en eneste Maskine til at forfær
dige endeløst Papn'r, og Tilforflen fra Udlandet af denne Vare
er endnu betydelig. Garverierne, der i 1840 anfloges til 68
Sikr., ere heller ikke istand til at forsyne Landet med dets Be

hov af Læder, uagtet der sindes tilstrækkelig Bark og raa Hu
der, hvoraf en Deel udfores i ugarvet Tilstand, medens en
Deel garvede Hnder og Skind mdgaae fra Udlandet. Ligeledes
er Oliemøllernes (t 1840 7 Stkr.) Virksomhed t Tiltagende,

men uagtet denne Industrigreen, ved hvilken Drivkraften spil
ler en saa vigtig Rolle, synes at være særdeles stikket til at
drives i storre Udstrækning, hentes dog endnu en Deel Olie fra
Udlandet.

Det er allerede ovenfor omtalt, at en Deel Støbegods le' veres umiddelbart fra Masovnene, og denne Fabrikation synes
i den senere Tid at være tiltagen saavel i Mængde som i God
hed. Man er ogsaa begyndt at drive Tilvirkningen af Støbe
gods ved Omsmeltning af Jernet i Kupelovne saavel i For
bindelse med den indenlandske Masovnsdrist som i særlige An>
læg, beregnede paa at foretage Omsmeltning af fremmed Ru

jern.

De særdeles lave Priser, hvori dette stod i 1842 og 43,
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t Forbindelse med Tilladelsen til at indfore det toldfrit, syntes
at love disse Værker en heldig Fremgang, men Iernprisernes

Stigen og det ovenfor omtalte Toldpaalæg paa fremmed Rujern have trykket dem i deres Udvikling. Egentlige Maskinværksteder findes ikke t Norge, og den indenlandske Industries
hele Standpunkt synes heller ikke at kunne gjore deres Bestaaen

mulig; mn'vlertr'd findes nogle Arbejdsmaskiner ved flere Stø
berier, saa at man kan forfærdige Maflindele eller hele simplere
Mastiner. Til Norge indføres endnu noget Støbegods, saavelsom grovere og finere Jern- og Staalarbeide.

En af de vigtigste indenlandske Industrigrene er Skibsbyg
geriet, der især drives paa Landets Sydostkyst, men dog ogsaa
tildeels paa de vestligere og nordligere Kyststrækninger, og ikke
alene t Kjob- og Ladestæderne men ogsaa paa Landet. De
mindre heldige Conjuncturer, som i de senere Aar have frem
budt sig for Fragtfarten og Handelen overhovedet, have naturligviis ogsaa havt en mindre heldig Indflydelse paa denne In
dustrigreen.

Af Fabrikker til at forarbeide transatlantifle Producter drives for Tiden kun nogle Tobaksspinderier (i 1840 86 Stkr.);

thi vel har råan sogt at begunstige den indenlandske Raffinering
af Sukker ved at tilstaae betydelige Toldbegunstigelser til Raasukker, som r'stdfores direkte fra Productionsstederne, men disse
Lettelser have ikke været tilstrækkelige til at fremkalde nogen
directe transatlantisk Handel og til at bringe de indenlandske
Sukkerraffinaderier i Gang. Derimod have Dlbryggerierne i
Norge gjort store Fremskridt, og man brygger i Christiania for
trinligt saavel under- og overgjæret Dl.

En af de aller vigtigste Industrigrene i Norge er Brændevlinsbrændingen, der har en stor ftatsoeeonomist Betydning ikke

alene paa Grund af den Udstrækning, hvori den drives, den
Mængde af et vigtigt Material, som dertil forbruges, detQvan-
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tum Brændevim, som produceres, samt den vigtige Indflydelse,
den har paa Agerbruget, men fornemmeligt paa Grund af den

moralske Indflydelse, font den stærke Nydelse af denne Drik, der

befordres ved den store Tilvirkning, udover paa Folket.

Denne

Sag har derfor ogsaa i en Række as Aar været Gjenstand for

Regjeringens og Folkerepræsentationens alvorlige Overvejelser.
Under Norges Forening med Danmark var Brændeviinsbrændmgen

ganske forbudt

deels

I Slutningen

Kornpriser.

deels

kun tilladt under lave

af forrige

Aarhundrede blev den

og

tilladt i Kystdistricterne mod en Afgift, som erlagdes ved Kornets
Formaling, hvilken Afgistsform i 1804 blev saaledes modifice
ret, at Halvdelen af Skatten lagdes over paa Redskaberne. Dog kom
den lovlige Brændevinsbrænding ikke i Gang,

saalænge Pro-

ductet kunde indfores uden Told fra Danmark, hvor det kunde
produceres billigere end i Norge, da man havde det raa Mate

rial fra forste

Haand;

men efter Adskillelsen fra

Danmark

forbodes i 1816 Indførslen af Kornbrcendevim fra Udlandet, og

Tilvirkningen i Indlandet blev meget fri.

Paa Landet maatte

nemlig alle Besiddere af skattepligtig Jord mod en bestemt nar#

lig Afgift brænde Brændevim af selvavlet Korn, og t Byerne maatte
Brænderierne drives t

hvilketsomhelst Omfang mod en Afgift,

som reguleredes efter Bedriftens

Lovgivning

Størrelse.

Den nuværende

om Brændevir'nsbrændl'ngen (4de Aug. 1827) har

bibeholdt dette i 1816 opstillede Princip, at storre fabrikmæssigt drevne Brænderier stulle betragtes som Næringsgrene, der skulle
tilhore

Kjob-

og Ladestæderne, og

at derimod

Brænding af

Brændevim til eget Huusbrug af selvavlet Korn skal betragtes
som en fri Næring paa Landet,

til hvis Udøvelse Enhver kan

erholde Adgang mod Erlæggelse af en Afgift.

Denne udredes

med en vis bestemt Størrelse aarligt af Kjedler, som ere under

60 Potter (efter Skatteloven for 1843—45
aarligt)

men af andre med

med 16

Spdlr.

en efter Apparaternes forffjelligc

S
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Beskaffenhed varierende Størrelse af Kjedlernes Cubikindhold,
dog saaledes, at den erlægges med | ringere Belob paa Lan
det end t Kjobstædcrne, hvor ingen mindre Kjedel end en paa
200 Potter maa benyttes. Dette Beskatningsprincip har det

imidlertid været umuligt at gjennemforc i Praxis, idet man
decls overhovedet ikke har kunnet controllere, hvorvidt der brænd
tes Brcendeviin af andet end selvavlet Korn, decls har fortol
ket Lovcnö Ord herom saaledes, som om de ikke gjaldt Kar
tofler, der t den senere Tid ere -levne det vigtigste Material
til Brændevim, og deels har anvendt alt selvavlet Korn til
Brændeviin, medens man har indkjobt fremmed til Fode. Bræn-

deviinsbrænderiet paa Landet er bleven udvidet til en uforholds
mæssig Størrelse, Kartofler og Korn, som synes absolut for
nødne til Menneske- og Kreaturfode, gaae ofte over i Gjærkarret, og en moralsk Slappelse maa gjennemtrænge Folket ved

den overdrevne Nydelse af de stærke Drikke. Det har derfor
været Gjenstand for alvorlige Overveielser, hvorledes man ved

Lovgivningen flulde kunne regulere Brændevimstilvirkm'ngen saaledes, at den blev uskadelig for Landet, men de samme Vansteligheder, som i denne Henseende frembyde sig i Sverige (cfr.
P. 92), freiAtræde ogsaa i Norge, endsijondt man her ikke saa
ledes som der har begaaet den Feil at sætte en snever Grændse
for Brændevrinsbrænderrernes Størrelse, hvorved man har hin
dret Anlæget af meget store og fabrikmæssige Brænderier,
der virke langt mindre siadeligt end de smaa og bedst kunne
modvirke disse. I Norge kunne Brænderierne i Kjobftæderne

drives i hvilkensomhelst Udstrækning, og man finder derfor og

saa flere store med de bedste Maskiner udrustede og ester Nu
tidens strengeste Fordringer indrettede Brænderier. Vanfleligheden af at sinde nogen heldig Losning af den Opgave at regulere
den indenlandske Brændevimstilvirkning paa en for Landet
gavnlig Maade og Hensyn til de fordærvelige Virkninger, som
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overdrevne

den

Nydelse

af denne

Drik

udover paa Folket,

bragte derfor i 1842 Storthinget til den heroifie Beflutning at

anbefale et Forbud mod al Brænding i Indlandet, hvilket For

bud skulde træde i Kraft

10

efter Lovens Publication.

Aar

Vel vilde denne Forholdsregel neppe have været istand til paa

heldig Maade at ordne disse

en

Forhold,

den

vilde berove

Landet de Fordele, som en vidtudbredt Industri unægtelig giver,

den vilde fremkalde en Mængde Lovsovertrædelser, saavel for at
drive den forbudne Brænding t Indlandet som for at indsmugle

det færdige Product fra Udlandet,

virke til Landets

og den vilde derfor neppe

Gavn i det Hele, hvorfor denne Beflutning

heller ikke har erholdt kongelig Stadfæstelse og vel neppe an

den Gang vil blive fattet af Storthinget,

man

erkjender den

skadelige

men den viser,

Tilstand i sin hele

at

Udstrækning

samt er befluttet paa ikke at flye noget Offer for at forbedre
den,

og under saadanne Omstændigheder vil det vel lykkes at

sinde en heldig Losning af Opgaven.

Allerede er Antallet af

de mindre Brænderier paa Landet overordentlig formindsket
*),

og naar Regjermgens Forflag om, at det ester en vis TidS
Forlob ikke mere skulde være tilladt at bruge ganfle smaa Kjed-

ler af mindre end 200 Potters Indhold,

erholder Lovskraft,

saa vil allerede derved være gjort et væsentligt Skridt fremad.
Brændevimsafgiften er stadigt forhoiet, men det har ved

enhver Forhoielse af denne Skat vrist sig, at dens Belob langt
fra er steget i samme Forhold som Forhøjelsen er sieet
),
**

og

*) Af Kjedler under 60 Potter fandtes i 1828 8100 Stkr. og i 1840
kun 1180 Stkr. og af saadanne, som have under 200 Potters
Zndhold, fandtes i 1836 endnu 7068 Stkr. og i 1840 ikkun 2791
Stkr.

**) Brændevimsafgiften indbragte:
Spdlr.
Spdlr.
Spdlr.
1818 — 6581.
1830 — 51100. 1840 — 115600.
1828 — 43600. 1835 — 31200. 1843 — 100000.
Danmarks industrielle Forhold. II.
12
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efter dens nærværende Størrelse kan den neppe antages at falde
med 1 s. pr. Pot af det Brændevnn, som produceres i de be-

dre indrettede Brænderier.

Antages imidlertid denne Størrelse

fordet omtrentlig rigtige Belob, skulde Tilvirkningen i Jndlandet belobe sig til

12 å

13 Millioner Potter eller circa 10

Potter pr. Individ, hvilket imidlertid er et saa ringe Belob t

Forhold til den Nydelse af Brændevnn,

som

synes at sinde

Sted, at det neppe angiver den hele indre Productions Stør
relse.

Anm. Nedenstaaendc Tabel vil give en Udsigt over de Qvantitctcr af
nogle af de vigtigere Jndustriproducter, som maa hentes fra Ud

landet :

1838

;1840

Bomuldsgarn..................... D

313905

521037

Bomuldsmanufacturvarer..

283901

376005

Linnedtraad......................... Ä

20312

18532

Lærred.................................. -

296570

275963

Uldne Varer......................... -

271540

303616

Silsevarer............................-

8555

8298

Seildug og Navndug.........

428410

590410

Papiir, Skrive-, Tryk- og

Pres-............................Ä

112943

116489

Olie....................................... -

348652

481743

Sæbe.................................... -

196902

422720

Saalelceder......................... -

P24415

165567

Steentoi.................................

427508

474923

Muursteen..................... ©th’.

725985

1,052388

Tagsteen......................... —

1,373890

1,945487

Zernarbeide......................... T,

229673

324549

Jernplader.......................... -

64551

149853
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Det vil af denne korte Oversigt over Industriens Tilstand
i Norge være klart, at Indførslen af fremmede Jndnstripro-

ducter maa være betydelig og at dens Størrelse nærmest regulercs efter Landets Evne til at kjobe, idet den indenlandske Pro
ductions Deeltagelse i Landets Forsyning ikke har nogen meget

væsenlig Indflydelse paa Forholdets Ordning.
Af fremmede Consumtionsgjenstande, hvoraf ingen lignende kunne
produceres i Jndlandet, deels raa deels fabrikerede, er indfort:

1840

1838
Caffe................................ • u 2,459674

4,452235

Thee................................

58619

45129

Sukker, raat................

1,675582

2,145722

raffineret.. ..

1,879709

2,253067

Sirup..............................

844546

1,477114

Tobak, raa..................

1,264038

2,110561

— fabrikeret...........

22456

49170

Viin................................ .Pot

470741

491290

Brcendeviin af Druer.

—

708945

636427

- Sukker.

—

18439

37019

Genever og Arrak....

—

9089

15521

—

—

hvilket giver pr. Individ af Befolkningen
af Caffe....................... 3,8
- Thee....................... 0,038
- Sukker og Sirup. 4,8
- Tobak ..................... 1,8
- Viin
0,41
- Brcendeviin....0,57

i 1840: et Forbrug
-g,
-

Pot.
—

12*
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5te Caxitek.
Handel og Skibsfart.
Ligesom de Forstrifter for Haandvcerks- og Fabrikdrift,

som

vare gjeldende i Norge t ældre Tider, t det Hele t deres Grund-

principer vare analoge med dem, hvorefter disse borgerlige Næ-

ringsgrene dengang

vare ordnede i de øvrige europæiske Lan

de, saaledes var ogfaa det Samme Tilfældet med Handelslov
givningen.

Det Characteristiffe ved denne var, at al Handel

t egentlig Forstand, eller Afsætning as Varer,

som ere kjobte

t den Hensigt atter at sælges, var indstrænket til Byerne alene,

samt

at

Rettigheden tit

at udove denne Handel var knyttet

til visse besværlige og tildeels vr'lkaarlige Betingelser.

Al Va

reomsætning paa Landet, hvad enten den bestod i Udsalg af in

den- eller udenlandske Producter, var forbudt, idet Grundsæt

ningen var, at Landmanden flulde bringe sine Varer til Byerne
og der forsyne sig med sine Fornødenheder,
Byernes

Grændser var Handelen

og indenfor selve

indstrænket derved,

at den

kun kunde udøves af visse Classer af Borgere, som havde fyl
destgjort visse bestemte Betingelser (staaet visse Aar i Lære,

underkastet sig Eramina o. s. v.)

Ulemperne ved dette System maatte imidlertid i Særdeles

hed vise sig i et Land som Norge, hvor Befolkningen boer ad
spredt, hvor Communicationen mellem de forstjellige Steder er
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hvor Byerne forholdSvn'S ere faa, og hvor Afstan

vanskelig,

dene mellem disse og mange Steder paa Landet er meget stor;

man maatte dobbelt fole Trykket af disse Baand, efterat en an
den af de borgerlige Næringsveje,

nemlig Haandværksdristen,

var bleven ordnet paa en nye og frisindet Maade.

Efter for-

sijellige Forhandlinger blev derfor Handelen i 1842 ved en nye

Lov (8de Aug.) reguleret saaledeS, at den med Hensyn til Fri
hed til at bevæge sig i forstjellige Retninger blev sat paa lige
Fod

med

Haandværksdristen.

vigtigste Bestemmelser af

De

denne Lov ere, at al Handel stal være fri, saavel t Købstæ
derne som paa Landet, med Hensyn til visse Fornodenhedsartikler

især Fødemidler,

saasom Fist,

Vildt,

Melk,

Kartofler,

Brod, Ho, Halm, norst Glas, Boger o. fl., samt paa Landet
i en Afstand af 3 Mill fra Kjobstæderne med Hensyn til visse

almindelige Varer,
Hamp,

Tobak,

o.

saasom

fl.,

dog

Korn,
maa

Gryn,

Fist,

Salt,

Sælgeren, naar

Jern,

han ikke

er Handelsborger, ikke selv forskrive disse Varer fra Udlandet;

det er endvidere tilladt enhver Indlænding at udsælge indenrigske Varer, selv om' de ere opkjobte til Salg, dog maa han ikke

afhænde dem r samme Kjobstad, hvori de ere kjobte,
scelge dem t aabne Boder.

og ikke

Enhver Indlænding er berettiget

til hvor og til hvem han vil at sælge de Varer, som han selv

har

tilvirket,

dog maa han kun holde

Sted, hvor Varerne ere producerede.

aaben Bod paa det

Anden Handel med frem-

mede Varer maa i Reglen ikkun de egentlige Handelsborgere i
Kjobstæderne drive, men for at erholde Borgerflab herpaa kræves
ikke andre Betingelser end dem, som ere fornødne for at erholde

Kjobstadborgerstab i Almindelighed.

Fra den almindelige Kjob-

mandshandel undtages ikkun visse Varer, saasom Gifte,

Apo-

thekervare, Guld- og Solvarbeide- og brugte Sager, til Han

del med hvilke sidste der fordres særlig

Tilladelse af Politiet.

Endvidere kunne Haandværkere og Fabrikanter uden anden Hjem

mel end den,

som deres Borgerflab som saadanne giver dem,
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fra deres faste Udsalgssteder t Byerne, handle med kjobte Ar
bejder og Proructer af samme Art som de, de selv tilvirke,
ligesom de r den Kjobstad, hvor de boe, maae sælge Redskaber
og Materialier, som hore til dereS Haandværks- eller Fabnk-

drift, men dog kun til Professiom'ster af deres eget Fag.

Li

geledes have Bjergværkseiere Tilladelse til ved dereö Bjergan

læg at udsælge visse Artikler til deres Arbejdere, og endelig
kunne Alle og Enhver, Jndlænding eller Udlænding, fra Udlan
det indfore og t Rigets Kjobstæder forhandle alle Slags til

Indførsel tilladte Varer, mod at Udsalget skeer enten fra det
Skib, hvori Varerne ere indkomne, eller ved en paa Stedet
Handelsbcrettiget som Commissionair eller ved offentlig Auc
tion, og mod at der, foisaavidt Salget skeer paa den forsteller sidstnævnte Maade ikke sælges mindre ad Gangen end
visse lovbestemte Minimaqvantiteter. Jovrigt maa Handel paa
Landet ikke uden særlig Bevilling drives uden t et af de oven

for omhandlede Tilfælde.
Det vil heraf sees, at Handelen i Norge nu kan bevæge
sig under de frieste Former. Adgang til Handelsborgersiab t
Byerne er særdeles let, Enhver kan ikke alene frit afsætte de af
ham selv producerede Varer men ogsaa næsten uden Judskrænk-

ning handle med alle indenlandske Varer, det i de fleste Handelclovgivnmger endnu bestaaende Forbud mod Forprang er
hævet, i 3 Mills Afstand fra en Kjobstad kan Enhver frit
handle med Landboernes vigtigste Fornødenheder og Udsigt t.l
ved en speciel Bevilling at erholde Adgang til en storre Han
De practiske Virkninger af denne Lov har
man naturligviis endnu ikke lært af Erfaring, men den gavn
lige Indflydelse af de rigtige Princi'per, som ligge til Grund
for den, vil neppe udeblive.
delsret er aabnet.

De Former, under hvilke Controlen fores med, at te paabudne Afgifter rigtig erlægges af Varerne ved deres Indforsel
til Landet eller Udforsel fra dette, ere t det Hele analoge med
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dem, som gjelde i Danmark.

Den nuværende norste Hovedlov

om Toldvæsenet (28de Juli 1824) er bygget paa den med den

danfle Toldlov analoge Forordm'"g af Iste Febr. 1797.

Hvad

angaaer Varer, som fra Udlandet indføres til Norge, da er det
i Almindelighed forestrevet, at ethvert Fartoi, som kommer Ky
sten saa nær, at der kan haves Toldopsyn med samme, er dette

undergivet og maa tilstede Toldvæsenets Betjente at gaae ømt

bord,

at eftersee Ladningen,

at forsegle Lasten og at ledsage

Skibet til Bestemmelsesstedet; men der kan ikke lovmæssigt for
dres nogen bindende Angivelse af Skipperen over hans Ladnmgö Indhold sorend 24 Timer ester Ankomsten til dette Sted.

Naar Generalangivelsen er afgiven, udstedes Losscrullen og Los
ningen as Godset, der foreløbigt
fan nu begynde;

oplægges som Transitgods,

men forst efterat vedkommende Eier af Va

rerne etter hans Commissionair har afgivet speciel Angivelse
over Varerne, og de enten cre fortoldede eller flulle gaae over

paa Creditoplag, Mes de til Vedkommendes Disposition. Los
ning af Varer,

som komme fra Udlandet,

tor i Neglen kun

flee ved Toldstederne eller de autoriserede Lossepladser, hvor der
er stadigt Toldop yn.
Ved Barer, som skulle udfores, cre Formaliteterne ligele
des' analoge med dem, som sinde Sted t Danmark.

Süpperen

anmelder nemlig sorst mundtlig for Toldstedet, at han vil begynde at

lade, samt Stedet, hvortil han vil gaae, hvorefter dergjores Specralangivelse af Afladere» og Generalangivelse af Skipperen. Jndlad-

ningenmaa kun sieeved Toldstederne eller de autoriserede Lossepladser

efter forudgaaende Anmeldelse for det vedkommende Toldkammer.
Naar undtages den noget større Frihed, som i Danmark fm«

der Sted med Pensyn til Losning og Ladning udenfor Toldstederne,
ere saaledes de Former,

hvorunder Jndsorsel fra og Udforsel hl

Udlandet skeer, t Norge i det Hele ikke mere besværende end de,
som gjelde i vort Land; men det

Samme

kan ikke

siges om
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ten indenlandske Samfærdsel mellem Sted og andet, og fijendt

de storre Formaliteter, hvormed denne Handel er besværet i
9Me, tildeels begrundes i de store Vanskeligheder, som ere

forbundne med at bevogte en Kyst som den norste, hvoraf
folger, at man for en Deel har maattet overflytte den
Control, som ellers bedst og hensigtsmæssigst fores paa

Grændsen, trl det Indre af Landet, saa har man dog ogsaa erkjendt, at selve Forholdene i Norge tilstede en storre Frihed end
den, som nu haves, og det vil derfor ogsaa i det Udkast til en
Toldlov, som vil blive det næste Storthing forelagt, blive foreflaaet betydeligt at modificere de i denne Henseende nu gjeldende Forskrifter. Man maa med Hensyn til dette Punct r'ovrigt
gjore Forfijel mellem de uden- og de indenlandfle Varer.

Raar udenlandfle ufortoldede Varer forsendes fra Toldsted
til andet t Riget, stal de ledsages med Toldpasscerseddel og de
res Ankomst tll det angivne Bestemmelsessted fial inden 3 Maaneber efter Afsendelsen godtgjores ved Rückattest. Udenrigsie
fortoldede Varer siulle, naar de forsendes land- eller soværts
fra en Kjobstad til en anden eller til Markeder, ledsages med en

Toldpasscerseddel, der kun meddeles efterat vedkommende Afsen
der har udstedt en speciel Angivelse over Varerne, samt opgi

vet det Nummer i Toldbogen, hvorunder og den Dag, hvor
på« de ere fortoldede, hvilken derhoö ikke maa være over 3
Aar ældre end Afsendelsesdagen, og esterat denne Angivelse af
Toldvæsenet er befunden rigtig, hvorhos Toldopsynet tillige flal
have forvtsset sig om og attesteret, at Varerne vl'rkek'g ere ind
tagne ved og afgaaede fra det foregivne Afsendelsessted. Denne
Bestemmelse, ifølge hvilken ingen Forsendelse af fremmede toldberigtigede Varer fra et Toldsted stulde kunne siee, uden med
megen Uleilighed for Afsenderen og Toldvæsenet, har vrist sig
saa byrdefuld, at den i Praxis ikke overholdes i sin fulde Udstrækning, og at der i al Fald næsten aldrig fordres en saadan
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Legitimation for Varer af den omhandlede Art, der landværts
fores fra Toldsted til Landet, hvilket ogsaa vilde blive saame-

get desto bprdefuldere som mange privilegerede Handelspladser
ikke tillige ere Toldsteder, saa at der ved enhver Forsendelse
derfra skulde sendes Bud til det ofte temmeligt langt fraliggen-

de Toldsted for at erhverve de fornødne Legitimationspapirer, lige
som den samme Uleilighed opstaaer for de privilegerede Land
handlere og Andre, som r'folge det Foregaaende ere berettigede
til udenfor Kjobstæderne at drive Handel med fremmede fortol
dede Varer.
Bed Controlen med Hensyn til Forsendelsen af indenrigfle Producter har man deels til Formaal at sikkre Stats
kassen Udførselstolden af de Varer, som have at erlægge denne,
og dcelö at forhindre at ikke ligeartede fremmede Varer mdfores
under Foregivende af at være allerede udforte norsse. Derfor
maa i Reglen heller ingen Forsendelse af indenlandske Produc
ter fra Sted til andet skee uden at vedkommende Afsender, forsaavidt Afsendelsen fleer tilsoes, anmelder saadant for det Told

sted, hvorunder han horer og noteres som eventuel Debitor sor
Udførselstolden, hvilken han maa erlægge, saafremt der ikke in
den en given Frist flaffes Riickattest for Varernes rigtige An
komst til andet indenlandsk Sted. Forsaavidt Varerne hore til

dem, som ere ansatte til Udforselstold, stulle de specielt angi

ves og Indladningen flee under noiagtigt Tilsyn, ester Veining
og Maalning o. s. v. Ere Varerne derimod frie, stal Veining,
Maaling o. s. v. i Reglen ikke foretages. Tvldpas udstedes
ogsaa for disse Varer, ligesom for dem, der ere bestemte til

udenil'gsie Steder. Dog er det De- og Kystbeboerne tilladt i
Fartsier under d Emlæsker og r aabne Fagter at henfore de
hos dem faldende Land- og Soproducter til Kjobstæderne og

derfra at hjemtage de mdenrigste eller udenrigske fortoldede Va
rer, som de behove, uden enten ved Udgaaende fra deres Hjem
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eller ved Tilbagekomsten dertil at melde sig hos vedkommende
Toldsted, og den ommeldte Legitimation ved Losnings, og Nückattesrer maa altsaa t dette Tilfælde falde bort.
Naar indenrigske Varer forsendes landværts, skulle de levsages med Følgeseddel fra Afsenderen, og forsaavidt Afsendel
sen skeer fra et Toldsted, noteres Sedlens Indhold ved Ud
gangen af Byen as den posthavende Betjent.
Med Hensyn til de Steder, hvor Losning og Ladning i den
indenrigske Samfærdsel maa foregaae, er tilstaaet en langt storre
Frihed end ved Indførslen fra eller Udforslen til Udlandet, idet
det i Almindelighed er bestemt, at det er tilladt i den indenrigfle Fart at losse og lade ved de Losse- eller Ladepladser,
hvor det kan være Vedkommende meest belejligt, mod at de i
Forvejen behørigt angive saadant for det Toldsted, under hvil
ket Losse- eller Ladepladsen henhorer. Forsaavidt Fartøjerne
saaledeS gaae mellem indenrigste Steder, flal deres Ankomst, med
Hensyn til Forskjellen t Skibsafgifterne sor den inden- og udenrigste Fart, godtgjores med Rückattest.
Med Hensyn til VarcrS Oplceggelse paa Transit- eller
Creditoplag gjelde t det Hele de samme Bestemmelser som i
Danmark, ' Paa det forste Slags Oplag kunne alle Slags
Varer, undtagen letantcendelige Gjenstande, indlægges og det
af Enhver. De kunne ligge i 14 Dage frit og siden saa længe Vedkommende vil mod Betaling. Raar Varer, hvis Ejer
er ubekjendt, have henligget iz Aar, bortsælges de til Fordeel sor Toldkassen. Varerne siulle enten ligge i de kongelige
Pakhuse eller i Privates under Toldvæsenets Laas; de kunne
udgaae til Fortoldning, til Creditoplag eller Udforsel. Paa
Creditoplag kan enhver til Handel berettiget Borger i de Sostæder, hvor udenrigske Varer overhovedet maa indføres og for
toldes, tage alle de Varer, som i Almindelighed have Adgang
til dette Slags Oplag, dog ikke i mindre end visse lovbe-
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stemte Qvantiteter, ligesom de ikke maa udtages i mindre Partier end Halvdelen af hine. Forinden Varerne gaae over paa
Creditoplag angives de specielt og undersøges, hvorefter de
overgives Vedkommende til fri Disposition; hvert z Aar gjores Afregning med Oplagshaveren, de i Indlandet solgte Va
rer maa da fortoldes, ligesom dette altid bor skee med Varer,
som have henligget i 2 Aar. Varer, som ere indkomne paa et
Creditoplag, kunne med fortsat Oplagsret overføres paa et an
det Oplag t samme eller i anden By.

Jø storre en Deel af de norske Statsintrader, der rndflyde i Finantskassen gjennem Toldpaalægene, af desto storre
Interesse bliver det at undersøge den norske Toldtarifs indre
Beskaffenhed. Vi ville gjore dette ved ligesom ovenfor at betragte Indførsels- og Udførselstolden særflilt og ved at afson
dre de Varer, som det er tilladt at indføre, i 4 Hovedclasser,
nemlig i saadanne fremmede Consumtionsgjenstande, som paa
Grund af de naturlige Forhold ikke kunne produceres i Ind
landet , t saadanne Consumtionsgjenstande, af hvilke lignende
frembringes i Landet selv, i saadanne Artikler, som udgjore
Gjenstande for en videre industriel Bearbejdelse i Landet selv,
og endelig i egentlige Fabrik- og Manufacturvarer.
Den forste Claöse af Gjenstanve er vel i det Hele belagt
med en ikke ubeiydelr'g Told, hvis Størrelse nærmere vil oversees af den dette Skrift vedheftede Tabel, men Afgifterne naae
langt fra den Størrelse som i Nabolandet Sverige, og en
forholdsviiL langt ringere Deel af Indførselstoldens Belob indflyder i Satskassen gjennem Tolden paa disse Varer. Der er
vel ikke tilstaaet nogen almindelig Remission i Tolden paa disse
Varer, forsaavr'dt de indføres directe fra Produktionsstederne,
men ved specielle Bevillinger er der tilsagt Enkelte betydelige
Begunstigelser for en saadan directe Handel, hvilke Lettelser
imidlertid for Tiden ikke benyttes. Af den i 1840 oppcbaarne
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Indførselstold er omtrent 26 pCt. indkommen ved Fortoldning

af Varer, henhorende til denne Categori.
De Artikler, som hore til den anden her omhandlede Classe
af Varer, og som udgjore de vigtigste Gjenstande for den
norske Importhandel, sorsaavidt som de levere uundværlige Fornodenheder for Folkets Underhold, cre vel i og for sig ikke
overmaade hoit beskattede, men paa den ene Side bliver akligevel den Deel af Indførselstolden, som indkommer gjennem
disse Varers Beskatniug, forholdsviis meget betydelig (circa
36 pCt.), fordi de importerede Q-vantiteter ere store, deels bli

ver Beskatningen paa den anden Side trykkende, fordi den træf
fer den ubemidlede Deel af Nationen og hviler paa Fornodenhedsartikler. I en vis Retning virker denne Beskatning meget

sorsijelligt paa de forffjellige Dele af Landet, saaledes fremtræ
der den som en BesiyttelscStold for de Districter, som ere istand
til selv at forsyne sig med de fornødne Agerbrugsproducter og endog

i ordinaire Aar have Overflud til Udforsel, medens den virker
trykkende paa de Districter, som netop besinde sig under de
modsatte Forhold og desuden fole Trykket af den temmeligt hole
Beskatning, af deres vigtigste Udforselsartikler, ved Hjelp af
hvilke de skulle soge Midler til at indkjobe deres Behov af
Fødemidler. Disse Districter ere altsaa t dobbelt Henseende
stillede under ufordeelagtige Forhold t Sammenligning med de
kornproducercnde Dele, af Landet, der efter Ophævelsen af den
hele directe Skat cre uforholdsmæssigt lettede. Det kan heller
ingenlunde nægtes, at Korntolden, vm den end t og for sig
ikke er meget hor, dog bidrager væsentligt til at fordyre Livs
opholdet og derved virker hemmende paa siere vigtige Næringsgrenes Udvikling, medens den Indflydelse, som den har paa
Agerbrugets Forbedring kun er indsirænket; thi paa Indførslen

af Havre, som er den Kornsort, der dyrkes meest t Norge,
virker den ikkun ubetydeligt, deels fordi Tolden paa denne i og
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for sig ikke er hoi,

deels fordi Fragt- og Forhandlingsomkost-

nmgerne ere forholdsvü's hore for denne Kornsort, der har ringe

Værdi, og altsaa gjore Importen lidet lønnende og deels endelig ogsaa,

fordi

denne

Sædart allerede t og for sig

maa

staae forholdsviis lavere i et Land som Norge, hvor Agerbru

get er saa livet udviklet, fremfor i andre Lande, hvor Jordens

bedre

Dyrkning

mere

opfordrer

len af værdifuldere Sædarter.

til

at lægge Vind paa Av

Det bliver derfor vistnok ingen

lunde rigtigt, at man i et Land som Norge har bestattet Korn-

r'ndforflen paa den Maade som steet er,

men man

maa dog,

idet man tager Hensyn til Afgifternes Størrelse, vel vogte sig
for at overdrive den fladelige Virkning

af denne Beskatning,

og man maa indrømme, at det efter de locale Forholds Beflaffenhed

ikke

vilde være ganske let at paavise nogen anden

mindre byrdefuld Maade, paa hvilken

Statskassen kunde for-

flaffe sig en Indtægt som æqvivalerede .ten nuværende Ind
førselstold af Korn.'
De Artikler,

som. henhøre til den 3die

her omhandlede

ClaSse af Gjenstande, indgaae deels ganske toldfrit, deels mod

en meget ringe Told, der i Neglen ikke overstiger 10 pCt. af
Det er vistnok et meget rigtigt Princip,

Værdien.

har fulgt,

især

at soge

at

befordre den

som man

indenlanste

indu

strielle Virksomhed ved at lette den Anskaffelsen af de raa Materialier, som den benytter, især da det ikke blot er den egent-

lige fabrikmässige Virksomhed,
Maade

at

fremme,

men

har

som man har sogt paa denne

troet

at

burde

lade

enhver

vigtig Virksomhedsgreen tilflyde en Understøttelse ad denne Ve'.

Vi træffe egentlig saaledes kun en eneste Artikel, nemlig Salt,
font skjondt det udgjor en vigtig Consumtionsgjenstand og der-

for nærmest horer til- den foregaaende

Classe af Varer,

ogsaa danner et meget vigtigt raat Material

dog

for den r'nden-

landste industrielle Virksomhed, og som desuagtet er meget holt
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beskattet, men sinantsielle Hensyn have hiotil forhindret at fore
tage den Nedsættelse i Afgiften paa denne Artikel, hvortil den
saa haardt trænger, og som man har troet forst at burde lade
indtræde, naar det var lykkedes betydeligt at nedsætte eller gan
ske at hæve Udforselstolden af Fifl, til hvis Conservation det
største Forbrug af Salt finder Sted. Naar denne Artikel sraregnes denne Varcclasse, har Indførselstolden af de øvrige der
til horende Gjenstande kun udgjort henved 5 pCt. af den. hele
Tolds Beleb.
Ved Fastsættelsen af den Told, som hviler paa Gjenstande,
der henhore til den 4be Classe, synes de sinantsielle Hensyn at
have havt mere Indflydelse end de, som kunne hentes fra en
Beskyttelse af den indenlandske industrielle Virksomhed. Toldens
procentvise Størrelse er vel meget forskjellig for de forskjellige
Varer, men det kan dog antages som Regel, at den er ansat
til omtrent 25 pCt. af Værdien, fljondt dette Belob dog ikke
ubetydeligt overstiges af Tolden paa enkelte Gjenstande (Bom
ulds- og uldne Varer), som netop udgjore nogle af de vigtigste
for Indførslen, og Tolden bliver env uforholdsmæssigere for
enkelte Artikler, fordi man ved Affattelse af Tarifen paa flere
Steder har fulgt et Generalisationsprincip, som med Hensyn til
den Lettelse, som det yder Tolvopsynet, er meget at anbefale, og som
paa Grund af den indenlandsie Industries Tilstand ikke har modt
overordentlige Vanskeligheder i Norge, men som dog nodvendigviis
maa gjore Tolden meget ulige for de Varer, som henhore til
hver enkelt Tarifposition. Tolden af de enkelte Gjenstande,
som hore til denne Hovcdelasse af Varer, har indbragt circa
33 pCt. af Indførselstoldens hele Belob*).
*) Da jeg ikke har været i Besiddelse af nsiagtige Beregninger over
det virkeligt oppebaarne Toldbelsb af hver enkelt Varcclasse, har
det ovenfor angivne Procentforhold af Tolden as Varer, som hore
til de 4 Hovedklasser, kun kunnet bestemmes ved ester Tarifen at
beregne Toldbetobet af de indførte Vareqvantiteter. Dette er sieet
for alle vigtigere Varer, som horte til de 3 forste Classerog ved at
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Indførselstolden har været i en bestandig Stigen siden
Norges Adsiillelse fra Danmark, hvilken Begivenhed pludseligt
maatte bevirke en meget betydelig Forsgelse af denne Indtægtskilde, idet Korn- og Fedevarer, som hidtil indgik toldfrie fra
Danmark, nu kom til at svare Afgift og paa den anden Side
Colom'alvarerne, som efter det dengang gjeldende Handelssy
stem næsten udelukkende fortoldedes i Danmark og derfra ind
gik som berigtigede til Norge, ligeledes fra hun Tid kom til
at erlægge Tolden directe i de norske Kasser. Den Stigen,
som senere har fundet Sted i Toldintraderne, er vel for en
Deel bevirket ved en Forhoielse af Satserne, idet Intraderne
ved de i Toldrullerne fra 1819 —41 foretagne Forhøjelser ere
forøgede med 140000 Spdlr. aarligt, medens de ved de foretagne Nedsættelser kun ere formindskede med 75000 Rbd., naar
nemlig enhver Forhoielse eller Nedsættelse antages at bevirke en
tilsvarende Forøgelse eller Formindskelse af Indtægterne, men
deels falde de foretagne Forhøjelser næsten udelukkende paa Tidsrummet forend 1833, medens Nedsættelserne senere have været de
overvejende, deels ere Indtægterne stegne i et langt større For
hold end disse Forhoielser alene flulde lade formode. De ud
gjorde i Gjennemsnit aarligt*):
1826—28 — 691000 Spdlr.
1829—31 — 747000 —
1832—34 — 885000 —
1835—37 — 1,200000 —
1839—40 — 1,405000 — *
fradrage Toldens samlede Belob for disse fra dens Totalsum, er Belo
bet for Varer af 4de Classe udfundet. Deraf folger, at den hele
Beregning kun kan være approximativ rigtig, og at Toldbelobet
for Varer af 4de Classe rimeligviis er sat livet for hoit, medens
det for de andre Classer er lidt for lavt, men det vundne Resul
tat har imidlertid tilstrækkelig Noiagtighed for de Slutninger, som her

flulle uddrages deraf.
*) Herunder ere indbefattede de ringe Indtægter af Transittolden og
OplccggelseSafgistcn, der udgjorde circa 3000 Spdlr. aarligt.
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I det sidstnævnte Aar fordele Indtægterne sig saaledeS af

Varer af 1ste Classe 410,065 Spdlr. --- 26,2 pCt.
—

2den

—

—

3die

—

—

4de

—

—

=

70,654

—

=

4,5 —

518,194

—

=

33,2 —

564,000

36,1 —

Tilsammen 1,562,913 Spdlr. --- 100 pCt.

hviler endnu i Norge tungt paa flere af

Udførselstolden

Landets vigtigste Exportartikler, og det bor vistnok være en af

Regjeringens

vigtigste Opgaver saasnart som muligt at befrr'e

Handelen fra de Byrder,

paa den.
om

som r denne Henseende endnu hvile

Men man synes ogsaa tilfulde at erkjende dette, og

end fmemtsietle Hensyn endnu ikke have tilladt ganske at

naae Maalet, saa ere dog allerede meget betydelige Skridt flete

fremad til det Bedre.

Trælasttoldcn

erlagdes under Forenin

gen med Danmark deels under Navn af Told og deels som en

Tiende, der

betaltes ogsaa

indenrigsk Sted.

naar Varerne udsortes

til andet

Ved Begyndelsen af Aarhundredet var Tolden

1 Spdlr. 12 /? og
Trenden .....

'

48 /? pr. Læst

1 Spdlr.- 60

tilsammen ...

ßt

hvilken

Afgift

under Krigen forhøjedes og 1812—19 udgjorde den 2 Spdlr.
36

ß

pr. Læst, den nedsattes imidlertid efterhaanden indtil den

d. 27de Febr. 1841 provisorisk og ved den nugjeldende Tarif

definitivt bestemtes til 72

ß

pr. Læst, hvortil dog egentlig -or

lægges Lastepengene, som udgjore 28

ß

pr Læst *
).

*) Nedsættelserne flete ved Tarifen af 7de Decbr. 1818 til 1 Spdlr.
72 ß, i 1826 til 1 Spdlr. 24 ß, i 1833 til 1 Spdlr. og i 1836
til 96 ß.

Udførselstolden udgjorde:
1797.

Tørfisk SkS............... 47/3
Klipfifl — ............... 26> „
Sild Tde............... ... 8 „

1819.

60 ß
32 „
10 „

1824.

80 ß
32 „
12 „

1826.

1842.

40 ß
16 „
6 .

40 ß
16 „
4 „
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I Afgifterne paa Fist ere siete lignende Nedsættelser. Ud
førselstolden blev t Aaret 1842 ved den nugjeldende Tarif
hævet for 74 Artikler, hvorpaa den forhen hvilede. Skjondt man
herved mere tilsigtede en Simplification af Tarifen og Toldcontrolen end en Lettelse for Iderne, da Toldbelobet af disse Varer
var meget ringe, fortjener denne Foranstaltning dog Paasijonnelse, saa meget mere, som der blandt disse Varer findes flere,
som t de fleste andre Lande endnu ere belagte med Udførsels
told, saasom Skind, Huder, Uld og fl. Endelig er i 1843
Udførslen af Jern frigiven, saa at den norfle Tarif for Udfør
selstolden nu kun tæller 24 Artikler. Saafremt de samme Ta
rifer for denne Told, som vare gjeldende i 1819, endnu havde
været t Kraft i 1840, vilde Udførselstolden have indbragt
261,000 Spdlr. mere end dens nuværende Belob, der kun har
udgjort 318,106 Spdlr. Nedsættelserne andrage altsaa næsten
100 pCt.
Indtil 1842 erlagdes Afgift af Varer, som transiterede
over Norge; denne Afgift, der kun indbragte et ringe Belob, er
hævet t hunt Aar. Ligeledes er fra samme Tid den saakaldte
Qvarantameafgr'ft (circa 15,000 Spdlr. aarlig) bortfalden;
endvidere er en Deel specielle Afgifter, som hvilede paa Skibs
farten, hævede. Endelig. ere de egentlige Skibsafgifter, Lasteog Fyrpenge, betydeligt nedsatte, de forste til omtrent Halvde
len af hvad de udgjorde i 1819, saa at dersom disse Afgifter
i 1840 havde været erlagte efter samme Tarif som i hnnt Aar,
vilde de have indbragt circa 300,000 Spdlr. istedetfor at de
kun have givet en Indtægt af 170,479 Spdlr., hvilke efter den
i 1842 antagne Tarif endog vilde være circa 13,000 Spdlr.
ringere. -

Danmarks industrielle Forhold,

il.

13
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De forstjellige her omhandlede Afgifter have indbragt i
1840:

Indførselstold

.... 1,562,913 Spdlr.
318,106

—

......

3,554

—

Lastepenge .......

112,606

—

Fyrpenge......................

57,872

—

Udførselstold ......

Transittold

Qvarantameafgift . . .

16,426

—

Afgift af tilkjobte Skibe

4,546

-—

Specielle Afgifter . . .

6,748

—

2,082,771 Spdlr. *)

Tilsammen

I 1841 udgjorde Tolden kun 1,833,000

—

Paa Grund af de forfljellige Nedsættelser, som ere foretagne i Tarifen i 1842, er Toldbelobet i Budgetet pro 1842—
45 kun beregnet til 1,778,000 Spdlr. og Udgifterne ved Op-

peborslen ere calculerede saaledeö:

40,794 Spdlr.

Til faste Lønninger
Embedsmandenes Procenter af Intraderne .

219,000

—

43,453

—

Til Inventariers Anskaffelse, disse og Byg
ningers Vedligeholdelse og Opførelse .
Tilsammen

.

.

.
.

303,247 Spdlr.

eller circa 18 pCt. af Toldens hele Belob.
Bliver man staaeude ved Aaret 1840, det sidste, hvorfor
jeg har Opgivelse over Toldens virkelige Belob, og af den i

Anmærkningen omtalte Grund drager 1.50,000 fra Jndforsels-

*) Da der i 1840 foretoges en Forandring med Hensyn til Toldens
Erlæggelse af Oplagsvarer, hvorved en Deel Varer, som vare
indførte tidligere, betalte Told i hiint Aar, er Toldbelobet circa
150,000 Spdlr. boiere end det uden denne Omstændighed vilde

have været.
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tolden, viser det sig, at af det hele Toldbelob salder
pr. Individ af Folkemængden .... I Spdlr. 72 ß
og at Udførselstolden udgjor afdethcle Belob 16,4 pCt.
Samtlige i Budgetet for 1842—45 calculerede Statsindtægter udgjore 2,618,218 Spdlr. aarlig *) og heraf andrager
det paaregnede Belob af Tolden circa 68 pCt., men i Virke
lighed har dette Belob sikkert været storre, i det Toldindtægterne ere, beregnede efter den Ind- og Udførsel, som har fundet
Sted i de nærmest foregaaende Aar, og altsaa sikkert have over
steget det calculerede Belob, medens flere af de andre Statsindtægter ere af en mere constant Natur, saa at man kan an
tage, at Toldintraderne give næsten Z af Statsindtægterne.
Norges væsentligste Indtægtskilde er altsaa Tolden, uag
tet der i Norges Selvstændighedstid ere foretagne mange bety
delige Nedsættelser r de enkelte Afgiftspositioner, og selv om
det ikke kan ansees for rigtigt, at Staten næsten udelukkende
henter sine Indtægter fra et r'ndirecte Skattepaalæg, saa bor
det dog paa den anden Side erindres, at Afgifterne i det Hele
ikke ere hole, naar de sammenlignes med dem, som erlægges i
de fleste andre Lande. Forsaavidt Tolden træffer Varer, som
hore til den simple Classes Fornodenhedsartikler, ere dens mis*) Statsindtcegternc flyde af folgende Kilder:
a) Indtægter af Statens Ejendomme, Eiendomsrettigheder og Capitaler:
248,300 Spdlr.
b) Indtægt af Beskatning:
Told
'.............................1,778,000
Brænd eviinsafgift
200,000
Stempelafgift............................................... 43,000
Afgift af Jern-, Kobber- og Saugvecrker 9,700
Afgift af Arv.............................................
10,000
------------- 2,040,700 —
c) Forfljellige Indtægter
49,218 —
d) Forbrug af opsparet Formue
280,000 —

Tilsammen

2,618,218 Spdlr.
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lige Sider allerede ovenfor fremhævede, sor saavidt som den
hviler paa de vigtigste norske Udforselsgjenstande kan dens Bi
beholdelse vel væsentligst kun forsvares ved finantsielle Hensyn,
men det bor dog heller ikke glemmes, at den for en stor Deel
falder tilbage paa Grundejerne og altsaa tildeels nærmest er
at betragte som en Grundskat, som Landets naturlige Bestaffenhed ikke tillader at opkræve paa anden Maade. Forsaavidt
der bliver Sporgsmaal om, hvorvidt Statens Huusholdnrng
hviler paa en sikker Grundvold, saalænge Tolden danner dens
vigtigste Indtægtskilde, maa forst og fremmest afsees fra de Tilfcelde, da Krigen afbryder de Virksomhedsgrene, som igjennem
denne Afgift beskattes, thi i saa Tilfælde vilde Indtægterne
meget formindskes og tildeels ganske forsvinde. I fredelige
Tider derimod synes Tolden at afgive en temmelig sikker Ind
tægt. Hvad nemlig Udførselstolden angaaer, da synes vel Sil
defiskeriet at være usikkert, men de ovrige Fiskevarer kunne paa
regnes med samme Sikkerhed som Kornhosten i de fortrinsvirs
kornproducerende Lande. Det er ikke sandsynligt, at Norges
Trælastudsiibm'ng i den nærmeste Fremtid vil væsentlig aftage
og dens senere mulige Formindskelse vil rimelLgviis medfore en
Stigen af Varernes Værdi, hvorved de blive istand til uden
væsentlig større Byrde end nu at yde det samme Bidrag til
Statskassen. Skibsfarten synes modtagelig for en betydelig
Udvidelse. Er det saaledes ikke sandsynligt, at Norges Produc
tion vil aftage, saa vil heller ikke dette blive Tilfældet med dets
Indførsel fra Udlandet. Vel er det nemlig rimeligt, at de mdgaaende Varers Natur vil noget forandres, og det er muligt, at
Importen af Korn- og Fedevarer som en Folge af den stigende
Production i Indlandet vil aftage, men da den Værdi, hvorfor
Landet kan gjore Jndkjob af Fremmede, derved ikke vil formindfies, ville andre Varer træde istedetfor hine og derved vil sna
rere fremkaldes en Forøgelse end en Formindskelse af Tolden,
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idet

samme

den

indfort som Korn efter de gjeldende

Værdi

Toldsatser svarer mindre Afgift til Statskassen, end naar den
En hoiere Grad af industriel Virk

indgaaer som Luxusvarer.
somhed

vil vel paa den ene

Side formindske Toldintrgderne,

men den fuldstændigere Udvikling af de productive Kræfter vil
altid

paa

denne

anden

den

rigeligt holde Statskassen stadeslos for

Afgang i Toldintraderne.

Kan end saaledes StatskaS-

senS Indtægter af disse i fredelige Tider ansces for temmeligt

Me, saa er det Samme ingenlunde Tilfældet under en Krig,
som

i det

bedste Tilfælde vil betydeligt formindske disse Ind

tægter og t det værste bringe dem gansie til at ophore.
kan

allerede fra

rigtigt,

dette

Synspunct

Det

vist ingenlunde ansces for

efterhaanden

ganske har hævet de

directe Afgifter paa Grunderendommene;

thi er end denne Be-

at man

statm'ngsmaade

i

i

Norge

Theorien urigtig

og derfor varflelig at ind-

fore, hvor den er bestaaer, saa er den Uret, som ligger t ben,

for største Delen udjevnet,

naar

den i lang Tid har bestaaet,

og ligesom den Sikkerhed, som ledsager den, er særdeles vigtig for

Statens Huusholdm'ng, saaledes kan den Stigen af Indtægterne
af de r'ndirecte Skatter, som er en Folge af de materielle For

holds Udvikling, dog vanskeligt holde Skridt med den, som en
Folge af Stats forholdenes Fremsiriden, stigende Trang til for
øgede Statsindkomster.

Det

vil

af det Foregaaende

allerede være noksom klart,

hvilke de Varer ere, som udgjore Hovedgjenstandene for Norges

Import- og Exporthandel.

Norge maa fra Udlandet ikke alene

hente saadanne Consumtionsartikler, som mere eller mindre hore
til Luxusvarer og som ikke kunne frembringes t Indlandet, men

ogsaa

saadanne,

hvoraf lignende tildcels avleö i Landet selv

og

som for en Deel udgjore absolute Fornodenhedsartikler, og

det

maa

lige

endelig kjobe den storste Deel af sit Behov af egent

Jndustriproducter

fra Udlandet.

De tvende vigtigste Ar-
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hvormed Norge betaler disse Varer,

tikler,

last,
og

ere Fist og Træ

den Andeel, som Bjergværksproducterne, især Jern

idet

have i

Solv,

Erporthandelen kun er underordnet i Sam

menligning med hines.

Norges

Danmark

Handelsomsætninger med dets tvende Nabostater,

og

tragtninger

t

flulle blive Gjenstand for særlige Be

Sverige,

det folgende Afsnit. - Norges Handel med Rus

land gaaer deels Nord omkring Nordcap deels gjennem Dster-

vigtigste

De

soen.

ere Sild og Torfist, og

Udfsrselöartikler

Jndforflen bestaaer i Korn, Hor, Hamp, Tougværk, Olie, Talg

Til Preussen gaae omtrent de samme Slags Varer

o. s. v.

som til Rusland, medens hunt Land er Norges vigtigste Korn
kammer for Rug, ligesom Danmark er det for Byg.
vigtig

er

Norges

Særdeles

Handel med Hamborg og Altona,

der vel

ikkun modtage lidet af de norske Probereter, men derimod spille

en overvejende vigtig Rolle i Importhandelen, idet Norge her
fra

og

sig med en meget stor Deel af de Colonialvarer

forsyner

Industriproducter,

som det henter fra Udlandet,

og over

drost tvende Byer driver sine største Pengeomsætnmger, hvilket
for

en

Gang

stor Deel mindre synes at skyldes Handelens naturlige

end

hine

Stæders

Credit-

og Forstudssystem,

Norge i en saa hoi Grad har trængt til at benytte.

hvilket

Mærke

ligt er det, og sandsynlr'gvu's endnu en Folge af Norges For
bindelse

med

Danmark,

at Altona i en endnu stærkere Grad

end Hamborg deeltager t Handelen paa Norge.
Forhold af det,

Det omvendte

som sinder Sted i Norges Handelsomsætning

med hine tvende Stæder, viser sig i dets Forbindelser'med Hol-

land, der modtager en stor Mængde af de vigtigste norste Exportartikler,

saasom

Trælast,

Terfifl,

Kobber og Blaafarve,

uden at indføre noget tilsvarende Q-vantum af egne Producter

til Norge.

De vigtigste, som indgaae, ere Colonialvarer, Far

vestoffer og visse Industriproducter.

Til Belgien gaae omtrent
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de samme norsie
Mængde.

Varer som til Holland

Norge faaer vel en Deel belgiske Industriprodukter,

men ad den mdirecte Vei over Hamborg.

norfie

Producter

fremhævet,

men i langt ringere

England,

til

Vel er Udforflen af

saaledes som allerede ovenfor

endnu særdeles vigtig, men den er trykket ved de i

England gjeldende Toldsatser, hvilket atter har Indflydelse paa
den engelfle Productafscetnmg i Norge,
er en af de største, som noget Land har.

sijsndt den dog endnu

Det franste Marked

har i de senere Aar vundet meget i Vigtighed for Afsætningen

af norfle Producter, især Trælast, medens den directe Indførsel
fra

Frankrig

til Norge

næsten indsircenker sig til

Viin

og

Brændeviin. I Landene ved Middelhavet har Norge vigtige
Markeder

for sine Fiflevarer,

og i den senere Tid er Afsæt

ningen af norsk Jern t Amerika, t det Mindste for enkelte Bærker, bleven af stor Vigtighed, uden at Indførslen af Barer fra
disse

Lande

udgaaende

endnu

Skibe

er

bleven stor nok for at kunne skaffe de

Retourladm'nger.

Ved Afsætning af norfle

Producter t Sverige, Holland, Belgien eg Landene ved Mid-

delhavet vindes faaledes et skort Overskud, som for største De

len gaaer til Danmark i Betaling for Korn- og Fedevarer og
til Hamborg og Altona for Colonialvarer og Jnduftriproducter.

Schweigaard beregner Værdien af Norges Udsorselsartikler til 4,760,000 Spdlr. aarligt, og naar dertil fores For

tjenesten ved de norske Skibes udenrigske Fart,

som han bereg-

ner til 1,595,000 Spdlr., findes en Sum af 6,355,000 Spdlr.

at være den,

hvorfor A§gvivalent tilskyder Rorge t dets Han-

delsomsætning med Udlandet.
Norge indbyder ved sin

hele naturlige Beflaffenhed til

Skibsfart, og denne Næringsgreen har ogsaa stedse hort til Lan

dets vigtigste.

Den

er i det Hele i Tiltagende, om end de

allersidste Aar paa Grund af de almindelige Handelsconjunctu-

rer have været mindre gunstige for den norfie Fragtfart end de
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Emest soregaaende, i feilte den, ligesom Handelsflaadens
Størrelse overhovedet, udvidede sig stærkt *). Efter et Gjennemsnit af Aarene 1836—40 udgjorde Antallet af de til og
fra norste Havne gaaende Farteier 14,100 Stykker med en
Drægtighed af 528,897 Læster, hvoraf 7,843 Stykker med
361,296 Læster vare norske, altsaa ester Antallet 55 pCt. og
efter Drægtigheden 68 pCt., medens Resten vare fremmede,
blandt hvilke omtrent Z danfle, svenffe og hollandske, og efter
et Middeltal af de 3 Aar 1838—40 udgjorde Antallet af de
ballastede Læster T6T af de ladede **). Det folger af dm norste
Handels Natur, at de udforte Varer maa indtage langt storre
Skibsrum end de indftrte, og at derfor mange Fartoier maa
gaae ballastede til Norge. I almindelige Aar synes Erporthandelen at udkræve circa 250,000 ladede Læster og Importhandelen kun 60 å 70,000 Læster ***). Den norske Fragtfart
*) Den norste Handelsflaade udgjorde
1830: 2,031 Fartoier å 65,076 Læster
1835;
2,272
—
75,459 —
1839;
2,820
—
95,566 —
1840:
2,908
—
104,184 —
(Beretning om Landets occonomifle Stilling 1836—40 Pag. 4J.)
Ved norske Toldsteder
udklareredcs til
indklareredes fra Udlandet
ladede
ballastede Læster
ladede
ballastede Læster
1838: 22'1,373
22,895
100,948
152,004
1839; 257,388
26,447
108,148
193,716
1840: 267,504
22,493
l 15,803
168,119.
(Tarifcommisflonens Forflag til npe Tarifcr 1841 Pag'. 62.)

t'* '1) 3folge den soregaaende Anmærkning stulde man antage, at det indforte
Gods havde fyldt et større Skibsrum end anført; men Skjelnemcerket mellem ladt og ballastet Skib er i him Angivelse hentet
fra Reglerne for Skibsafgifternes Erlæggelse, efter hvilke en Fjerdedeel Ladning og derover regnes for en heel, og den er altsaa
noget for t)øi, hvilket især yttrer sin Jnflpdelse paa Angivelsen over
Vareindforflcn.
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drives især paa Landene ved Dstersocn 'med Kornvarer og
Trælast, og de norfle Skibe kunne paa Grund af deres Bygningsmaade med megen Fordeel seile med disse voluminøse Va
rer. Imidlertid fare flere norfle Skibe, især fra det Nordenfjeldsie, paa Middelhavet, fra Spanien, Portugal, Asterrig og
Tyrkiet. I det Hele ere i 1837 circa 600 Skibe med Lad
ning af 50,000 Comlst., i 1838 circa 500 Skibe med Lad
ninger af 45,000 Comlst. og i 1841: 792 Fartener med en
Drægtighed af 71,500 Læster gaaede mellem fremmed Sted og
andet.
Den indenrigske Skibsfart er hidtil udelukkende forbeholdt
norfle Skibe, i den udenrigske kunne fremmede deeltage ikke
alene for at tilføre Norge deres eget Hjemlands Producter,
men ogsaa for at fare paa Fragt paa Norge, men, forsaavidt
der ikke ere siuttede særlige Tractater mellem Norge og frem
mede Stater, maae deres Fartor'er ligesom de Varer, der mdeller udfores deri, svare de sædvanlige Afgifter med 50 pCts.
Forhøjelse. Da saadanne Overeenskomster imidlertid nu ere
affluttede med de fleste europæifie Rationer, som overhovedet
drive Handel paa Norge, saa ere hine Bestemmelser ikke af
megen practist Betydning.
Ved Slutningen af dette Afsnit bor dog den norske Bank,
som er et af de vigtigste Vehikler for Handel og Omsæt
ning, ikke ganfle lades uomlalt. Det forste nvrffe Stor
thing, som var forsamlct i 1815 havde den Opgave at ordne
Landets forvirrede Pengevæsen, og om end de Midler, som
grebes for at naae dette Formaal, 'ikke vare de klogeste og
navnligt virkede med en Voldsomhed, som længe forhindrede
Landet fra at hæve sig fra den fortrykte Tilstand, hvori det
dengang befandt sig, saa kan man dog ikke undlade at beundre
den Energi og Kraft, hvormed man virkede. Ved Lov af 13de
Juni 1816 besluttedes Oprettelsen af en nye egen Bank med
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et

af

Grundfond

kunde

Millioner Spdlr., der saafremt te ikke

2

ved frivillig Subscription,

trlveie

bringes

tvungne Bidrag.

ved

stulde siaffes

Uagtet de fordeelagtige Vilkaar,

som

Bankoctror'en tilbod eventuelle Actionar'rer, kom dog Privatbanken

og

Grund

paa

af Landets daværende Forfatning ikke istand,

af Krigen udtærede

det

Land maatte i 2 Aar ikke alene

udrede et ertraordmairt Bidrag af 2 Millioner Sydlr. til Ban-

kens Grundlæggelse men ogsaa i de nærmest efterfølgende Aar
endnu en extraordr'nair Sum af 2<j Million Spdlr. til Indlos
af dm forrige Rigsbanks Sedler.

ning
til

Banken fik Tilladelse

Sedler til det dobbelte Belob af Grundfondet

at udstede

og flulde fra Iste Januar 1819 paa Anfordring endlose disse
Sedler med Mynt.

Men da Storthinget kom sammen i 1818

og det var at forudsee,

at det hele Bankfond ikke endnu vilde

være indkommet paa den Tid, Nealisationen skulde begynde, blev

denne

foreløbigt

mange

suspenderet.

Ulykker for

Dette

store Misgreb medforte

idet Bankens Kjelder vedblev at

Norge,

gjemme paa det Solv, som laae der alene for at holde Sedlernes
Cours opret, medens den sorværredes mere og mere, saa at den i

1822

var

190,

nu

sin Feil men

at den kun langsomt burde forbedres,

at Banken

stemte,

Man indsaae

over 200 pCt.

erkjendte ogsaa,

fiulde

og be

lose sine Sedler ester en Cours af

som Bestyrelsen turde nedsætte til 175 pCt.

Idet man

paa de forsijellige senere Storthing er gaaet frem paa samme
Maade,

til

bestemtes det endelig i 1842, at Vexlmgen fiulde stee

Paricours.

Fond

forøget

hvoraf

Ffolge
med

z

Lov

af 24de Fult 1827 er Bankens

Million

Spdlr. ved frivillige-Indfind,

Statskassen har gjort den største Deel, ligesom der i

samme Aar bestemtes, at der fiulde dannes et Reservefond for

Banken,

og

i

1842

har den erholdt Tilladelse til at forege

sine Sedler, saaledes at deres Belob ikke overstiger | af Solv-
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f o n d e t *) .

e r h o ld t B e m y n d i g e l s e t i l a f l e t t e

L ig e le d e s h a r d e n

a t la d e fta a e

Fond

i U d la n d e t fo r, n a a r C o u rse u fo r

Z M illio n

v æ r r e s , a t k u n n e tr æ k k e V e r l e r p a a d e t t e F o n d

o g v e d a t b rin g e

d is s e p a a M a rk e d e t fo rh in d re e n v id e re F o rv æ rre ls e o g U d v e x lin g e n
a f S e lv .

S o l v u d v e x l i n g e n s k a l ik k e a l e n e k u n n e s k e e v e d

k e n s H o v e d sæ d e i T ro n d h je m ,

i

lin g e r

m en o g saa ved d en s

B e rg e n

C h r i s t ia n i a ,

og

C h r i s t r 'a n s a n d ,

v irk e r

som

og

bank

ik k e

i m i d l e r t id

a le n e s a a le d e S

e n e s te I n s t i t u t i L a n d e t ,

det

t i l a t u d s te d e s a a d a n n e N e p r æ s e n t a t i v e r ,

c o n t o - , L a a n e - o g D e p o s i to b a n k .

af

1 3 i) e A u g .

F i l ia l a f d e -

m en

den har

som

S e d d e l-

su n d e t S te d .

h id til k u n r e n m e g e t rin g e G r a d
B anken

B an

d e r H a r T illa d e lse

m en o g saa som

D is -

J f o l g e B e s te m m e l s e r i L o v e n

1 8 1 8 er m ed B anken

fo re n e t e t e g e t L a a n e in sti-

d e p o n e re r en S u m

tu t,

id e t

e lle r

g o d e V e x l e r , k a n e r h o l d e d e t d o b b e l t e B e l o b t S e d l e r t i l-

b e s te m te til 2

e re

Sum

i

sam m e

i S o lo

a t u d s te d e O b lig a tio n h e r f o r o g s v a re R e n te r, s o m

la a n s m o d

nu

som

E n h v e r,

g iv e r e n d o g

F o r s i m p e l t D e p o s it u m

p C t . )* *

i B a n k e n b e ta l e s n u

af en

ik k e a l e n e i n g e n A f g i f t , m e n B a n k e n

R e n te a f s a a d a n n e o g v irk e r d e rv e d s æ rd e le s g a v n -

lig t is æ r i e t L a n d , h v o r d e r g iv e s f a a o ffe n tlig e S ta ts p a p ir e r ,

h v o ri

C a p i ta l i s t e r

k u n n e h e n sæ tte d e re s F o rm u e .

n e r ik k e a l e n e p a a P a p i r e r
det

paa

C a p ita le r

ta b t

*)

d e re s

V ed

om

fo m

synes

s id s t

den

sam t

af

1843

S e d d e l s to k k e n

S aadanne
af

L aan

saa

u d g jo rd e

a t d e t p a a d e n en e S id e

B ankens

S o lv fo n d

v a re

1 4 4 ,6 1 0 S p d lr .

ved

2 ,6 1 7 ,6 1 2

1 1 5 ,8 8 2 © p b lr . o g i S e d le r 2 1 3 ,4 9 8
8 ,0 0 6 ,9 2 6

S p d lr.

1 8 4 3 , n o rs k e R ig s tid e n d e N r .

N o rg e s B an k fo r

*)

og

o m h a n d le d e M a a d e , h v o rv e d d e h a v e

C h a ra c te e r,

S p d lr ., R e s e rv e fo n d e t i S o lv

S p d lr.

o g s a a i fa s te E je n d o m m e ,

d e n h a v d e u d s a t f o r s t o r e n D e e l a f f in e

rø rlig e

U dgangen

m en

B a n k e n la a 

U dgangen

af

1813

(cfr. R eg n sk ab

1 2 3 p ro

fo r

1 8 4 4 ).

g iv n e til e t B e lo b

'W
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bliver den umuligt ved Discontering *
)

hvortil den trænger,

Lettelse,

at yde Handelen al den

især i et Land hvor der findes

som giye sig af med egentlige Bankforretninger,

faa Private,

og paa den anden Sive bliver det herved vansteligt for Banken,

naar Solvverling skulde mdtræde i storre Maalestok, at inddrage
den Deel af sine Capitaler,

som i saa Tilfælde et længer tor

blive udestaaende, naar det rette Forhold mellem Solo og Sed

ler skal bibeholdes.
Banken staaer under Control af Storthmget, det udnævner

og Repræsentanter,

dens Directeurer
dere

tager

og

Bestemmelse

om

lader dens Boger revi

dens

Virksomhed.

Alle de,

som have gjort Jndflud til Banken, ere dens Interessenter og
i 1843 er der fordeelt et Udbytte af 8 pCt. af Actiecapitalen

mellem

dem.

Sporgsmaalet

om

Bankens

Overgang

til en

fuldkommen Privatbank er foreløbigt stillet i Bero.
af disse korte Notitser tilstrækkeligt være indly

vil

Det

sende, at Bankens Soliditet er fuldkomment sikkret, og at dens
Virksomhed
tunger

maa

Opoffrelser

til

at fremme Landets Penge- og Handelsomsæt-

særdelcs

være

sig

flaffet

betydelig.

Norge har med uhyre

et fast Bankvæsen, hvis korte Historie

frembyder de interessanteste Beviser paa, hvorledes en mangel-

fuld Bankbestyrelse kan udsætte et Land for de foleligste Tryk,
selv

om

Aarsagen

Bestræbelse

efter

til

Misgrebene

Soliditet,

men

er at soge i en for stærk

Banken har nu efter de i

1842 om dens Virksomhed fattede Beflutninger en i det Hele
hensigtsmæssig Organisation, og Landet foler de gavnlige Virk

ÉT;

ninger af denne **
).
*) Diskonteringen er dog betydelig. 3 1843 ere diskonterede af indenbyes Verlor og Vcxelobligationer for 3,351,595 Spdlr. og af
udenbpcs Verler for 430,766 Spdlr.
**) Særdeles interessante Bemærkninger om den norsie Banks Historie
findes i Bladet: Den Constitutionelle 1836 Nr. 14, 21, 28 og 35

famt i Storthingsforhandlingerne for 1842.
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Me Afsnit.

De tre nordijVe Niger.
Fste Eaxitek.
Sammenstilling mellem Rigernes

productive Forhold.
tre nordiske Niger, som t det Foregaaende ere omhandlede,
nemlig Sverige, Norge og Danmark (herunder dog kun indbe
fattet Kongeriget og Hertugdommerne Slesvig og Holsteen) ind
befatte saaledes i det Hele et Areal af 14,602 geographiffe
Qvadratmiil med circa 826 Mill, eller 5,6 pCt. af dette
hele -Indhold, dyrket Agerland, hvoraf der falder
paa Danmark 1031 ÜUM. ogderafAgerl. 626 eller ÜIM. 75,8 pCt.
„ . Sverige 8000 — „ — — 163 — — 19,7 —
„ Norge 5571 □ — „ — — 37 — — 4,5 —

Tilsammen 14,602 ÜÜ Mill og deraf Agerland 826.
Allerede ved denne Angivelse antydes disse Staters store
naturlige Forffjellighed. Danmark er t det Hele et Sletland
med for største Delen frugtbar og for Agerbruget vel siikket
Jord, begavet med et heldigt tempereret Clima og paa alle
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Sider beskyllet af Havet, der letter Afsætning af Landets Producter.

Det er som en Folge heraf et fortrr'nsvus agerdyrkende

Land,

hvis Indvaanere fornemmeligt fra Ageren hente Midler

til at indkjobe sit Behov af de Varer,

producere.
flikkede

Sverige har

for

Agerbruget,

vel

som de ikke selv kunne

store Strækninger,

som ere vel

men paa andre har Naturen henviist

Jndvaanerne til andre Næringsveje.

Det henter fra sit Ager-

brug næsten kun sit Behov af Fornødenheder til eget Forbrug,
medens det er Skov og Bjerg,

gjore

Jndkjob

samme Kilder

hos

som maa levere Midler til at

Fremmede.

Norge maa ikke alene fra de

soge Midler til at kjobe Sydlandenes Consum-

tionsgjenstande og fremmede Jndustriproducter, men det er og-

saa

afhængigt af Udlandet med Hensyn til sine forste Livsforhvorimod Naturen ikke alene har givet det Skove

nodenhedcr,

og Bjerge, men har fyldt Havet omkring dets Kyster med utal
lige Fisiesværme og for en Deel gjort det til den Mark, hvor
fra Nordmanden maa indhoste sit Korn og sine Fedevarer, me
dens

tre

de Danske og Svenske hente dem fra deres Agre.
Nationer

drive

Atle

en levende Skibsfart og have i denne en

rug Indtægtskilde.
Disse Lande vare i 1840 beboede af 6,429,346 Jndvaa-

nere, som vare saaledes fordeelte:
i Danmark

2,086,646 eller af hele Antallet

32,6 pCt.

i Sverige

3,139,000 .......................

48,5

—

i Norge

1,203,700 .......................................

18,9

—

Ved at gjenkalde i Læserens Erindring nogle af de Data, som
indeholdes

i det Foregaaende, og ved at stille dem ligeoverfor

hinanden for de forfljellr'ge

Staters

Vedkommende,

ville

de

Uligheder, som finde Sted t den materielle Udvikling hos disse
Nationer, træde tydeligere frem for Diet.
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I Danmark kan Avlen af de forsijellige Sædarter,

Kar

tofler derunder ikke mdbefattede, vel mindst ansættes til 12 å
13 Millioner Tdr. aarligt efter Fradrag af Udsæden.

eget Forbrug

er særdeles betydeligt;

Landets

thi det kan neppe nægtes

af nogen Upartisk, at Jndvaanerne i det Hele i Danmark corr-

sumere et i Sammenligning med Forbruget t andre europæiske
Lande meget stort Qvantum Sæd, og dog har Landet et aar-

ligt Overstud

af over 2 Millioner Tdr. at tilbyde Udlandet,

hvoraf næsten 10 pCt. er Raps og over 15 pCt. Hvede, for
uden at en Deel forædlede Kornvarer udgaae som Brod, Meel
og Gryn. Af denne Udforsel falder forholdsvü's den overvejende

Deel

paa Kongeriget, hvortil Grunden synes at være ven, at

Qvægholdet formodentlig
Kongeriget,

og

at man

er storre

der

i

Hertugdømmerne

anvender

Q-vantum Sæd til Qvcegfoder *).

end i

et forholdsvus storre

Desuden er Kartoffelavlen

betydelig og har udvidet sig meget i de senere Aar, saa at ver,

uagtet Forbruget i

Indlandet til Menneske-

og Kreaturfode

samt Brændevinsbrænding er meget stort, dog haves et Over-

flud af circa 300,000 Tdr. aarligt til Udførsel.

I

Sverige angives Avlen af de forfljellige Sædarter til

over 7 Millioner Tdr. aarligt efter Fradrag af Udsæden (Pag.
Il),

men

af denne

Avl

horer en langt ringere Deel end i

Danmark til de værdifuldere Sædarter,

og Landet har kun et

meget ringe Overskud til Udførsel, hvorimod Kartoffelavlen sy

nes

at

være

forholdsvü's

storre i Sverige end i Danmark,

hvilket imidlertid snarere henpeger paa en Ufuldkommenhed end
paa et Fortrin ved det svenske Agerbrug.

’) For Qvinqvenniet fra 1836—40 falder af den hele Udforsel paa

Kongeriget 65> pCt. og paa Hertugdømmerne 34Z pCt., medens
Indbyggernes Antal i den førstnævnte Landsde el udgjorde 6l,5pCt.
af det hele Antal. Nathanson, Danmarks National- og Statshuusholdning. 1844. Pag. 931. b.
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I Norge avles aarligt 2 å 2| Millioner Tdr. Sæd for
uden circa 2 Millioner Tdr. Kartofler, men af den t Indlandet

producerede

Sæd er saa godt som ingen Raps og meget lidt

Hvede, medens de lidet værdifulde Sædarter, Havre og Blandingskorn udgjere den overvejende Mængde, og Landet behøver

aarligt en Tilforsel af henved 1 Million Tdr. Korn foruden en
Deel Kartofler, dog de sidste fornemmelr'gt for at underholde

sine Brændevimsbrænderier.
Hvad der gjclder med Hensyn til Danmarks Fortrin i
Agerdyrkningen er ogsaa Tilfældet

med

Qvægavlen.

Man

savner imidlertid nogenlunde paalidelige Angivelser over Qvægholdets Storrelse, navnligt for Hertugdømmernes Vedkommende

og

sijondt alle Omstændigheder lade formode,

at det er for-

forholdsviis meget storre i disse Dele af Landet end i Konge

riget,

ville vi dog, for at faae et Tr'lknytningspunct uden at

stille Forholdet for Danmark gunstigere end det er t Virkelig
hed, antage, at Kreaturernes Mængde t Hertugdømmerne for-

holder sig til deres Antal i Kongeriget ligesom Jndvaanerne.
Under denne Forudsætning flulde Huusdyrenes Antal efter Bed
ømmendes egne Angivelser være:

i Danmark:

5,243,000Stkr. eller 43,8 pCt.

i Sverige:

4,270,000 —

—

35,7

—

i Norge:

2,457,000 —

—

20,5

—

Tilsammen

11,970,000 Stkr. *).

*) Forste Deel Pag. 79—80, 2den Deel Pag. 23 og 145 af dette
Skrift. Antallet stulde være:

Danmark.

Sverige.

Norge.

Heste
523,000 Stkr. 447,000 Stkr,
122,000 Stkr.
Hornqvceg ... 1,400,000 — 1,673,000 —
856,000 —
Sviin
520,000 — 511,000 —
80,000 —
Faar og Geder 2,800,000 — 1,636,000— . 1,399,000
—
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Dette Antal er imidlertid sikkerligt ikke alene i det Hele
en Deel under det virkelige men ogsaa navnligt forholdsviis
for lavt angivet for Danmark. Imidlertid kan det ikke afvige
overmaade meget fra det virkelige Forhold og viser, hvad der
ogsaa stemmer med andre Data, at Kreaturholdet i Danmark
vel er storre end t de tvende andre nordiske Riger, men ikke

t samme Grad som Kornproductionen eller med andre Ord, at
Qvægavlen spiller en forholvsviis vigtigere Rolle t hine Rigers
Landhuusholvni'ng end t Danmarks, og at dette atter i hoiere
Grad er Tilfældet i Norge end i Sverige, hvilket er en lige

frem Folge af, at hine Lande have store Strækninger, som vel
ere flikkede til Græsgange og tildeels til Hsbjergning, men ikke
tilstede
et ikke
medens
indfore

nogen Bearbeidelse med Ploven. Danmark har ogsaa
ubetydeligt Overskud af levende Kreaturer til Udforsel,
de tvende andre Riger, om end i ubetydelig Mængde,
Kreaturer *).

For imidlertid at danne sig et nogenlunde fuldstændigt
Billede af Qvægavlens Tilstand i disse forskjellige Lande er
det ikke tilstrækkeligt at tage Hensyn alene til Kreaturernes
Mængde, idet deres Beskaffenhed ogsaa er af væsentlig Betyd

ning i denne Henseende. Fra dette Synspunct fremtræder Dan
marks Fortrin i en langt hoiere Grad; thi de danste Racer cre
ikke alene t det Hele langt porre og bedre end de svenfle og

norste, men de ere bedre underholdte og Qvægavlens Producter
bedre behandlede end i hine Lande; derfor give de ogsaa et
langt storre Udbytte og Varer af langt bedre Beskaffenhed end

i Sverige og Norge. Foruden at Forbruget af Fedevarer t
Danmark selv er meget stort, har Landet dog et særdeles be
tydeligt Overskud til Udforsel, hvilket bestandig er i Stigen og
hvis Værdi synes at være i det Mindste ligesaa stor som Vær*) Cfr. iste Deel Pag. 80 og 2den Deel Pag. 21 og 146.
Danmarks industrielle Forbold.

II.

14
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Det er især fra Her-

dien af samtlige erporterede Sædarter.

at Udforslen af Fedevarer er saa særdeles bety

tugdommerne,

delig, medens Kongeriget har Fortrin med Hensyn til Korner-

Det

porten.

Skind

er

især

Smsr,

som

samt Uld,

Kjod,

Ost,

udfores.

Flest,

tvende andre nordiske

De

Riger behove derimod Tilforsel af disse Varer,

avlen

hos

er

dem

af denne

Tilforslen

og

betydelig

forholdsviis

Huder og

storre

end

uagtet QvægAgerdyrkningen.

Varer er derfor heller ikke meget

Slags

synes blot ved

en omhyggeligere Behandling af

Qvæget og dets Producter uden nogen Fo.rogelse af Kreaturer
nes Antal ganske at maatte kunne bortfalde.
Udforsel
i

det

kan

af

Sæd

Mindste

af forfljellig Art synes at udgjore i Værdi

10 Millioner Nbdlr., og til en lignende Sum

Værdien af de udførte Producter af Qvægavlen anflaaes

(lste Deel Pag. 86),
for

Danmarks aarlige

circa

2

medens

Sverige

Mill. Rbdlr. aarligt,

importerer Fedevarer

hvoraf dog i det Mindste

Halvdelen for raa Producter til Industrien (Huder og Skind,
Uld, Talg o. s. v.),

og Norge indforer Kornvarer for mindst

Millioner Rbdlr. og Fedevarer for circa I Mill. Nbdlr.

aarligt *),

saa at Danmarks Overskud til Udførsel i det Hele

’) Det relative Forhold er saaledes:
Udførsel fra

Indførsel til

Sverige
18-11.

Norge 1840.

80015 LL

77000 LD

Ost........................................

1/217000 LÄ
51000 —

15000 —

32000 —

Kjod............................. - • • •

188000 —

28000 —

286000 —

66000 —
10150 —

Huder og Skind.................

110000 —

161000 —

Uld......................................

65000 —

114000 —

Danmark

1841.
Snror .................................

46000 -

9000 —
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overstiger de tvende andre nordiste Rigers Behov til Iu'r-

fsrsel.
Medens Danmark saaledes er særdeles begunstiget fremfor
hine Lande med Hensyn til Preductionen af alle de Gjenstande,

som directe eller mdirecte fremgaae af Ageren og Engen, saaledeö
beholde disse Fortrin med Hensyn til Bjergenes og Skovenes
Producter. Af hvad der er anført i forste Deel af dette Skrift
sremgaaer det, at der i Danmark saa godt som siet ikke pro
duceres Metaller, idet Jernet hidtil kun i en forholdsvir's me
get ringe Mængde har været Gjenstand for Udsmeltning (cfr.

Pag, 60 og 140, 1ste Deel), hvorimod Landet har enkelte

Mineralier, som deels allerede ere Gjenstand for vigtige Nceringsgrene, deels kunne blive det i en hoiere Grad end hidtil,
saasom Leer, Kalk, Alunskifer o. fl. Paa et enkelt Punct sindes Steenkul men kun i ringe Mængde og af rm'vdelmaadr'g
Beskaffenhed. Imidlertid levere ingen af disse Stoffer hidtil
Udforselsgjenstande af nogen væsentlig Betydning. I Sverige
ere derimod Bjergene en af Landets vigtigste Rigdomskilder og
om end den hele Productions Værdi ikke er den storste, som
vindes ved nogen enkelt Hovedretning af den indenlandste Virk
somhed, idet denne Forrang her som i næsten alle europæiske

Lande tilkommer Agerbruget, saa afgiver Bjergværksdriften dog
af alle indenlandste Næringsgrene det storste Overskud as Vær
dier til Udførsel og til Betaling af de Gjenstande, som maa
hentes fra Fremmede, og blandt de paa Bjergværksdriften ba
serede Haandteringer er atter Jernproductionen den vigtigste.

Oversindet af Metaller, som aarligt udfores, kan anflaaes trl
8 å 9 Millioner Nbdlr. (cfr. r'ovrigt Pag. 60). Af overor
dentlig Vigtighed for Landets Oeconomie er ogsaa Skovdriften,
skjondt den ikke er af samme Betydenhed som Bjergværksdriften,
og det Overskud af Producter, som den leverer til Udforsel,
synes t Gjennemsm't at kunne ansteaes til noget over 2\ Mill.
14*
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Nbdlr.

aarligt.

Den modsatte Rang i Vigtighed for Landets

Oeconomr'e indtage de her omhandlede Næringsgrene i Norge,

idet Skovdriften der er af langt storre Betydning end i Sverige, medens Bjergværksdriften ikke er saa udstrakt.
af det udførte Tommer kan ansættes til circa

Værdien

Mill. Rbdlr.,

medens den t Form af Jern udgaaende Værdi, kun kan anskaaes

omtrent

til

Rbdlr. og den,

250,000

der udfores som andre

Metaller og Mineralier, til hmved 1 Million Rbdlr.*) Det er
heraf indlysende, at i hvor vigtig en Rolle end Bjergværks- og

Skovdrift spiller
saa

i de tvende skandinaviske Rigers Oeconomie,

er det Overskud af Værdier, som de afgive til Uvforsel,

dog langt fra saa betydeligt som det,
Agerbrug.

Medens

bevæge

under

sig

Danmark henter fra sit

de her omhandlede Næringsveie t Norge

temmeligt

frie Former men ogsaa paa den

anden Side savne enhver directe Understøttelse fra Regjeringens

eller private Associationers Side, ere de t Sverige underkastede
mangfoldige

Indskrænkninger

Begunstigelser.

men nyde derhos

ogsaa særlige

En billig Arbejdsløn, billigere Priser paa Kul

og Malm, lettere Transporter og lettet Adgang til at erholde
Forskud og Understøttelser sætte de svenske Bjergværkseiere istand

*) Det relative Forhold for de 3 nordiske Riger er saalcdes:

Indførsel
til Danmark

Stangjern SkT................
Tommer Commercelæst..

Udforsel fra
Sverige.

Norge.

65000

circa 500000

13000

90000

circa 150000

265000

cfr. Pag. 37 og 149. I de svcn ke Tabeller er Udfsrslen ikke
angiven i Commercelcester, men for at kunne anstille en Sammen
ligning er der her forsøgt en Beregning over Bestuvningen af de
udførte Trævarer. Da den støtter sig paa et Gjennemsnitsindhold
af de enkelte Tommersorter, kan den naturligviis kun være approxi
mativ rigtig.

213
til

producere deres Jern billigere end de norske.

at

MedenS

Sverige har forbudt Jndforflen af Stöbe-, Stang- og Pladejern, ligesom Udforilen of indenlandfl Raajern og belagt Expor
ten

af Stangjern

med

er i Norge Jndforflen af alle

Told,

Jernsorter tilladt, og Raajern indgik indtil for kort siden endog

gansie uden Afgift, ligesom Udforselstolden paa Jernet nu er
Mærkeligt er det, at medens de tvende nordiske Lande,

hævet.

som producere Jern til Udforsel,

dm indenlandste

Jndforflen

en

have troet at maatte besiytte

det ene ved directe Forbud mod

og det andet ved Toldpaalæg,

Indførsel

med

Production,

af Raajern

meget ringe Told.

Fra Sverige udgaae de vigtigste

Tommersorter ganske uden Afgift,

Udforsel

svare

en

har Danmark tilladt

uden Afgift og kun belagt Stangjern

saadan,

i Norge maa de ved deres

som fijondt nu langt ringere end

forhen, dog hviler trykkende paa Handelen, men de norste Træ
varer ere ogsaa i det Hele af bedre Beskaffenhed og bedre be
handlede end de svenske og betales derfor ved hoiere Priser.

Norge har i sine Fiskevarer faaet en Rigdomskilde,

som

er bleven de tvende andre Riger i en langt ringere Grad til

Deel,

idet de producere meget faa Fisievarer til Udforsel, me

dens de behove at indføre store Partier fra Udlandet.

kan

antages

Nbdlr.,

Norge

aarligt at afsætte til Udlandet for circa 5 Mill.

medens Danmark kun afsætter circa 2500 Tdr. Sild

og Sverige næsten slet ikke har Producter af denne Art.

Indførsel til

Danmark
1841.

Sverige
1841.

Sild Tor...............................

14238

159000

Torfist A.............................

162000

5,296000

Udførsel fra

Norge 18-10.
688619
45,524160
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Vendes Betragtningen M den egentlige industrielle Virk
somhed, da finder man t Danmark og Sverige for en stor
Deel ligeartede Lovbestemmelser angaaende Adgangen til at
udove Haandværks- og Jndustrr'drift. I begge Lande er Haandværksdriften t Reglen bunden til Kjobstæderne, t begge er Ret
tigheden der knyttet til, at Vedkommende have opfyldt visse

Forpligtelser og navnligt underkastet sig Svende- og Mesterprove, i begge ere de enkelte Haandværkere, som drive samme
Næringsveje, forenede t Corporatr'oner med egne LaugSartikler,
i begge Lande maa vel visse simplere Haandværkere etablere

sig paa Landet, men r Danmark er Adgangen hertil t Neglen

knyttet til en særlig Concession, som gives af Overøvrighederne

eller af Regjeringscollegierne, i Sverige er den afhængig af,
at Vedkommende antages af visse Communer til at arbcide for
dem; i begge Lande er Adgangen til at udove Fabrikdrift i
Neglen uafhængig af Laugene, men i Danmark gives Bevilling
til fabrikmæssigt at drive Værker, som gribe ind i de
bundne Haandterr'nger, i Reglen kun under visse Jndsirænkm'n-

ger til Fordeel for Laugene, t Sverige fleer dette derimod ikke
og Laugenes Indflydelse paa Fabrikdriften synes i det Hele
mindre følelig end t Danmark, deels fordi overhovedet færre
Næringsveie ere laugsbundue der end her, deelö fordi den hele
Haandværks- og Jndustridrift der sorterer under eet Collegium,
som synes tilboreligt til at fortolke de ældre oste dunkle og
modsigende Lovbestemmelser paa den meest liberale Maade, me

dens Haand værksdrr'ften i Danmark henhorer under et eget
reent juridisk Collegium. — I Sverige folges endnu tildeels

det Princip at understotte Fabrikanlæg ved Laan og Forstud og
at controllere deres Bedrift gjennem egne Autoriteter, i Danmark
fleer dette i Neglen ikke længer. I Norge ere alle de ældre

Lovbestemmelser for Haandværks- og Fabrikdrift deels allerede
ganske satte ud af Kraft, deels er der sat en bestemt Grændse
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for deres

Forstjellen mellem Kjobstad og Land er

Bestaacn.

Henseende for største Delen ophævet,

i denne

og der fordres

overhovedet næsten ingen særlige Betingelser for at erholde Ad

gang

at drive de omhandlede Næringsveje.

til

Frihed til at

arbeide paa den Maade, som Enhver finder bedst og hensigts
mæssigt, er næsten given i alle Henseender.
Svaret paa det Sporgsmaal, som herved naturligt synes

nemlig hvorledes de factiste Forhold da have

at frembyde sig,

under denne

uddannet sig

Delen

storfte

allerede i

forfljellige

det

Lovgivning,

Foregaacude.

ligger for

Haandværks-

drifte n har unægteligt i Danmark udvidet og hævet sig bety-

deligt t de senere Aar.

til

istand

Den dansie Haandværker er ikke alene

mange Retninger at levere godt, solidt og smag

i

fuldt Arbeide,

som værdigt kan staae ved Siren af fremmed,

men han har ogsaa mere og mere lært at arbejde billigt. Have
end

de

fleste Haandværk ikje endnu antaget den fabrikmæssige

Driftsform, hvortil de paa saa mange Steder i Udlandet, hvor
vi

fra

endnu

gaaede over,

tildeels

og som,

forsynes med Haandværksarbeide,

onflelig for den hele sociale Udvikling,

Betingelse
Nutidens
i

denne

den,

for

ere

fljondt den i mange Henseender ikke er

dog er en nødvendig

at kunne arbeide billigt og derved tilfredsstille

paa

Fordring
Retning

i den

lave Priser, saa har man dog netop

senere Tid gjort store Fremsiridt og

der med nogenlunde Opmærksomhed har fulgt den inden-

landfie Industries Udvikling, vil ogsaa have bemærket, atinden-

landsi Haar.dværksarbeide mere og mere og i mange forsijellige

Retninger

træder istedetfor fremmed.

Men

næsten

af endnu

storre Værdi end de allerede opnaaede practisie Resultater synes
den Aand at være,

som begynder mere og mere at gjenncm-

trænge den dansie Haandværksstand og som yttrer sig r en til
tagende Stræben ester at udvide sine Kundskabers Kreds, ester

at belære sig ved gjensidige Tankeudvexlingcr med heres Stands-
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Mer, efter at give den hele Bedrift et ftorre og bedre Sving

ved indbyrdes Associationer, efter at staffe egne Produeter Arrerkjendelse og Afsætning o. s. v. Saadanne Resultater have

endnu ikke vrist sig i Sverige og endnu mindre t Norge, og
Haandværksstandens Productioner ere i det Hele hverken saa
talrige, saa gode eller saa smagfulde som t Danmark, sijondt

det vistnok ikke kan nægtes, at der er gjort store Fremstridt i
hine Lande i denne Henseende og at navnligt den norfle Haandværksstand siden Adskillelsen fra Danmark har hævet sig betydeligt.

Det er i forste Deel af dette Skrift paavnst, at Huusfliden i visse Egne af Danmark er meget stor, at det for

nemmeligt er med Vævning og Spmding, at den sysselsætter
sig, og at Almuen for storste Delen endnu klæder sig i Torer,

som ere tilvirkede ved denne Art af Industri; imidlertid synes
den dog endnu at være dreven t en langt videre Udstrækning i
E-verige, og dette som en Folge af Nationernes forstjellr'ge
Characteer og de forstjellr'ge physisie Forhold. Den egentlige
svenske Almue synes at være flittigere, mere vedholdende ved
sit Arber'de, og mere opsindsom end den danste; Naturen hin
drer t Sverige endnu i en længere Tid af Aaret end i Dan

mark næsten alle Arbejder uden for Huset, og den har i det
Hele langt fra været saa gavmild mod hir'nt som mod dette

Land, saa at Svenskeren nodes til i sit Haandarbeide at soge
en Deel af de Midler til Underholdning, som den danske Almue
finder t sin Ager. Den Indflydelse, som disse Forhold udove

i denne Henseende, fremtræder endog tydeligt i selve Danmark,
da man i det Hele finder Huusfliden meest udbredt i de
ufrugtbareste Egne af Landet. Naar Læseren vil gjenkalde t
sin Erindring, hvad der er anfort om Norge Pag. 170 vil han
deri finde Grunden til, at Huusfliden endnu er saa lidet ud
viklet t dette Land.
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Tageö blot Hensyn til den Tilvirkning af vævede Torer,
som

skeer

i

de egentlige Fabrikker,

da er Mængden af de i

Sverige producerede uldne Varer efter Angivelserne ikke meget

storre end i Danmark (6 å 700,000 Alen aarlrgt), og stjondt

det i Sverige bestaaende Forbud mod Indførsel af Klædevarer

synes at have bevirket, at en storre Deel saakaldte fine Varer

tilvirkes i de svenske end i de danske Fabrikker, saa synes hines
technisie Standpunkt dog ikke at være meget forskjellr'gt fra det,

som disse indtage *
).

Derimod er Tilvirkningen af Bomulds

garn og Bomuldsvarer langt storre og betydningsfuldere i Sve

rige end i Danmark,

thi

medens

dette Land intet Bomulds-

spinderi har t Drift, har hunt flere store og indforer desuagtet
over dobbelt saa meget Bomuldsgarn som Danmark.

ningen

af Bomuldsvarer

sig i

støtter

Side

til en vidt

udbredt Huusflid

store

indenlandske

Forbrug

af Bomuldsvarer,

flet ingen Silkefabrikker,

og saadanne, at man

Sverige paa den ene

og paa den anden til det

Danmark er langt mindre udbredt **
).

egentlig

Tilvirk

medens den i

Danmark har for Tiden

medens

Sverige har flere,

allerede har troet dem istand til at til

fredsstille det indenlandske Behov af simple Silketøjer og har for
budt Indførslen af saadanne ***
).

Linnedindustrien drives i begge

Lande sornemmeligt som Huusflid og er i begge meget udbredt,

men som en Folge af den Form,

hvorunder den bestaaer, kan

det vanskeligt afgjores, hvor den er störst.

Det synes som om

man i Danmark tilvirkede flere Monstertoier, medens Produc-

tionen af de fineste Lærreder sinder Sted t Sverige, hvor ogsaa

overhovedet

Productet af denne Industri synes storre end hos

*) Cfr. lfte Deel Pag. 87 og fl. samt 2den Deel Pag. 80.
**) Cfr. iste Deel Pag. 115 o. fl. og 2den Deel Pag. 82.
***) Cfr.

iste Deel Pag. 126 o. fl. samt 2den Deel Pag. 81.
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o S *).

I Norge ere disse Industrigrene næsten flet ikke drevne

fabrikmæssigt.

Garverierne forsyne saavel i Danmark som i Sverige de
Lande

respective

omtrent med deres Behov af Læder, medens

dog de danske, uagtet deres Drift endnu lader en Deel tilbage
at onste, i techm'st Henseende synes at staae hoiere end de svenfle.

Norge behover en langt ftørre Tilførsel af Læder end hvert af
te tvende andre Lande,

sijondt dets Forbrug er meget mindre

end hines. Saavel dette Land som Danmark udforer Huder og

Skind i raa Tilstand, og det sidste endog i meget stor Mæng

de, dog med den Forstjel, at Norge indforer for en storre Værdi
Leeder end det udferer Huder og Skind,
er Tilfældet med Danmark.

medens det Modsatte

Sverige derimod importerer disse

Gjenstande som raat Material for sine Fabrikker**).
Olr'epresm'ngen

er

Danmark kommen i temmelig stærk

i

Drift især t Hertugdømmerne, og uagtet Landet endnu ikke selv

forarbeider

alt det Oliefrø,

som avles her,

har det dog i de

senere Aar circa 4Å Mill. K Otte aarligt at tilbyde Udlandet;
regnes hertil Oliekager,

som næsten alle udfores,

er det ikke

nogen ringe Værdi, fom denne Industri har at tilbyde Udlan

det.

I

Sverige

kunne Oliemøllerne ikke forsyne Landet med

dets Behov af Olie, uagtet Udforslen af Oliefrø er storre end

Indførslen.

Norge har vel nogle Oliemoller, men behover dog

cn betydelig Tilforsel af Olie.
Tilvirkningen

af Papiir synes ester Angivelserne at være

omtrent ligeftor i Danmark og Sverige, men Forbruget maa

være langt storre i hiint end i dette Land;
mark

thi medens Dan-

aarligt maa indføre mere Papiir end det udforer, er det

Modsatte Tilfældet med Sverige,

hvor denne Fabrikation iov-

•■) Cfr. Iste Deel Pag. 106 o. fl. og 2den Deel Pag. 83.
’*) Cfr. 1ste Deel Pag. 128 o. fl. og 2den Deel Pag. 89 og 173.
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rigt betydeligt begunstiges ved billig Drivkraft og lave Priser

paa det raa Material.

Denne Industri horer til dem, som er

forholdsviis videst udviklet i Norge uden dog at levere tilstræk
keligt til Landets Forsyning.

Alle tre nordifle Riger forsyne sig nu selv med gronne
Flaster og for storste Delen med simplere hvidt Huulglas, hvor
hos Sverige og Norge have en Fabrikation af Tafelglas, som

Danmark mangler,

men desuagtet behove alle tre Niger Til

førsel af denne Artikel ligesom af finere Glasvarer.

Uagtet

Danmark er af Naturen begavet med et ypperligt Material til
Fabrikationen as forskjellr'ge Leervarer, er denne dog ikke udviklet

saaledes

Der tilvirkes vel her noget

som det var at onske.

ægte Porcellam,

hvilket ikke er Tilfældet t noget af de tvende

andre Riger, medens Sverige derimod har cn langt betydeligere

Tilvirkning af uægte Porcellam.

Teglbrænderierne i Danmark

levere over 100 Mill. Stkr. Muursteen, medens deres Bedrift

i de andre Niger deels paa Grund af Mangel paa Material
deels som

en

Folge af de der brugelige Bygningsmaader er

forholdsvus ubetydelig.

Alle tre

Riger behove Tilførsel af

Porcellam og forskjellige andre Leervarer. *)
I de tvende forbundne skandinaviske Riger er Tilvirknin

gen af Stobcgods ved Smeltning umiddelbart fra Masovnen
temmelig betydelig, men

dog forholdsviis størst i Norge.

I

Danmark drives denne Fabrikation naturligvü's hidtil i meget
ringe Grad, hvorimod Tilvirkningen af Støbegods ved Udsmelt

ning af Kuppelovne her er langt betydeligere end i hine Lande,
ligesom der overhovedet t Danmark tilvirkes forholdsviis mere

og

smukkere Støbegods end i Sverige og Norge.

Mafiinfa-

brikationen har i Sverige naaet en langt betydeligere Udvikling
end i noget af de andre Niger, og i Norge er den endog helst

') Zfr. lste Deel Pag. 143 cg 147 og 2den Deel Pag. 89 og 178.
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ubetydelig.

Ligeledes synes Fabrikationen af Jern- og Staal-

arbeider at være störst i Sverige, sijendt denne Industri dog

vgsaa drives i ikke gansie ringe Udstrækning i Danmark*).

Brændeviinsbrcenderiet horer

i

alle 3 Lande til de vig

I Sverige og Norge er det mere almin

tigste Industrigrene.

delig udbredt end i Danmark, men dog synes Mængden af det

tilvirkede Product kun t det førstnævnte Land at overstige hvad
der produceres i Danmark, uagtet Norge besidder enkelte af de

og

største
Den

bedst indrettede Brænderier, som sindes i Norden.

overdrevne

og umaadebge Nydelse af Brændevine finder

imidlertid Sted i en langt hoiere Grad i de tvende forbundne
skandinaviske Riger end i Danmark.
Sverige har

et

enkelt betydeligt Porterbryggeri, hvortil

der ikke sindes Mage i noget af de andre Riger,

staaer Albryggeriet

her

paa

det

forholdövü's

men iovrigt

laveste Trin.

Norge udmærker sig i denne vigtige Industrigreen, og paa flere

Steder tilvirkes fortrinligt Dl.
F

Sverige raffineres den hele og t Danmark den største

Deel af de Sukkere, som consumeres i Indlandet, og Sverige

har endog en ikke ganfle ubetydelig Udførsel, sijendt endnu kun

en

eneste

Sukkerfabrik arber'der med de nyeste og fuldkomneste

Apparater, hvoraf der allerede sindes flere i Danmark.

Norge

har for Tiden flet ingen Raffinaderier og indforer sit hele Be

hov as raffinerede Sukkere t færdig Tilstand.
Alle

3 Riger tælle t Indlandet en Deel Tobaksfabrikker,

som forarbejde den største Deel af den Tobak, som consumeres

der, men alle 3 behove dog endnu ogsaa en Tilførsel af fabrikeret Tobak især af Cigarer.
Det er saaledes vel tydeligt, at Sverige og Danmark i

industriel

Virksomhed staae betydeligt hoiere end det tredie af

*) Cfr. lste Deel Pag. 139 og 2den Deel Pag. 73 og 85.

*221
de

men

Niger,

nordiske

naar

SporgSmaalet

bliver

om,

af hine Forrangen i denne Henseende maatte tilkomme,

hvilket

saa bliver Sagen tvivlsommere;
Sverige besidder

flere

store

thi vel er det unægteligt,

fabrikmæssigt drevne

at

industrielle

Anlæg end Danmark, men naar man afseer fra den Industrie,
som grunder sig paa en Forarbejdning af Bjergværksproducterne

og

hvortil

Danmark

ingen

øvrige industrielle Liv,

lignende

har,

saa synes det hele

som i dette Land manifesterer sig i en

smaa Anlæg og i en temmelig holt stauende Haand-

Mængde

vcerksdrr'ft,

at

være

lige

saa

stort

som det,

der rorer sig i

og det synes utvivlsomt, at dette Liv i Danmark er

Sverige,

begrundet i naturligere Forhold end i Nabostaten,

hvorfor det

at have en gavnligere Indflydelse paa Samfundsforhol

synes

denes Udvikling og at være forbundet med en lysere Udsigt til

storre og mere heldbringende Fremstridt.
Hvad der ovenfor er bemærket om de Betingelser, hvorved
Adgang til at udøve Næringsdrift erhverves, gjelder ogsaa med
Hensyn

til Handelen.

Medens i Norge Adgangen til at er-

holde Handelsborgerskab i Kjobstæderne

er meget let,

medens

Enhver ikke alene kan afsætte de af ham selv tilvirkede Producter men ogsaa næsten uden Indskrænkning handle med alle in-

denlandste Gjenstande, inedens Forbudet mod Forprang er hæ
vet,

og medens Adgangen til at drive almindelig Handel paa

Landet

(cfr.

vel ikke er ganske fri men dog temmelig let at erholde
Pag. 180 og fl.), bevæger Handelen sig i Danmark og

Sverige for største Delen endnu under de gamle fra Laugsvæ-

seuets Tid nedarvede Former, der med enkelte Modificationer i
Hovedsagen ere de samme i begge disse Riger.

Med

Hensyn

til

Toldanordningerne

sinder

derimod

en

langt storre Overeensstemmelse Sted mellem Danmark og Norge
end mellem disse Riger og Sverige, og man finder unægteligt

den

storste Frihed i det førstnævnte Land.

Varernes Ind- og
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Udforsel skeer saavel i Norge som i Danmark under mindre
byrdefulde Former end i Sverige, hvorimod den indre Sam

færdsel efter den seneste Lovgivning der er friere og endog
mere ucontrolleret, end den ufuldkomne Bevogtning af Grændsen
synes at gjore tilraadcligt. I Danmark er den ligeledes lettet
meget ved de seneste Lovbestemmelser, som tilstede landværts

Forsel uden Ledsagelse af Toldpasseersedler og soværts Forsel
i Kongeriget ligesom landværts mellem dette og Hertugdommerne uden Ledsagelse af Toldpasseersedler af den tidligere

strenge Form med Angivelse as Fortoldningens Datum og Num
mer, hvorimod den endnu i hoi Grad generes ved Toldgrændsen mellem Kongeriget og Hertugdommerne. Den indenlandske
Communication er i Norge endnu meget bebyrdet, men vil efter
al Sandsynlighed snart blive lettet ved en ny Toldlov,. hvortil

Mast vil blive forelagt det næste Storthing. Handelen i Dan
mark og Norge lettes meget ved Creditoplagssystemet, hvilket
imidlertid i hiint Land paa Grund af den ubegrændsede Oplagstid er mere udstrakt end t Norge, hvor Tiden er indskræn-

ket til 2 Aar, medens det i Sverige er hoift ufuldkomment og
forviklet og langtfra at yde Handelen samme Lettelser som t de
to andre Niger.
Beskatningen af de fremmede Consumtionsgjenftande, Co-

lonialvarer, Sydfrugter, Bnn, Tobak o. s. v. er t det Hele r
Sverige betydeligt hoiere end i de tvende andre Riger og i

disse atter holest t Norge. Det er allerede ovenfor (P. 111)
paaviift, at omtrent Halvdelen af Sveriges Indførselstold indkommer som Afgift af disse Varer, medens dette i Danmark
kun er Tilfældet med c. 38 pCt. og i Norge med 26,2 p($t.
(P. 189) af Indførselstolden, og det uagtet Forbruget af de
omhandlede Gjenstande i Forhold til Folkemængden ikke engang

er saa stort som t de tvende andre nordiske Riger, men om
trent stiller sig saaledes pr. Individ af Befolkningen:
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Danmark.

Norge.
(P. ^0.)
Sukker . ... 8,5 &
4,0 K
4,8 L
—
1,7 —
Caffe . . ... 4
3,8 —
Thee . . . . . 0,25 —
0,008 —
0,038 —
Tobak . . . . 1,87 —
1,02 —
1,8 Vn'n . . . . . 1,38 Pot.
0,41 Pot.
0,40 Pot.
Det sremgaaer altsaa tydeligt heraf, at Aarsagen til at
en forholdsvil's saa særdeles stor Deel af den svenfle Indfør
selstold mdkommcr som Afgift af de til den her omhandlede
Vareclasse horende Gjenstande paa den ene Side kun er at
soge t de overmaade hole Toldsatser og paa den anden t, at
man har stræbt at vanfleliggjore Importen af andre toldbare
Varer, henhorende til de trende andre Vareclasser. Da næsten alle
de Gjenstande, hvorom her er Talen, mere eller mindre hore
til Luxusgjenstande, stjondt til den Art, som for en stor Deel
ivrigt soges af den simple Mand, faa er det store Forbrug,
som finder Sted i Danmark, et talende Beviis paa dette Lands
store Velstand t Sammenligning med de tvende andre nordiske
*).
Rigers
Da Danmark næsten ganske og Sverige for største Delen
ere istand til selv at forsyne sig med saadanne Consumtionsgjenstande (Korn, Fedevarer o. s. v.), som hore til den anden af
'de her omhandlede Vareclasser, medens Norge behover et be
tydeligt Tilskud deraf (cfr. 142 og 146), saa er det allerede
heraf en naturlig Folge, at langt flere Procent af samtlige Ind
førsels afgifter maa falde paa disse Gjenstande r Norge end i
(lste D. P.245.)

Sverige.

(P. 11'2.)

*) Ved nærmere at undersøge hvad der er anført i første Deel af
dette Skrift vil man finde, at de ovenfor for Danmark angivne
Consumtionsstorrelser ere udfundne ved at tage et Gjennemsnit af
Forbruget i flere foregaaende Aar, og at de altsaa, eftersom For
bruget er i Tiltagende, vilde blive en Deel storre, naar man blot
tog Hensyn til det sidste Aar.
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noget af de andre Riger (t Norge 36,1 pCt., i Sverige 14,2

pCt., i Danmark 9,5 pCt.) og det uagtet Toldafgifterne paa

de herhenhorende Varer i det Hele ere meget hoiere i Sverige

end t Norge.

Denne Omstændighed ligesom den,

selstolden

Korn og Fedevarer

paa

i

Norge

ikke

at Jndfori

og

for

sig kan kaldes overdreven hoi og langt fra er saa hoi som i
flere af de meest udviklede europæifle Lande (England og Frank

rig) fortjener vistnok særdeles at fremhæves,

naar man

med

Retfærdighed vil bedømme det t Norge fulgte Toldsystem, fljondt
man uden at overdrive Dadlen derimod, dog derfor ikke beho

ver ganste at billige det eller at ansee det for det, der er bedst
skikket til at fremme Landets materielle Udvikling.

Vender man sig til den tredie af

classer eller til den,

de

omhandlede

Vare-

som omfatter raa Materialier og Halv

fabrikata, da finder man vel i alle tre Landes Tan'fer det samme
Princip,

nemlig

at lade disse gaae ind deels aldeles uden og

deelö mod en temmelig lav Told, men dog er denne atter hoiere
i Sverige end i de tvende andre Riger. Danmark tæller blandt

de herhenhorende Varer nogle af sine vigtigste Jndforselsgjen-

stande, saasom Tommer og Jern, medens Sverige vel behøver
en Deel raa Materialier og halvforarbeidede Varer for sin In

dustri, men Norge, som hverken behover nogen
førsel af hine Fornodenhedsartikler,

betydelig Ind

som Danmark

maa hente

fra Udlandet, eller har nogen betydelig Industri, til hvilkender
fra Udlandet stal siaffes

Materialier,

kun indforer meget faa

Varer af denne Art, hvorfor naturligvns den Deel -af Ind

førselstolden, som oppebæres af disse, kun er ringe (4,5 pCt.,
medens den t Sverige er 14,4 pCt. og t Danmark 16 pCt.)

De Gjenstande, som henhore til den 4de Classe, eller de
egentlige Industriprodukter, ere i Sverige deels meget hoit be-

flattede deels aldeles forbudne, medens de i Norge t det Hele
ere maadeligt beskattede og t det Mindste i en Deel af Dan-
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mark (Hertugdømmerne) belagte med en lav Told. En Folge
heraf er det ogsaa, at den Deel af Indførselstolden, som i
det førstnævnte Land falder paa denne Vareclasse, er forholdsviis ringere end i de andre Riger, hvilket altsaa ikke er en
Folge af lave Afgifter men af en forholdsvus ringe Indfør

sel, medens der i de tvende andre nordifle Riger falder
en betydelig Deel af den hele Indførselstold paa denne Classe.
Den hele Importtold fordeler sig nemlig paa de 4 her om
handlede Vareclasser omtrent saaledes t

Danmark.
Paa Iste Classe
— 2den do.
— 3b te

— 4de

do.
do.

38

pCt.
9,5 —
—
16

36,5 —

Sverige.
49,4 pCt.
14,2 __
14,4 —
22,0 _

Norge.
26,2 pCt.
36,1 __

4,5 33,2 _

hvilken Oversigt giver et temmeligt tydeligt Begreb om de forfljellige Retninger, hvori ethvert af de omhandlede Lande maa
soge sine Fornødenheder tilfredsstillede hos Udlandet.
I alle 3 Rigers Tarifer er det en Hovedgrundsætm'ng, at
Udfsrflen er fri for Afgift, men dog svares en saadan endnu af
enkelte Artikler. I Sverige erlægges den i Reglen af de fleste

Producter af Bjergværker fmel ved deres Udførsel i raa (for-

saavidt denne ikke ganfle er forbuden, saasom Raajernets) som
i halvforædlet Tilstand, saasom af Bly, Brunsteen, Kobolt,

Messing, forstjellige halvforarbeidede Jernvarer o. s. v.; lige
ledes erlægges den af adskillige andre indenlandske Producter,
der tjene som raat Material for Industrien, saasom af Hu
der og Skind, Been, Bark, Klude o. s. v., endvidere af visse
Tommer- og Trævarer, fljondt de vigtigste af disse, nemlig
Bjelker og Bræder, udgaae afgiftsfrit og endelig svares den af

flere Consumtionsgjenstande, saasom af Fisi o. fl. Ved Ud
forsten af visse Fabrikata, nemlig Sukker, Tobak samt visse
Danmarks industneNe forhold.

II.

15

I

226
vævede Tsier af Hor, Hamp og Bomuld, godtgjsreS Indfør
selstolden,

som beviisligt er erlagt af de dertil forbrugte raa

Materialier,

men i andre Tilfælde finder ikke nogen saadan

Godtgjorelse

Sted.

I Norge gjelde i det Hele de

samme

Principer med Hensyn til Udforselstolden, dog er den her mdsirænket til færre Gjenstande, men er uagtet de flete Nedsættel
ser endnu temmelig hor paa disse, og den træsfer netop Lan-

dets vigtigste Exportvarer, saasom Tommer og Fist.

Ved Ud-

forflen af Fabrikata godtgjores ikke den Told, som ved Ind

førslen bevttsligt er erlagt af de dertil forbrugte raae Mate
rialier,

uagtet den i flere Tilfælde er forholdsviis hor f. Ex.

af det Salt,

crporterede Msievarer.

som er forbrugt til de

I Danmark hviler Udførselstolden paa de forholdsviis færreste

Gjenstande og er i det Hele lav.

Det er derhos antaget som

almindeligt Princip, at Indførselstolden af de raae Materialier
godtgjores ved
brikata.

Udførslen af de deraf forarbejdede færdige Fa

Udførselstolden har udgjort af Toldens hele samlede

Belob:
i Danmark t 1841 og 42 circa

i Sverige
i Norge

do.

do.

1840

5 pCt.

—

6,1 —

—

16,4 —

dog bor herved bemærkes, at Tarifen for Udforselsafgifterne i
Norge t de seneste Aar er nedsat ikke ubetydeligt og at dens

procentvise Størrelse altsaa i hine Aar har været en Deel la-

vere end t 1840, uden at dens virkelige Belob dog af Mangel
paa de fornødne Data med Bestemthed kan angives.
I alle tre Riger

er ikke alene

Vareforflen

men

ogsaa

Skibsfarten belagt med særlige Afgifter, fornemmeü'gt Lastepenge og

Fyrafgifter,

hvilke i Danmark ere hoiere og mere

trykkende end i noget af de andre Riger.
den indenrigsie Fart nu ganske fritagen

,1;

I Norge er nemlig
saavel for Lastepenge
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De forstjellige her omhandlede paa Handel og Skibsfart
hvilende Afgifter, have indbragt.
Danmark. Sverige.
Norge.
(1842)

(1842)

(1840)

Rbd.

Nbd.

Nbd.

Indførselstold . . 3,191205 )
3,147602. 3,125826.
Toldsportler. . . 276692.$
636212.
157676.
Udforselstold. . . 194478.
7108.
1980.
38751.
Transittold....
225212.
51443.
Lastepenge . . . . 176692.
115744.
52410.
9-2318.
Fyrpenge ....
55440.
9614.
13550.
Diverse Indtægter
3,983885. 3,420725. 4,165542.
hvilket giver pr. Individ af Folkemængden L
Danmark 1 Rbd. 87 /?.
Sverige 1 —
9 Norge. . 3 — 44 -*)
og af de respective Staters Totalmdtægter t
Danmark circa 25 pCt.
Sverige — 25 —
Norge
— 75 —
Alle tre nordiske Nationer drive en temmelig vidtudstrakt
Skibsfart ikke alene til deres egne Landes Forsyning med frem
mede Producter og for at udfore de indenlandske Frembringel
ser men ogsaa ved Fragtfart mellem fremmede Stater. Hver
af disse Nationer har i denne Henseende sine Ercndommeligheder. Skibsbyggeriet synes at staae holest i Danmark, man
bygger her t Neglen de bedste, solideste og hurtigst seilende
Skibe, som derfor meget sogeö til Fragtfart paa længere Neiser, men man bygger ikke saa billigt som i Norge og Sverige.
Norge udmærker sig især ved at besidde storre Fartoier, stikke
de til Transport af voluminøse Varer, saasom Tommer, Træ
-) Efter Fradrag af den P. 195 nævnte Sum 3 Nbd. 20 ß pr. Ind.
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0. dlge.,

og som derfor med Held benyttes til Fragter med

saadanne Gjenstande.

Skibsbyggeriet har navnligt i de senere

Aar hævet sig meget i Sverige, og man

har ogsaa paa en

kelte Steder lært at bygge lette, hurtigtserlende og stærke Skibe;
men det er dog især i Constructionen af mindre Fartoier, som

bygges overalt langs Kysten, at Sverige udmærker sig.

Me-

denS mange større norffe Fartorer med Fordeel stile paa Fragt

paa Sverige og for en Deel tjene til Udforsel af dets egne

voluminøse Producter, benyttes paa den anden Side flere min
dre svenske Fartoier, som ere billigt og simpelt byggede,

samt

forsynede med ringe Bemanding og derfor ere istand til at seile

for en meget billig
Lande til Norge.

Fragt,

til

Transporter fra

nærliggende

Man finder desuden v Norge og Sverige

ofte en Sammensmeltning af Rhedcrnes og Skibsforernes In
teresser, som i lige Grad ikke kjendes i Danmark, idet de me
get ofte ere forenede i een Person,

der om Vinteren forer sit

Fartoi til sin Hjemstavn paa Kysten, hvor der næsten overalt

findes sikkre Havne, og hvor han selv fungerer som Tømmer
mand og Skibsbygmester og som saadan paa den billigste Maade

foretager de

Reparationer,

som ere nødvendige for at hans

Skib atter om Foraaret kan begynde sin Virksomhed.
Norge herskende Sædvane,

Den i

at Matroser forhyres mod en be-

stemt Betaling for en vis Reise, synes ogsaa at maatte bidrage
til at fremskynde dennes

Tilendebringelse og til derved at be-

forde dens Billighed.

Norge besidder ikke alene sorholdsvns men ogsaa
taget det største Antal Fartoier
*).

absolut

Nogen bestemt Sammenlig-

*) De i hvert Land hjemmehorende Skibes Antal angives saaledes:
Norge (1840)
2908 Sikr, å 104184 Cmlst.
Sverige (1842)
980 — - 66022 —
Danmark (184:2) 4105 — - 77816 csr. P. 201 og Nathanson: Danmarks StatshuusholdningP. 941.
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rung mellem de forskjellr'ge Nigers udenlandste Skibsfart er det
as Mangel paa Data ikke muligt at

anstille.

Danmark ind- og udklareredes i Aaret

I Kongeriget

1837 fra og til frem

mede Steder i det Hele 9293 Stkr. Fartener med en Drægtighed af 198354 Commercelæfter, hvoraf circa 51 pCt. saavel efter Antallet som Drægtigheden vare indenlandske, men da

omtrent 90 pCt. af de r'ndgaaende fremmede Skibes Læstedræg
tighed var bestuvet, medens kun 31 pCt. af de fremmede Far-

torers hele mdgaaende Drægtighed atter udgik med Ladning og
af de indenlandske Fartøjer 68 pCt. udgik med Ladning,

dens 74 pCt. indgik bestuvede, saa fremgaaer heraf,

me

at den stør

ste Deel af Kongerigets Tilforsel r 1837 siete i fremmede Fartener,
medens den storste Deel af Udforsel skete i indenlanske Fartorer, og

dette Forhold er sandsynligvü's senere ikke væsentlig forandret.

De

fremmede Skibe fare her fornemmeligt paa Kjobenhavn og tilfore os de volummose ostersoifle Producter, saasom Tommer,

Korn, Jern, Talg, Tjære o. s. v.

Hertugdømmernes

Skibs

fart paa Udlandet er forholdsvirs ringere, idet en stor Deel af
deres Producter udfores pr. Axel.

Dette gjelder dog især om

Hertugdømmet Holsten, hvorfra overhovedet den udenlandske Fart
fornemmeligt kun steer paa de nærmest liggende fremmede Havne,

paa Hamborg, England og Holland, og næsten udelukkende iværk
sættes med smaa Fartsier.

Farten paa Slesvig steer vel til

deels med ftørre Fartener, men ligesom paa Holsteen, især med

fremmede Skibe, som især tilføre te omtalte voluminøse Pro
ducter fra de ostersoifle Havne og bortgaae ballastede,

medens

Tilforslen af de mindre voluminøse fremmede Producter for en
stor Deel steer ad indirecte

Ver pr.

Are ligesom Udforsien.

Det i Sverige hjemmel)-rende Antal Skibe er imidlertid noget
storre end angivet, da det anførte Tal kun angiver Mængden og
Drægtigheden af de Skibe, som høre hiemme i Kjsbstcedcrne, og
indbefatter absaa ikke de mindre Fartsier, som tilhore andre Kyst
beboere.
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Af 4151

Fartoier med en

Læster, som i 1842 ankom

Drægtighed af tilsammen 61907

fra Udlandet til Hertugdommerne,

vare 1447 Stkr. med en Drægtighed 33299 Læster

eller hen

Drægtighed fremmede*).

ved 54 pCt. af ren hele indgaaende

Det er derimod ovenfor (P. 124 og 201) paaviist, at disse

Forhold stille sig gunstigere for Sverige og Norge, hvilket deels
er en Folge af de Omstændigheder/ der gjore det muligt for

Fartoler fra disse Lande tildeels at seile for billigere Fragter end

danske, og deels er begrundet deri,

at hine Landes Udforsels -

producter i det Hele ere af en voluminøsere Natur end de dan

ske og derfor fordre et storre Læsterum.

Alle

tre

nordiske

Riger

drive

foruden

Skibsfart mel

lem egne og fremmede Havne en sordeelagtig Fragtfart mel
lem udenlandske Steder.

Fartsier,

som

Vel synes

Læstetallet

af de norste

ere gaaede mellem fremmede Steder,

storre end Antallet af svenske og danske,

at være

men da disse*) i det

Hele gjore Fragtrerser mellem fjernere Lande, medens de norske
Fartoler fornemmeligt fare paa nærmere liggende Havne,

saa

kan denne Næringsgreen antages at indbringe ethvert af Ri-

gerne omtrent lige stort Udbytte.

♦) Nathanson, Danmarks

National- og Statshunsholdning

1844,

P. 929 og 942.

•*) Dette Antal var for danfle Skibe (1837—39) . . ♦ 47451 Læster
svenske — (1840)
45690 —

norste —
(1841)
71500 —
cfr. Nathansons Danmarks etc. P. 938 og dette Skrift P. 125

og 202.
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Met Catzikek.
Den mellemrigfle Handel mellem de
nordiske Riger.
Danmarks

Handelsforhold

til de

tvende

andre nordiske

Riger ere nu regulerede ved Tractaten af 2den Novbr. 1826,

som t det Hele sætter danste Skibe og

Varer i Sverige og

Norge, ligesom norsie og svenske i Danmark paa samme Fod

som r'ndenlandsie, fra hvilken almindelige Regel der kun sinder

Undtagelse Sted med Hensyn til en enkelt Vare, nemlig Salt,
for hvilken der i Sverige gjelde særlige Forskrifter.

hos indrømmet Færgebaade,

Helsingør

Der er der

som gaae mellem Kjobenhavn og

paa den ene Side og Helsingborg,

Landscrona og

Malms paa den anden, Fritagelse for Lastepenge og Havne
penge,

ligesom Baade,

Hbganæs og

Danmark,

der fore ildfast

Leer og Kul mellem

Fritagelse for alle

Afgifter.

Denne

Tractat gjelder imidlertid ikkun for de respective Staters Hovedlande og

ikke for deres Bilande eller Colonier, og der er

ved samme ikke indrømmet de respective Lande nogen anden Ret

til Fragtfart mellem Havne i de andre Stater end den, som r
Almindelighed tilkommer alle fremmede Fartoier.

Den egentlige Handelsomsætning, som finder
lem hvert af Landene, deler sig t den,

Sted mel

som drives med frem

mede og den, som vedkommer Landenes egne Frembringelser.
Hvad den ferste angaaer, da finder man blandt Sveriges Jmportartikler^overhovedet faa, hvoraf ikke en Deel passerer over

Danmark, og det er især over Kjobenhavn, at denne Import
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sinder Sted til de nærmeste

svenske

Provindser,

Maade danne en Deel af denne Stads Opland.

der

paa

en

De vigtigste

af de Gjenstande af fremmed Oprindelse, som saaledes gaae til
Sverige over Danmark, ere Sukker, Caffe, Vnn,

Sydfrugter

og Manufacturvarer og det kan med Sikkerhed antages, at denne
Handelsomsætning er langt større end den ester Jndforselsta-

bellerne synes at være, idet mange Varer, som ere udforte fra

Danmark, indgaae til Sverige ad den ulovlige Handelsvei.

Det

er naturligvü'ö umuligt bestemt at angive denne Snighandels
Udstrækning, men at den er meget betydelig og vigtig kan an
da det svenske Toldvæsen t sin nærvæ

sees for utvivlsomt*),

rende Form ikke kan være den saare vanskelige Opgave at for

hindre denne Smugling voren, ligesom det ogsaa kunde blive et
Sporgsmaal om det,

afseet fra det moralfl Fordærvelige i en

saadan ulovlig Handel,

Sverige

vilde være oeconorm'sk fordeelagtigr for

at besvære

yderligere

Omsætningen

Stad og dens naturlige Opland,

mellem en stor

selv naar dette horer til en

Udførslen af Gjenstande af frem

fremmed Stats Territorium.

med Oprindelse fra Sverige til Danmark er derimod hoist ube
tydelig.
indenlandske

De vigtigste

forsyner Sverige ere Uld,
siere (cfr. P. 28),

Producter,

hvormed Danmark

Huder og Skind, Tran, Korn og

men denne Tilførsel er dog langt fra til

strækkelig til dermed at betale de Varer,

som Danmark henter

fra Sverige, navnligt Jern og Trævarer.

ovenfor

(P. 38)

paaviift,

at

af

Sveriges

allerede

Det

er

hele

Udførsel af

Breeder gaaer 31 pCt., af Bjelkcr 57 pCt. og af Staver 37

pCt. til Danmark, og dette Land synes i det Hele at tage circa

*) At denne Handel ansccs som vigtig for de danfle Handlende bevises af den Modstand, som de for nogle Aar siden gjorde mod
de Controlforholdsregler, ved hvilke det var foreflaaet den danfle
Regjering at underststte den svenske til Undertrykkelse af denne
Snighandel.
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30 pCt. af hele Sveriges Udforsel af Trævarer, hvorved det

omtrent forsynes med Halvdelen
*)

vigtige Vareartikel.

af sit hele Behov af denne

Denne gaaer fornemmeligt til Kjobenhavn

og til Hertugdømmerne, medens en forholdsvils meget ringe

Deel gaaer til Provr'ndserne L Kongeriget.

En mere underord

net Betydning for Sverige har Danmark som Afsætm'ngssted
for dets Jern, idet det kun tager 7 a 8 pCt. af det hele ud

førte Qvantum, hvilket imidlertid udgjor 45 a 50 pCt. af hele

Danmarks Forbrug af Stangjern.

Foruden disse Gjenstande

Lager Danmark kun fra Sverige lidt Kobber og andre Bjergværksproducter (Allun, Brunsteen o.

s. v.),

noget Glas og

Papu'r, Kanoner, Bomber samt nogle Kornvarer.

Handelen

med svenste Kornvarer i Kjobenhavn er i de seneste Aar i Til
tagende og flere Partier ere solgte paa Kjøbenhavns Bors til

Udskibning

directe til

Udlandet

paa

samme

Maade

som

der sammesteds sælges danske Kornvarer til Leverance t de dan
ske Provindsbyer for derfra at udflibes directe.

Handelsballancen mellem

Imidlertid er

Danmark og Sverige betydeligt til

det sidste Lands Fordeel
).
**

Det modsatte Forhold sinder derimod Sted med Hensyn

til Danmarks Handel med

Norge.

Denne har naturligviis

maattet undergaae en væsentlig Forandring, siden disse tvende
Stater ophørte at udgjore eet Rige; idet den mellemrigske Om-

sætning,

som forhen var fri, siden er underkastet samme Vil-

kaar som den mellem fremmede Stater.

Dette har virket fla-

deligt paa Afsætningen af norske Producter, saasom Jern, Træ,

Glas o. s. v. i Danmark og har gjort at Sveriges Afsæt-

*) Indførslen ansat til circa 90000 Commercelcester, hvoraf 45000
Clft. svensk Tommer.

**) Efter svenske Angivelser udsortes i 1842 til Danmark Varer for
2,453000 Rd. Bco., medens Værdien af de fra Danmark til
Sverige forte Varer kun androg 1,098770 Nd. Bco.
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rung af denne Slags Varer i Danmark nu er større end Norges, hvorimod denne Indflydelse kun i ringe Grad kan spores

paa Fiskevarer, der intetsteds fra endnu kunne erholdes saa bil

Danmark har ikke lidt meget med Hensyn til

ligt som fra Norge.

Afsætningen af sine indenlandske Producter med Undtagelse af
Brændeviin,

Colonialvarer

hvorimod

forhen fordeelagtige Handel med

dets

og Jndustriproducter er gaaet tabt, ligesom det

har mistet de Fordele, som opstode deraf, at Kjøbenhavns Bors

t lang Tid var det Sted,
Pengeomsætnr'nger flete.

hvor den norfle Handels vigtigste

Indførslen af fremmede Producter fra

Danmark til Norge er vel ikke ganske standset, men den er dog
ubetydelig - i Sammenligning med hvad den forhen har været,

og den er endog ringere end Danmarks Import af disse Va

Sverige.

Derimod er

Danmark endnu Norges vigtigste Kornkammer,

og naar und

rer ad den lovlige Handels

Vei til

tages en Deel Rug og nogen Hvede,

som

fra de ostersoifle

Provindser gaae til Norge, saa faner dette Land fra Danmark

næsten den hele Mængde Korn- og Fedevarer, som det behover

at hente fra Udlandet, medens Danmark henter fra Norge næsten sit hele Behov af fremmede Fistevarer og næsten | af det

fra Norge udforte Stangjern,
14 pCt.

Vare.

af den

Tilførsel,

Af Trælast

faaer

hvilket imidlertid neppe udgjor

som

Danmark

behover

af denne

Danmark circa 30000 Læster eller

circa 33 pCt. af sit Behov fra Norge, hvilket imidlertid neppe
udgjor 12 pCt. af hele Norges Export af denne Vare,

hvor

til kommer, at det Tommer, som gaaer til Danmark, i det Hele
er af ringere Qvalitet end de vorige norfle Trævarer.

Det

fores derfor saa godt som udelukkende til de danske Provindser
t Kongeriget, medens næsten flet intet gaaer til Kjobenhavn og

saare

lidet til Hertugdommerne,

en

Omstændighed,

hvortil

Grunden synes at være den, at det norske Tommer for storste

Delen tages som Netourfragt af de Fartoier, der fra Danmark
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fore

Korn

og Fedevarer

til

Norge,

Tommer staaer i saa hore Priser,

og

at det bedste norske

at det ikke seges

pel Huusbygm'ng r Provmdserne her t Landet.

dien af Danmarks

til sim

Medens Vær

Udforsel til Norge opgaaer i det Mindste

til 3 Mill. Rbd. aarlrgt, naae de fra Norge til Danmark forte
Varer neppe er Værdi af 1 Mill. Rbd.

Handelsballancen er

altsaa t en hørere Grad til Fordeel for Danmark i Norge end

den er til Tab i Sverige,

et almindeligt Resultat,

og det fremstiller sig saalcdes som

at Danmark har mere at sælge til de

tvende andre nordiske Riger end det har at kjobe af dem.

Omsætningen mellem

Sverige

og Danmark fleer næsten

udelukkende med svenste Fartoier, idet i 1842, 82£ pCt. af de
Varer,

som ere forte fra

Danmark til Sverige, og 89 pCt.

af dem, som ere gaaede den modsatte Ver, ere transporterede
i svenske Fartoier, hvilket synes at være begrundet t, at Sve

riges Udforselsartikler bestuve et langt storre Lasterum end Dan
marks, og at de til Danmark udgaaende Fartoier tage de.dan

ske Jmportartikler som Netourladnrnger
*).

Imellem Danmark

og Sverige fores desuden en livlig Samfærdsel

ved mindre

aabne Baade, og største Delen af disse tilhorer svenste Under-

),
**
saatter

fljsndt Danmark synes mere og mere at deeltage i

denne Fart.

Danmarks Handelsomsætning med Norge steer derimod for
en overvejende Deel med dansie Fartoier; idet omtrent 56 pCt.

af den Drægtighed, som de mellem disse tvende Riger i Aaret 1838 gaaende Skibe have havt, falder paa dansie, medens

*) I 1811 ankom til Danmark kun
rige, hvorimod 20375 Læster afgik
*’) Af saadanne aabne Baade
anfoiit til
Sverige,
svenste
danfle.
1838: 638 — 180
1842: 456 — 339

1057 Læster i Ballast fra Sve
dertil i Ballast.

afgik fra
Sverige,
svenste
danfle.
549 — 100.
106 —
57.
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kun 33 pCt. falder paa norske og Resten paa fremmede Fartorer, hvilket ligeledes synes at maatte forklares af, at Norge
har en storre Trang til Tilførsel fra Danmark end dette Land
til Import fra hunt, og at de danste Skibe, font bringe in
denlandske Producter til Norge, tage norste tilbage som Ne-tourladninger mod ringe Fragt for ikke at blive nødsagede til

at gaae ballastede.

Handelen mellem Sverige og Norge er reguleret ved sær
lige Bestemmelser. Indtil 1815 var den t det Hele underka

stet de samme Forskrifter, som ellers ere gjeldende for Omsæt
ningerne mellem ethvert af de respective Lande og fremmede,
men strax efter Rigernes Forening (25de Octbr. 1815) blev
der indrømmet Heste, Qvæg, Korn og Victualler af indenlandsk
Oprindelse, som foreö landværts mellem Rigerne, Toldfrihed
ligesom Eftergivelse af den halve Told, naar de gik soværts,
hvorhos der blev tilstaaet Toldfrihed for de fleste Sorter Tom

mer, som fortes landvcerts eller flaadedes fra det ene Rige til det
andet. De for den mellemn'gste Handel bestaaende Forskrifter,
ifolge hvilke alle Varer, med Undtagelse af de ovenfor nævnte,
siulde behandles efter de respective Nigers Toldtariffer, med
sorte imidlertid store Besværligheder især ved den landværts
Forsel, idet Vedkommende ester Loven vare Pligtige til at fore
deres Varer oste mange Mill til det nærmeste Toldsted for at

berigtige dem, hvorfor det unaturligt Besværende i denne Lov
ogsaa gjorde, at den saa godt som stet ikke overholdteö t Grændsedistricterne, hvor det vilde have medført altfor uforholdsmæs
sigt store Omkostninger at etablere et fuldstændigt Toldopsyn,
og alle Varer, som fortes fra det ene Rige til det andet til
Forbrug paa Landet, bleve derfor næsten aldrig fortoldede.

Det erkjendtes derfor for rigtigst, for at undgaae et bekosteligt
Toldopsyn, for at fremme Handel og Samfærdsel og for at
lette Grændsebeboerne Anskaffelsen af deres Fornødenheder, at
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legalisere et allerede bestaaende Forhold og at hæve Fristelsen

til at eludere Anordningerne, hvorfor det bestemtes t 1825
(Tractat af 24be Mai 1825, stadfæstet i Norge ved Lov af
4de Aug. 1827), at det skulde være tilladt at fore alle Varer,
saavel indenlandske som fremmede, landværts fra det ene Rige
til det andet, forsaavidt deres Indførsel overhovedet er tilladt
der, dog med Undtagelse af Raajern, Raakobber og Malm,

hvilken Undtagelse er begrundet i de særegne Bestemmelser om
Bjergværksdriften, som bestaae i Sverige, at Udførselstold er
stulde erlægges for Varer, som landværts fortes fra det ene
Rige til det andet, og at alle indenlandske Producter og Va
rer, med Undtagelse af visse Fabrikata af Uld og Bomuld

samt raffineret Sukker og Tobak, flulde være fritagne for Indforselstold, naar de ad Landvejen fortes fra det ene Rige til
det andet. Da man frygtede, at de specielt nævnte Varer, der

efter deres Beflaffcnhed i Reglen kunne taale en lang Land
transport, t Mængde flulde fores ad denne Ver fra det ene
Rige til det andet og derved forstyrre deres respective Toldsyftemcr, blev deres landværts Forsel kun tilladt mod Erlæggel
sen af Halvdelen af den for lignende fremmede Varer bestemte
Told.

Vel synes Indførslen fra det ene Rige til det andet at

være tiltagen noget efter Emanationen af denne Lov, men dette
kan muligt blot hidrore fra en fuldstændigere Angivelse, hvilken
der ikke var Grund til at siye, efterat den toldfrie Forsel var
legaliseret, og mærkeligt er det, at den Eftergivelse af den halve

Told, som er indrømmet Sukker og Tobak, ikke har foranledi
get en større Transport af disse Varer til Norge fra Sverige,
hvor den af de raa Producter erlagte Indførselstold godtgjores ved Udførslen, og dette synes saameget desto besynder

ligere, som et betydeligt Qvantum af disse Varer nu udfores
fra Sverige til Finland, uagtet den nedsatte Told, som nu sva
res af dem der, er ligesaa hoi som Halvdelen af den norske
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Indførselstold.

Ifølge den omhandlede Tractat kunne endvidere

udenlandste Varer, som ere toldberigtigede i det ene Rige, ind-

gaae til

det andet

mod

Halvdelen

af den

ordinaire Told.

Denne Forskrift (sammenholdt med § 9 af den norfte Toldlov

af 28de Juli 1824) frembringer et ganske besynderligt Forhold
med Hensyn til Transithandelen mellem Sverige og Norge; thi
medens fremmede Varer t Almindelighed kunne transitere gjen-

nem Sverige mod en ringe Afgift (£ pCt.) kunne de ikke gaae
derigjennem til Norge uden efterat have erlagt fuld Told,

og

forsaavidt de hore til dem, hvis Indførsel t Sverige er forbudt,

kunne de slet ikke komme til Norge yaa den Tid Vandcommunicationen er afbrudt, og da det i ethvert Fald ere Consumenterne,

som t sidste Instants maa udrede de paa Varerne hvi

lende Afgifter, betale altsaa Forbrugerne t Norge fuld Told i

Sverige til et andet Riges Statskasse.

af underordnet

practifl Betydning,

da faa

Sagen er imidlertid
Varer fores land

værts fra Udlandet r'gjennem Norge eller Sverige til det an

det Rige.

Endelig maa de fleste norske og svenske Industri- og

Kunstproducter, som søværts fores fra det ene Rige til det andet

og som paa Reisen ikke anlobe nogen anden Havn,

r'ndgaae

mod Erlæggelse af Halvdelen af den sædvanlige Told, eller forsaavidt deres Indførsel ellers t Neglen er forbuden, mod 15
pCt. af Værdien.

De fleste af disse Varer stulle for at nyde

godt af denne Moderation være ledsagede af Oprmdelsesbevus,
men for andre fordres ikke engang dette.
som fores soværts fra

handles

Alle andre Varer,

det ene Rige til det andet,

siulle be

som om de kom fra fremmede Steder ester de almin

delige Tariffer.

Med Hensyn til Udførslen af indenlandske Pro-

ducter søværts fra det ene Rige til det andet gjelde de almin

delige Forskrifter, hvilken Bestemmelse man har anseet fornoden

før at sikkre Statskasserne den ikke ubetydelige

Indtægt,

som

de have af Udforselstolden og som vilde lide en følelig For-
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mindskelse, især r Norge, naar norfle Mevarer flulde udgaae

toldfrit til Sverige.

De norfte og svenste Fartoier siulle be

handles med fuldkommen Reciprocitet og t det Hele som indenlandste i begge Rigers Havne, dog siulle de ikke være beretti
gede til at fare paa Fragt mellem Havne i det andet Rige.

Norge har især for sin Fragtfart hostet Fordeel af denne Be
stemmelse, som iovrigt ikke indeholder nogen særlig Begunsti
gelse af anden Natur end de, som hvert af de omhandlede Ni

ger har indrømmet flere fremmede Stater; idet dette Rige og
Sverige ligeover for Udlandet t flere Henseender betragtes
som een Stat, og det saaledes tillades norfle Fartoier at ind
føre svenske Pröducter til Lande, hvor ellers saadan Import
kun tor flee i Productionslandets eller det vedkommende Riges
egne Skibe, hvilket f. Ex. gjor det muligt for norffe Skibe at
fare paa Fragt mellem Sverige og England.
Sverige savner næsten ganske Fiskevarer, som udgjore en

af Hovedgjenstandene for Norges Export og hvormed dette derfor næsten udelukkende forsyner Nabolandet. Fiflen indgaaer
vel t'folge det Foregaaende til Sverige mod halv Told, men
den derved indrømmede Lettelse er ikke af stor Betydning for
Norge, da Sverige dog fra intet andet Sted kan erholde sine
Fiskevarer saa billigt som fra Norge og altsaa dog vilde ved
blive at hente dem derfra, om endog Tolden sattes lige saa
hoit for disse som for dem, der komme fra andre fremmede
Steder. Sveriges Export til Norge lader sig for en Deel
flet ikke controllere, da den fleer ad Landvejen, og tildeels bevr'rkes ved mange smaa daglige Omsætninger mellem Grændsebeboerne, hvilke ikke angives for Toldvæsenet; af den hele angivne mellemrigfle Handel falder i .1842 alene 54 pCt. paa

de Barer, som ere transporterede tillands. De svensie Im
portvarer bestaae for en stor Deel i saadanne Gjenstande, som
vel produceres i Norge selv, men som der ikke kunne leveres
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saa billigt som i Sverige.

Saaledes er navnligt i de senere Aar

indfort en Deel Stangjern og andre Jernvarer fra Sverige til
Norge, og denne Omstændighed har fremkaldt lydelige Klager
fra de norfle Jernværkseiere, som ikke kunne arbeide saa billigt
som flere af de svensie og som frygte for, at disse siulle be
røve dem det indenlandske Marked. Sverige fører endvidere til
Norge en Deel indenlandske Industriprodukter, Frembringelser

deels af Huusflid, saasom forsijellige vævede Torer, deels af
den egentlige FaLrikflr'd, saasom Papiir, Glas, Sæbe o. s. v.

I de senere Aar har Sverige ogsaa begyndt at importere Korn
til Norge og synes, efterhaanden som det faa er sterre Overflud til Udforsel, at maatte kunne tilegne sig en Deel af Nor

ges Forsyning, da de svenske Kornvarer r'ndgaae til Norge mod
lavere Told end andre fremmede. Imidlertid er Værdien af
de fra Norge til Sverige forte Varer betydeligt storre end

Værdien af dem, som efter Ind- og Udforselstabellerne ere
gaaede den modsatte Vei, men det er allerede fremhævet, at
disse Tabeller i denne Henseende ikke fortjene, fuld Tillid*).

Af Indførslen af de norske Varer besorgedes i 1842 58
pCt. af norske og 41 pCt. af svenske Fartoier, medens kun 1

pCt. stete tillands. Af Varetransporten i modsat Retning be
sorgedes 28 pCt. af svensie og 18 pCt. af norske Fartoier, me
dens 54 pCt. gik over Land. Det er allerede fremhævet, at

norste Fartoier drive en teckmelig betydelig Fragtfart paa sven
ske Havne, idet de storre, rummelige og til Transport af volu
minøse Producter flikkede norfle Skibe synes at fare billigere
*) Ifølge svenske Beretninger var Værdien af de norfle Varer, som
indfortes til Sverige:
1811 • 2,674980 Nd. Bco.
1842: 2,421250 — —
og af de svenfle, som gik til Norge;
1841; 1,028330 Rd. Bco.
1842 : 797850 — —
Danmarks industrielle Forhold. II.
10
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end de svensie, og man har endog mange Exempler paa, at
svenske Fartsier, der ikke med Fordeel kunde holdes t Fart som
saadanne, efterat være gaaede over i norske Eieres Hænder,
ere satte t Bestjæftigelse ved Fragtfart paa svenfte Havne, me
dens paa den anden Side flere mindre, i Neglen simpelt be
mandede, svenfte Fartöier, der seile uassurerede og meget billigt,
besorge Transporten af danfle Producter til norske Havne*).
Disse Fartøjer hore for største Delen hjemme ved Kattegatets
Kyster og kunne derfor med storre Lethed end de danfle, naar
de besorge de sildige Esteraarstransporter, naae deres Hjem for
inden Vinterens Begyndelse.
Danmark syneö saaledes i sin Handelsballanee med Norge
at vinde circa 2 Mill. Rbd., medens det mod Sverige taber
5 å 600000 Rbd. Norge dækker tildeels det Tab, som det
saaledes lider t sin Handel med Danmark, ved et Overstud af
10 å 1200000 Rbd. i sin Vareomsætning med Sverige og
ved sin Fortjeneste af Fragtfart paa Sverige, men det syneS
dog som om Norge maatte kjobe for en storre Værdi af de
tvende andre nordiske Riger end den, for hvilken det har at af
hænde Varer til dem, og det Overskud, som Sverige har i sin
*) Af norfle Fartsier
ankom til Sverige.
18-10: 793 Sikr, å 50175 Læster
1841; 708 — - 49042 —
1842: 784 — - 40855 —
' Deraf fra andre Lande
end Norge:
1840: 210 — - 25459 —
1841: 199 — - 22241 —
1842; 173 — - 14265 —
Til Norge ankom af svenfle
fra Sverige:
1840: 216 Sikr, å 4963 Læster.
1841: 181
— - 4534 —
1842: 152 — - 3916 —

afgik derfra.
768 Sikr, a 49895 Læster.
692 - - 49590 —
725 — - 40624 —
til andre Lande
end Norge:
370 — - 42978 —
382 — - 43718 —
306 — - 32655 —
Fartsier
fra andre Lande:
303 Sikr, a 13903 Leester,
382 — - 13277 —
327 — - 10993 -
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Handelsomsætning med Danmark synes heller ikke tilstrækkeligt
til at dække dets Underballance t Handelen med Norge, saaledes at den indbyrdes Handelsballance mellem de trende nordi

ske Niger i det Hele synes at stille sig gunstigere for Dan
mark env for nogen af de andre Stater, uden at det dog er
muligt at opgjore nogen bestemt Regning i denne Henseende og
uden at man deraf tor flutte, at den mellemrigsie Handelsomsætning er absolut fordeelagtigere for Danmark end for dets
nordligere Nabostater.

16*
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Zrie Caxitet.
Ct nordiff Handels- og Uoldforbund.
^^or den, der har fulgt de foregaaende Betragtninger, vil
det være klart, at der vel ikke ere lagte særegne Hindringer t
Veien for Handelsomsætningen mellem de tre nordiffe Riger,
idet den i det Hele kan siee under de Former, under hvilke den

overhovedet kan drives af privilegerede fremmede Nationer, men
at der, naar undtages de særlige Lettelser, som ere tilstaaede
Handelen mellem Sverige og Norge, ikke heller er draget Omsorg for i nogen fortrinlig Grad at lette Omsætningen mellem disse

Stater, der beboes af nærbeslægtede Folkeslag, hvis Naturproducter synes bestemte til at supplere hinanden, mellem hvilke
Naturen har lagt de for Handelen beqvernmeste Veie over
Havet, der beskyller Rigernes forholdsvirs vidtndstrakte Kyster,
og hvis Udviklingstrin, stjondt noget forskjelligt, dog i det Hele
er omtrent det samme, saa at ethvert af dem omtrent med lige
Udsigt til et heldigt Udfald kan træde t en paa fri Concurrence

baseret Væddekamp med de andre; og man maa derfor vistnok
sporge øm de Skranker, som Afgifter og Formaliteter lægge
paa den frie Omtusim'ng af disse Staters Frembringelser, ikke

flulde kunne hæves til gjensidig Fordeel for alle. Dette Sporgsmaal maa, selv om en notere Undersøgelse flulde lede til det
Resultat, at den Idee, som har fremkaldt det, ikke lod sig rea-
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lisere, dog sikkert erkjendeö for at være af Interesse, og vi ville
derfor noget nærmere undersøge, hvorledes Forholdene med Hen

syn til Agerbrug, Qvægavl, Skov- og Bjergværksdrift, Indu
stri og Handel sandsynligvus vilde stille sig i ethvert af de nordifle Riger under Forudsætning af,

at al Omsætning imellem

dem kunde flee under samme Vilkaar som mellem Dele af den
samme Stat.

Danmark, saa

Vendes Betragtningen forst til

af hvad der er anført i det Foregaaende,
Qvægavl ikke behøvede at frygte den

folger

at Agerdyrkning og

Concurrence,

hvori de

res Producter vilde træde til de lignende fra Sverige og Norge,

selv naar disse kunde indgaae toldfrit hertil.

Disse Nærings-

grene have allerede saavel paa Grund af de naturlige Forhold
som ifolge deres kunstmæssige Udvikling naaet et saadant Stand-

punct i Indlandet, at deres Producter ikke vilde kunne fortrænges

fra det indenlandske Marked, uagtet Sverige, som et mere sam
menhængende Fastland,

i visse Henseender er bedre siikket end

Danmark til Production af Hvede,

saa

at svensk Hvede alle

rede i de senere Aar har erhvervet sig stor Berømthed.

Men

selv under Forudsætning af, at denne Production flulde udvide

sig betydeligt, og den svenste Hvede, naar den i Danmark blev
befriet for Told,

medens anden fremmed Hvede vilde have at

erlægge en saadan, flulde finde nogen Afsætning der, saa vilde
denne dog neppe nogensinde kunne blive af en saadan Betyd
ning, at den siulde blive alvorligt at frygte for den indenland-

sie Agerdyrkning.

Derimod synes det rimeligt, at det danfle

Agerbrugs og Fædrifts Producter,

naar de toldfrit kunde ind-

gaae til Norge og Sverige, der vilde finde noget storre Afsætning

end nu.

Man bor imidlertid vel betænke, at disse Producter

hore til Livets forste Fornødenheder, og at Danmark allerede nu
næsten ganske forsyner Norge med dets fremmede Behov deraf,

idet det kun er noget Hvede og Nug, som hentes dertil fra an-
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dre Steder end fra Danmark.

Af begge Grunde synes Dan-

mark ikke at kunne vente nogen betydelig Forøgelse af sin Afsætning i Norge, skjondt det, naar Tolden for dets Producter

hævedes, vilde saae et Fortrin fremfor sine Concurrenter, men

i og for sig er hoi (cfr. Tabellen)

da Tolden for Tiden

ikke

og da Rug vg Hvede

som en Folge af de physifle Forholds

Natur

virkeligt kunne leveres

af bedre Bestaffenhed fra andre

Lande end fra Danmark, saa at dette selv indforer til eget For-

brug, faa synes det tvivlsomt

om Danmark i denne Retning

vilde vinde en meget forøget Afsætning i Norge.

Hvad angaaer de

Korn- og Fedevarer, som Danmark allerede nu indforer dertil,
af disse vistnok tiltage noget, deels fordi

da vilde Importen

Varerne vilde kunne sælges billigere end nu, og Forbruget alt-

saa muligviis blive noget storre,

deels fordi Productionen i

Indlandet muligt vilde aftage livet, og Udlandets Andeel i dets

men naar man tager Hensyn til Tol-

Forsyning derfor vore,

dens nuværende Størrelse og til hvad der er anfort om Agerbruget i Norge,

saa vil man vogte sig for at anslaae denne

Hvad Sverige angaaer, da synes Dan

Fordeel meget holt.

marks Tilforsel af Korn dertil ikke at kunne blive stor,

efterat

dette Land selv er kommet til at hore til de erporterende, hvor

imod det synes rimeligt, at Danmark vilde kunne tilegne sig den
Tilførsel

af Fedevarer,

som nu paa Grund af de tilstaaede

Toldlettelser (P. 29) fleer fra Finland,

og herved vilde op-

staae en ikke ringe Fordeel for Landet.

For Danmarks

Skovbrug,

Bjergværksdrift og

Fiffene

vilde ikke kunne venteö nogen Forandring ved en Forening som
den omhandlede.

Vanfleligere

bliver derimod

med Hensyn til den industrielle Virksomhed,

Sporgsmaalet

thi det er vistnok

saare misligt med Bestemthed at ville afgjore, hvorvidt den er
mere udviklet i Sverige end t Danmark

og

hvilket

af disse

Lande der altsaa vilde dr'recte tabe eller vinde ved en fri Con-
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Det forekommer imidlertid Forfatteren efter noie at

currence.

have undersøgt Industriens Udvikling i de tvende

omhandlede

Riger at være utvivlsomt, at den egentlige Haandværksdrift t

Danmark staaer betydeligt hoiere end i nogen af de andre Sta-

ter, og Danmark vilde som en Folge deraf kunne vente en for
øget Afsætning af de fleste Haandværksvarer ikke alene til Norge
men ogsaa til Sverige.

Størrelsen af den Vinding,

en Folge heraf vilde tilflyde Landet,

der som

er det naturligviis umu

ligt at bestemme, idet den vilde afhænge af, hvorledes Forhol
dene i det Hele vilde udvikle sig,

og tet Beftaaende giver kun

faa Stottepuncter for en Dom om det Kommende.
ler man neppe

ved

at antage,

Dog fei

at der her vilde aabne sig en

viv Mark for videre heldig Udvikling af vor Industri.

Der

imod synes den svenfle HuusflidS Producter, især simplere væ
vede Toier af sorfljellig Art, atstilvnkes billigere end lignende

i Danmark, og det er derfor sandsynligt, at en Deel saadanne
maatte kunne sinde Afsætning her, naar de kunde indgaae told

frit hertil.
ikke at kunne

Imidlertid syneö den derved opstaacde Concurrence
blive

farlig for den danfle Huusflid,

der endnu

kun i en ringe Grad tilvirker Varer til Salg, men i al Fald
kun at kunne have nogen Indflydelse paa at formindske Forbru

get af fremmede Manufacturvarer.

Flere af de svenfle fabrik-

mæssigt drevne Industrigrene arbejde under heldigere Vilkaar og cre

forholdsvits videre udviklede end de tilsvarendedansie, og det synes
derfor ikke usandsynligt, at deres Fabrikata under fri Concurrence

vilde finde en Deel Afsætning i Danmark, men de vigtigere af disse,

saasom Bomulds- og Silkefabrikker,
fenhed,

at

ere af cn saadan Besiaf-

de tilsvarende danfle Industrigrene ikke ere saaledcs

udviklede, at en mulig Indskrænkning t deres Virksomhed vilde

medføre skadelige og

sløre Omvæltninger i te beftaaende For-

hold, medens andre, saasom Uldmanufacturer, Papr'ir- og Glasfabrikker o. fl. i begge Lande have naaet omtrent et lige Udviklingstrin,
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saaledeS at deres Frembringelser ester den locale Trang og øv
rige stedfindende Omstændigheder gjensidigt vilde supplere hinanden paa det frie Marked t alle Rigerne og let gjenvinde t

det andet den Afsætning, som de muligt kunde tabe i deres
Hjemland, medens den frie Udvikling paa et storre Handelsmarked ikke vilde undlade at bringe et hidtil ukjendt Liv ind i
disse Virksomhedsgrene. Desuden staae unægteligt andre fabrikmæssigt drevne Industrigrene, saasom Garverier, chemiske
Fabrikker, o. ft. allerede paa et hoiere Standpunct t Danmark

end i Nabostaten og kunne som en Folge heraf vente at vinde
en forøget Afsætning for sine Producter t denne, medens de
ikkun i ringe Grad behovede at frygte for at miste den Afsæt
ning, som de allerede have i Indlandet.

Naar man saaledes sammenfatter de foregaaen e Bemærkninger synes man deraf at kunne uddrage den Slutning, at den
danske Industri ikke i nogen betydelig Grad behøver at frygte
en fri Concurrence med dm svenske, medens den i de allerfleste
Retninger staaer hoiere end den norfle og er istand til t det
Hele at levere fine Producter til billigere Priser end denne.

Den vilde altsaa, naar alle tre Niger aabnedes for en fri og
uhindret Omsætning af hinandens Producter ikke alene spore
alle de gavnlige Virkninger, som uudebliveligt vilde folge afen
friere Udvikling under friere Former i et i industriel og commcrciel Henseende temmeligt stort Indland, men den kunde ogsaa opnaae en directe betydelig Forøgelse af sine Afsætningssteder.
Under disse Forhold maa der naturligviis opstaae det
Sporgsmaal, om de tvende andre nordiste Niger kunde vente af

den frie Handel i Danmark at finde Fordele, der kunne opveie

dem, som de synes at tilbyde dette Rige. Det er naturligviis
t denne Henseende umuligt at opgjore Mellemregningen fuld
stændigt, men at der vilde være meget for hine Lande at vinde

kan uden Vanskelighed paavises, og denne Vinding vilde især
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vise sig i en forøget Afsætuing af Skovenes og Bjergenes Producter. Det er allerede viist, at Danmark faaer circa 83 pCt.
af den hele Mængde Trælast, som det henter fra Udlandet,

fra de tvende andre omhandlede Riger, men det kan neppe være
underkastet nogen Tvivl, at det under Forudsætning af, at norst

og svensk Tommer kunde mdgaae toldfrit, vilde næsten udeluk
kende forsynes med denne Artikel fra hine Lande. Af Stang
jern faaer Danmark nu 60 a 70 pCt. af sit Behov fra Norge
og Sverige. Vel maa det indrømmes, at den Told, som dette
nu har at svare ved Indførslen til Danmark, ikke er saa hoi,
at dens Ophævelse vilde give dette Jern noget afgjort Fortrin
fremfor det fremmede, ligesom det heller ikke kan nægtes, at
den Forskjel, som nu finder Sted mellem Prisen paa engelft
og svensk eller norst Jern er saa stor, at den ingenlunde vilde

opveies ved, at him Told faldt bort, ligesom den uden Tvivl
fremdeles vilde bevirke, at det billige engelske Jern for største

Delen vilde blive foretrukket til alt Brug, hvortil det er no
genlunde stikket, men tilstaaes maa det dog, at Toldens Op- -

hævelse i ethvert Fald vilde ffa ffe Jernet fra de nordiske Riger
et reelt Fortrin, som rkmelrgvns vilde fremkalde et noget forø
get Forbrug af samme i Danmark. Andre Bjergværksproducter fra Norge og Sverige, saasom Kobber, der nu næsten gan
ske ere fortrængte fra det danste Marked, vilde sikkert under den
givne Forudsætning atter finde villig Afsætning her, ligesom det
synes utvivlsomt, at adskillige Jndustriproducter, saasom svenste
vævede Torer og mechaniske Redstaber, muligt noget Papl'ir,
Glas o. fl. uden Tvivl vilde med Fordeel kunne indføres til
Danmark.

Vendes Betragtningen mere specielt til Sverige, saa
turde det allerede være tilstrækkeligt indlysende af det Foregaaende, at det svenste Agerbrug og Fædrift intet Alvorligt
kunde have at befrygte af en frie Concurrence med Producter
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af samme Næringsveje fra Danmark.

Sverige er allerede gaaet

over i Classen af de korneryorterende Lande, og hvor dette er
Tilfældet kunne Priserne paa det indenlandfle Marked ikke staae

mere over dem, som gjelde paa frie fremmede Markeder, end
hvad der kan være en Folge af enkelte locale Foryold, Transportomkostninger o. s. v. Den Told, mod hvilken sinske Pro-

ducter af Qvægavlen kunne indføres til Sverige, har allerede
i en Række af Aar været saa lav, at Finland næsten udeluk
kende har forsynet Sverige med dets Behov af disse fremmede
Probereter, og at det ikke er sandsynligt, at Fndforsken meget
vilde tiltage, naar denne Told ganske hævedes, medens det i og

for sig kunde være de svenfle Producenter ligegyldigt, om denne
Indførsel stete fra Finland eller Danmark. Forsaavidt Dan
mark tilforer Sverige en Deel Avægyroducter, der tjene som
raat Material for Industrien, saasom Uld, Skind og Huder
o. s. v., da vilde den eventuelle Handelsforem'ng heller ikke

have væsentlig skadelig Indflydelse paa Producenterne, da den
simplere danfle Uld allerede nu indgaaer mod meget lav Told
og Jndforflen af den finere Uld under de forandrede Forhold

neppe vilde blive fkorre end nu.
Derimod er det ikke usandsynligt, at det svenfle Korn, efterhaanden som den Mængde
deraf, som kan tilbydes Udlandet, tiltager, vilde kunne finde en

forøget fordeelagtig Afsætning i Norge. '
Det er allerede omtalt, at Sverige kunde vente en forøget
Afsætning af sine Skov- og Bjergværksproducter i Danmark og

det Samme vilde uden Tvivl tildeels blive Tilfældet med Hensyn til Norge, idet det billigere svenske Jern allerede nu indgaaer i ikke ringe Mængde til Norge, og denne Afsætning vel
under en fri Handel vilde tiltage. Det er ligeledes antydet,
at dcn svenske Industri i flere Retninger synes den danste overlegen, at dm i disse Henseender altsaa vilde sinde et nyt for-

deelagtigt Marked for sme Produclcr i Danmark, samt at den,
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stjondt i andre Henseender mindre udviklet end den danste, dog
t det Hele har naaet et saadant Standpunkt, at det storre Liv,
som den friere Bevægelse paa et stort Marked vilde fremkalde,
i det Hele vilde opveie de Tab, som muligt r enkelte Retnin

ger kunde opstaae for saadanne Industrigrene, som ikke endnu
ere udviklede tilstrækkeligt for at kunne bestaae under den frie
Concurrence. I ethvert Fald vilde de svenske Jndustriproducter kunne vente at finde en forøget Afsætning i Norge og den
Vinding, som vilde være en Folge heraf, vilde rigeligt opveie

det Tab, som muligt kunde opstaae ved en noget forøget Af
sætning af danste Producter i Sverige selv.
Hvad endelig Norge angaaer, da synes vel ved forste

Diekast Fordelene af den eventuelle Forening paa den ene Side
at maatte blive mindre og Tabet paa den anden at maatte
blive storre end for de andre Riger, men ved nærmere Betragtning vil det vistnok vise sig, at det ikke i og for sig selv er
saa.

Det er allerede i det foregaaende Afsnit fremhævet, at

man vel maa vogte sig for at overdrive den Indflydelse, som
Korntolden muligt kan have havt paa Agerdyrkningens Udvik
ling i Norge. Denne Afgift er t og for sig selv ikke hol

(kun 48 Rb/? pr. Tde Byg, den vigtigste af de Kornarter, som
indføres), den største Deel af de kornproducerende Provindscr
avle kun til eget Forbrug, og en Avl, som ikke overskrider dette
Maal, har i de locale Forhold saa mange Stottepuncter, at
den ikke behover at frygte nogen væsentlig Indskrænkning i sin
Udstrækning ved Ophævelsen af en Told af den omhandlede
Størrelse, de faa Strækninger, som producere over eget Be
hov, kunne muligt lide et ringe Tab, medens Vindingen forholdsviis vil blive langt storre for de langt talrigere Dele af
Landet, som maa kjobe deres Kornforraad fra Udlandet, og den
Fordeel, som derved vil tilflyde diöse Provmdser, vil udove en
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for Landet t det Hele heldbringende Indflydelse paa de vigtige

Nærmgsgrene, som især der have deres Hjem.
Vel er det ikke usandsynligt, at svensi Jern og svenfle
Jernvarer vikle finde en forøget Afsætning i Norge, men ligesaa rimeligt er det, at det forøgede Forbrug af Tommer og
Jern fra de andre nordiske Riger i Danmark vil komme Norge
tilgode t samme Forhold, hvori .dets Afsætning af disse Varer

staacr til de svensie Producter af denne Art, som nu sælges t
dette Land, hvor alle fremmede i denne Henseende nu behand
les lige. Norge vil sandsynligvits heri finde fuldkommen Er

statning for det Tab af en Deel af det indenlandske Marked,
som sa aled es vilde opstaae, ligesom overhovedet den Omstæn
dighed, at norst Jern, stjondt langt dyrere end det svenfle,
sælges ved Siden af dette i Danmark, og at det til hoie

Priser finder Afsætning paa fremmede Markeder, hvorfra det
svenfle fortrænges, synes at vise, at de norfle Jernværkseieres

Frygt for en frie Concurrence med de svensie er
Vel forsyner Norge allerede for Aieblikket næsten
Danmark og Sverige med fremmede Fiskevarer og det
ikke ved Fortrængelse af nogen fremmed Concurrent

overdreven.
udelukkende

vilde altsaa
kunne flaffe

sig nogen forøget Afsætning t disse Lande, men sandsynligt er
det dog, at den lavere Priis, som vilde være en Folge af

Indførselstoldens Ophævelse, ogsaa vilde fremkalde et noget

ftørre Forbrug.
Hvad endelig angaaer Norges industrielle Virksomhed, da
er det vel i det Foregaaende paaviist, at denne i det Hele
staaer saa meget helere i Danmark og Sverige, at disse Lande
under de supponerede Omstændigheder turde vente at erholde
en forøget Afsætning af dereS Industriprodukter i Norge, men
det er saa langt fra, at det, i det Mindste saalænge der som her

blot tageö Hensyn til Producenter og Consumenter, kan mdrommes, at der herved vil opstaae noget Tab for Norge, at vr
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tvertimod troe, at Vindingen ikke vil være ubetydelig.

Det er

nemlig i det Foregaaende paavnst ikke alene, at den egentlige
industrielle Virksomhed er ringe t Norge, menogsaa, at allede
materielle Forhold endnu langt fra ere saaledes udviklede, at

man t den nærmeste Fremtid kan vente betydelige Fremskridt L
denne Henseende. Under disse Omstændigheder vil saaledes den
forogede Afsætning af danste og svenske Industriprodukter kun i

ringe Grad saare allerede bestaaende Forhold, idet den kun vil
vindes paa andre fremmede Landes Bekostning, og den vil være
en Vinding for Consumenterne, ivet den kun vil opstaae, forsaavidt disse Producter fra de andre nordiske Riger kunne sæl
ges billigere end de fremmede, medens paa den anden Side det

hele friere Liv, som vil være en Folge heraf, den nærmere For
bindelse med beslægtede Folk, som ikke staae overmande meget
høiere i materiel Udvikling, den gjensidige frie Udverling mel
lem disse af hvad enhver frembringer bedst og til bedst Kjob,
vil befordre den naturligste og gavnligste Udvikling af alle For

hold og aller snarest vil fore Norge til det Standpunct, at In

dustrien med Held kan udvikles t Indlandet selv paa en natur
lig Basis.
I det vi her have kortelig onchandlet de vigtigste indenlandfle Industrigrene i ethvert af de nordiske Riger, have vi
ikke berort dem, som i Indlandet selv ere underkastede en Be-

flatning. Til disse horer i Sverige, Norge og Hertugdøm
merne kun Brændevinet, der dog selv i de sidstnævnte Lands
dele kun er ringe bestattet, i Kongeriget Danmark hviler en
saadan Beskatning endnu paa flere andre Gjenstande, men da
der er al Sandsynlighed for, at denne om ikke lang Tid vil
blive hævet, saa bliver der for dets Vedkommende ogsaa egentlig kun at tage Hensyn til Brcendevmet. I denne Henseende
kan der her henvises til den Fremstilling,, som i det Foregaaende
er givet af de Forhold, hvorunder denne Industrie bevæger sig
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t ethvert af Rigerne
*),
hvoraf det fremgaaer, at Afgiften i
Danmark er, ligesom den sandsynlrgviis om ikke meget lang
Tid t Hertugdømmerne vil blive, langt hoiere end i de tvende
andre Riger, og at der her staae store naturlige Hindringer

i Veien for Indførelsen af et hensigtsmæssigt Beskatningssystem.
Naar der tages Hensyn hertil og det tillige betænkes, atBrændevimsafgiften er en betydelig og hensigtsmæssig Statsindtægt,
saa synes der heri at ligge en væsentlig Hindring for en frie
Omsætning af de indenlandfle Producter mellem Rigerne. Men
selv om det ikke stulde lykkes at hæve denne, saa vil den dog
ikke kunne forhindre den omhandlede Jdees Realisation i andre
Henseender, eftersom det dog, saaledes som det nedenfor flal
vises, vilde blive nødvendigt at bibeholde de nuværende Told
steder paa Rigernes Grændser, og en Control der med en
enkelt Artikel, som, fljondt produceret t et af de eventuelt for

bundne Riger, dog vilde vedblive enten ganske eller tildeels at
behandles som fremmed, vilde ikke kunne være til væsentlig
Skade for den hele ovrige Plans Realisation
).
**
Disse Bemærkninger turde, naar de sammenholdes med den
hele foregaaende Fremstilling, være tilstrækkelige fer at godtgjore,

at intet af de tre nordiske Riger kunde have noget væsentligt

at frygte af en fri Omsætning af hinandens indenlandske Pro
ducter, men at denne tvertimod vilde i det Hele allerede under
de nærværende Forhold bringe hvert enkelt betydelige Fordele
og være det bedste Middel til at fremkalde en naturlig og rast

Udvikling af alle Kræfter under en fri Concurrence mellem Folk,

•) iste D. P. 149 2den D. P. 91 og 174.
**) Selv i det tydffe Toldforbund

bestod ester de respective Forenin

gers Afslutning

endnrr en Control paa Gromdsen mellem enkelte

Stater for at

oppebære Afgift af saadanne Artikler, som i den

ene vare

underkastede

en

anden indre Beskatning end i andre,

hvilket navnligt gjaldt om Brccndeviin.
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som ere indbyrdes nær beslægtede og omtrent staae paa samme
Udviklingstrin. Alle de Betingelser, som i det Foregaaende ere
opstillede som nødvendige, for at en saadan Forening skal virke
til gjensidigt Held, synes her at være tilstede og der maaderfor henvises til hvad der er anført*).
Allerede her moder imidlertid den Vanskelighed, som vilde
blive den storste af alle dem, som vilde modsætte sig denne
Jrees Realisation, nemlig at den Vinding, som en fri Handelsomscetning yder Consumenterne og Producenterne bliver til
et Tab for Statskassen, og Storrelsen af dette lader sig næ
sten flet ikke forudbestemme. Det er nemlig L denne Henseende
ingenlunde tilstrækkeligt at tage Hensyn til den Handelsomsæt
ning, som allerede finder Sted under de nærværende Forhold,
men man maatte ogsaa kunne bestemme den, som vilde finde
Sted under de nye, og dette er saare vansteligt og bliver neppe
muligt, hvor saaledes som i det foreliggende Tilfælde de om
handlede Landes naturlige Frembringelser synes i hoi Grad stik
kede til gjensidigt at supplere hinanden. Ester en Beregning,
som naturligviis kun kan gjore Paastand paa en approximativ
Rigtighed, vilde de tre nordifle Rigers Statskasser tabe om
trent 1,200000 Rbd
)
**
aarligt i Ind- og Udførselstold, naar
*) Cfr. iste Deel, især 5te Capitel.
*) Tabet vilde fordele sig saaledes:
Zndferselstold.
Udførselstold.
Norge.
Producter fra Danmark 566885 Nbd. til Danmark 44380 Rbd.
Do. fra Sverige... 72802 •—
- Sverige. 15118 -

Tilsammen 639687 Rbd

59798 Nbd.
639687 —
699485 Rbd.
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de indenlandske Producter, som nu gaae mellem samme, kunde
passere ind og ud uden Afgift, og af dette Tab falder omtrent
58 pCt. paa Norge, 25 pCt. paa Danmark og 17 pCt. paa

Sverige.

Men efter hvad der er anført i det Foregaaende

vilde allerede Tabet paa Omsætningen af de r'ndenlandste Pro
ducter -live langt større, da det er sandsynligt, at denne Om
sætning vilde tiltage meget.
Tænker man sig den her omhandlede Idee realiseret, eller

en Toldforening, grundet paa en fri Omsætning saavel afsaadanne Varer, som ere producerede i et af de respective Lande,
som af saadanne fremmede, som ere toldberigtigede i et af disse,
afsluttet mellem de nordiske Riger, saa kunde det dog derved

ikke blive muligt at ophæve Toldcontrolen langs Rigernes Ky
ster, men den maatte der fores i det Hele paa samme Maade

som hidtil, saaledes at de fremmede Varer, som skulde indfø
res, eller de r'ndenlandste, som skulde gaae til noget andet Land
end et af dem, som horte til Foreningen, maatte underkastes de
almindelige Forflriftcr, som i ethvert Rige maatte være gjeldende med Hensyn til Handelen med Fremmede, eller som i denne
Henseende ester gjensidig Overeenskomst maatte blive antagne

Indførselstold.
Udforselstold.
Sverige.
Producter fra Danmark 58658 Rbd. til Danmark 12722 Rbd.
Do. fra Norge
130522 — - Norge... 1765 —
Tilsammen 189180 Nbd

14487 Rbd.
189180 —
203667 Rbd.

Dan mark.
Producter fra Norge
Dv. fra Sverige

148838 Nbd. til Norge 2124 Nbd.
150000 — - Sverige 8314 —

Tilsammen 298838 Nbd

10438 Nbd^

•298838

—

309276 Nbd.
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som fælleds for alle tre Riger, hvorimod Forsten tilsoeö fra det ene
Rige til det andet maatte kunne flee omtrent under desamme Former,
hvorunder den nu er tilladt L hvert Rige imellem Sted og andet i
samme. Saafremt det derfor var muligt uden store Besværlig
heder at bestemme om Varer, som fores søværts fra et Rige

til det andet, ere af indenlandsk Oprindelse eller ikke, fortoldede
eller ikke o. s. v., saa vilde de tre nordiske Riger kunne komme
overeens om gjensidigt at tillade en fri Indførsel af de i ethvert af Landene producerede Producter, uden at denne Frihed

udstraktes til fremmede Varer, som vare indførte og fortoldede

t noget af Rigerne, uden at man behøvede at frygte for, at
den indenlandske Varer indrømmede Frihed flulde benyttes til
at dække en ulovlig Handel med fremmede Varer og uden at
der behøvedes nogen anden Bevogtning af Grændserne end den,
der t Hovedsagen vilde være fornoden, selv naar Toldfriheden
udstraktes til fremmede fortoldede Varer, saa at Fordelene, som
vilde flyde heraf, ikke alene vilde blive de ovenfor fremhævede
reelle Lettelser, men ogsaa bestaae i en Formildelse af de For
mer, hvorunder Controlen med den mellemrigfle Handel nu fo
res, medens ethvert af Rigerne vilde kunne bibeholde de For'

skrifter og de Afgifter, som nu gjelde for deres Handelsomsæt
ning med andre fremmede Lande eller som i?e i Fremtiden t
denne Henseende maatte ansee for meest stemmende med deres
eget Tarv. Det Tab, som de respective Statskasser vilde lide
ved denne Foranstaltning, er vel t og for sig ikke ubetydeligt,
men dog sikkerligt langt ringere end de store Fordele, som vilde
flyde af den friere Handel, uden at det imidlertid er muligt at
angive disse t bestemte Tal saaledes som hr'int, og medens saa-

ledes Overbeviism'ngen om Betydningen af disse Fordele maa
fremgaae af en levende Erkjendelse af den heldbringende Ind
flydelse, som en fornuftig Anvendelse af de i og for sig sande Theorier om den frie Handel udover, ogaf, at disse kun efterhaanden
Danmarks industnellc Forhold.

II.

17
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og med de Modisicationer, som formenes tydeligt nok at være

udviklede paa flere Steder i det Foregaaende, bor tilbageføres t det
virkelige Liv, hvorfra de altfor længe have været fortrængte
ved allehaande unaturlige og hemmende Foranstaltninger, staaer
det smantsielle Tab for Statskasserne t nogne Tal, der kun
tabe det Afskrækkende, som ligger deri, naar man med klart Blik
overskuer alle Forholdene.
Det, hvorpaa det skulde komme an, for mellem de 3 nordiste
Riger at iværksætte en saadan Handelsforening, som kun grun
dede sig paa en fri Omsætning af hinandens egne indenlandfle Producter, stulde altsaa være at udfinde Midler, hvorved det

kunde afgjores, hvorvidt saadanne Varer, som udfores fra et Told

sted i det ene Rige til et andet i det andet, ere indenlandske eller
fremmede. Dette vilde imidlertid definitivt t strengeste Forstand
kun kunne afgjores ved Fabrikationsattester, ved Fabrikstempler
og deslige, samt ved en detailleret Fabrikcoutrol, der ikke kunde
organiseres uden betydelige Bekostninger og vilde paafore den
indenlandske industrielle Virksomhed en horst byrdefuld Iudskrænk-

ning, saa at det vilde være betænkeligt at tilraade Indførel
sen af saadanne Foranstaltninger. Men man bor r denne Hen
seende betænke, at i hvor forstjellige end de Former ere, under

hvilke den indbyrdes soværts Samfærdsel mellem et Sted i et
af de nordiske Riger og et andet indenlandsk er tilladt, saa lig

ger der dog for alle tre Rigers Toldsystemer den Anskuelse ti!
Grund, at Toldvæsenet paa det Sted, hvor Varerne indstibes,
sial være istand til at afgjore, hvorvidt de Varer, som agtes

udførte til et andet indenrigsk Sted, ere indenlandske eller frem
mede og i sidste Fald om de ere toldberigtigede eller ikke; thi
Udforslen maa ikke flee, uden at Varerne ledsages med en At
test fra Toldvæsenet, som oplyser Varernes Beskaffenhed i denne
Henseende, og kun under Ledsagelse af en saadan bliver det mu

ligt for Vedkommende at faae deres Varer indførte paa det an

det Sted som indenlandsie eller fremmede toldberigtigede. Idet
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ethvert as de respective Landes Toldsystemer saaledes indehol
der forsijellige Bestemmelser om Forsendelse af indenlandske og
af fremmede Varer, hvilke stotte sig til den Forudsætning, at
Toldvæsenet er istand til, forinden en Forsendelse steer, at af-

gjore, til hvilken af disse Classer en Vare henhorer, saa synes

det heller ikke at kunne være forbundet med overmaade store
Vansteligheder at udfinde Midler til at afgjore, hvorvidt Varer,
som stukle fores til et andet af de eventuelt forbundne Riger,

ere producerede t Afsendelseslandct eller ikke.
Raar man tænker sig de tre nordifle Riger forbundne paa

den her omhandlede Maade, vilde ethvert af dem vinde betyde
lige Fordele med Hensyn til Controlen ved gjensidig Overeenskomst
skulde
komst
væsen

om, at ingen Vareforsendelse fra det ene til det andet
ansees som legitimeret med mindre Varernes rigtige An
til det angivne Sted godtgjordes for Afgangsstedets Told
ved Rückattester. Det oplyses af de respective Landes

officielle Lister over Ud- og Indførsel, at mange Varer, som
fra det ene ere udklarerede med foregiven Bestemmelse til et af
de andre, ikke ere angivne til Indførsel for dette Lands Told
væsen, og de ere derfor sandsynligviis indsmuglede, ligesom det
overhovedet er bekjendt, at ikke faa Varer fores over Danmark
ad Snigveje ind i te tvende andre nordiske Riger. Denne ulovlige
Pandel vilde paa den ovenfor omtalte Maaoe let kunne hindres, og

det kan ikke være underkastet nogen Tvivl, at jo ethvert af de
forbundne Riger paa denne Maade vilde række det andet en
hjelpsom Haand, naar de traadte t en saa note Forbindelse med
hinanden, som her er antydet. Den storste Fordeel af denne
Forholdsregel vilde imidlertid tilflyde Sverige og Norge, i det

en saadan ulovlig Vareforsel som den omhandlede ifolge de na
turlige Forholds Beftaffenhed steer langt mindre fra disse Lande

til Danmark end herfra til dem.
Hvor en Forening af den Art, som her omhandles, er
17*
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bleven iværksat mellem Nabostater, saaledes som mellem Skot<
land og England og mellem flere tydsie Stater, har det t Reg-

len været imellem Riger,

saa at man derved ikke alene har kunnet opnaae de

hinanden,

almindelige
flydende

hvis Grændser stede umiddelbart til

af en fri Udverling af hinandens Frembringelser

Fordele,

men

idet

man i de forskjellige

forbundne

Stater har antaget fælleds Regler for fremmede Varers Ind-

forsel og r'ndenlandfle Varers

mede Stater,
Art, som

Udforsel fra og til andre frem

har man kunnet tilstede de Gjenstande af denne

allerede have

passeret den ene Stats Grændser, en

aldeles fri Indgang til de andre og har paa denne Maade op-

naaet den Fordeel, at enhver Control med Vareforsten over de
forbundne Landes til hinanden

hcev.es,

stedende Grændser

har funne*

hvorved ikke alene er opnaaet en Lettelse af den frie

Samfærdsel

men ogsaa en ikke uvigtig Besparelse r de Udgif
Det kan vel ikke

ter, med hvilke Toldoppeborsten er forbunden.

nægtes, at denne Besparelse er vigtig, men man maa dog vel
vogte sig for at overvurdere dens Betydning og ingenlunde deri

soge den vigtigste Fordeel af og Hovedoiemedet for Told- og
Handelsforem'nger af den her omhandlede Art.

Ved noget nær

mere at betragte Sagen vil dette blive tydeligt.

I den store tyd

sie Toldforening, som indbefatter et stort samlet Hele af Sta
ter, hvis Grændser stode umiddelbart til hinanden, og hvor alt-

saa den her omhandlede Besparelse i Udgifter ved Controlen

synes at maatte

vogtningen

være forholdsvus meget stor, koster dog Be

af Foreningens ydre Grændse

10 å

11 pCt. af

samtlige Intrader, og naar dertil regnes Udgifterne til Jndre-

controlen og til Overadministrationen i hver Stat, stige samt
lige Udgifter sikkert mindst til 14 a 15 pCt.

I de tre nordiske

Riger udgjore samtlige Toldintrader II a 12 Millioner Nbd.
og Udgifterne ved Oppeborflen andrage circa 2£ Millioner Nbd.
eller 18 a 19 pCt. af Indtægterne.

Tænker man sig, at Ri-
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gernes Grændser stovte umiddelbart til hinanden,
trolcn paa disse hævedes,

og at Con-

vilde altsaa efter den i den tydske

Toldforening gjorte Erfaring, Oppeborselsomkostnrngerne kunne
reduceres med circa 500000 Rbd., hvilken Sum, skjondt i og

for sig ikke ringe,

dog ikke vilde kunne komme i Betragtning

ved Siven af de store Resultater, som den frie Omsætning af

de forbundne Landes Producter vilde fremkalde, men som des
værre ikke kan angives med nogen bestemt Pengestorrelse.

Det

vil heraf være klart, at den Omstændighed, at Bevogtningen af

Rigernes Grændser efter Afslutningen af en Handels- og Told
forening i det Hele ikke viloe kunne formindskes, paa

den

ene

Side kun i en underordnet Grad kan forringe Vægten af de
Grunde, som ellers kunne tale for en saadan, medens paa den
anden Side netop denne Omstændighed gjor det muligt at tr'l-

ver'c-ringe et saadant Forbund

uden i væsentligt høiere Grad

at besvære Færdflcn mellem Rigerne indbyrdes end den nu al

lerede er vanskeliggjort

mellem Sted og andet i hvert af Ri

gerne selv, ligesom det ogsaa netop paa Grund heraf lader sig

gjore at afslutte Forbundet, saaledcs at enhver af de contraherende Stater beholder sine egne Forskrifter for fremmede Va-

rers Behandling og kun tillader en gjensidr'g fri Omsætning af
hinandens indenlandske Producter, uden at den Control, som det
paa Grund heraf bliver fornødent at bibeholde, t det Væsent

lige bliver større og bekosteligere end den alligevel maatte være
om det eventuelle nordifle Handelsforbund gaves famine Ud

strækning som det tydste

har og saaledcs blev begrundet paa

Antagelsen af de samme Regler t alle tre Riger med Hensyn
til udenlandfle Varers Behandling,

en fri Omsætning mellem

alle Riger af de fremmede Barer,

som vare tvldberigtr'gede i

det ene, samt en Deling af samtlige Indtægter mellem alle Sta
ter efter en vis antagen Proportion.

t ringe Grad i Betragtning, at tvende

Det kommer herved kun
af

de nordiste Riger,
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Sverige og Norge, have en fælleds stor Landgrændse, thi deels
er Handelsomsætningen paa Grund af de naturlige Forhold run
ringe her og deels er den allerede L den Henseende, hvori den

her onskes fri, næsten ganfle ubynden.
Skjondt dette synes at være den Form, hvorunder de al

mindelige Principer, som ere udviklede i det Forcgaaende,

sy-

nes, t det Mindste for det Forste, at burde gjores gjeldende i

te nordiske Riger, saa sial Log her siuttelr'g kortelig undersoges,

hvorledes Forholdene sandsynligviis vilde stille sig, dersom man
tænkte

sig

en

Handels-

og

Toldforem'ng i denö fuldkomnere

Form med samme Beskatning overalt paa Grændserne af frem

mede Varer og fuldkommen fri Omsætning saavel af disse som
af de indenlandske mellem Rigerne selv.

Det er især Indfør

selstolden, som her er af Vigtighed, og det er allerede paaviist,

at de Principer,

hvorefter den i de forstjellige Riger er regu-

leret, tildeels ere meget afvigende fra hinanden.

De fremmede

Consumtionsgjenstande, som ikke kunne produceres i Indlandet,

udgjore i alle 3 Riger en af de vigtigste ,Gjenstande for Besiatningen, men denne er i Sverige betydeligt hoiere end i de

andre Riger,

og i Norge atter noget hoiere eyd t Danmark,

medens Forbruget staaer i det modsatte Forhold paa de for-

stjellige Steder.

Vel er det sandsynligt, at dette tildeels netop

er begrundet i Beskatningen,

og

at en Nedsættelse af denne i

de Riger, hvor den er holest, atter vilde udove Indflydelse paa
Consumtionen, men det er dog ingenlunde rimeligt, at en Ega

lisering af Afgifterne vilde fremkalde et lige stort Forbrug, idet
dettes Forfljellighed tildeels netop er begrundet i en forskjellig

Formuestilstand og forstjellig Levemaade.

De Gjenstande, som

hore til denne Classe, have indbragt i Told i
Danmark (1842) circa 1,200000 Rbd.

Norge (1840)

—

820130

—

Sverige (1842)

—

1,494000

—
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Denne Indtægt vilde under Forudsætning af,
terne i de tvende sidstnævnte Stater bleve

at Afgif

ansatte til samme

Storrelse som i Danmark, ifolge en anstillet Beregning, i Sverige

synke ned

til Halvdelen

og

i

Norge til omtrent J af

dens nærværende Belob, og saafremt Forbruget altsaa ikke steg,

hvilket imidlertid uden Tvivl vilde skee, vilde Statsindtægterne
i det Hele alene med Hensyn til disse Varer formindskes med

henved 1 Million Nbd.

En Forhoielse af Beflatningen i Dan

mark vilde medfore store Vanskeligheder,

og ikke de ringeste af

disse vilde opstaae derved, at hine Producter for en Deel hore

til dem,

som indgaae fra Danmarks Colonier mod en lavere

Told end den, som erlægges af lignende fremmede, medens Norge
slet ingen saadanne Colonier har og Sveriges ere horst ubetyde

lige. En langt ringere Vanskelighed vilde Hensyn til den indmland-

sie Fabrikation fremkalde, thi Differencen mellem Afgiften paa
de raa Producter af denne Art og de færdige Varer, i hvilken

Fabrikkernes Bestyrtelse ligger, er hcr omtrent allerede den samme
L alle 3 Riger.
As de Consumtionsgjenstande, som tildcels indføres fra Ud
landet og tildeels produceres i Indlandet selv,

har Norge for

Tiden gjennem Tolden en betydelig Indtægt og endog en skorre
end af Varer, som hore til l ste Classe, medens Tolden af disse

Gjenstande have en

Riger.

langt ringere Betydning for de to andre

Da Norge for største Delen erholdcr disse Varer fra

de andre nordiske Lande, vilde det, efterat den omhandlede Hore-

m'ng var affluttet, ogsaa for storste Delen miste denne Indtægt,

ligesom den ligeledes vilde forringes i Sverige,
for Tiden vilde forsynes fra Danmark.

der mere end

Vel vilde det formeent-

lig være uden reel Betydning for det sidstnævnte Rige om Äfgisterne

paa

disse Barer i det Hele forhoiedes noget for at

egaliseres med de norske og svenske Tarifpofitioner, men nogen

Nedsættelse af disse burde dog sikkerligen alligevel finde Sted,
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°3 bisse Staters Tab af Tvldintrader vilde altsaa atter her

ved forøges.

De Varer, som hore til denne Classe, have ind

bragt r Indførselstold, i
Danmark circa 300000 Rbd.
Sverige (1842) circa

Norge (1840)

—

451000 Rbd.

1,128000

Den hele Forringelse af Indtægt

—

vilde sikkert her atter

blive henved 1 Million Rbd., og den storste Deel heraf vilde
falde paa Norge, men dette Tab er for storste Delen allerede
indbefattet under det ovenfor omhandlede,

som

vilde

opstaae

ved den frie Omsætning mellem Rigerne af de i ethvert pro
ducerede Varer, og det vilde kun blive lidet større,

eventuelle

naar den

Toldforening strakte sig til en ligelig Beflatning af

alle fremmede Gjenstande, end naar den blot blev staaende ved

de indenlandske Producter.
Ved de Varer, som hore til den 3die Classe eller som be

nyttes som raat Material for Industrien, er atter Forholdet et

andet, idet der til disse hore nogle af Danmarks vigtigste Jndforselsgjenftande, saasom Jern og Tommer, medens Tolden af
disse Gjenstande har en mindre Betydning for Sverige og en
ringe for Norge.

Indførselstolden af disse Gjenstande har udgjort i
Sverige (1842) circa 429760 Rbd.
Danmark (1842)

—

500000

—

Norge (!840)

—

141308

—

Vel ere Toldsatserne paa disse Gjenstande for en Deelfor-

fijellige i de

forffjellige

eventuelt

forbundne

Niger,

og

der

maatte altsaa skee en Modification af samme for at egalisere

dem, men selv om der af denne Grund skulde i noget af Lan
dene tabes i Indtægter, saa vil dette Tab dog langt fra blive
saa stort som det, der vil være en Folge af,

at disse Varer

ville komme til for storste Delen at r'ndgaae ganfle toldfrit fra

265
det ene af de forbundne Riger til det andet. Om dette Tab
gjelder imidlertid de samme Betragtninger, som ere anførte om

Varer af anden Classe, nemlig at det allerede er indbefattet under
det, som vil opstaae ved den blotte Frigivelse af Omsætningen
af indenlandfle Varer. Der moder desuden ved denne Vareclasse en særlig Vanflelighed med Hensyn til Sverige. Man har
nemlig der anseet det fornodent for at conservere den overmaade
vigtige Jernindustri at forbyde Udførslen afStebejern og Jndforflen

affremmed Smedejern. 'Under Forudsætning af, at ligeartede Told
love flulde gjores gjeldende i de 3 nordifle Riger, maatte altsaa de
tvende andre antage de svenske Lovbestemmelser eller disse modifice
res ester hines. Da det forste neppe vilde kunne skee, maatte det
sidste iværksættes, men uagtet en Ophævelse af de i Sverige i
denne Henseende bestaaende Forbud vistnok ikke kunde være far
lig for den svenfie Jernindustri, saa er det dog let at forudser,

at der vilde reise sig særegne Vanskeligheder derved.

Hvav endelig den sidste Vareclasse eller de egentlige Fabrikata angaaer, da ere ogsaa med Hensyn til disse de Bestatningsprinciper, som ere fulgte i de forfljellige Stater hoist forstjellige og en Egalisering af Tarifpositronerne paa disse Varer vilde medfore særegne Vanskeligheder. Sverige har troet
at maatte beskytte sin indenlandfle industrielle Virksomhed ved
en Mængde Forbud og meget hoie Toldsatser, i Danmark har
man vel t denne Henseende i det Hele fulgt friere Grundsæt
ninger, men i Kongeriget findes dog endnu adskillige hore Af
gifter og man har ikke endnu formaaet at hæve de Uligheder,
som i denne Henseende bestaae mellem Rigets sorffjellige Pro
vindser. I Norge beflatter man ogsaa disse Gjenstande tem

meligt hoit. Det kan vel ikke nægtes, at saafremt de nordiske
Niger ffulde forene sig om at frigive Handelen med hinandens
indenlandffe Producter, saa vilde der allerede herved være gjort
et vigtigt Skridt fremad til Antagelsen af en friere Handelspo
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litik, og man maatte vel heraf kunne vente en Overvindelse af
de Vanfleligheder, som kunne stille sig i Veien for en Egalise
ring af de her omhandlede Toldsatser paa fremmede Varer, og
det saa meget desto mere, som de i Sverige Lestaaende Ind

førselsforbud for en stor Deel for Tiden maa ansees for illu-

sorisie, eftersom det ikke er muligt at overholde dem, men Egaliseringen af Toldsatserne fordrede dog en Modification af det
System, som Sverige igjennem en lang Rakke af Aar har fulgt

og til hvis Bestaaen mangfoldige Interesser ere knyttede.

Det

er ovenfor antaget som sandsynligt, at det industrielle Liv i de

nordiske

Niger

vilde

Lands Frembringelser,

tiltage

under en fn Udvexling af hvert

og at dette vilde have Indflydelse paa

Indførslen as fremmede Varer og den Indtægt, som kunde indkomme gjennem Tolden paa disse, kan ikke nægtes,

men hvor

skor denne Indflydelse vilde være lader sig ikke t Forveien l>e-

stemme, stjondt det kan forudsees,

at den vil blive forfljellig i

de sorfljellige eventuelt forbundne Stater, saaledes at Tabet af
Indtægt vilde blive størst i Norge og mindre i de tvende an
dre Riger,

Told af stemmede Industriproducter er Lnd-

I

kommet i
Danmark (1842) 1,191205 Rbd.

Sverige (1842)
Norge (1840)
hvilket i Sverige

769842

—

1,036388

—

kun udgjor 23

pCt. og t de andre Riger

resp. 33,2 og 36,5 pCt. af Indførselstoldens hele Belob.
Hvad Udførselstolden angaaer

findes lignende Forstjellig-

heder mellem de i de nordiste Riger fulgte Systemer som med

Hensyn til Indførselstolden.

En væsentlig' Deel af de Ind

tægter, som de respective Stater oppebære gjennem denne Be-

statm'ngskilde,

vilde tabes, naar Samfærdflen mellem de uor-

disie Riger blev frigiven blot med Hensyn til indenlandske Producter, og sorsaavidt er dette Tab indbefattet under det, der
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ifølge det Foregaaende nmeligvn'S vilde opstaae som en Folge

af en Frigivelse af den mellemrigste Omsætning af indenlandske
Skulde Indførselstolden ligeoversor andre fremmede

Producter.

Lande egaliseres, maatte dette ogsaa flee med Hensyn til Ud
førselstolden og ved denne vilde formeentlig i det Mindste fra
een Side mode færre Vanskeligheder end ved him, idet Danmark, som i det Hele for Tiden har de laveste Udforselsafgif

ter, uden væsentlig Skade synes at kunne antage hoiere Afgif
ter paa de Varer, som nu indbringe de andre Riger den største

Deel af deres Udførselstold, eftersom disse neppe kunne komme
til at blive Gjenstand for Export fra Danmark.

Sverige i visse Retninger, men i an-

er vel Tilfældet med

dre

derimod

betænkeligt

ikke,

Det Samme

idet dette Land navnligt kunde finde

det

at belægge sin mindre værdifulde Trælast med faa

hore Afgifter som i Norge.

Da man t dette Land imidlertid har

erkjendt, at Udforselstolden horer til de Afgifter, der, naar Stats-

kassens Tilstand
ville

tillader det, forst af alle bor nedsættes, saa

Vanskelighederne

for en Tilnærmelse i denne Henseende

sandsynlt'gvns dog ikke blive uovervindelige.
Det er under den nærmest foregaaende Udvikling t Reglen
antaget, at naar de nordifle Rigers Toldsystemer skulde brin

ges t Harmoni med hinanden, burde det for største Delen stee

ved en Tilnærmelse af de andre til det danste.

Grunden her-

til bor ingenlunde soges i en overdreven Forkjærlighed for dette
men deri, at de Prmeiper, som ligge til Grund for dette, synes

at nærme sig meest til de sande,

og at naar en Modification

af det Bestaaende stal iværksættes, saa bor den frcmtræde i en
Tilnærmelse til det, som er erkjendt for rigtigst, og ikke i en

større Fjernelse fra dette.
kan det antages,
egaliseredes

Med denne Grundsætning for Die

at naar de tre nordifle Rigers Toldtarifer

og den nye fælleds Tarif blev omtrent overeens-
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stemmende

Varer,

meo den danfle,

som

komme

saafremt Importen

fra

vilde Ind- og Udførselstolden af

og

gaae til andre fremmede Lande,

og Exporten forblev omtrent den samme,

som. den har været i de senere Aar,

Millioner

Rbd.

aarligt

og

aktsaa

formindskes med 2 a 3

komme

at

til

udgjore

circa 9 Millioner Rbd. r'stedetfor at den har udgjort over 11

Millioner Rbd. (csr. P. 228), og naar Omsætningen af Producter og Varer,

som

ere frembragte t et af Rigerne, kunde

siee frit mellem disse, saa vilde der, saafremt Mellemhandelen
forblev den samme som hidtil,
1,200000

Rbd.,

saa

indtræde et yderligere Tab af

at de tre Rigers samlede Indtægt af

Tolden vilde synke ned til omtrent 7 a 8 Millioner Rbd., hvilken

Sum endnu yderligere vilde reduceres saavel derved,

forsten

og

at Jnd-

Udforflen til fremmede Lande under de forandrede

Forhold muligt vilde aftage noget, som derved, at Skibsafgifterne ogsaa vilde formindskes, naar den mellemrigste Fart (lev

behandlet som en indenrigsk.

Saafremt man derimod tænkte sig, at

den fælleds Toldtarif for de tre nordiske Riger blev

omtrent lir'g

den svenste, og Indførslen til samt Udforflen fra ethvert af Ri

gerne fra og til Udlandet iovrigt forblev den samme som nu,

da vilde Belobet af de paa samme hvilende Afgifter blive større

eud vet er for Tiden..

Men da den sidste Forudsætning, nem

lig Omsætningens Uforanderlighed, neppe vilde indtræde, naar
Tolden t alle Riger blev lüg den nuværende svenste, og det er

umuligt forud at afgjore, hvorledes Omsætningen i dette Til
fælde vilde blive, kan det heller ikke i Forveien afgjores, hvilket

Toldbelob der vilde indkomme.
Saafremt den her omhandlede

Idee blev

realiseret,

og

Mellemhandlen mellem de nordiste Riger saavel med deres egne

som med fremmede Producter og Varer blev ganfle fri,

saa

vilde det som en Folge deraf umuligt kunne bestemmes om de
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ved det ene Riges Grændser hævede Afgifter af fremmede Varer,
virkeligt vare erlagte af saadanne, som konsumeredes i Landet
selv, og det vilde saaledes navnligt sikkert ofte indtræffe, at
Varer, som vare bestemte til Sverige eller Norge, vilde blive for

toldede i Danmark. De ved hvert Riges Toldsteder oppebaarne
Afgifter kunde saaledes ikke betragtes som en Indtægt for denne
Stat alene men maatte komme til at udgjore Dele af en fæl
leds Indtægt, som siden maatte fordeles mellem de contraherende Stater. Men at fastsætte Prr'nciperne for en saadan
Deling vilde medfore store Vanskeligheder, thi at foretage den
efter Jndvaanernes respective Antal i hvert Rige vilde for
Lande, der have et faa forstjelligt Behov af fremmede Varer,

som det ovenfor er mist at være Tilfældet med de nordiffe
Riger, neppe lade sig gjore, og fljondt det ingenlunde kan næg
tes, at det vel vilde være muligt at udfinde et andet Forde
lingsprincip, saa maa det dog ogsaa tilstaaes, at der herved
vilde mode store Vanskeligheder.
Det maa saaledes vel indrømmes, at Dannelsen af et
nordisk Toldforbund af samme Natur som det tydfle vilde for

dre en betydelig Omdannelse af de bestaaende Forhold uden at
det er muligt i Tal at paavise, at Fordelene, som ufejlbarligt
vilde flyde deraf, vilde vpveie de Opoffrelser for Enkelte, hvor
med Ideens Realisation unægtelr'gt vilde være forbunden, men

den, der ved en omhyggelig Drøftelse af Theoriens Læresætnin
ger og ved en noiagtig Betragtning af de industrielle og commercielle Forholds Udvikling i de civiliserede Stater har sogt
at gjore sig Rede for de Betingelser, som ere nødvendige sor
en kraftig Fremadsiriven af denne, vil sikkert med Forfatteren
dele den Overbeviism'ng, at den antydede Ver er den, ad hvil
ken de nordiske Rigers materielle Vel maa udvikle sig, og han

vil ikke tabe Haabet om, at man efterhaanden, om end lang-
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somt, vil nærme sig Maalet. Som et vigtigt Skridt i denne
Retning er det, at han antager, at en Frigivelse af den mellemrigsie Omsætning af indenlandfle Producter maa betrag
tes og fra dette Synspunct vinde de Grunde, som i og for
sig tale for Iværksættelsen af denne Forholdsregel, dobbelt
Vægt.

Sammenstilling mellem danske, svenske
og norske Toldsatser,
sanledes som de vare gjeldende ved Slutningen af

Aaret

i
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Svensk Tarif.
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Svensk Tarif.
Danst Tarif.
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a

3

n

Dadler.......................

tt

2 24

If

a

4

ff

II

ft

12

If

tt

tt

8

tf

fl

tt

5

II
tt

Krybener:

Muskatblom

25 ff
me ..............................
II
16 64
Dito Nodder...............
tt
6 24
Nelliker.......................

Cardemome.................

tt

16 64

ff

II

8

Carriftof.....................

II

12 48

ff

tt

it

II

Peber..........................

II

2

8

n

tt

3

tt

1!

2

8

tt

tt

tt

3

u

1 kanna

Ingefær, tor...............
Vanille.......................

Kaneel.........................
Viin: paa Foustagcr...

1 %
100 Ä
30 Vrl.

1 24
5 20
j 20

n

8
16 64

—

II.

Rdlr.

Svensk Maal, Mpnt etc.

Gjenstandenes Navne.

paa Bouteiller ...

100 Stkr.

8 32

l 10
tt

If

tt
8

If

24

ff

1

ff

tt

2

ff

tt

Eon sumti onsg.jcn-

skande,

som Irldeets

produceres

i

Ind

landet:
1. Producrer afAgerdyrk-

ningen.
Hvede.........................
Rug..............................

Byg.............................
Havre.........................

ff

48

1 tu nn a

n

ff

32

ti

1 16

II

li

II

24

a

1

ti

tt

li

tt

•24

a

a

32

tt

1 Tde.

.

L75
•

Norsi Tarif.

I
Vægt etc. I

100 U

3 64

ff

2 72

tt

tt

3 64

If

n

tf

5 48

II

a

II

7 32

ff

o

II

II

22

ff
ft
ff
ff
ff
ft

ff

1 Ä

I D

ff

14 68
9 16
14 68
,/ ff
5 48

3 35
2 24
14 68

Vægt etc.

a

100 Ä
tt

li
5

8 32

tt

6 64

II

20

II

33 32

tf

20

II

II

If

7

n

If

ft

20

a

33 32

II

n

36

ii

60

tt

n

3

n

5

tt

u
II

2i
1 72
10

30 Brl. 33 20

1 Pot

ft

7

100 Sikr. 20 80

t>

tt

1 24
,/ 80

ff

,/ 60

ff

1(

li

tf

tt

1 Tde.

4 16
2 48
2 48

II

tf

II

ft

1 Ä

wo

Anmærkning.

D

4

II

•

ß

Rbdl.

-L.

Spdl.

Vægt etc.

Rbdl.

dansk Maal,Mynt norsk MaahMynt dansk Maal, Mynt

33 32
11 64

4 16
3 19
16 64

30 Vrl. •2S

20 100 Sikr. 25

ii

a

1 sv. Kanna ----- 2,71 Pot.

1 Bouteille er her regnet
til ® Pot.

a

u

45

n

1 19 5 svenste Tonder — 6 dansie.
ti 72

tr

II

30

V

n

it

II

24

1 Tde.

72

1 Tde.

'

H

48
las
18*

276
Svensk Tarif.
Danst Tarif.

Gjenstandenes Navne.

Vægt, Maal.

1 tunna

Rdlr.

’S

ß

r.

!

Vægt, Maal.

Rbdl.

Svensk Maal, Mynt etc.

Boghvede.....................

I Tde.
,/

ff

24

Ærter...........................

ff

48

Vikker.............................

II

II

32

Bonner.........................

w

II

Malt..............................

II

II

II

fri

100 D

1

4

n

1

4 10

1

4

ii

I

4 10

Kartofler.......................
Grpn af Boghvede ....

1

ff

ff

1

16

II

tf

1

8

24

tf

1

16

40

II

1

II

n

tt
tf

—

- Bpg..................

—

— Havre..............

,/

l

4

Mcel af Bpg..................

n

I

48

u

1

16

tf

35
4 10

—

— Hvede..............

ii

1

48

ii

2 10

ff

—

— Kartofler.........

ii

1

48

ii

ft

18

ti

—

— Nug..................

I!

a

64

ii

1 22

ft

—

— Boghvede.........

a

n

64

ii.

1

1 Stk.

12

4 10

2. Producrer af cv.væg-

avlen.
Heste..............................

1 Stk.

8

Orer..............................

a

4

n

tf

Koer og Ungqvceg...

tf

4

u

tt

4

it

ff

Kalve..............................

tf

ft

80

ti

2 12

ft

Sviin.............................

II

tt

64

tf

2

11

ff

Faar og Lam..............

II-

ft

24

II

1 24

If

Kjod: fersk.........................

frit

saltet ..............................

100 <L

8

1 LÄ

2

II

frit

.........

II

2

II

2

1 Tde.
ICO %

6

Talg..............................

Ost..................................

6 32

I tunna

II

Smor...........................

32

4

roget..............................

roget og saltet

I LÄ

l

Flest: fersk.........................

4

12 24

1 16

ff

II

ff

a

1

16

II

8

a

1

16

n

8

a

ff

24

If

tf

116
ff

2 24
2 U

ff
ff

277

278
Svenfi Tarif.
Dansk Tarif.

Svenst Maal, Mynt etc.
C5L

Vcegt, Maal.

Rdlr.

Vægt, Maal.

F b d l.

j

Gjenstandeneö Navne.

ß

r.

3. Producrer af Haver.
M: ftifl.......................

saltet: Ansioser.............

100 D

Aal.....................
Lar....................

Sild...................

1 Tde.

al anden.........

torret og tor saltet...

fti
4 16

a

8

3
32
ff

2

tt

16
ii

80

roget, Lax...................

20

andre Slags...............

80

a

2

80
3 12
1

1

100 u

fti

1 Skälp.

1 LA

ii

1

a

20
12

Ib

•20

II

5

II

og
6

II

III. FabriKmaterialrer og
Aatvfakrrkata:

Bomuld: raa........... T,

100

fti

fti

2 48

Bomuldsgarn: »farvet -.

1 Skalp.

8
—

farvet...

II

Uld: raa.........................
Uldgarn: ufarvet...........

—
—

fti
If

6 24
48

II

1 48

healet................

a

ir

8 32

farvet.......

Hamp: uheglet...............

5 20

Hor: uheglet...................

ff

1

— healet.....................

ff

3 12

4

ii

ir

If

12

II

2

ff

8
6

II

16

ff

ir

ff

1 SM

1

ii

«

ff

1

ff

ff

1

8

ff

2

ti

ti

1 LD

219
Norsk Tarif.

dansk MaahMpnt norst MaahMynt vansi Maal,Mynt
_*
Vægt etc.
Vægt etc. i £ Vægt etc.
35

Anmærkning.

fti

100 u

14 R8

1 D

//

ff

H

1 Tde.

n 40

a

1 24

100 U

1 45 j

6

ft

6

,100 ft

a

1 2-1

ff

1 24

1 Ä

10 M

u

1 Tde.

10 ff

i Tde.

2 38
2 38
1 64

ff

I

II

3

5

tf

ff

3

5

li

100 u

1 80

0

5 50
1 45

li

a

H

।

H

1 80

i

1 u

100 L

9 16

n

II

ff

22

II

II

9 64 \
14 68 s

11

n

ft

M 10

M

16 64

,/ 12

II

20

ff

// g

n

II

KJ

il

3 32 Indførslen af »tvundet Garn
af kartet Uld er forbuden
i Sverige.
16 64

12

il

•20 M

f

li

//

II

1 64

40

il

it.

21

II

H

<21

II

1!

ie

II

n

8(

n

II

I

91

10

n

14 68

II

80

100 Ü

6

II

ft

11

-II

II

80

II

2 4b

280
Svensk Tarif.
Danfl Tarif.

Svensk Maal, Mynt etc.

Gjenstandenes Navne.

Vægt, Maal. 1S K

Vægt, Maal. 2

ß

Linned Garn: utvundet:

—

ubleget.............

103 A

4

64

1 Skälp.

n

12

II

—

blegei og farvet.

„

6

24

a

ii

18

„

Dito tvundet: ubleget-.

V

9

36

n

u 12

„

bleget, farvet...

„

.2

4b

a

ii

18

„

»beredte: tørre.............
vaade, saltede.............

„

4

16

i'

ii

1

ii

„

2

8

beredte: Saalelceder...

n

8

32

i'

n

12

Ko- og Hesteleeder...

,,

16

64

"

ii

—

Huder og Skind:
a) af stort Qvceg

b) Skind: uberedtc...

"

ii

n

"

a

a

6

64

ii

1

ii

n

4 16 |
/
A
120 80

andre Slags...............

„

beredte, undtagen Pels-

fri

l 16

ii

12
a 12

ii

og

j 25

„

Olie: Bom paa Fade..

"

3

Hampolie...................

i'

Raps- og Linolie....

a

fri a
3 12

Sæbe: nrørt.....................

„

2

8

hvid: almindelig.........

„

2

48

vellugtende...................

ii

20

80

100 Cbf.

3

32

Tommer og Tree...........
finfl...........................

1 Comlst

Jern: Ru- og gaminelt

n

12

a

ii

12

a

u

a

a

8
3

ii

n

8

a

1 Skalp.

n

ii

ii

3
16

ii

1 Kanna

2 24
frit'... ...................

"

a

a

1

forbudet

281
ko cfl Tarif
dansk Maal, M ynt norflMaal, M pnt danst Maal, M -nt
Vægt etc.

S

K

Vægt etc.

G

ß

Vægt etc.

8

100 ft

SS

100 L

22

tf

33

10

tf

22

10

16 64

tf

33

12

20

1 T

13 32
16 64

1 80

88

1 •24 Saavel i Danmark som
i Norge indgaae ftorre
80 raae Huder toldfrie.
10

22

4
G

22

12

20

22

12

20

80

%
88

Anmærkning.

og
40

i

88

12

20

25

41 64

>g

22

5

2 60

3

84

1%

2 48

2 60

14

2 48

2 18

3 30
5 48

~2
15

29 40

i Cbf.

■2 i 00 Cbf.

2
l SkL

72

4 16 Den svenske Tarif har en
Mængde sorsijcllige Po
sitioner for Tommer og
3 32 Træ, Tolden varierer
3 32 rnellem 5 og 20 pCt.
I Norge ere de fleste in35 denlandfle Træarter frie.

25

100 <tt

7

tflfj

1

SS

I
il

!

282

M
H
,-^^W 1 ft i|h

Svenfl Tarif.
Danfl Tarif.

Gjenstandenes Navne. A

Svenfl Maal, Mynt etc.
Vægt, Maal. 5 |

Stob egods: grovt...........

100 9,

Vægt, Maal. S

ß

x.

| 2

»

„

154

1 Sku,

i

Dito finere, affilet og po-

leret.............................

"

12 48

Bijouterivarer.............

"

33 32

100 Ndlr.

( 8

"

«

25

"

»

......................... ........

Smedet Jern:
Stang- og Baand...

Plader: sorte.................

Wa

li
■m
IV.

" 36

forbudet

1 " 36

1 SkL

"
"

<
(

148

9

"

„

tildeels forbuden

fortinnede-...................

»

2 32

„

5

„

„

Skibsankere...................

"

154

„

g

„

„

Kjettingcr.......................

••

154

„

* 24

"

Som.............................

"
v

132 )
„
>
2-8 1

11

8 16

„

Stcenkul.......................

100 Tdr.

(
<
/

’

12 48

1 tunna

11

4

„

20 80

1 Skalp.

11

8

„

n

å
1 24

„

Fabrikata.
f

Bomuldsvarer.................
(almindelig Toldsats).
Linnede Varer.................

(de vigtigere Arter)..

100 T <
ä
( 125 n
r

33 32 |
8 32 |

„

/' 12

»

(

16,64 I

»

1 32

»

»
n

283
Norst Maal.

1

I* Ä

Rbdl.

ß Vcegt, etc.

Anmærkning.

-e

\

’S Vægt etc.

52

100 <tt

Spdl.>

Vægt etc.

Rbdl.

dansk Maat, Mynt norst M aal, Mpnt danstMaal, Mynt

100 tt

1 64

å
2 16

M

100 Rbd.

25 ir

................. ...

ff

n

2

II

3 32

If

II

16

ff

26 64

II

n

48

ff

80

ff

ff

I 24

E

n

1 24

ii

2 48

II

i>

2 48

2

a

ii

1 24

2

ff

ti

1 24

2

ir

3 32

9

1 SkÄ

100 A

1 L

2 42

|
<

U

og
n

,/

M

1 34
1 60

H

39 |

n

1 SkÄ
,,

H

1 34

ff

2 25

100 Tdr.

5 20

1 Tde.

100 u

14 68

1 L

1 L

n

132 36

22

n

147 8

1

!
ff

a

ff

3%
2

100 Tdr.

20

100 u

n

a

n

40

»

ff

// 6

ff

14

It

II

ii

5 80
3 32

3:? 32 De fleste bvide og farvede
Bomuldstoier tor siet ikke
indføres i Sverige.
66 64
10 ,/ Grovere Vær reb tor ikke
indsores i Sverige.

23 32

284
Svensk Tarif.

Danst Tarif.
Gjenstandenes Ravne.

Vægt, Maal.

100 y
Uldne Varer...................

j

Vægt, Maal.

12 [48

24

1

54 16
1 Ä

farvet og tvunden

Silkevarer.......................

Papiir: ulimet...............

r.

24

1 Skälp.

125

—

ß

å

(almindelig Toldsats).
Silke: raa.....................

Rdlr.

Rbdl.

Svensk Maal, Mpnt etc.

32

frit

32

1 Skalp.

2

1

24

6

24

2 48
100

<tib

2 48

—

limet..................

4 16

—

uldent ...............

64

—

Pap....................

2

6

o

6

3
4
1

1 24

1

8 32

8

Porcellain.......................

3

å
33 32

Fajance: hvibt...............

3

malet..............

3

12

2

5
—

1 48

Glas: Vindues-.............

Bouteiller: gronne(lPot)
andet Glas.................

4 16
100 Stk.

I 32

100

7 28
3 12

Jernkram: simpelt.........
—

finere...........

1 64

H

6 24

fo 'bud en
120 Skiver.

6 32

100 Sikr.

2 16

1 Skalp.

8

1 SkL

8 16
8 16

285
Norfl Maal.

wo <a

44 12

1 S

132 36

ß

Vægt, etc.

8

100 L

25
60

i a

l 73

Rbdl.

Vægt etc.

iS p d l.

Vægt etc.

Rbdl.

dansk Maal, Mpnt wrflMaal, Mpnt danffMaal,Mynt

es.

13 32 Bai, Klæde og visse Slags
41 64

1 Ä

60

1

1

2 62

5 74

100 D

4 57
4 57

tf

5 48

1

100 tt

6

1 64
10

7 32

2 28
1 80

tf

14 68

ft

3 64
a

n

100 L

80

5

8 82

80

25

2

3 32

5

8 32

4

6 61

9 16

n

100 Sikr.

4

15

22

1 71 100 Sikr. L 30 100 Stkr.

14 68

2 25
2 25

1 U

2 48

8

13 32

4

6 64

8

13 32
66 6 i

4f

Flonel tør et indføres i
Sverige.

Indførslen af glatte Silketoier
uden indvcevede
Blomster er forbuden i
Sverige.

1 30

1 40

Anmærkning.

286
Svenst Tarif.

Dansk Tarif.

Blikkenflagerarbeide ....

wo <s

Skomagcrarbeide...........

11

Svenfl Maal, Mynt etc.

Ndlr.

Vægt, Maal.

A d l,

Gjenstandenes Navne.

S' Vægt, Maal.

8 32

1 SM

16 64

II

66 64

1 Par

Sadelmagerarbejde....

ii

16 64
33 32

ii

4 16

Borstenbinderarbeide....

Kurvemagerarbeide.........

2-3

II

/,

1

4

II

10 40

ti

60

8 16

H

8 16

II

ii

II

3

ti

II

100 Ndlr.

Værdi
ft

ii

r.

J I

af Værdi
11

ß

33Mt.

II

33 16

I'

33 16

ti

-

33 16

II

ti

Kobbersmedearbcide:

»poleret.......................

ff

8 32

3

6

II

poleret.........................

ft

16 64

II

ii

ii

It

anlobet, pletteret.........

n

33 32

II

n

n

ti

Tinstsberarbeide.............

II

12 48

u

12

11

Messingarbejde: »poleret
—

—

bronceret....

Edikke af Al...................
— af Viin...............

Brcendeviin af Korn og
Kartofler.. Dito af Druer og Sukker

n

33 32

tt

poleret...........

Dl...................................

ft

8 32
16 64

1 Tdc.
n

30 Vrt.

ä 8°

3

it

1 LL

1 Skälp.

l

16

u

II

ft

ii

16

II

a

16

11

1

II

ft

i>

6

II

6

1!

6

1!

1 Kanna

I

II

II

3 72

II

II

ti

24

a

n

forbudet

ii

24

ii

li

32 Ii

ti

287
Norfl Tarif.
danst Maal, Mynt norstMaal, Mynt danst Maal, Mynt
s—*

Vægt etc. S

a

100 A

2 25

„

2 25

I Par
,/

72
2 24

if

Vcegt etc. L

1 U

Vcegt etc.

ß

« 15 100 Stkr.
15

S

a

25 „

n

if

ii

n

70

100 <a

25 „
116 64

tf

a

40

"

66 64

"

26 64

100 Rbd. 33 32
n

ff

( ff
16
i „ 30

33 32

33 32

h

n

9

"

15 „

\

" 30

"

50 „

60

"

100 „

Il
12

"
"

20 „

1 » 72

"

120 „

(

if

l "
ff

33 32

if

50 „

I

)

n

2 8

100 <&

12 66

„

//

8

n

13 32

if

12 66

„

if

20

ff

33 32

n

12 66

#

ff

28

„

22 //

ff

tf

1/3

if

29 40

H

ii

12

»

29 40

/,

29 40

/

88

12

og
28

44 78
"

20

u

>'

13 32

f>

20

if

20

n

4 67

1 Pot

"

4

"
1 Tde.

44 78
g g

n

4 67

„

if

3

„

6 76

30 Vrt.

8 29

/z

n

3

30 Vrtl.

44 20

H

ff

1 Tde.

12 „

so cbudet

„

118 I1

n

72 „

Anmærkning.

288
Svensk Tarif.

Danst Tarif.

Vægt, Maal.

R b d l.

1 Stk.

3

es.

Vægt, Maal.

iR d lr.

Svensk Maal, Mynt etc.

Gjenstandenes Navne.

ß

Vr.

B. Udforfelstold.
Heste.......................................

8

1 LL

i

:

Klipfisk...............................

saltet.............................

frit

1 64

Hornqvæg............................

Fifl: tør og roget...........

frie ...

fri
.oo"« j

1

Skind og Huder:

8

V

1 lunna

8

1 Skalp.

1

a
uberedte..................
Uld.........................................

//

j

ff

o3

4 16
1 4

6
fri
forb udet

32

Jern: gammelt..................

forb ud et

Raaiern............................
"

i

frit

4 16

Kobber: gammelt.............

Raakobber.......................

16

1 SkD

Stangjern.......................

n

18 36

1

valset.................................

ii

\

1 32

andre Sorter..................

ii

I frit

5
cg
1 32

Messing: gammelt ....
—

valset..................

16 32

4 16

1 32

frit

andre^Sorter.. -

10

Been......................................

Bark af Eeg.......................
Klude......................................
Tommer og Tree.............

frit

2 80
frit

1 Skalp.

3

1 tunna

24

1 LT

12

I Hovedsag en frit

1

289
-

Norst Tarif.

55

Veegt etc.

1 Stk.

1

!$

Vægt etc.

Anmærkning.

Rbdl.

Vægt etc.

Spdl.

>anflMaal,Mynt norfl Maal, Mynt danfl Maal, Mpnt

I Stk.

2 //

3

loo <a

13

4

1 Tde.

i

100 L

frit

100 <&
1 Tde.
100 ®

6

2 Vog

6

n

IC

3 Tde.

64
6z

1 8<
fn

n

88

ft it
n

8
1 «

6

80
80

i

44
1 34

l

44

%

n

80

4 50

4

if

80

44

3

n

53z

5 48

1 Tde.
100 <tt

53z

30

1 10

80

1 SkD

20

10

n

30

15

1 Ä

1

il Lcest

72

1 Cbfd.
Danmarks industrielle Forhold.

i
II.

p

1 Læst
100 Cbfd.

1 64
1 19

1 24
19

Rettelser og Tillevg.
S.

IL L .

1 6 f . o . 2 z M i l l, l æ s 2 >

—

13. -

15

13. -

—

—

30

—

— 80

16

—

57. -

18

— J e r n in d u s tr i e n —

—

101. -

19

— S ta d e r —

—

120. -

12

S te e n k u l —

i 5 ,3 .

—

123. -

16

—

R d. —

læ s

161. -

7

—

f is k e r ie t

—

—

217. -

80

—

81

—

221. -

18

—

N æ r i n g s d r if t —

—

222. -

29

—

189 —

le r s 1 8 8

—

229. -

32

—

20 i

—

læ s 2 0 !)

—

231. -

16

—

* —

læ s —

27

—

202

—

„

-

d e n s v e n s k e J e r n in d u s tr i

S il k e

—

—

—

læ s

—

—

—

læ s — S te d e r

la s —

— 1 5 ,5 —

—

—

60

—

—

- 1 2 1 .- 2 1

M ill.

22

—

N d. B co.

s if le r ie r n e

læ s —

84.
læ s —

H a a n d v c e r k s d r if t

**

201.

M e d e n s d e tte S k r i f t h a r v æ r e t u n d e r T r y k k e n h a r je g m o d t a g e t d e t
s v e n s k e C o m m e r c e - C o l le g i u m s B e r e t n i n g o m

F a b r ik k e r n e s S t il l i n g i 1 8 4 3

s a m t d e n n o r s k e R e g je r i n g s U d s ig t o v e r N o r g e s T i ls t a n d i d e s id s te A a r ,

I

d e r h a r v æ re t fo re la g t fo r

S t o r th i n g e t .

i d e t H e le i 1 8 4 3 a t h a v e

v æ re t i e n je v n

S v e rig e

synes

U d v ik lin g

F a b r ik k e r n e

de

og

V a r e rs M æ n g d e e r n o g e t s to rre e n d i d e t fo re g a a e n d e A a r.

tilv ir k e d e
D e n s tø r s te

F o r ø g e l s e i H e n s e e n d e t i l V a r e r n e s Q v a n t i t e t h a r f u n d e t S te d i K læ d e 

e r n æ s te n 2 0 0 ,0 0 0 A le n s to r r e e n d i 1 8 1 2 .

f a b r i k a ti o n e n , h v i s P r o d u c t i o n

M e d H e n s y n t i l N o r g e f l a t h e r ik k u n t i l f o i e s :
ad S .

16 4 .

U d f ø r s le n f r a N o r g e i

1842 —

1813.

F is t, t s r o g r o g e t , S k p d .

74677 —

7 i760.

K lip f is t, S k p d
S ild , T d r
R ogn
—

S.

194.

do

T o ld in tra d e rn e h a v e
g e t d e t i B u d g e te t

S p d lr.

og

4 7 -2 4 0 —

45331

607900 —

408900.

.3 3 5 4 7 —

18852.

i 3 A a r,
b e reg n e d e

a lt s a a

u d g jo rt

1842— 45,

o v e r s te 

m ed

658000

M i l l.

S p d lr.

B e lo b

c irc a

2

a a rlig t.
—

S . 200.

A n t a l l e t a f d e i N o r g e h je m m e h ø r e n d e F a r t s i e r u d 

g j o r d e i A a r e t 1 8 4 2 3 2 4 2 S i k r , a f 1 1 2 3 1 7 C m l s ts .

D ræ g tig h e d m e d e n B e s æ tn in g a f 1 5 5 6 2 M a n d .
—

S.

»

D e r in d - o g u d k la r c r e d e s v e d n o r s k e T o l d s t e d e r i

1 8 4 2 — 1 4 6 1 6 S k ib e a f5 7 9 4 5 0 C m lft. D rc e g th d .

h v o ra f n o rsk e:

1843

— 14048

„

-

184*2

— 8427

»

-

1843

— 8170

«

-

582300

—

—

—

—

408400
417400

-■ .o?.

- tz-.

■ .?

r

- -

*.

ü ;/• r.iri-i/. ./•

■

;

flttif trr i tzrm rø..| tr

■

-•

■
- ' 7

1

l

twt rhTi •

--

i

v.V;
v - .

....

sr'Mrvci

■

rrlf E:e?M

i
, . j

j

?
t;r>

.

; il: • •• ....

