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Forord
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Soet jeg overgiver dette Vcerk til Offentligheden, troer
jeg ikke at feile ved at antage, at de deri afhandlede
Spsrgsmaal ere af en saadan Natur, at de med Nette
kunne gjore Krav paa almeen Interesse; men Gjen-

ftandenes Vigtighed maa gjsre Folelsen af det Mangel
fulde i Behandlingen end mere levende og vcekke Dnflct

om at sætte Læseren paa det Standpunct, hvorfra jeg
vilde, at han stulde bevomme dette Arbeide.
Ved Understottelse af det Offentlige har jeg vceret

sat istand til at tilbringe den ftorfte Deel af det sidftafvigte Aar i Udlandet.

Erkjendelsen af at have op-

naaet et stort Gode vcekker Taknemlighed mod Giveren

og Attraa efter at gjsre Regnflab for -Gavens Anven-

delse; saa og hos mig.

Jeg forsegte derfor efter min

IV

Hjemkomst at udarbeide en -Beretning om hvad jeg
havde seet og dsmt derom. Men ligesaa lcererigt dette
maatte vcere for mig selv, ligesaa snart blev- det mig
imidlertid under Arbeidet klart, at jeg ad denne Vei
vanskeligt vilde for Andre kunne frembringe Noget mere
end Brudstykker og Antydninger af hvad der langt bedre
og fuldstændigere findes udviklet andetsteds. Ligesom min
Tanke under mine Studier i Udlandet havde vcerethenvendte
paa Fædrelandes saaledes troede jeg derimod at komme
Maalet nærmere ved at lade den Hovedanskuelse, som i
den Retnings hvori jeg specielt 'havde arbeidet, havde
udviklet sig hos mig ved mine Iagttagelser udenfor
Danmark, afprcege sig i en Fremstilling af dette Lands
Forhold. Betydningen af i politisk, commerciel og
industriel Henseende at vcere Medlem af et stort Sam
fund havde stcerkt grebet mig, og den Indflydelse, som
et ftort frit Handelsmarked har paa Handel og Indu
strie og paa Folkenes hele materielle Udvikling synes
mig saa klar og vigtig og ligesaa lidet erkjendt i Ind
landet som Muligheden af, selv uden en politisk Udvidelse
af Landets Gebet, at gjore dette ftort i commerciel og
industriel Henseende ved Afslutning af Handels- og
Toldforbund, og saaledes i det Mindste i een vigtig
Retning at opnaae den Betydenhed, som virker op
livende og styrkende paa Folket og giver det den Selv
tillid, som er Betingelse for dets Existents og Udvikling.
Ingen har endnu, saavidt mig bekjmdt, forsogt at be-
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svare de her opkastede Spsrgsmaal med nogenlunde
Fulvstcendighed, og Vieblikket, da de vinde mere og
mere Vigtighed, synes netop at vcere forhaanden. Om
det foreliggende Forsog end er mangelfuldt, saa vil det
dog maaskee bidrage til at fremkalde en Discussion af
denne saa vigtige Sag og derved opfylde sit Formaal.
Uagtet Udgivelsen af det ftatiftiske Tabelvcerk i de
sidste Aar har leveret ypperligt Material til en Under
søgelse som den herværende, saa fattes dog endnu meget
•—. navnligt Tabeller, over Jndferse! af fremmede Va
rer til Kongeriget — som er nsdvendigt for at komme
til aldeles sikkre Resultater, og jeg har havt meget faa
private Forarbejder at ftstte mig til. Ved Data, som
ere samlede fra forskellige Sider, har jeg maattet soge
at erstatte disse Savn, men Fremstillingen har derfor
ogsaa ofte erholdt en rapsodisk Characteer, som jeg forgjceves har sogt at betage den. Fsrst naar fulostcendige
statistiske Tabeller for en længere Aarrcekke foreligge, vil
det blive muligt ganske at overskue Udviklingen, det
Standpunct, vi indtage, og de Mangler, som endnu
ere at afhjelpe.

Jeg har her nærmest betragtet Danmark i Forhold
til de Sonden for liggende Lande. Er det lykkedes mig
at behandle Gjenstandene paa en nogenlunde værdig
Maade, da vil jeg i en folgende Deel ftrcebe at udvide
Betragtningen til de nordlige Nabostater.

VI

Jeg har troet at styloe et Regnffab for Anven
delsen af den mig givne Reiseunderstottelse;

hvorledes

dette er faldet ud vil Læseren afgjsre, men Enhver, der
kjender Vanskelighederne ved et Arbeide, som det fore
liggende,

vil — saa haaber jeg — bedomme det med

Skaansel.

Kjebenhavn i Mai 1843.
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Set er klart,

at den materielle og aandelige Udvikling ikkun
hvor Land-

kan staae paa et lavt Standpunct hos det Folk,
bruget endnu indskrænker sig til Qvægdrift.

relse begrændses der

ved Græsgangenes

Hjordernes Stør

større eller mindre

Rugdom og Udstrækning; der kan derfor kun leve faa Mennefler

paa et givet Rum, og de enkelte Stammer og Familier kunne
ikke have stadig Forbindelse med hinanden.

Boliger

gjor ogsaa,

Mangelen af faste

at de personlige Beqvemmelr'gheder og

Fordringerne paa disse ere ringe.

Selve Huusdyrenes Rogt

udfordrer ringe Kunstmidler og en ringe Grad af Udvikling for
at anskaffe og bruge de faa, som ere fornodne.

Udviklingen er allerede langt større der, hvor Qvægavlen
forener sig med den egentlige Dyrkning af Jorden.

da en Nødvendighed at tage faste Boliger,

Det bliver

Fordringerne paa

Beqvemmelighed og de forstjellige Livsfornodenheder stige, Sam
fundet

erholder større Stabilitet og udkræver en fuldstændig

Organisation; Jordens Dyrkning udfordrer alt flere og kunst-

mæssigere Redskaber,
bliver fornoden.

og Anvendelsen af en større Kunstflid

Men uagtet herved er gjort et betydeligt

Danmarks industrielle Forhold.
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Skridt fremad,

saa bliver Udviklingen dog ufuldstændig,

lcenge Arbejdsdelingen endnu er ufuldkommen,

saa-

saalænge Ager

dyrkningen nærmest kun er Middel til at forsyne Jordbrugeren

med Familie og dem, som benyttes til Jordens Dyrkning, med

Probereterne af denne.

Agerdyrkningen befinder sig da i Reglen

i enI hoist ufuldkommen Tilstand:

nyttes,

store Strækninger Land be

at bearber'deö,

tilstrækkeligt

uden

men

eller uden at

Productionskraften fornyes ved Gjodm'ng; Naturkræfterne yttre
deres Virkning, men uden tilstrækkeligt at understottes af Men-

nestenes Arbejde.
ernærer kun

et

Udbyttet af Jorden er derfor ikkun ringe og

lidet Antal Mennesier.

De enkelte Familier

leve endnu afsondrede fra hinanden i enkelte afsluttede Sam
fund

Det enkelte Individ, der stedse bevæger sig i den samme

r'ndflrcenkcde Omgivelse, sysselsat med en Befljæstigelse, der t
den uudviklede Tilstand, hvori den under den givne Forudsæt
ning befinder sig, ikke fordrer stor Aandsudvikling eller Aandsanstrængelse, kan ikke fole nogen kraftig Stræben efter Forbedring

af sin materielle eller aandelige Tilstand.
Denne Tilstand

kan

ikke

forbedres,

aabnes

forend der

Agerdyrkeren Udsigt til en let og rafl Afsætning af den Deel

af hans Producter,

som et udfordres til hans egen, Families

eller Medarbejderes Underhold,
let Lejlighed

saadanne Gjensiande,
meligheder

og forend der gives ham en

til for dette Overstud af Producter at erholde

og

storre

som kunne forflaffe ham storre Beqvem-

Nydelser.

Hans

Fordringer

Henseende ville da efterhaanden stige mere og mere,

r

denne

han vil

stedse anstrænge sig mere og mere for ved Tilvejebringelsen af
en storre Mængde Producter at skaffe sig flere og flere Midler

til at tilfredsstille sine stigende Fornødenheder.
ikke være istand til uden

ved

at anvende

Dette vil han

storre Flid paa sin

Jords Dyrkning, ved at optage hidtil udyrkede Jordstrækninger
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under Cultur, og Agerbruget vil saaledes udvikles til storre og
storre Fuldkommenhed.
En

saadan forøget Afsætning af Agerbrugets Producter

forudsætter nodvendigvris en anden talrig Klasse afMennefler,

som ikke sysselsætter sig med Agerbruget, men derimod consumerer det Overskud af Producter, som Jorddyrkerne frembringe,

og som producerer saadanne Gjenstande,
bytte

sig

hine

hvorved den kan til

og tilfredsstille Agerbrugernes For

Producter

dringer til storre Beqvemmelighed og forøgede Nydelser.

Denne

Classe af Statsborgere ere de Industrr'drivende (Haand-

værker, Fabrikanter, Manufacturr'ster rc.). Kun ved deres Jndflydelse kan.Agerdyrkningen udvikle sig til nogen betydelig Horde
ved den Efterspørgsel efter dens Producter, som de foranledige.
De

Jndustridrivendes

Levemaade

hele

og Virksomhed

deres Natur forfljellige fra Agerdyrkerens.

ere

i

Ved deres Bestjæf-

tigelse drages de til hinanden og leve i store Selskaber; ideligt

bringes de i Berøring mev Fremmede for at mdkjobe Consumtionsgjenstande og Raastoffer til deres Bedrift,

sætte deres færdige Varer.
at lære

at kjende

Uden

en

og for at af

livlig Anstrængelse for

nye Fremskridt t den

Industrigreen,

med

hvis Udøvelse de sysselsætte fig, for at kjende Handelens Gang
t Ind- og Udlandet, for at seire i den Veddekamp, som bestaaer
mellem de enkelte Jndustridrivende af samme Nation og mellem
de forskjellige Natroners,

Enhver Forsømmelse,

—

vil den Enkelte gaae tilgrunde.

ethvert Fejlgreb af den Industrierivende

med Hensyn til Udøvelsen af hans Bedrift straffes i Almmdelighed uled betydeligt Tab.

Virksomhed

lede

til

En saadan Paapassenhed og idelig

Kundskaber og Erfaringer,

en ikke ringe Udvikling og en Aandsanstrængelse,

som

bevirke

som ikke kan

være uden den gavnligste Indflydelse paa den materielle og intellectuelle Tilstand.

i*

Det kunde paastaaes, at det Anfsrte vel gjaldcr om den
store Fabrikherre eller den, der flal anordne og lede vigtigere

industrielle

Foretagender,

men

at derimod

Fabrikarbeidernes

Fcerdighed er ringere end Agerdyrkernes, idet hine under den i

Fabrikkerne

nu herflende Arbejdsdeling som oftest

indskrænkes

til at udfore en eller meget faa enkelte Operationer,

medens

disse t Reglen afvexlende udfore de forsijellr'ge ved Agerbruget

forekommende Arbejder;
rede er en

men det maa betænkes,

stor Vinding

at det alle-

for hele Summen as materiel

og

aandelig Udvikling hos et Folk, naar en saa talrig Classe som
Fabrikherrernes og deres, som anordne og lede industrielle Ar-

beider i et fabrikdrivende Land,. ikke er istand til at bestaae og
udfore dens Functioner, med mindre den er i Besiddelse af en
betydelig aandelig Udvikling.
Haandvcerksstand

Dernæst fordres af den

t Almindelighed,

selv

hele

af de simplere Arbej

en stor Færdighed, da der til de techniske Operationer,

dere,

fom ere Gjenstand for deres Virksomhed, i Reglen ikke benyttes
saa mange selvvirkende Masii'ner, som t de egentlige Fabrikker.
Endeligt bliver det et Spsrgsmaal,

om den forbausende Fær

dighed, som opnaaes af Fabrikarbeiderne t Udøvelsen af de faa
Operationer, hvormed de ere sysselsatte i Fabrikkerne, ikke kan
sættes ved Siden af eller over den Færdighed, som opnaaes af
Markarbejderne, og som vel strækker sig til flere Operationer,
men i enhver af disse naaer en langt ringere Grad.

Hvorledes Industrien virker til at vække og anspore Fol

kets Kræfter i Almindelighed fremgaaer ogsaa deraf, at Arbejderne
i de meget industrielle Lande 'have uanet en physist Arbeidsdyg-

tighed, som er aldeles ubekjendt i rene Agriculturftater, og ud
fore alle Forretninger ikke alene bedre
ogsaa
Lande.

i

langt kortere Tid,

og

kunstmæssigere men

end Arbeiderne

t

de

sidstnævnte

Det er ikke alene med Hensyn til Udførelsen af tech-

m'sie Arbeider, at Arbeideren i Manufacturstaten langt overgaaer

AgriculturstatenS, men selv med Hensyn til alle til Landvæsenet

Naar man sammenligner hvad der i en

horende Forretninger.

given Tid kan udrettes af en engelfl, franfl, tydfl, danst o. s.v.
Arbeider,

saavel ved Arbejder, henhorende til Industrien, som

ved saadanne, som Agerbruget medfører, vil Sandheden heraf
Forst

noksom blive tydelig.

i

ret at erkjende Værdien af Tiden

Manufacturstaten

veed

man

og

dens rigtige Benyttelse;

forst der soger man paa alle Maader

at lette denne ved for

bedrede Befordringsanstalter: Dampskibe, gode Landeveje, Jern

baner o. s. v., hvorved de forfkjellige Dele af Landene og disse

selv indbyrdes

bringes hinanden nærmere,

og gjensidig Sam-

færdscl og Vexelvirkm'ng befordres.

Endstjondt Agerdyrkning (Qvægavl forbunden med Agerbrug)

i den mindre udviklede Tilstand, hvori den befinder sig uden Ind virkning af Industrien eller under Indflydelse af en kun lidet ud
viklet Industrie, ikke leder til stor aandelr'g Uddannelse, og den

Tilstand, hvori det Folk befinder sig, som udover den under saa
danne Forhold,

ikke

er stikket

til at befordre Videnflaber og

Kunster og den aandelige og materielle Udvikling i Almindelig

hed ; — kunne dog, selv i en saadan Agriculturftat, Videnflaber
og Kunster indtil en vis Grad udvikles ved Regjermgens Ind
flydelse, naar denne anvender en Deel af Statsindtægterne til

Anlæg og Underhold af videnskabelige Anstalter;

men dm hele

videnskabelige Udvikling bliver her nodvendr'gvü's

staaende som

Noget, der ei ifølge en indre Nødvendighed er udgaaet af Na
tionens hele Cultur og noie hænger sammen dermed, men sna

rere som noget Fremmed,

Classer af Samfundet,

der bliver

fra og uden ret levende Indvirkning

Folket.

ejendommeligt for visse

hvilke derved blive' ligesom afsondrede

paa den øvrige Deel af

Sandheden heraf vil vist erkjendes ikke alene ved at

betragte de Folk, hvis Agerdyrkning er aldeles uden Indflydelse
af Industrien,

men

selv

ved

at kaste Diet paa Folk,

hvis
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Agerdyrkning

af en i en ringe Grad udviklet

kun understøttes

Industrie i Indlandet.

Jeg troer,

at man i denne Henseende

kan anføre som Exempel vort eget Fædreland, hvor — maaskee
med Undtagelse af den seneste Tiv — al egentlig Dannelse var

Embedsstandens

udelukkende

Middelstanden i

Almindelighed

saae derfor,

Eiendom,

og

som en naturlig Folge heraf,

sondre sig fra al Omgang med
Dannelse,

medens

var raa

hvoraf him Stand var i Besiddelse,

turlig Folge af,

at Dannelsen ikke

Man

Embedsstanden af

de øvrige Stænder,

uden virksom Indflydelse paa de andre.

og

Borger-

udannet.

og

den

var saaledeS

Alt dette var en na

var udgaaet som et nød

vendigt Resultat af den materielle Tilstand,

eller

andre

med

Ord, fordi Folket altfor udelukkende var et Agriculturfolk,

og

at en udviklet Industrie ct siod ved Siden af Agerdyrkningen.

Anderledes maa dette nemlig forholde

sig i Manufacturstaten.

Der gives neppe nogen Jndustn'egreen,
drives med den Dygtighed,

der,

naar den

stal

som under Industriens nuværende

udviklede Tilstand og under den almindelige Concurrence er en
nødvendig Betingelse for ct heldigt Udfald, kan undvære Hjelp

af Mathematik,

Physik, Chemie o. s. v.

Næsten enhver nye

Opdagelse t disse Videnskaber medfører en Forandring i Fremgangsmaaderne i mange Industrigrene.

vil gaae frem med sin Tid,

Den Fabrikant,

som

maa derfor fole Nødvendigheden

af at gjore sig bekjendt med hine Videnstaber.

Ved Foredrag,

Skrifter og Underviisning soger Videnftabsmanden at udbrede

Kundsiab dertil blandt Middelclassen og kommer derved i levende
Forbindelse

og

Vexelvirkm'ng med

denne.

strækker sig ogsaa'tr'l Agerdyrkningen;

Virkningen

de Kundflaber

og

heraf

den

Dannelse, som udbredes i en vis Deel af Middelclassen, bliver
ikke uden Indflydelse paa den anden.

Saaledes indvirke Agri-

cultur og Industrie paa hinanden, hæve gjensidigt hinanden til
større og større Fuldkommenhed, fremme derved Folkenes mate-
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rielle Velværen og bidrage til dereö aandelige Udvikling.

In«

dustrien er, om end ikke en nødvendig Betingelse for Tilværelsen

af en hoi Cultur og Uddannelse hoS enkelte Individuer eller
endog hele Classer af Folket, dog en saadan for en almindelig

blandt Folket udbredt Dannelse.
gavnlige

Det bliver imidlertid et Sporgsmaal om denne

Indflydelse ikke ligesaavel kan udoves af en fremmed Industrie,

hvis Producter

gives

fri Adgang til det indenlandske Marked,

som af en national Industrie selv.

Selv forudsat,

at Land

manden i Udlandet altid finder Kjobere af Overskudet af Ager
dyrkningens Producter, blive dog hans Indtægter formindflede

da

ved Transportomkostningerne,

sjeldent yaa Grund af

han

Concurrence mellem de mange agerdyrkende Nationer kan erholde

disse erstattede ved en hoiere Priis paa"' sine Producter. Mange

af de Gjenstande, som, hvis en sikker og nær Afsætning hgvdes,
med

storft Fordeel kunde

produceres

ved Jordens Dyrkning,

kunne ikke taale nogen -lang Transport,
fældet med Frugt,

o. s. v.

Gronsager,

Ho,

hvilket f. Ex. er TilStraa, Fjederkreaturer

Hvor en saadan Afsætning ikke er sikkret,

bliver det

derfor ikke muligt altid at anvende Jorden til den efter sammes
Beskaffenhed fordeelagtigste Cultur,

sig til Dyrkning af Producter,

men

man maa indskrænke

der taale længere Opbevaring

og Transport, om end denne ikke absolut er den naturligste og
fordeelagtigste.

ning

Den Indflydelse, som en sikker og nær Afsæt

af de forskjellige Agerdyrkningens Producter udover paa

Jordens Værdi,

der,

viser sig tydeligt ved store og folkerige Slæ

t hvis Nærhed Jorderne stige betydeligt i Værdi,

en Folge

af hine Forhold,

og

oste naae dobbelt,

som

ja indtil

tidobbelt og hoiere Værdi end i deres Bestaffenhed ligesaa gode,
men

under mindre fordeelagtige

Indflydelse udbreder sig
Transportvæsenet

vel

forbedres,

Forhold

stedse

mere

beliggende.
og

men Slædernes

mere,

Denne
jo

mere

Mængde

eller
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Størrelse kan

dog,

navnligt i den

aldrig blive saa betydelige,

rene agerdyrkende Stat,

at de Landstrækninger,

paa hvilke

de udøve denne Art af velgjorende Virkning til at forhsie Jor
dernes Værdi,

kunne blive

af nogen betydelig Udstrækning t

Forhold til de Dele af Landet, som maae savne denne Jndfly-

Denne kan derimod erholde en ganfle anden Udbredelse

delse.

i de Stater,

som have

et udviklet Jndustrivæsen;

der

ere t

Reglen S tæd erne tilstede i en langt større Mængde og Udstrækning
end t Agriculturstater, og desuden findes overalt paa Landet Fa
milier, der ikke selv drive Agerbruget, men ere sysselsatte med

industrielle Arbejder og derfor virke i de omhandlede Henseender
paa Agerbruget paa samme Maade som Stæderne.

Kun i den Stat,

ved Siden

hvor

et udviklet Jndustrievæsen staaer

af Agerdyrkningen,

opstaaer

en

sikker

og

stadig

Kun der er Afsætningen

Efterspørgsel efter dennes Producler.

det ene Aar omtrent som det andet og skeer stadigt til Priser,

som efter Landets Bestaffenhed og Forholdene maae ansees for
passende.

Den fremmede Handel og Afsætning til Udlandet

kan ingenlunde give Erstatning for Mangel deraf i Indlandet;

thi den er usikker og afhængig af fremmede Nationers Handels
love,

af Handelscriser,

af Krig,

Fred o. s. v.

Et saadant

Land, som er afhængigt af andre med Hensyn til Afsætningen
af sine Agn'culturproducter, kan ikke selv bestemme ved fin egen

Udvikling, hvormeget det vil producere, men maa afvente, hvor-

meget

andre

ville

afkjobe

det.

Den

overflødige Befolkning

finder ingen tilstrækkelig Sysselsættelse og bevirker leten for stor

Deling af Grundeiendommene,

og derved et mindre reelt Ud

bytte deraf, eller den maa udvandre.
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l(t« Eaxitek.
Om Produetionen af Agrieulturprodueter
i dens Forhold til Corrfurntionen.

Idet jeg her behandler et Sporgsmaal, som er af fortrinlig

practisi Vigtighed for Danmark, synes det ikke at være upas
sende noget notere at betragte Forholdene med Hensyn til Productionen og Afsætningen

Producter i

af de

vigtigste

af Agerdyrkningens

som

af Betydenhed

europæiske Lande,

de

denne Henseende.

ere

i

Det vil af denne Fremstilling forhaabentligt

tydeligere fremlyse, hvilke Udsigter til Afsætning af Agerbrugets
Producter i Udlandet, der i Fremtiden ere for de Stater, som

fortrmsvns have Overflud af disse til Udforsel.
I det forløbne Aarhundrede havde det nordlige Europas

kornudforende Lande

en

sikker Afsætningskilde

for dereS over

Portugal og

flere Lande ved

flødige Producter til Spanien,

Middelhavet.

De førstnævnte tvende Lande sattes ved de fra

deres rige oversøiske Provmdser dem tilsiydende Rigdomme, der
havde foranlediget deres egen Agerdyrknings Undergang, istand

til at betale hine Nordens Producter,

og de sidstnævnte vare

dengang nødsagede til fra de rigere nordlige Kornlande at soge
de for dem nødvendige Kornforraad, da de dengang ikke havde

det nærmere rige Forraadskammer,

det sydlige Rusland.

som nu er aabnet dem i

Denne Kornhandel

fortes

dengang

for
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en stor Deel over Holland som Mellemhandler. Til egen For
syning behøvede dette Land en betydelig Tilforsel, der dannede
sig derfor paa dets Handelspladse under en fri Handel et be
tydeligt Marked for hine Artikler, og betydelige Forraad samle
des, hvorved man blev istand til under heldige Conjuncturer
ogsaa at udfore til Fremmede. Den franste Revolutions Krige
og Continentalsystemet forstyrrede og tildeels tilintetgjorte denne
Handel. De tidligere Kjobere i Spanien, Portugal og andre
Lande ved Middelhavet, — de forste paa Grund af Tabet af de
rige Colonier og derved af Midlerne til at kjobe, og de sidste tildeels
af den ovenfor omtalte Aarsag—, vare et mere saadanne. Un
der Foreningen mellem Holland og Belgien bevirkede dette sidste
Land Overgangen til et nyt System, ifolge hvilket man ved hor
Indførselstold sogte at fremme Productionen t Indlandet, og den
forhen ubetydelige Indførselstold forhøjedes. Ved at vedblive
med dette System saavelsom ved de ovenmeldte Omstændigheder
og Handelens hele forandrede Gang mistede Holland efterhaanden him fordeelagtige Mellemhandel, ligesom det nordlige Eu
ropa havde tabt him Afsætningskilde for sine overflødige Landvæsensproducter. Her maa ogsaa, forsaavidt Danmark vedkommer, væsentlig tages i Betragtning, at Forsyningen af en ftor
Deel af Norge udelukkende var forbeholdt Danmark (Korn
loven I6de Septbr. 1735 — kun en kort Tid hævet under
det strucnseeske Mim'sten'um), og at denne Deel af Norge alene
til sin Forsyning krævede en større Mængde Korn, end Danmark
var istand til at undvære
*).
Det nordlige Europa fandt r'midlertr'g længe en betydelig Afsætning ved de langvarige Krige i
Slutningen af forrige og i Begyndelsen af dette Aarhundrede;
den deraf folgende betydelige Consumtion af de store Hære og
*) Martfeldt: Om Kornhandelen.

og Statshuusholdning S. 400.

Nathanson: Danmarks National-
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Agerdyrkningens Forstyrrelse i de Lande,

Skueplads,

forskaffede Landbrugets

vare

som

Krigens

Producter Afsætning,

og

som en-Folge deraf stege Landerendommene t Priis; især sinde
disse Betragtninger

paa

Anvendelse

Dog

Danmark.

havde

dette Land ved Slutningen af forrige og Begyndelsen af dette

Aarhundrede kun

til Udforsel et Qvantum af circa 600000

Tdr. Korn
).
*

Disse Forhold forandredes, da endeligt Freden

vendte tilbage,

men denne yttrede ikke

sin

Virkning

til

at

nedtrykke

Grund af den t Aaret 1816 i
trufne Misvæ^t.

Priserne,

de

i

ftrax

forste Aar

fornemmeligt

paa

en stor Deel af Europa ind

Da imiolertid de folgende 10 Aar vare sær

deles frugtbare, da Industrien i de kornrige Lande i det nord

lige Europa — navnligt i Tydstland — deels paa Grund af
den da

herskende

forstyrrede Handels- og Jndustriclovgivmng,

deels. paa Grund af de

store Varemasser,

aarene

t England,

vare

opsamlede

som under Krigs-

hvormed

Continentet nu

oversvommedcs, og som afsattes tildeels til utrolige billige Pri

ser — var lidet udviklet, og altsaa Antallet af de Consumenter,

som ikke deeltoge selv t Productioncn af Agerdyrkningens Pro
ducter,

forh old s vris ikke var stort, saa at Overskudet af disse,

som sogte et Marked t Udlandet,

maatte blive betydeligt, —

saa sank Priserne paa hine Producter til et særdeles lavt Standpunct.

Landeiendommenes Værdi forringedes, og mange Land-

mcend,

som havde mdkjobt Ejendomme i en tidligere heldigere

Periode, forarmedes.

Tilstanden i de rene agerdyrkeude Sta-

ter var hoist betænkelig.

Denne Periode kan vistnok anvendes

som en vigtig Lærdom for dem, som ville bygge Landenes ma

terielle Velstand paa Agerdyrkningen

og den usikkre Afsætning

til Udlandet af Overskudet af de Producter,
Kom

end

disse Forhold

uventede

som

for Mange,

den leverer.

saa

kan kun

*) Nathanson: Danmarks National og Statshuusholdning. S 599,
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o v e ro rd e n tlig e O m stæ n d ig h e d er

o g ikke
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i
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en D e e l a f E u ro p a ,

o g sa a fo r en D e e l V in te r 

sæ d e n , h v o rv e d d e r fre m b rag te s en k o rt S tig e n a f F ru g tp rise rn e .

M e n d isse o v e ro rd e n tlig e F o rh o ld m a a tte o g sa a ester N a tu re n s

O rd e n

fo ra n d re s ig ,

hvad

der

in d tra f u n d e r d e

o g sa a

4

I 1 8 3 4 e r isæ r m æ rk elig d en

fru g tb a re A a r 1 8 3 2 til 1 8 3 5 .
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H e n sy n
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S p o rg s m a a l k o rtelig v il b e tra g te d e v ig tig ste L a n d e ,

v il je g

b e g y n d e fra D sten o g fo rst k aste B lik k e t p a a :
R u s la n d .

D e tte h o rer
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.......
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—
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—
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—
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i uformaket 6,856886 hectol. å 57,982000 francs
)
/ formalet
...... 2,645000 — Ä

/
1839

( uformalet 9,971081
( formalet

—

98,715000 —
4,153000 —

( uformalet

—

51,832000 —

2,960191

4,274000 —

] formalet
Medens Udforslen

af formalede Kornvarer

har

været

i

Fremgang og som det synes temmelig regelmæssigt, bemærkes i

Udforsten af uformalede Kornvarer en betydelig Vaklen.

1839

er kun udfort 1,694808 hectolitres mere end i 1830, i hvilket
Aar Udforslen

var

storre

end

i

alle folgende Aar indtil det

forstnævn-te, hvilket let forklares af de foregaaende almindelige
Bemærkninger om Kornhandelen;

men

1840

i

7,010890 hectol. mindre end i 1839*).

handel

deler

var den atter

Ten russiske Korn-

altsaa denne Handelsgreens almindelige Skjæbne

at være underkastet flere Uligheder end de skeste andre,

Rusland fremtræde endnu særegne Forhold,

som gjore

men i

denne

Vaklen endnu betydeligere end i mange andre kornudforende Lande.

Hiin Stat bestaaer nemlig

af et stort sammenhængende Fast

land, der for forfte Delen er frugtbart og vel skikket til Korn-

avl, men uden forholdsvus betydelige Kyststrækninger; og Korn
er

en voluminös Handelsartikel,

transport.

som

ikke tagler lang Land-

Naar Priserne stige, kunne der skee betydelige Til-

forfler fra det Indre til Sostæderne, men synke Priserne under
et vist Punct, maae disse Tilforster aftage, og Landet decltager

da

kun

for

endeel med fine faa Kyststrækningers Producter i

den europæiske Kornhandel.

I denne Henseende maa imidlertid det sydlige Rusland,

') En Formindskelse, som ingenlunde hidrører alene fra Høstens ringe
Udfald i Rusland i 1839, men

ogsaa og fornemmelig fra en for

mindsket Efterspørgsels i det øvrige Europa i Begyndelsen af 1840.
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der har sin Afsætning fra Havnene ved det sorte Hav, navnRgt fra Odessa, Berdiaufl, Taganrok o. fl., adflilles fra
den nordligere Deel, hvorfra Udskibningen steer fra Vstersoens og det hvide Havs Havne. Af betydeligt Omfang og
stor Frugtbarhed ere de russiske Kyststrækninger om det sorte
Hav, og tildeels af samme Bestaffenhed ere de længer ind i
Landet liggende Provindser. Ingen stor Stadbefolkning, ingen
industriel ArbeidsclaSse, som kan consumere t Indlandet
Oversiudet af Landbrugets Producter, findes her. Mangelen
af seilbare Floder og ufuldkomne Veie gjore vel tildeels LandtranSportcn vansielig, men den særegne her bestaaende Indret
ning, at der langs Landeveiene henligge Jordstrækninger til
almindelig Græsning, paa hvilke Lastdyrene under Reisen kunne
næres, gjor alligevel Transporten fra Steder, temmeligt langt
inde i Landet, til Sokysten mulig. Grundeiendommene ere bil
lige, Productionsomkostmngerne ringe og Jorderne frugtbare;
intet Under derfor, at hine Lande kunne levere Overskud af
Korn til Udforsel. Vi see derfor ogsaa denne at være temme
lig betydelig; saaledes udfortes alene fra Odessa (det vigtigste
Udstibm'ngssted) *):
1824 — 561465 Tschetwert Hvede
1825 — 712478
1826 — 804765
1827 — 1,200826
1828 —
28860
1829 — 517983
1830 — 1,215189
1831 — 487382
1838 — 991061
*) O sia nd er:

Handelswerkehr

der Wölker, I. S. 35.

Jndustri-Tidende 1841 og 42.

Handels- og

1 Tschetwert ----- 1,5 dansk Td.
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1839 — 1,210232 Tschetwert Hvede
1840 —

789007

1841 —

720872

af de andre Sædarter derimod ikke betydeligt; saaledes kun
1838 — 179394 Tschetwert
1839 — 200732;

1839 udfortes fra Odessa Korn for 35,249000 francs, hvoraf
gik til England

Toskana

for 10,903000 francs
— 10,537000

—

Sardinien —

4,259000

—

—

2,819000

—

Frankrig

—

3,547000

—

Dsterrig

—

1,574000

-*).

Tyrkiet

1840 udfortes

fra Odessa for 23,454000 francs, hvoraf

gir til England

for

6,905000 francs.

Frankrig

—

4,443000

—

Toskana

—

4,418000

—

Sardinien —

3,016000

—
—
__

Tyrkiet

—

2,505000

Dsterrig

—

1,974000

Kun tyndt ere hine Lande befolkede, og Agerdyrkningen et
meget udviklet.

Ved en stigende Befolkning og en forbedret

Cultur ville udentvivl langt storre Qvantiteter Korn kunne pro
duceres ) men om end en stigende Folkemængde, folkerigere Stæder og en udviklet Industrie ville foranledige en langt storre
Consumtion i Indlandet, saa er det dog ikke rimeligt, at hine

Lande nogensinde ville gaae over fra at være kornudforende til

at blive korm'ndforende eller ville ophore at sende store Qvantiteter Korn til Forsyning af de Lande ved Middelhavet, som
F*) Bull. d. ni. du commerce; avis divers Fevrier 1841.

**) Bull. d. m. du commerce; avis divers Janvr. 1842.
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maatte vedblive at behove Tilførsel, eller selv til de nordligere
Markeder.

Hvad

Vigtighed

Tilforsierne

til England allerede

have vundet vil sees af det Foregaaende.
Noget anderledes ere Forholdene i det Nordlige af Rus

land; men disse Dele hore efter deres Beliggenhed og Natur
til andre Handelsmarkeder og stulle blive

omhandlede nedenfor

i Forbindelse med de andre ved Dstersoen liggende Provindser.
Kyststrækningerne langs Donau, der med Lethed

kunne commum'cere med Havet og altsaa spille en Nolle i Korn
handelen, ere særdeles frugtbare og meget skikkede til Frembrin

gelse af Landbrugets Producter, men have som en Folge af en

despotisk Regiermg, odelæggende Krige, Mangel paa gode borgerlige Institutioner og en tynd Befolkning kun været siet dyrDe have derfor kun

kede.

førsel.

leveret

et ringe Overstud til Ud

Fra Galatz udfortes 1839 —
142,224

quilos

Korn.

107,733

—

)
*
Mais

fra Ibrailoff er udfort

68,180

quilos Korn.

27,240
De nævnte Kornarter

—
ere

Mars.

af en særdeles god Bestaffen-

hed, og kunne i denne Henseende fuldkomment sættes ved Si

den af dem fra Odessa; og Production vil sandspnligviis me
get kunne udvides.

Det europæiske Tyrkie er af Naturen saa rigt ud

styret, at det selv under de for Landets Udvikling hoist ugun
stige Forhold, hvorunder det befinder sig, dog i Almindelighed

har et om end kun ringe Overstud af Korn til Udforsel.

Un

der gunstigere Omstændigheder vilde Agerdyrkningen kunne drr-

*) Bull, du m. du com., avis divers , Octobre 1840. Moldavie p. 4.
1 tjuilo = : 3,05 dsk. Tdr.
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ves til en langt hoiere Fuldkommenhed, og om endog ved en
mere udviklet Industri Antallet af Consumenterne i Indlandet

siulde betydeligt stige, og de fordeelagtige naturlige Forhold af
Landbrugerne siulde benyttes fortrinsvns til Production afandre Landprvductere end Korn (Vrin, Olie o, s. v.), saa er

det dog ikke sandsynligt, at Tyrkiet nogensinde vil behove nogen
Selv om dette alligevel skulde blive

betydelig Korntilforsel.

Tilfældet, vil Forsyningen lettest kunne skee fra de sydlige russisie Provin-ser og blive uden væsentlig Indflydelse

paa de

nordlige kornproducerende europær'ste Lande.
Disse Betragtninger kunne for storfte Delen ogsaa finde

Anvendelse paa de herlige Lande,

som hore til det nuværende

Vel behove enkelte af disse nu en Til-

asiatiske Tyrkie.

forsel, navnligt de syriske Kystlande; saaledes er alene til Aleppo

i 1839

indfort

formalede

og uformalede Kornvarer til en

men dcels ere disse Tilforsler

Værdi af 1,187,000 Francs *
);

ubetydelige, deels ville de for største Delen forsvinde ved en

bedre Cultur af hine Lande, og t ethvert Tilfælde ville de blive
uden væsentlig Betydning for det nordlige Europa.

LEgyyten var som bekjendt t lang Tid Europas Korn
kammer.

Er end dets Production paa Grund

af en despotisk

Regjeringsform betydeligt sunken ned fra sin tidligere Horde,
saa horer LEgypten, og vil ester sin naturlige Beskaffenhed sand-

synltgviis altid vedblive
(Fra

Alexandrien udgik

at hore, til de kornudforcude Lande

Kornvarer for en Værdi af

1840

6,863,000 Francs. **
)
De øvrige

delhavet.
med

afrikanske

Kystlande

Endskjondt disse ofte behove

Korn, ere de dog selv

langs

Mid

Tilførsel af frem

nu under en flet Cultur efter

*) Bull, du m. du commerce, avis divers, Septbre 1840, Egyptc p. 8.
**) Bull, du m. du commerce, avis divers, Mars 1842, Egyptc p. 12.
Danmarks industrielle Forhold.
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en rüg Host istand til at udfore Korn.

Algeriet har vel efter

dets Besættelse af Franskmændene oftere behovet Tilforsel; men

dette er en Folge af den der herstende Urolighed og af de Offere, som Underholdningen af en betydelig Armee der udkræver.
Naar Roligheden vender tilbage,

og Landet udvikles under en

det sikkerligt

atter som forhen mdtræde t

god Bestyrelse, vil

Classen af de kornudforende, saa at disse heller ikke her kunne
vente sig noget stadigt Marked for Overstudet

af deres Pro

dukter.

Grækenland, de græske Der, Malta, de soniske
Der og Candia behove t

Reglen Tilforsel af Cerealeer fra

Udlandet; saaledes er i Aaret 1839 indfort til

Malta:

for

5,733,000 Francs,

hvoraf atter er udgaaet for 2,662,000 Francs *
),

Candia:

463,000

— **
)♦

—***
).

De soniske Der: 6,510,000

Deels skyldes dette vel en mindre god Cultur, men ogsaa Lan
denes Beskaffenhed, da de ere mindre flikkede til Kornavl og bedre
til Production af de saakaldte Sydfrugter.

Disse Lande ville

derfor sandsynltgvü's vedblive at indfore Korn,
res Tilførsel fra Rusland,

og erholde de

de osterrigsie Provindser o. s. v.,

men ikke fra Norden.

Italien.

De om de sidstnævnte Lande anførte Bemærk

ninger gielde ogsaa om Italien, siiondt t forskjellig Grad efter

den meget forfljellige Beflaffenhed af de Stater,
er deelt.

I Reglen ere de Tilførsler,

af Italien behove-r, meget ringe,

hvori Landet

som den sydlige Deel

og uagtet Forholdene t det

Hele gjore Culturen af andre Producter fordeelagtigere end af

*)Bull. du m. du com. (avis divers, janvier 1841.)
**)BulI. du m. du com. (avis divers, Fevrier 1841. art. Egypte.)
dn m. du com. (avis divers, Juillet 1841.)
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Korn, saa har dog Kongeriget begge Sicilierne ofte Overflud
til Udforsel.

I det romerske Gebeet staaer Agerdyrkningen paa

en maadelig Fod, Toflana er vel langt bedre dyrket, men dets
naturlige Beskaffenhed gror det »stikket til Kornavl; det behover
derfor stadig Tilførsel;

saaledes er til Rigets vigtigste Havn

Livorno indfort i 1839 for 27,880,000 Francs og udfort for

9,360,000 Francs
*).
De paa Fastlandet liggende Dele af Kongeriget Sar

dinien ere heller ikke istand til at forsyne sig selv med Korn,

men behove

fremmed Tilførsel; saaledes er til Rigets tvende

vigtigste Havne, Genua og Nizza, indfort:
1838 for 15,816,000 Francs
1839 — 18,628,000

—

medens der kun er udfort:

1838 for

6,005,000 Francs og

1839 —

5,591,000

Dsterrig.

— **
)

De til denne Stat horende Dele af Italien

ere særdeles frugtbare og

i det Hele vel dyrkede,

hvorfor de

ogsaa ere istand til at producere det til eget Forbrug fornodne
Korn, uagtet Folkemængden og Forbruget er stort, og Landbru

get leverer andre værdifulde Producter (Silke,

Vim,

Riis).

Kyststrækningerne langs det adriatiske Hav ere t det Hele ufrugtbare og behove en Tilførsel af Korn,

som

Delen modtage fra det Indre af Landet.

de dog for største
De Landstræknmger

af Tydsiland og Ungarn, som ligge Nord og Dst for Havnene

ved Triest og Fiume, ere frugtbare og

vel flikkede til Kornavl

og levere et ubetydelige Q-vantiteter til Udforsel, hvilke imid
lertid vilde kunne forsges

Havnene kunde lettes.

betydeligt,

Hine

Lande

dersom Transporten til

ville dog sandsyultgvr'is

*)BulL du m. du com. avis divers, Juillet 1840.
**)Bull. du m. du Commerce avis divers, Octbre 1840 og Juillet 1841.
Q*

20
komme til at spille en stedse

vigtigere

og vigtigere Rolle med

Hensyn til Forsyningen af de Lande ved Middelhavet,

som ri--

melt'gvn's stedse ville behove Tilførsel, skjondt det osterrigste Mo

narchie, betragtet som et samlet Hele,

under de

nærværende

Forho.d indforer mere Korn end det udfsrer.

Spanien og Portugal.
I tidligere Tider, da disse Lande droge store Rigdomme

fra deres vidtløftige Colonier, og i Tillid dertil lode Indlan
dets Agerdyrkning og Industrie forfalde, ydede de de kornudfo-

rende Lande et rügt Marked for Afsætningen af deres Producter,

Da

saalcdes som det allerede er omtalt ovenfor.

vare tabte,

og

Midlerne

til at indkjobe Udlandets Producter

for en stor Deel med disse,

hvilken Landenes

vilve vistnok Agerdyrkningen, for

Besiaffcnhed

t

snart have udviklet sig r'gien,
den til sin

overlade

Colonierue

det hele

hvis

naturlige

er

Regjeringen

Gang

og

vel

skikket

havde

turdet

saa

ikke

sogt,

ved

at indskrænke og forbyde Jndforflen af fremmed Korn, at sikkre
den mod Concurrencen og saaledes snarest befordre denö Frem-

stridt.

De nordostlige Provindser af Spanien ved det middel-

landste Hav behove nu under sædvanlige Forhold fremmed Hielp
og maa modtage denne fra de

sydlige Provindser,

forsaavivt

Fremmede et ad Snighandelens Veie kunne yde dem den.

De

sydlige. spanske Provindser producere en stor Mængde og for
trinlige Kornarter

Godhed)
ser.

(den

andalusiske Hvede

er beromt for sin

og forsyne for en stor Deel andre spanske Provind-

Disse Lande ere desuden fortrinligt flikkede

til Produc

tion as Viin, Olie og Sydfrugter, og om end denne Avl un
der bedre indre Forhold i Landet og en hensigtsmæssigere Lov

givning skulde tiltage, vil Kornavlen dog vist stedse give Over-

flud til Forsyning af andre Provindser.
Provindser

er

uagtet deres

Bestaffenhed for Kornavlen,

I de nordlige spanfle

bjergige og mindre fordeelagtige

denne forholdsviis bedre udviklet
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end i andre Dele af Spanien, og fra disse Provmdsers Sohavne flee

endog,

naar Kornpriserne

staac nogenlunde helt,

Udforsel af Korn, som rigtignok da for en Deel tilføres fra de
indre Provr'ndser, hvorfra Transporten paa Grund af Mange

len af stilbare Floder og gode Veie kun under saadanne Om
stændigheder kan lønne sig; saaledes er i 1839, da Kornpri-

serne stode hoit, udfort fra
Coruna

for 237,000

Francs.

Bilbao

— 120,000

—

—

Santander — 4,982,000

Gijon

— 250,000*) —

Skulde end Industrie, Bjergværksdrift og Avlen af andre

Landproducter end Korn betydeligt tiltage, og saaledes Antallet

af Consumenter i Indlandet vore, saa er det dog ikke rimeligt,
at Spanien vil komme til at mdtræde

i

Classen

af kornind-

forende Lande.
Portugal befinder sig med Hensyn til Kornhandelen omtrent under samme Forhold som Spanien.

Forbudet mod Korn-

indforsel har oftere i de mere befolkede Kyststrækninger

frem-

bragt Trang, medens Klager over Mangel paa Afsætning hortes fra de indre Provindser, hvorfta Transporterne af Mangel

paa gode Commumcationsmidler kun vanskeligt kan skee.
Uagtet Landets Beskaffenhed fortrinligt indbyder til Vim-

og Frugtavl, og uagtet de indre for enhver Udvikling ugunstige

Forhold, har Agerdyrkningen dog udviklet sig saaledes, at Lan
det selv under heldige Conjuncturer, naar Priserne stige,

har

udfort Korn, saaledes som f. Ex. i Aaret 1839, da portugisisk
Korn saaes paa Englands Markeder.

Vi have saaledes ved at gr'ennemgaae Landene ved Mid-delhavet feet, at flere af disse ere istand til selv at producere

) Bull, du m. du commerce avis divers, A o tit 1810, Mai 1811.
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de til det indre Consumo

fornødne Qvantiteter Korn,

at de

Tilførsler, som de andre behove, er ere betydelige, at de under
en videre Udvikling af Culturen sandsynligvns ikke ville blive
betydeligere,

da hine Lande ifølge deres Clima,

Jordbund og

Nationernes Character ere mindre flikkede til i fortrinlig Grad

at blive mdustridrivende end de nordligere, og endeligt, at de
Korntrlforsler, som ere og stedse ville blive fornødne paa en

kelte Steder, deels ville kunne skee
Middelhavet selv til andre,

og

visse

fra

deels

t

af Landene ved

fortrinlig Grad

fra

sidste

op

Landene omkring det sorte og asowsie Hav.

Disse

træde allerede som farlige Concurrenter for de

nordlige korn-

udforende Lande paa nordlige Kornmarkeder selv, saaledes skee
betydelige Indførsler derfra

til England.

Har' end

disse

i

de sidste Aar et naaet samme Størrelse som t 1839, (see oven
for), saa hidrører dette tildeels fra, at mange Handelshuse have
ladet sig afskrække ved de betydelige Tab, som foraarsagedes ved

Kornforsendelser, som i Begyndelsen af 1840 skete fra Odessa
og Taganrok i Tillid til, at Aaret 1839'6 hole Kornpriser skulde

blive staaende indtil henimod Hosten 1840.

Men hine Lande

vedblive at producere betydelige Masser af Korn og ville un

der enhver

heldig Conjunctur

optræde

med store Qvantiteter

paa Englands og andre Markeder, især naar Kornhandelen paa
de førstnævnte ved den vistnok nær forestaaende Regulering af
en fast Korntold i England gives mere Fasthed, saa at Forsen

delser fra saa fjerne Egne blive mindre precaire end under det
nuværende System.

Skeer der end under enkelte Omstændr'g-

heder nogle Forsendelser af Korn fra Norden til Middelhavets

Lande, saa maa dette snarere betragtes som Undtagelser, og et
tøm et Bevits for, at hine Lande her sinde et stadigt Marked

for dereö Landproducter.
Frankrig.

Et

saa

vidtudstrakt

Contmentalland

som

Frankrig, maa naturligviis være af en meget forffjellig Beskaf-
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fenhed.

Medens de sydlige Provmdser fortrmviis have samme

C-hareikter, som hine Lande omkring Middelhavet, der ere om
handlede, og Kornavl og Fædrift her et er meget udviklet, idet

Dyrkning af Vü'n, Olie o. s. v. indtager deres Plads, er t

den nordlige Deel af Landet disse Erhvervskilder drevne i langt
større Udstrækning.

Dette viser sig i hele Folkets Levemaade, og

medens Consumtionen af Korn,

Kartofler og Kjod

storre t de nordlige Provindser env i de sydligere,
disse langt mere Bim, Olie, Sydfrugter o. s. v.*).

er langt
fortæres i
Kystpro-

vmdserne langs Middelhavet kunne ikke selv producere fornødent

Korn.

De vestlige og nordlige Kystprovmdser ligesom det In

dre have t sædvanlige Aar et ringe Overskud til Udforsel.
Uagtet Agerdyrkningen er vidt udviklet i de nordlige Provindser langs Belgiens og Tydfllands Grændser, levere de dog ei

betydeligt Overflud til Udforsel, da her bestaaer en uddannet

Industrie, hvorved syttelsættes mange Consummter af Landbru

gets Producter.

Til de

Provindser,

som

i almindelige Aar

kunne forsyne andre, hore ogsaa flere af dem, fom ligge nær

Rigets ostlige Landgrændse fra Middelhavet til Rhinen.

Uag

tet saaledes enkelte Dele af Frankrig i Neglen have Overskud af
Korn at tilbyde til Udforsel,

og uagtet Agerdyrkningen i det

Hele staaer paa et temmeligt hoit Trin samt understøttes af
Landets naturlige Frugtbarhed,

saa er dog i Almindelighed

Indførslen storre end Udforflen, hvilket tildeels hidrører derfra

at Landet paa mange Steder er vel stikket til Dyrkning af alle
Arter af Handels-Planter andre end Korn, og at Industrien er

saa udviklet og sysselsætter en stor Deel af Folkemængden.

*)Cfr. de Beviser herfor, som ere leverede i archives statistiqnes de
la Fiance, publiées par le ministre de l’agricnlturc & du com
merce; Artikel „agriculture«. Det er ei fornødent for det her
omhandlede Diemed at anføre de iovrigt hoist interessante Data,
som indeholdes i det omtalte Værk.
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Fvr at beskytte sit Agerbrug har Frankrig antaget samme

System

som hidtil i en

af Love
*),

Række af Aar er fulgt i

England, nemlig en Gradationstold, som voxer i Størrelse paa

samme Tid, som Middelpn'serne synke.

Indtil 1832 varJnd-

forsten aldeles forbuden, naar Priserne sank under den laveste
Normalsats, men fra hunt Aar (Lov af 15 April 1832) blev

dette Udførselsforbud

hævet,

og

Indførslen

tilladt til enhver

Tid mod at Tolden for hver Franc, Prisen synker

under den

Det

vilde fore

laveste Normalsats, forhores med

Franc.

for langt her at undersøge den Indflydelse, som en saadan Gradationstold udover paa det Land selv, hvorfor den gielder, og

hvorvidt den i det Hele er hensigtsmæssig

eller ikke; men aa-

benbart er det, at dette System maa frembringe en endnu større

Vaklen i den efter sin

Natur

allerede usikkre Kornhandel, og

at den derved befordrede betydelige Stigen og Synkcn af Pri

serne ikke kan være uden siadelig Indflydelse paa den rolige og
stadige Udvikling

af de

kornudforende Landes materielle Vel.

Frankrigs Trang til fremmed Tilførsel vil kunne

oversees

af

nedenstaaende Tabel
).
**

*) Bed Love af 1819- 20 og 21 bleve Departementerne

med Hensyn

til Nærheden af Havet deelte i 4 Klasser, og for hver af disse bleve

bestemte Normalpriser for Hveden, hvorefter Gradationstolden fluide
fastsættes.

Naar Prisen steg over hoieste Normalsats var Tolden Is

Franc pr. hectolitre; og naar den sank under den laveste, var Jnd-

sørslen forbuden.

Først ved Loven af I5de April 1832 blev det og-

saa tilladt, naar Prisen stod

under

denne Sats, at indføre Korn.

**)Tableau décennal du commerce de la France avec ses colonies
et les puissances étrangéres pendant les années 1827 å 1836, publié par l’ailrninistration des douanes; tableau général du com
merce etc. pendant Fannce 1839; og tableau général du com
merce etc. pendant l’annéc 1840. 1 hccto. — 0,719 dsk Tdr.;
1 Kilogramme — 28. dsk. V.
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E

Den stedse tiltagende Udførsel af formalede
hentyder

paa

en lykkelig

Udvikling

største Delen Dampmøller), som arbejde
fjernere Egne.

En

stor

Deel

Kornvarer

af de ftørre Moller (for
for

Forsendelser

til

af disse Forsendelser flee fra

Marseille og andre Havne ved Middelhavet, og saavel de der-
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til fornødne Indførsler af uformalede Kornvarer,

som de,

der

ofte udkræves til Forsyning af de sydlige lidet kornproducerende
Provindser, flee for en stor Deel fra Kornlandene omkring det
sorte og asowfle Hav.
Endstjondt saaledes Frankrig i Reglen horer til de korn-

saa er dets Behov af fremmed Korn dog

Lndforende Lande,

under almindelige Omstændigheder ikke stort;

Forsyningen fleer

tildeels fra andre Lande end de nordlige Kornlande,

og Han

delen er underkastet alle de fordærvelige Chancer, som frembrin

ges af det fulgte Toldsystem, hvilket det ikke er rimeligt, at man

vil see sig istand til saa snart at forandre under denhaardnakkede Modstand,

som gjores mod alle Forbedringer i den indu

strielle Lovgivning.

Belgien er et Land, som i det Hele er herligt udstyret

af Naturen,

og

hvor

Agerdyrkningen under den Indflydelse,

som talrige vel befolkede Slæder,

en talrig industriel Classe,

som staffer Landmanden en sikker og hurtig Afsætning paa hans
Producter, gode Communicatt'onsmidler, og en stræbsom og siit-

tig Arbeidsclasse udove, har udviklet sig til en saadan Grad
af Fuldkommenhed,

Lande.

at det

staaer

som et Monster for andre

Man stulde derfor antage, at dette Land maatte have

en i Forhold til dets Størrelse betydelig Kornudforsel,
dette er imidlertid ikke Tilfældet;

men

thi deels have Landmændene

for en stor Deel lagt sig efter Avling af Handelsplanter (især
Hor) *
),

hvis Production lønner sig bedre end Kornavl, deels

har Landet en stærkt udviklet Industrie, som sysselsætter en tal-

*) Udførslen her været:

1836 — 7,087000 Kilogr.
1837 — 7,633000 —
1838 — 12,786000 —
Essai sur la statistique de la Belgique par Henstilling.
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rig C lasse, der i In d lan d et consum erer en stor D eel af O v erB elgien optræ der af de an 

fludet af A gerbrugets P ro d ucter.

førte

G ru n d e

p aa

ikke

de større

K ornm arker som C oncurrent

for de kornudforende L ande, m en det behøver dog i N eglen ikke

selv

betydelig

T ilførsel

og

tjener

altsaa ei til at foroge E f-

sporgslen.

D e Q v an titeter af K ornvarer, som ere ind- og udforte af
B elg ien , sees af nedenstaaende T ab el. * **)
)
Mere indført end udført:

Udført:

Indfort:

1 0 ,4 2 1 0 0 0 K lg.

2 7 ,3 2 1 0 0 0 K lg.

1 8 3 7 : 4 6 ,5 8 6 0 0 0 —

1 4 ,6 3 8 0 0 0 —

3 1 ,9 4 8 0 0 0 —

1 8 3 8 : 6 3 ,0 42 0 0 0

2 5 ,2 1 1 0 0 0 —

3 7 ,8 3 1 0 0 0 —

1 8 3 6 : 3 7 ,7 4 2 0 0 0 K lg.

—

D et er dog isæ r B y g og H av re,

T ilforsel.

In d - og

U dforflen

h v o raf B elg ien behøver

af H vede og R u g i de 3 A ar

h ar v æ ret:
1836:

1 0 ,1 6 3 0 0 6 K lg.

+

1,3850-00 K lg.

1837:

9 ,6 3 7 0 0 0 —

1 1 ,3 09 0 0 0 —

—

1 ,6 7 2 0 0 0 —

1838:

1 7 ,1 69 0 0 0 —

12088 —

+

5 ,0 8 1 0 0 0 —

H o lla n d .

8 ,7 7 8 0 0 0 K lg,

D ette L and bestaaer deels afM arfljord , som

bedre egner sig for

Q v æ g av l end for K o rn av l,

lidet frugtbare sandige S træ k n in g er.
ikke istand til selv

og deels

af

D et er derfor i R eglen

at producere det for den indenlandste C on-

sum tion fornødne Q v an tu m K o rn ,

isæ r da L andm æ ndene til-

deels have storre F ordeel ved D yrkning af H an d elsp lan ter (T o 

bak, K rapp etc.) end ved *
)K o rn av l.

D et er allerede ovenfor

*) E ssai su r la statisq ue générale de la

B elgique par H eu sch lin g ,

p u b lis p ar V an d enn aelen . B ruxelles 1841.

**) Efter officielle Efterretninger ere Jfan 662,883 saakaldte Bunders
anvendte til Kornavl, medens fast det dobbelte Antal eller 1,243000
Bunders er offret til anden Cultur.

(John Bowrings Bericht über

den deutschen Zollverein an Lord Palmerston, den tydfke Oversættelse, S. 93).
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o m ta lt,

h v o r le d e s

d re v

v ig t ig

en

en

s to r

D e e l m is te d e

paa

ved

try k k e d e

lo c o

e it .

b e ta le

a t te r

1835

s ig e r ,

h o le

A f g if t e r .

e fte r

sam m e

la v e r e

D enne

P r in c ip
den

end

B y rd e

fo r

t i l s in

egen

et Land,

(

m e r e in d f. —

in d fø r t e s
u d fø rte s

d e tte

S k rift

d e r s ø g e ls e ,

m en

H e e lt m e d

H ensyn

her

Jndla g d e

de

af

A fg ift e r

h o re

John

fo m

m en

k o r r T id ,

en

B o w r in g

et

h v o rfo r

in d s e e ,

O p h æ v e ls e n

E f te r

fo r

F o lk

s ta l

hæ ver

G r a d a t io n s t o ld ,

a n la g t

en

er

og

fr a n s te

behøver

og

som

det

i

er

en

T ilf ø r s e l

fr e m m e d

B e s k y tte ls e

denne

A g e rb ru g

ansat

m en

H a n d e le n

kan

ansees

H o f la n d .

1 9 ,4 7 6 6 0 0 f r a n c s .

1 5 ,1 6 3 0 0 0
8 ,5 8 7 0 0 0

—
—

Raar

a t s ta n d s e

af

a a b e n b a rt

at

den

3 2 ,8 1 7 6 0 0 fra n c s
1 3 ,3 4 1 0 0 0
—

fo r
-

n ie re in d f . —

T y d s k la n d .

t

et

in d f ø r t e s
u d fø r t e s

(

t u r lig t f o r s t

fo r

m ed

P r u s , f o r d i R e g je r m g e n

R e g le n

i

af

B e lg ie n

G ru n d

d e t,

e n g e ls te

skader

l

l
J

1840 **)

der

den

som

F o r s y n in g , u d e n

'

F o lg e

u a g te t

h s ie r e

som

a b s o lu t f o r n o d e n

1 8 3 9 *)

hen

en

T o ld ,

fo rs te ,

fo ra n 

af de

F o lg e

F o r e n in g e n

v a n s t e lig t a t

er

en

a t t e r T o ld e n

som

L e v n e t s m id le r m e d

d e t fo r

paa

d e e ls

K la g e r ,

Landsm æ nds

som

F o r h o ld

f r ie

under

s a m t h v o rle d e s

I n d f ø r s e ls t o ld .

hoi

n e d s a tte s

F o r e n in g

fo r h ø je d e s

fo r

og

T id e r

K o rn ,

d e e ls

under

R e g je r m g e n

K o rn h a n d e le n

a f denne

t id lig e r e

denne,

H a n d e ls c o n ju n c t u r e r

d re d e

f ir æ n k n m g ,

i

H a lla n d

M e lle m h a n d e l m e d

—
—

6 ,-5 7 6 0 0 0 fra n c s .

m an

ved

v i l b liv e
n æ rm e s t

b e t r a g t e r d e tte L a n d ,

d e n ty d s k e T o ld fo r e n in g ,
G je n s ta n d

kun

fo r

læ n g e re

e n . v id tlø f t ig e r e

s k a l b e tr a g te s

t i l K o rn h a n d e le n .

er det na

som

som

U a g te t d e n

e t a f flu t te t

F r ih e d ,

*) Bull, du m. du commerce, avis divers, Avril 1811.
***) Avis divers, Octobre 1811.
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af denne horst mærkelige Forening er giveu

ved Afslutningen

Handel og Industrie, og hvorved disse i det sidste Decennium

have udviklet sig paa en paafaldende Maade, i hoi Grad har

forøget den industrielle Classe og saaledes de indenlandske Consmnentcr af Landbrugets Producter, saa har dette dog ikke formindstet det Overstud af Korn, som Toldforeningen har at til

byde Udlandet;

idet

Agerdyrkningen har udviklet sig samtidigt

med Industrien netop ved Verelvirknmg af denne og derved er
bleven istand til at ernære den vovende industrielle Befolkning
og dog have Overffud til Udforsel.

Indforsel og Ueforscl i Toldforeningen har været
*):
Uformalede Kornvarer.

udført

indført

1832
1833
1834

mere udf.

Formalede Kornvarer.

indfort

udført

mere udf.

pr, Sch. pr. Sch. pr. Sch. pr. Sch. pr. Sch. pr. Sch.
63127
8641
71'768
1,691442 4,878278 3,186836
82885
92825
593231 4,599378 4,006146
9940
2314
189328 187014
697247 5,330603 4,633356

1835

485090

4,381864 3,896774

3013

197922

194909

1836

729316

8.110710 7,381364

1159

236138

234979

1837

1,040878

8,811623 7,770745

5584

358462

352928

1838

1 922020 8,462501 6,540481
2,304626 11,997861 9,693135

4430
4474

381658

377228

255815

251341

1839

Det maa ved Sammenligninger mellem Ud- og Indførsel
i de sorfljellige Aar

vel erindres, at Foreningen forst egentlig

har uddannet sig til sin nuværende Udstrækning i den her om
handlede Periode.

Ved Slutningen as Aaret 1831 mdbefattede

den kun Preussen med

de i dens Gebet

r'ndsluttede fremmede

*) uebersicht der Gegenstände des Verkehrs und Verbrauchs im preussischen State und im deutschen Aollvcrbande von Dieterici 1831—36.
P. 266. Iste Fortsetzung S. 195 09 205. 1 Scheffel er her ansat til
80 Pd. En preussisk Scheffel — 0,395 dansk Td.
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Enclaver tilligemed Storhertugdømmet Hessen

af et Fladerum

af 5278 Qvadratmile og en Folkemængde af henved 14 Mill.
Mennesker.

Indtil Udgangen af 1833 havde den, ved Tiltræ

delsen af Churfyrstendommet Hessen,

kun udvidet sig til 5460

Qvadratmile og 14,827418 Mennesker.

Forst L Aarene 1834

og 35 tiltraadte Sachsen, Thüringen, Baiern, og Würtemberg
og t 1836 Baden,

Nassau og Frankfurt, saa at Foreningen

fik en Udstrækning af 8088 Qvadratmile med

noget over 25

Mill. Jndvaanere, hvilket er omtrent den samme, som den havde
ved Udgangen
idet de

senere

af den
samme

i

ovenanførte Tabel angivne Periode,

tiltraadte Statsdele

ere

as ringe Ud

strækning.
Saavel Produktionen som Ind- og Udforsien af Korn er

naturligt meget forskjellig i de forfljellige til Toldforbundet ho
rende Stater, men deels ligger det udenfor det her omhandlede
Diemed

noiere

at forfølge dette,

deels

er det efterat Told-

grændserne ere hævede mellem de forskjellige Stater, vanskeligt
nole at angive enhvers Ud- og Indførsel.

Det er tilstrækkeligt

at have lagt Mærke til, at den hele Forening, efterat have til
fredsstillet sit hele indre Behov,

har Overstud til Udførsel og

ikke tilbyder eller sandsynligvits vil komme til at tilbyde de an-

dre korrmdforende Lande noget Marked

for deres Producter.

De vigtigste Provindser med Hensyn til Kornudforslen

preussiske langs Dstersoen,

ere de

fornemmelig Dst og Bestpreussen.

Den hele stedse tiltagende Udforsel af formalede Kornvarer skeer

næsten udelukkende herfra, især fra Stettin og Danzig.

Mær

keligt er det og hentyder paa Agerdyrkningens Fremskridt,
det især er Udforflen af Hvede,

som tiltager,

at

medens den af

Rug og Byg endog er aftagen, rimeligvü's deels som en Folge

as den forøgede Consumtion i Indlandet af de sidstnævnte Kornarter, der danne Indbyggernes Hovednæringsmiddel, og deels

maastee ogsaa,

fordi man ved den stigende Udvikling af Ager-
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dyrkningen soger at producere værdifuldere Sorter.

For de 3

Aar 1837—39, t hvilke Toldforem'ngens Udstrækning omtrent
er bleven den samme,

er Gjennemsnittet af hvad der er mere

udfort end indfort af Nug og Byg faldet fra respective 1,649175
preussiske Scheffel til 702845 og fra 1,909283 Scheffel til
1,231759, medens det af Hvede er steget fra 4,435323 Sch.
til 5,664684
*).

Af de tydfle Provindser, som ikke hore til Toldforbundet,
ere

allerede

ovenfor

omtalt nogle af de til Dsterrig horende,

som have deres Udforsel

over Trieft og Fr'ume.

De

indre

osterrigste Provindser kunne ikke under de nærværende Forhold
spille nogen Rolle i den store Korrchandel, da Transporten der
fra af en saadan voluminøs Vare, som Korn, ikke lønner sig.

Muligt

kunne disse Forhold forandres,

naar hine Provmdser

sættes i Forbindelse med Havet ved et Jernbanenet.
De Lande,

som hore til den hannoveranfle Toldforening,

og have deres Udstibningssteder ved Elben, Veser og Nordsoen,

ere t det Hele vel flikkede for Kornavl og have Ovcrflud af AgerdyrkVel er Industrien her endnu meget,

m'ngs-Producter til Udforsel.
lidt udviklet,

men om endog hine Provmdser siulde indtræde i

den store tydfle Toldforening,

derved Industrien,

hvilket rimeligviis vil skee, og

som en Folge af den Beskyttelse, Forem'n-

gens Toldtarif yder den, flulde udvikle sig til storre Fuldkom

menhed,

og

saaledes Antallet af Consumenterne i Indlandet

siulde vore, er det dog sandsynligt,

at hine Lande efter deres

hele Beskaffenhed og Folkets Charakter ville vedblive
fortrmsvr'l's agerdyrkende.

at være

Disse Betragtninger kunne

ogsaa

finde Anvendelse paa de ved Dstcrsoen liggende tydske Provmd
ser, som endnu ikke have tiltraadt Toldforeningen
).
**
*) Dieterici: Uebersicht rc. Iste Fortsetzung P. 166.

**) Fra Mecklenborg er i Aaret 1839 udført 786256 Tdr. Kornvarer,
avis divers Septembre 1840.
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Polen horer som bekjendt til de vigtigste kornudforende
Lande i Europa. Fornemmelig udfores herfra Hvede, ikke
alene i stor Mængde, men ogsaa • af fortrinlig Beskaffenhed.
Da imidlertid Landet selv ingen Sohavne har, maa Udskibningen
flee gjennem Havnene i det egentlige Preussen især fra Danzig,
Königsberg og Memel, hvortil Tilforflen steer dcels ad Weichsel deels tillands. Da denne Transport imidlertid er forbunden med adskillige Besværligheder og Gjennemforsten gjennem
de preussiste Stater desuden besvares ved en ikke ubetydelig
*),
Transitafgift
saa retter dens Størrelse sig meget efter Pri
serne, da Forsendelserne ikke kunne lonne sig, naar disse synke
meget lavt ned. Gjennem Vestprensstn er transiteret af Hvede,
Rug, Byg Havre og formalede Kornvarer
**
):
***)
1832 — 139920 preussiske Scheffel.
1833 — 345808
1834 — 721397
1835 — 220645.
Alene af Hvede er transiteret gjennem denne Provinds^
*):
.1838 — 1,181803 preussiste Sch.
1839 — 1,444439.
Udforsien fra de preussiste Havne af disse fremmede transiterede Kornvarer overgaaer ofte Udforslen af de i Landet selv
producerede.
Allerede ovenfor er Rusland t Almindelighed omtalt
med Hensyn til Kornhandelen, og noget speciellere Provindserne
ved det sorte og det asovsie Hav. De nordlige Provmdser
ved Dstersoen ere ogsaa særdeles vel flikkede til Kornavl og
*) Ved Tarifen for 1843 -45 er den bestemt til 3 sgr. pr: Scheffel

(33 Rbs. pr. Td.) af Hvede og Bælgfrugter og til 2 sgr.
Scheffel (23 Rbs. pr. Td.) af Rug, Byg og Havre.

**) Dieterici: Uebersicht rc. P.273.

***) Dieterici: Uebersicht rc. Iste Fortsetzung P, 20:2.
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levere, naar Priserne staae nogenlunde hoit, et betydeligt Over

skud til Udførsel;

men denne Udforsel er underkastet en storre

Variabilitet end den, som alene hidrører fra Hostens storre eller
Naar Udførslen nemlig stal naae nogen

mindre gunstige Udfald.

lunde Betydning, maa Tilforflen skee fra de længere inde i Lan

det liggende Provr'ndser;

men fea

disse

er Transporten

saa

besværlig, at den kun lønner sig, naar Priserne ere hore. Der
for seer man ogsaa,

Conjuncturer

ere

at naar de russisie Havne under særegne

aabnede

blevne

for Indførsel

af fremmed

Korn, har ingenlunde Tilforflen været saa stor, som den sted-

findende Trang skulde lade formode, idet Forsten fra Havet til
de

dybere

inde liggende Provr'ndser har været for besværlig.

Disse Forhold saavelsom Climaets og Jordbundens Passelighed

for Culturen af Hamp,

Hor og

andre Handelsplantcr,

hvis

Indførsel andre Nationer Mdent besvære paa samme Maade

som Kornets,

fordi

de

danne

det raa Material for vigtige

Fabrikgrene, og hvormed Handelen derfor er stadigere og sikkrere
end Kornhandlm, har bevæget Landmændene til at udvide Cul

turen af disse Planter.

De her omhandlede russiste Provind-

ser udfore forholdsviis langt mere Rug og Byg end Hvede.
Fra Riga udfortes Kornvarer i 1839 for 16,894500 frs.

og i 1840, da Hoften i det Hele var ugunstig i Rusland, for

2,710300 frs., nemlig:
13464 hectolitres Hvede
35776

—

Rug

125136

—

Byg

153176

—

Havre.

England er ligesom i saa mange andre Henseender saa og
med Hensyn paa Korrchandelen

et Land,

der spiller en over-

ordentlig vigtig Rolle og udover en stor, ja vel af alle den største,
Indflydelse paa de kornudforende Lande.
Danmarks industrielle Forhold.
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nmg for fremmed Indførsel, forend Priserne vare stegne til en
saadan Horde, at dette efter Kornloven vilde være tilladt.

Er-

delig 1828 hævedes Indførselsforbudet ganske, og Tilførslen bb v

nu

tilladt under alle Omstændigheder,

men Gradationstoldcn

med alle dens stadelige Virkninger vedblev.

Det vilde lede for

langt her at undersøge dette Toldsystems Indflydelse paa den
engelste Agerdyrkning og Industrie, — en Indflydelse, der saa
oste og vidtløftigt er debatteret, og hvis Skadelighed nu synes

erkjendt af selve Englænderne —; men hvilken Virkning dette

System har havt paa de Lande,

der

kunne

forsyne England

med de fornodne Qvantiteter Korn, det vil formeentlig fremgaae

ved at sammenligne de Tilforster, som t en Række af Aar ere

flete fra fremmede Lande, med dem, der ere fiete fra Irland,
hvilke

ikke

have

været underkastede Kornlovenes

Indflydelse.

Indforsien fra fremmede Lande var*):

Hvede

Byg

quart.

quart.

Havre

Rug

Hvedemeel

Bønner,
Ærter,
Boghvede

quart.

quart.

centr.

quart.

1821

83904

11645

311601

2590

182895

16052

1822

53171

31883

127008

110

23296

10241

1823

11946

376

28705

1824

29834

21810

384477

19879
212449

31449

1825

252561

269915

255168

3860

87442

29510

1826

407488

379013

602875

6313

31195

70178

1827

371039

276426 •2,178577

91867

112925

509105

1828

198306

82558

206977

2977

119433

119873

1829

1,680644

306885

447593

87100

456356

180516

1830

1,896866

154124

525233 46379

549758

48854

H

850

') Nebenius: der deutschen Zollverein S. 112.

3*

10682
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Indførslen fra Irland var i samme Periode:

1821 — 1,701447 Qvarter.

1822 — 1,082225
18*23 — 1,332219

1824 — 1,241987

1825 — 2,028899
1826 — 1,407811
1827 — 1,327748

1828 — 2,597226

1829 — 1,872249
1830 — 1,834032.
Medens saaledes Indførslerne af Hvede fra Udlandet, der

vare underkastede Toldens Indflydelse, i det anførte Decennium

varierede mellem 11946 og 1,680644 eller forholdt sig som
l : 140, varierede de ubeskattede Indførsler fra Irland kun

mellem 1,082225 og 2,597226 eller forholdt sig — 1 : 2, 4.
Det ligger, som allerede ofte fremhævet, i Kornhandelens Na

tur, at den t de forskjellige Aar maa være betydelige Foran
dringer underkastet, men at denne, forhoies ved et Lovgivningssystem, som det anforte, fremgaaer af det Foregaaende; og at
Udviklingen i det Land, hvis materielle Vel fornemmeligt beroer

derpaa, maa være hoist ustadig og usikker synes indlysende, da
en saadan Forstjellighed i Indforflen maa være parret med en

lignende med Hensyn til Priserne.

I Perioden fra 1831—36 havde England en temmelig
god Host, faa at Indforflen af fremmede Kornvarer var meget

ubetydelig.

I 13 Aar, 1828—41, indførtes ialt 13,475000

quarters og i de sidste fire Aar af denne Periode i Gjennemsnit
2,300000 qu. aarligt*).

Ved den Forandring i Kornlovene,

som er antaget i Parlamentssessionen i 1842, er sieet en ikke

') Robert Peels Tale i Underhuset d. 9 Febr. 1842,

\
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ubetydelig Nedsættelse i Tolden. Naar Gjennemsnitsprisen paa
Hvede synker under 51 sch. pr. quarter, er Tolden 20 s., ved
en Prn's af 51 s. er den 19 s., naar den er mellem 51 s.
og 55 s., er Tolden 18 s., naar den er 55 s., falder Tolden
til 17 s. og for hver sch. hsiere Gjennemsnitspriis 1 s., indtil
den har naaet 65 s,, da Tolden bliver 7 s.; mellem 65 s. og
69 s. er den 6 s. og falder da indtil 73, da den kun er 1 s.
Tolven paa Hvede forholder sig til Tolden paa Rug, Byg og
Havre ligesom 100 : 58: 53 : 40.
Man har saaledes endnu vedligeholdt Gradationstolden,
og stjondt dens stadelige Virkning ved Nedsættelsen er betyde
ligt formindsket, vedbliver den dog endnu at vise sig.
Sverrig og Norge. Det førstnævnte af disse Lande
er et saadant, som nu i almindelige Aar kan forsyne sig selv
med det fornødne Koru, medens det tidligere regelmæssigt behø
vede Tilførsel. Efter en rig Host har Sverrig endog været
istand til at udfore Korn; efter en uheldig • Host behover det
endnu fremmed Hjælp, saaledes er i 1838 indfort 506,004
Tdr.*) Sæd og 419010 Lyd. Meel.
Norge derimod -ehover regelmæssigt fremmed Tilførsel
øg vil efter sin hele Beflaffenhed neppe nogensinde komme til
at kunne undvære denne. Landet har mange Egne og Virksomhedsgrene, der hente deres forste Levnetsmidler fra Skoven,
Fjeldet og Havet, og mange vidtløftige Strækninger, hvor Na
turen har sat saadanne Hindringer for Kornavlen, at det rimeligviis aldrig vil lykkes den mennestelige Flid og Kunst at over
vinde dem; og de Districter, hvor Kornavlen er mulig, ere for
lidet udstrakte til at kunne give tilstrækkeligt Overflud til For
syning af hine. Jovrigt har Agerdyrkningen i de sidste Decennier ikke alene udvidet sig ved en betydelig Forøgelse af Kar') En svensk Td. — 0,987 dansk Tdr. avis divers Juillet 1841.
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*2184
— 2,022720 Tdr.
1825 — 2,102440 —
1826 — J ,839'858 —
1827 — 1,745615 —
1828 — 2,349258 —
1829 — 1,650216 —
1830 — 1,501688 —
1831 — 1,349232 —
1832 — 1,646880 —
1833 — 2,171173 —
1834 — 2,523361 —
1835 — 1,839671. —
1836 — 1,413
*262
—
1837 — 1,609484 —
1838 — 1,736792 —
1839 — 2,239160 —
1840 — 2,458243 —
Af disse Qvantiteter ere mere udforte end indforte:
1830 — 1,175087 Tdr.
1831 — 1,011716 —
1832 — 1,533131 —
1833 — 2,160048 —
1834 — 2,516750 —
1833 — 1,830922 —
1836 — 1,369649 —
1837 — 1,444360 —
1838 — 1,618228 —
1839 — 2,175717 —
1840 — 2,376980 — *).
Af de udenfor Europa liggende Lande spiller intet nogen
*) Det statistiske Tabelverk 4de Hefte S. 44.
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vigtig R olle t den europæ ifte K ornhandel m ed U ndtagelse af de

ovenfor om handlede afrikanske K ystlande og de n o rd a m eri 

k an ske S ta te r.

N aar K ornpriserne i E ngland og F rankrig

stige m eget h o it, have hine S tater havt U dforsel til disse

L ande; saaledes udførtes fra de nordam erikanske F n'stater:
1830

S E E ngland 5 2 6 1 8 2 F ade^) H vedem eel
s — F rankrig 56390
( — E ngland 8 7 6 4 8 0

( — F rankrig

23991

D e om handlede L ande
udyrkede L andstræ kninger og

besidde

store

frugtbare

endnu

en forholdsm æ ssigt ikke betydelig

B efolkning; m an siulde derfor troe, at de m aatte form aae regel 
m æ ssigt at udfore betydelige Q v an titeter til europæ iske M arke 
der.

N aar dette ikke er T ilfæ ldet, da hidrører det for en D eel

derfra, at disse S tater have en regelm æ ssigere og lettere A fsæ tning
for deres overflødige P roducter af A gerdyrkningen til de m ellem ste
og sydlige D ele af A m erika, som ikke form aae at forsyne sig
selv, at Industrien, tildcels som en F olge af restrictive T oldlove

har udviklet sig m eget og kaldt m ange H æ nder fra A gerdyrknin 
gen og endeligt, at de ypperlige C om m um cationsm idler (C anaker
og Jern b aner), som snart ville gjore det m uligt for de dybere
liggende, næ sten udelukkende agerdyrkende, P rovm dser at tilføre

de stæ rkere befolkede og industriellere K yststræ kninger O verfludet
af deres P roducter, forst ere fuldførte i de senere T ider eller
tildeels endnu ere under A rbeide.

P aa G rund af H ostens m indre heldige U dfald i A aret
1835 begyndte N ordam erica

at

m dfore K orn fra E uropa.

D enne Indførsel tiltog i de folgende A ar og bestod udelukkende

i form alede K ornvarer og var af sæ rdeles V igtighed ogsaa for

de nordeuropæ ifle kornudforende L ande.
*)

l F ad --- 1 9 6 P d .

D et var dog m gen-
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lunde

alene til Landets eget Forbrug,

at den hele Indførsel

flete, men en stor Deel Korn gik atter ud til de mellem- og
sydamerikanste Stater for at vedligeholde den Kornhandel med

disse, som Nordamerika havde begyndt.

aftog atter,
og

Tilforflen fra Europa

da Hostens Udfald t Rordamerica blev heldigere,

i Aaret 1839

udforte de nordamerikanske Fristater Hvede

og Hvedemeel for en Værdi af 8,457000 Dollars, hvoraf for
1,396000 Dollars gik til England, det ovrige til andre Dele

af America.

Om der end kunne indtræffe Perioder, hvori de

nordamericanste Stater kunne behove en Tilforsel af Korn eller
Meel fra Europa, saa er det dog efter disse Landes Beffaffen-

hed og under den store Udvikling af de ypperlige Commum'ca-

tionsmidler, der sætte de fjerneste Provmdser i nær Forbindelse

med hinanden, ikke

at vente,

at de europæifle kornudforende

Lande her ville sinde noget regelmæssigt Marked for Oversiudet
af deres Producter.

Heller ikke kan dette ventes om de mellem-

eller sydamerikanste

Lande, der behove Indførsel.

De ville

lettest kunne forsynes fra Rordamerica, forsaavidt de ikke under
en rolig Udvikling ifolge deres naturlige Beskaffenhed snart ville

naae et saadant Punct,

at

de selv formaae at producere det

til den indenlandske Consumtion fornødne Qvantum Kornvarer
og selv et Overskud til Udførsel.
Ved den foregaaende Udvikling har

jeg sogt at vise,

til

hvilken Grad Productr'onen af Korn har udviklet sig t de vig

tigste europæiske Lande og overhovedet i dem,

som

have eller

kunne antages i den nærmeste Fremtid at ville faae en nogen
lunde vigtig Indflydelse paa det europæifle Kornmarked.

vil

fremgaae heraf,

Det

at t Almindelighed de forsijellige Lande

nærme sig mere og mere til det Udviklmgspunct,

som vel kan

antages for det naturligste, nemlig at de selv kunne forsyne sig
med det

til den indenlandske Consumtion fornødne Qvantum

Kornvarer, at om end Industrien i de fleste stedse udvikler sig
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mere og mere, og derved Antallet af de kornproducerende inden

landske Consumenter tiltager,
dog i Reglen

saa udvikler Agerdyrkningen sig

t en hurtigere fremadskridende Progression;

og

at saaledes de Lande, hvis vigtigste Indtægtskilde nu Kornhan

delen er, ved de naturlige Forhold anvises til — forsa avidt

de iovrigt dertil maatte være modne og et ved bestemte Naturforhold derfra udelukkede — at stræbe

at soge sig et sikkrere Marked for deres Producter end det, den

store europæiske Kornhandel yder.

Naar her kun

har været Tale

om

Kornproduction

og

Kornhandel og ikke om andre Producter af Agerdyrkningen, da
hidrører dette ikke derfra,

at Betydningen for den fortrmsvüs

agerdyrkende Nation af Productionen af andre af Landbrugets

Producter end Korn er overseet,

men fordi disse i det Hele i

kornproducerende Lande staae t den nærmeste Forbindelse med

Kornavlen, og deres Frembringelse i Reglen staaer i et bestemt
Forhold til denne.

Qvægavlen gaaer ved Civilisationens Udvikling foran
Kornavlen,

og

ved Overgangen

til denne ledsager hun den,

leverer Redflaber til Jordens Dyrkning og giver Midler til at
oplive Jordbundens udtomte Kraft.

Vel gives der Egne, som

gjore en Undtagelse fra denne Regel, men den bliver ikke desto

mindre den almindelige.

Endfljondt saaledes Qvægavlen sæd-

vanlr'gviis gaaer parret med Kornavlen, er det dog ingenlunde
sagt, at de samme Lande have en forholdsmæssig ligestor Pro

duction af begge disse Hovedclasser af Agerdyrkningens Pro
ducter.

Alt hvad der imidlertid ovenfor er anført om det langt

mere Fordeelagtige i at kunne afsætte Kornet i Nærheden end

at behove at soge Consumenter for Overskudet langt borte, gjælder endnu i langt høiere Grad med Hensyn til Qvægavlen.
Transporten af levende Creaturer er meget vanflelig og beko

stelig,

medfører i Reglen et ligefrem betydeligt Tab af Pro-
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ductet (Slagtekreaturer)
aldeles umulig,

og

er

endog paa længere Distancer

saa at-et Oversiud af denne Avls Producter

paa Steder, hvor Consumenterne maa soges meget langt Lorte,
endog taber næsten al Værdi (Qvæghjorderne i America have ofte

næsten kun Hudens Værdi).

Det er altfaa særdeles vigtigt for en

som har en betydelig Qvægavl, at have sine Consu-

Nation,

menter i Nærheden og om muligt t Indlandet.

Hertil kommer,

at de 2de europæiske Lande, nemlig England og Frankrig, som
behove det storste Qvantum fremmed Qvæg, begge have troet

at maatte beskytte den indenlandske Qvægavl ved en meget hor
Indførselstold.

Det førstnævnte Land har nu vel i 1842 be

tydeligt modificeret de tidligere Afgivter og aabnet sine Havne

for Indførslen

af fremmed

Slagteqvæg,

men

Transportens

Vanskelighed gjor det kun muligt for faa Productionslande at

at drage Fordeel heraf.

Frankrig

har derimod

siden

1822

beholdt de samme meget hole Toldsatser, og der ere ikke Udsigter

til, at de ville blive forandrede i den nærmeste Fremtid.
En Deel af de Producter, som Qvægavken giver (Hude,

Uld,

Skind,

Haar rc) tjene som raat Material

for mange

Da enhver Regjermg stræber at fremme disse, og

Fabrikker.

en mutigst billig Priis af det raa Material er en nødvendig
Betingelse for

deres

Fremblomstrcn,

ere hine Producter af

Q,vcegavlen sjeldent belagte med nogen saa hor Indførselstold,

som

det

ofte

er Tilfældet med Korn.

derfor i Reglen sikkrere,
hvorfor den Nation,

stand paa Udførslen

Handelen dermed er

og Afsætningen lettere

som

end Kornets,

soger at begrunde sin Nationalvel

af saadanne Producter vel ikke er udsat

for de Omvexlinger, som træffe de fortrinsvns kornudforende;
men det er aabenbart, at et Folk, som udforer en stor Masse

Producter,

grene,

der tjene som

som uden

raat Material for vigtige Fabrik-

at lægge Baand paa de naturlige Forhold

kunne trives i Indlandet,

derved

giver flip paa vigtige Er-
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hverskr'lder og overlader Fremmede en Fortjeneste, som be kunde
beholde for sig selv.

Det Samme gjælder om de Producter af Agerdyrkningen,

som sædvanligviis benævnes Hand els planter, der ogsaa i Reg
len tjene som raat Material,

for en videre Fabrication.

kan Dyrkningen heraf være fordeelagtig,

Vel

og Afsætningen deraf

af de ovenanførte Grunde være langt sikkrere end Kornets, men
en paa deres Forarbejdning baseret indenlandsk Industrie, som
ei er fremkaldt ved unaturlige Tvangsmidler,

maa

aabenbart

bringe Landet en storre Fordeel end deres Udførsel i raa Til

Desuden tor det ikke oversees, at Productions af hine

stand.

Handelsplanter i Reglen

fordrer langt

sceregnere Forhold og

specielt gunstigere Localiteter end Kornavlen, og at den altsaa
ikke kan have den almindelige Character

som denne.

Hertil

kommer endnu den Betragtning, at hine Handelsplanter i Reg

len ere de af alle Agerdyrkningens Producter, som lettest kunne
taale lang Transport og med mindst Bekostning og Tab opbevares t længere Tid.

De kunne derfor lettest tilfores fra fjernt

liggende Lande, hvor Agerdyrkningen er i sin forste Udviklings
periode, nemlig t Overgangen fra den raa Tilstand, hvori In

dustriens Verelvirkm'ng

paa den

endnu kun har været meget

ringe, til det Standpunct, hvortil den hæves, naar en fremmed

udviklet Industrie træder t nole Forhold til den og udover sin

Indflydelse derpaa,

men hvor indenlandfle Fabrikker af nogen

Betydenhed endnu ei ere opstaaede, og altsaa en Verelvirkm'ng

mellem

en

udviklet indenlandsi Industrie

og

Agerdyrkningen,

hvorved denne forst hæves til sin hoieste Fuldkommenhed, endnu
ikke finder Sted.
I dette Tilfælde besinde sig mange af Landene i de andre

Verdensdele, navnligt i America og Australien.

Tildcels begun

stigede af de lykkeligste naturlige Forhold, og under Indflydelse
af en europæifl Cultur ere de i en stærk Udvikling, der ifølge
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den naturlige Gang forst maa vise sin Indflydelse paa Ager

Folkemængden strækker imidlertid et til til Dyrk

dyrkningen.

ning af de store frugtbare Landstrækninger.
ere derfor

i ringe Værdi,

og

gjore,

dige naturlige Forhold

dette

at

Grundeiendommene

t Forbindelse med hel

Agerdyrkningens Producter

kunne tildeels leveres til meget lave Priser.

Overskudet heraf,

som paa Grund af Industriens uudviklede Tilstand ikke finder

af Consumenter i Indlandet,

nogen tilstrækkelig Classe

soge

de

fjerne

kunne optræde,

europæiste Markeder,

forsaavidt som de

lange og langvarige Transport.

currencen vanskelig

for de

maa

paa hvilke de dog kun

ere istand til at taale den

Med disse Producter er Con-

lignende europæiske,

fordi de ere

frembragte i Lande af en gammel Cultur, hvor altsaa Grundeiendommene
tildeels

ere

end hine.

ere

i hoiere Priis,

ligesom

ogsaa disse Lande

af mindre heldige naturlige Forhold

begunstigede

Paa Grund heraf vanskeliggjores Udviklingen

i

de

europæiske Lande, som soge deres Velstand t Produktionen og

Afsætningen af de her omhandlede Producter af Agerbruget.
Jeg har saaledes sogt at^godtgjore, hvorledes de Lande,

som have Indflydelse

paa det

europæiste Kornmarked,

synes

at nærme sig mere og mere til et saadant Punct, at de kunne

forsyne sig selv med Korn,

hvorledes Afsætningen af Produc-

terne af Qvægavlen tildeels er indskrænket paa Grund af den
vanskelige Transport og tildeels langt ufordeelagtigere end en For

arbejdelse i Indlandet af de raa Producter, eg endeligt, hvor-

ledes Dyrkningen af de
ved

de

saakaldte Handelsplanter

naturlige Forhold,

material vanskeliggjores

indskrænkes

og Afsætningen deraf til Fabrik--

ved Concurrencen med de transatlan-

tiske Lande, ligesom den er mindre indbringende end en Anvendelse i Indlandet til Underhold

deri frembragte Fabrikata.

af Fabrikker og Salget af de
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Catzites.
Ere de naturlige Betingelser for en udviklet
Industrie tilstede i Danmark?
forinden jeg gaaer videre i denne Udvikling og gaaer over

til nærmere at betragte vort Fædreland,

nogle Indvendinger,

som

maa jeg r'modegaae

endnu hyppigt gjores, naar der er

Tale om Industriens Udvikling.

Man betragter fornemmelig

de Lande, hvor Industrien har naaet den hoieste Grad af Ud
vikling, og sporger nu, om det ikke er at frygte, at de Ulykker
som den i visse Henseender har medfort for hine Lande, ogsaa
ville træffe andre, og navnligt her Danmark, naar disse blive

industrielle; om ikke ved den ved en blomstrende Industrie be

fordrede større Fordeling af Formuen, ved den Vexcl, som Af

sætningen af Jndustrr'eproducter er underkastet, og ved de For
andringer i Productionsmethoderne, der oste har betydelig Ind
flydelse paa Efterspørgslen efter Arbejdere,

disses Stilling til

forstjellr'ge Perioder kan blive saa prccair, at Statens Rolighed

og Udvikling tr'lsidst derved kan bringes t Fare?

Vel maa det

tilstaaes, at enhver Nation, selv den fortrinsvns agerdyrkende,

ved Folkemængdens Tiltagen og Rigdommenes Formerelse indtil

en vis Grad er udsat for de ovennævnte Farer, og at disse i
fortrinlig Grad ere tilstede hos den Nation, hos hvem en ovcr-

ver'ende Deel af Befolkningens Existents er afhængig af Jndu-

strien;

mcn et Land,

hvor der findes mange Rige og Velha-
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vende ved Siden af de lidet Bemidlede, er dog i -et Hele vist
bedre farende end det,

af de sidste er lige stort

hvor Antallet

og Mængden af de forste derimod langt ringere.

Men for

nemmelig kommer det dog an paa her at opfatte den betydelige

Forfljel, som i denne Henseende bestaaer mellem de Lande, som
have et meget udviklet Industrievæsen,

og Frankrig, og Danmark.

saaledes som England

Allerede længe har hines Industrie

været istand til at forsyne det indenlandfle Marked.

Forspring i industriel Dannelse,
Nationer,

gunstige

naturlige

som

de

Forhold,

Det store

have

fremfor andre

heldige

Conjuncturer,

vidtudstrakte Colonier og Industriens Forsømmelse

hos andre

Folkeflag har udviklet deres Fabrikvæsen til en unaturlig Holde,
saa at flere af deres Manufacturer ikke længere ere hovedsageligen
baserede paa den Mere indenlandfle Afsætning, mm ere under

kastede alle de Omvcxlinger, som den store Vrrdenshandel med
Jndustrieproducter er udsat for.

Naar den længe slumrende

Industrie i andre europæiske Lande nu udvikler sig, vel tildeels

paa Grund af,

at hine

store Fabriklande

igjennem

en lang

Aarrække have tilbagevnst eller vansieliggjort Afsætningen af de
andres

raa

Producter,

hvormed

de skulde

betale

fremmede

Jndustriesrembringelser, saa er det e.n naturlig Folge deraf, at

en

stor Mængde Fabrikarber'dere

uden Erhverv og i stor Elendighed.

pludseligt maae befinde sig
Raar her derimod er Tale

om Nødvendigheden af en større Udvikling af Industrien i Dan
mark, dersom Landet sial skride rastt fremad i materiel og aan

delig Udvikling, saa menes herved ikke en saadan til den hoieste

Spiose dreven Industrie, hvoraf vort Fædreland vel aldrig vil

komme i Besiddelse, og et industrielt Suprematie, som det vel
stedse vil blive mindre og mindre muligt at vedligeholde,

selv

for de Stater, som kunne siges engang at have været t Be
siddelse deraf.
Dog Eet er der fornemmeligt, som de forglemme, der ved
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Industriens

Udvikling

t Danmark frygte

for dette

Land

de

samme Ulykker, som oste have rammet de arbejdende Classer t
England

og Frankrig, og det

og Dannelse.

moralste Charakter

er Folkets

Det sremgaaer nemligt tilstrækkeligt af de mange

med Omhu og Noiagtighed anstillede Undersøgelser over Arbej

sig elendig, meget mere maa tilstrives

moralsie Tilstand
lyder

end

dereö

f. Ex. Skildringen

forsaavr'dt den viser

at denne,

dernes Tilstand i hine Lande,

deres

egen

ringe Erhverv.

over Arbejdernes Tilstand

franste Industriegne*), ligesaa

sørgelig

fordærvede

Hoist sørgeligt

som fra

i mange

England

i

den senere Tid, og dog,

naar man undersoger Arbeidslonnen,

findes den ingenlunde lav.

Efter en paa de nøjagtigste og om

hyggeligste Undersøgelser grundet approximativ Beregning over

Gjennemsm'ttet af Daglønnen for samtlige Arbejdere, som ere
sysselsatte ved den franske Bomuldsmdustn'e med Spinding og

Vævning, uden Adstillelse af Alder

og Kjon,

til henved 330 francs aarligt pr. Individ.

belober det sig

En lignende Be

regning for Uldmanufacturerne giver det dobbelte Belob.

naar man kun tager Hensyn til de Voxne,

Men

uden Adstillelse

af

Kjon, bliver Gjennemsm'ttet af Lennen for Bomuldsmanufacturarbeiverne over det dobbelte af den ovennævnte Sum, og tre

dobbelt for Arbejderne i Uldmanufacturerne.

For den enkelte

mandlige Arbejder er Sønnen endnu langt hoiere.

Selv naar

man tager Hensyn til, at enkelte Levnetsmidler paa hine Ste
der ere dyrere end f. Ex. her i Landet,

saa vil dog Arbeids-

*) Man efterlæse saaledes f. Ex. Villermés Skildring af de lilleffe
Bomuldsarbeideres Tilstand i hans ypperlige Værk tableau de l’éiat
physique et moral des ouvriers employes dans les manufactures
etc. p. 82 o. fl. I mørke fugtige Kjeldere leve disse ulykkelige
Jndividuer uden Midler til at gjøre sig disse Opholdssteder saa taalelige som muligt. I usle Senge sindes Personer af forskjellige
Kjsn sammen uden Beklædning og i største Ureenlighed rc, Cfr.
repoits of the inspectors of the factories i England.
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lønnen findes tilstrækkelig hoi ikke alene til at sikkre den flittige
Arbcider Besiddelsen af Livets forste Fornødenheder, men ogsaa

til at samle en Sum til at modstaae de Ulykker, som Sygdom

eller Criser i Handelen

ellers

Den

vilde medfore for ham.

ovenanførte Forfatter Villerme, som iovrigt saa varmt har talt

Arbejdernes Sag

og

med levende Farver skildret de Ulykker,

for hvilke de ere udsatte, siger dog om dem*):

„Vore Arbej

dere i Fabrikkerne have ikke, meo Undtagelse af Bornene**), et

strængere Arbeide end andre, navnligt end dem, som ere syssel
satte ved Agerdyrkningen; de fortjene i Almindelighed, ja man
bedre Daglon end

kunde næsten sige altid,
som ikke have Industrie,

hine;

og t Lande,

er Etableringen af industrielle Anlæg

altid et ftort Gode, fra hvilket Synspunct man end vil betragte

det.

Men hos os og under Tingenes nuværende Stilling fat

tes Arbejderne meget hyppigt Mdruelr'ghcd,

Sparsommelighed

og gode Sæder, og deres Elendighed hidrører meget ofte kun
fra deres egne Feil."

Desuagtet ere Alle enige om at erkjende,

*) Tableau de l’élat physique et moral des ouvriers t. IL p. 350.
**) Dette er skrevet førend Emanationen af Loven af 22de Marts 1841

om Børnenes Arbeide i Fabrikkerne.

Denne Lov som bestemmer,

at Børn for at bruges i Fabrikkerne skulle have fyldt deres 8de Aar,

at de fra det Lde til det 12te Aar kun maae arbeide 8 Timer i
Døgnet,

og fra deres 12te til det l6de Aar kun 12 Timer, og at

dette Arbeide kun maa sinde Sted mellem Kl. 5 om Morgenen og
Kl. 9 om Aftenen, indeholder iøvrigt Bestemmelser, som gjøre dens

Iværksættelse meget

vanskelig.

Den yttrer derfor hidtil kun ringe

Jndflydelse og vil tistnok blive underkastet Forandringer,
ikke i dens Hovedbestemmelser.

Dertil kommer,

om

end

at man ikke har

troet det fornødent, saaledes som i England (Loven af 1833), at ud
nævne egne Commissairer til at controllere dens Udførelse, men har

meent at kunne overdrage dette Hverv til Commissioner,

som paa

de enkelte Steder ere dannede af Frivillige, der interessere sig for

Sagen.

For kort har vel denne Indretning

ræret i Kraft til at

man definitivt kan dømme om dens Virkning, men alt tyder hen
paa, at den ikke vil være tilstrækkelig til at opnaae Diemedet.

■DnnmnrFe industrielle Forhold.
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at Arbejdernes Tilstand har betydeligt forbedret sig, saa at hvad

30 Aar

der for

siden var Luxus og Overflodr'ghed for dem,

nu er blevet en Nødvendighed.

Disse nye Fornødenheder for-

hindre, at de ringest lonnede kunne spare Noget til ugunstigere
Tider, og selv om de formaae

dette,,

er det Besparede dog t

Reglen saa ubetydeligt, at det kun i meget kort Tid sikkrer dem

mod Elendighed,

naar Arbejdet ophorer.

Det Onde ligger

saaledes her mindre i den ringe Fortjeneste end deri, at Arbeiderne, naar den er rigelig,

nødenheder,
tjeneste

raskt udvide Kredsen af deres For

og naar Criser indtræffe

et mere

tilflyder

disse Fornødenheder, da

dem

og

den rigelige For

og tillader dem at tilfredsstille

fole de haardt Nødvendigheden af at

indsirænke sig og have Intet lagt tilside for at sikkre sig mod

Ulykken.

Gjennemgaaer man flere af de paalideligste og nøjagtigste
Efterretninger om de engelste Fabrikarbeideres Tilstand*) (her

er ikke Tale om de mange overdrevne falske Efterretninger, som
næsten dagligt komme for Dagens Lys i forstjellige Tidsskrifter),

da kommer man vistnok til den Overbevilsning,
og til visse Perioder er hoist elendig,
hertil tildeels er at soge

at den oftere

men ligesom Aarsagen

i den engelske Industries colossale

Udvikling og ovenfor udviklede særegne Natur,

saaledes

viser

det sig, at denne Usselhed ofte langt mindre grunder fig paa
Lønningernes Ringhed og Utilstrækkelighed til Arbejdernes Under

hold end paa deres Mangel paa Sparsomhed og hele moralske For-

dærvelse.

Og man tro ingenlunde, at denne sidste er en uad-

siillelig Folge af Livet i de storre Fabrikker.

Netop i de stor-

*) Fornemmelig tages her Hensyn til: reports from the inspectors of
the factories (de ovenfor omtalte Jnspectcurer, som have at paasee
Udførelsen af Loven af 1833 om Børnenes Arbeide i Fabrikkerne);
især henvifts til Leonard Horners: report for the half year ending
the 31 December 1841.
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ste, som drives med meest Energie og Dygtighed, seer man oste
blandt Arbejderne den bedste moralste Tilstand. Bornene sys
selsættes flere Timer dagligt med Skoleunderviisning t Anstalter,
som findes t Fabriklocalerne selv; der gives dem Arbeide af
forsijellig Art for mindre at trætte dem ved Afverlingen og
bedre udvikle deres Legemer; Arbejderne af forskjelligt Kjon
afsondres fra hinanden; ved Understottelsesselskaber af enhver
Art, ved Sparekasser rc. sorges for Familiernes Eristents og
for de invalide eller gamle Arbeidere
*).
Og seer man nu hen til den danste Rations Character, er
det da ikke at vente af dennes ftørre Rolighed og Betænksomhed,
af den simple Mands langt storre Dannelse, af Undervü'sm'ngsvæsenet, der er saaledes uddannet, at ingen af Statens Bor
gere ganfle undværer dets velgjorende Indflydelse, at man her
under en storre Udvikling af Industrien, dog vil blive fremmed
for de Ulykker, som have ledsaget den i de store industrielle
Lande? I disse har man ved Sparekasser, Selskaber for
gjensivig Understøttelse mellem Arbejderne, Laaneinstituter, Syge
huse o. s. v. vel sogt at sikkre Arbejderne mod alt for stor
Elendighed; men alle disse Institutioner ere forst efterhaanden
kaldte tillive, cfterat allerede Antallet af de trængende Arbejdere
var saaledes voret, at de ikke have formaaet at udstrække deres
Indflydelse til Alle, hvorimod de her allerede eristere, forend
Tallet af de Trængende, som kunne behove deres Hjælp, er
voret for helt op, og hvor det er at vente, at de efterhaanden
med Lethed ville erholde en til den vovende Trang svarende
Udvikling.

*) Man efterlæse i Villermös: l’état physique & moral des ouviiers,

hans Skildringer over Schlumbergers Fabrik i Guebwiller i Elsaß,

over Koechlins i Mühlhausen, I. p. 57,

Sedan t. I. p. 258 o.

over Klædefabrikkerne

.
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Atter maa jeg gjentage her, hvad der vil blive endnu ty

deligere af det Folgende, at det ikke er et colossalt paa en heel

Verdens Forsyning beregnet Jndustrivæsen,
der

maa

dele

alle Verdenshandelens

attraae for Danmark,

kunne opnaae.

og

som det engelste,

Forandringer,

som

vi

som Danmark vel heller aldrig vil

Man betragte kun Tydflland;

her har man et

Land omtrent paa samme Udviklingstrin som Danmark, med et

Folk,

hvis Charakter

det danstes.

omtrent har de samme Grundtræk som

Her var Industrien for 2 Decennier tilbage, med

enkelte Undtagelser, sikke

meget mere udviklet end i Danmark;

nu har den derimod gjort Kjæmpeskridt fremad; man seer store

blomstrende Fabrikker, der kunne sættes ved Siden af de bedste

t England og Frankrig, og hele Districter, hvor Befolkningen
næsien udelukkende'sysselsættes ved Industrie;

og om man end

her har lært at kjende af Erfaring de Omverlinger, som træffe

en saadan Befolkning, saa er dog en Elendighed og fuldkommen
Blottelse for det Nødvendige,

hidtil

Arbejdere,

som har truffet mange engelste

bleven ubekjendt her.

umdtagen Iagttager

om Velstand,

Man sporge enhver

materiel

og

aandelig Ud-

vikling er tiltagen eller aftagen, siden Industrien har begyndt at
udvikle sig,
em'ngen,

nærmest som

en Folge af Handels- og Toldfor-

og Svaret kan ikke være tvivlsomt.

Hvorfor skulde

det ikke kunde blive ligesaadan i Danmark?
Der maa nodvendigviis herved,

naar man vil overføre

de ovenanførte Betragtninger paa vort Fædreland, opstaae det
Sporgsmaal,

om Danmark besidder de nødvendige naturlige

Betingelser for en videre og rafl Udvikling af Industrien? Om
den Bestræbelse, at hæve Fædrelandets Industrie, ikke hidrører

fra en Misforstaaelse af Forholdene.

Man siger, at Danmark

er et til Sofart, Handel og Agerdyrkning bestemt Land, og at

det er uhensigtsmæssigt

og

unyttigt at kjæmpe mod Naturen.

Jeg vil ilkc bestride Rigtigheden af den Mening,

at Sofart,
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Handel og Agerdyrkning stulle kunne blomstre i Danmark, men

jeg troer netop, at Industrien er en nødvendig Betingelse for
dennes Fremblomstren,

stadig og sikker.

og den eneste,

hvorved den kan blive

Jeg vil nedenfor soge at vise,

at Danmark

ingenlunde mangler Producter, der nu tildeels udfores L deres

raa uforarbejdede Tilstand, medens deres videre Forarbejdning
i Landet selv synes at kunne stee uden store Vanskeligheder, og

her nærmest indskrænke mig til noget notere at betragte de al
mindelige, næsten for alle Industrigrene fælleds, Betingelser for

deres

Udvikling

og

undersøge,

hvorvidt disse

ere

tilstede t

Danmark.
Til alle Fabrikker af nogen Betydenhed horer der i storre

eller mindre Grad bevægende Kræfter, og det er den storre eller
mindre Lethed, hvormed man kan forskaffe sig disse, hvorpaa oste
mange Jndustriegrenes Udvikling bcroer.
ter,

De bevægende Kræf-

hvorved Mastincr sættes i Drift, ere i Reglen hidtil kun

Heste-,

Vind-,

Vand- eller Dampkraft.

kun i ringe Grad,

Den sorste benyttes

da den i Sammenligning med de andre i

Reglen bliver den kostbareste, men det maa indrømmes, at den
i Danmark er billigere end i de fleste andre Lande og navnligt

end t dem, hvor Industrien er meest udviklet.
betragtes

ofte

som

et

næsten

Vindens Kraft

ubrugbart Middel til at drive

Fabrikmastiner, og unægtelig er det, at dens Ustadighed med
fører mange Vanskeligheder med Hensyn til en velindrettet Fabrils Drifts; men Ringeagten mod den hidrører tildeels fra en
Fordom, som for en stor Deel Legrunder sig paa de dermed an

stillede Forsog i sydligere, med et andet Clima end vort, bega
vede Lande, hvor Blæst og Storm et ere saa hyppige og stadige som her.

Mechanikens Fremskridt

give

bestandigt flere

og flere Midler ihænde til at give den derved frembragte usta
dige Bevægelse den Regelmæsslghed, som er en nødvendig Be-

tingelse for mange Maskiners gode Gang.

Det er ogsaa horst
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paafaldende, at see denne billige Bevægkraft saa hyppigt anvendt
trl een Art af Fabrikker (Kornmoller) og saa sjeldent til andre,

hvis Natur dog
vanskeligere.

ingenlunde

Man

synes

behover blot at see hen til andre Landes

Erempel for at overbevise sig om,

delse Vindkraften

gjore dens Anvendelse

at

kan

hvilken mangfoldig Anven

jeg vil her kun nævne Holland,

faae;

hvor man oste seer flere Hundreder af Vindmøller tæt ved Si

den of hinanden,

men ogsaa med

et

alene

sysselsætte

med Maling af Korn,

mange andre Arbeider,

saasom Saugning af

Træ, Knusnr'ng og Presning af Oliefrø, Tilberedning af Paprr'r o. s. v.

Vi kunne"-dsg ogsaa findeø E^empler.pa^ lignende

Anvendelse af Vinden som Drivkraft til andre Fabrikker end

Kourmoller i Landet selv, navnligt i Hertugdømmerne, saaledes
ved Flensburg, i hvis Omegn siere Oliemøller drives ved Vinden

have deres Drivkraft 15 til 20 pCt. billigere (Tab

og

ved Standsningen paa Grund af Vindmangel iberegnet) end
de sammesteds værende ved Heste eller Damp drevne Oliemøller,

ved Uetersen og Elmshorn drives Saugmoller ved Vind, i Rær-

heden af Kjobenhavn tjener denne som Drivkraft for en Papr'irmolle,

i Marskegnene gaae mange Moller til Vandpompning

ved Vinden o. s. v.; men denne Anvendelse er ikke hyppig nok

og fortjener

Capitaler

vrgtrgt,

især Opmærksomhed i

et Land,

som vort,

ikke ere tilstede i meget sior Overflod,

hvor

hvor det er

at ikke for stor en Deel deraf sættes i kostbare Ma-

ffmcr, og hvor det maa ansees for ønskeligt, at den sig udviklende Industrie gradviis gaaer fremad gjennem mindre Anlæg,

ved

hvilke de Forstyrrelser,

som Vindens Ustadighed kan for-

aarsage i Fabrikkernes Drift,
ved store Anlæg.

er Vandet;

virke

mindre

fordærveligt end

En særdeles vigtig Drivkraft for Fabrikker

og fljondt Danmark vel ikke horer til de Lande,

som have en stor Riigdom af Vandfald,

saa

findes

her dog

deraf en saadan Mængde, at deres samlede Bevægkraft bliver
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scerdeles betydelig.

Men desværre maa man atter her tilstaae,

at dette naturlige Gode ingenlunde er benyttet i den Grad, som

Mange Steder ligger denne Vandkraft aldeles

det fortjener.
ubenyttet,

og næsten overalt,

hvor den bruges, fleer det paa
at en stor Deel

en saa ufuldkommen og ufuldstændig Maade,
deraf gaaer tabt.

Man bchover kun wed nogenlunde Sagkund-

siab at betragte vore Vandværker her i Landet, og man vil let
overbevise sig om, at ved de fleste benyttes er engang 50 pCt.,

ja ofte meget mindre, af den Krast, som den naturlige Vand
mængde og dens Falv, anvendt paa den fordelagtigste Maade,

var istand til at frembringe.

Kun paa enkelte Steder f. Ex.

ved Strandmøllen og Wittorf ved Neumünster, har man i den

senere Tid

vidst

at forflaffe sig Vandværker, der tUade.en

fuldstændig Benyttelse

af

den for Haanden

Vandet vilde i Forbindelse med Vinden

værende

vist ofte ved

Kraft.

en hen-

figtsmcessig Indretning kunne anvendes til 'saa at sige at suy-

plere hinanden og gjensidigt erstatte,
enhver af dem,

naar

nemlig

hvad

ved Vind

der

er

ustadigt

i

drevne Pompeværker

anvendtes til at lofte det engang benyttede Vand for atter at

lade dette tjene svin Drivkraft.

Den for Fabrikkerne i Reglen vigtigste Drivkraft er D am
plen s, der udmærker fig ved den Stadighed, hvormed den kan

udvikles, og derved, at den kan frembringes næsten paa ethvert Sted
og i hvilkensomhelst Styrke, man vil.

Betingelsen for den er

kun tilstrækkeligt Brændmaterial, og Sporgsmaalet om dens An-

vcndelse smelter derfor sammen med det ogsaa i andre Henseender for saa mange Arter af Fabrikker saa saare vigtige om

den storre eller mindre Lethed og den storre eller mindre Bil
lighed, hvormed Brændmaterial kan siaffes tilveie.

Brændsels

priserne og Brændselets Godhed ere Basis for de fleste Indu
strigrene; hvor man kun kan frembringe Varme ved store Ud

gifter, der kunne ogsaa kun faa Jnvustriegrene ret trives, og
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ved at indvirke paa disse Priser ved Foranstaltninger til Brændselsproducenternes Beskyttelse virkes næsten paa det hele Jn>
dustrresystems Basis. Men ogsaa med Hensyn til dette Punkt
maa man efter en notere Undersøgelse tilstaae, at Betingelserne
for Industriens Udvikling ere tilstede i Danmark. Vel har
Landet et mange og er gode Steenkul, nemlig ikkun fra Born
holm, disses Breendselsværdi i Forhold tit Newcastler-Knl er
= 4:7, og da de i Reglen ved Gruberne koste 3 Mk. og i
Nonne 4 Mk., er deres Forholdsprus altsaa 5 Mk. 4 Sk. og
7 9J?f. *)
Birmingham og Sheffield, Hovedsæderne sor
nogle af de vigtigste Industrigrene, som forbruge meest Brændmatcrial, er Forholdsprisen paa de Kul, som almindeligt anvendes, sammenlignet med Prisen paa Newcastler-Knl, circa 4
, men i London er den 2 Nbd. I denne Henseende ere
vore Forhold vel altsaa ikke særdeles foroeelagtige men heller
ikke saa flette, som de oste ansees for. Særdeles vigtigt er det
ogsaa at lægge Mærke til, at Tilforflen til os af engelfle Kul
er meget let, deels paa Grund af vore vidtudstraete Kyster,
og deels fordi Fragterne til Dstersoen i Reglen ere meget
lave, fordr de Producter, som Skibene udfore derfra i Almin
delighed ere meget volumineuse i Forhold til dem, som de til
føre, og de derfor oste maa gaae ballastede ind i Dstersoen.
Indførselstolden er ikke betydelig (12 Sk. pr. Tde). Dan
marks Forhold med Hensyn tit Letheden, hvormed det kan forskaffe sig engelske Kul viser sig ogsaa meget fordeelagtigt, naar
det sammenlignes med andre Lande. Uagtet Sachsen og Schle
sien levere Steenkul i rigelig Mængde, af fortrinlig Godhed
og til særdeles billige Priser paa Productionsstederne, saa dri
ves dog den største Deel af Rordtydsklands Fabrikker, selv de
i Nærheden af Overen beliggende, til hvilke indenlandfle Steen*) Maanedfkrift for Litteratur I ilde Bind Pag. 406.
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kul kunne bringes

tilvands fra Schlesien, ved engelste Steeukul,

der endog i Berlin, efter at have baaret Transportomkostm'n-

gerne paa Floden fra Havet, ere forholdsvits billigere end de
engelsie.

Naar det betænkes,

at Indførselstolden af Steenkul

i Toldforbundet er lidt hsiere end i Danmark (1| Sgr. pr.

Centner, indsees det let, at Newcastler-Kul maa blive dyrere i

Berlin

end

i Danmarks

Sostæder. *)

I Frankrig erlægges

paa Kyststrækningen fra Olonne til Dunkirken en Told af circa
26 Sk. pr. Tde Steenkul og dog forsyne

alle Fabrikker sig

*) Vel udfører det tydske Toldforbund i det Hele flere Steenkul end
det indfører, hvilket sees af følgende Tabel:

Udførsel.

Jndforsel.

1832:
1833:
1831:
1835:
1836;
1837:
1838.
1839:

1,130312 Centner.
1,293657
—
1,136(>84
—
1,509768 —
1,369025 —
1,837581
—
1,992514 —
3,86090! —

4,621275 Centner.
4,373147
—
4,368935
—
4,6530:27
—
5,455746
—
7,392539
—
7,539208
—
6,999503
—

Men den hele Udførsel falder næsten alene paa Rhinprovindserne,
hvorfra udgik:

1832 :
1838:
183!:
1835:
1836:
1837:
1838;
1839:

4537775 Centner.
4288747
—
4190611
—
4522215
—
5410299
—
7209152 —
7268111
—
6691187
—

Medens af de indførte Qvantiteter falde alene paa Provindsen
Pommern i 183.): 1,168544 Centncr og paa Brandenborg 716511
Centner (csr. Dieterici stat. Uebersicht der Gegenstände des Ver
brauchs rc. S. 385 og Iste Fortsetzung S. 313,

58
£er

næsten

udelukkende

mange andre

med

til Bcfiyttelse

engelsie Steenkul. *)

Vel gjsre

for den franste Industrie trufne

Foranstaltninger det mindre vanskeligt for de franste Fabrikan
ter at taale de hole Brændselspriser,

ler vise

dog,

men de anforte Exemp-

at Danmark i den omhandlede Henseende ingen

lunde er ufordeelagtigt stillet i Sammenligning med flere andre

Lande.
Staaer Danmark saaledes,

naar

der

tages Hensyn

til

Letheden af at forskaffe sig gode Steenkul ikke ufordeelagtr'gt,
naar. det sammenlignes med flere andre industrielle Provindser,

saa bliver dette Forhold for Brændselet meget mere til Lan
dets Fordeel,

naar der sees hen til andre Brændmaterialier,

som det har til sin Disposition, og navnligt Torven.

Enhver,

som er nogenlunde bekjendt med Danmarks Forhold, veev, hvilke
store Qvantiteter heraf der findes i Landet.

Den store Vildmose

norden for Lumfjorden har en Udstrækning af flere Qvadratmile, og langs ned gjennem Jylland ligesom ogsaa tildeels paa
Verne sindes mange Moser,

som synes uopfljærlige.

Tager

man Hensyn til Torvens Brændselsværdi og sammenligner den

*) Saaledes indførtes alene fra England:
1827;: 48120000
1828;: 36400000
1829; 42759000
1880: 54479000
1331: 36591000
1832; 384760 A)
1833; 45622000
1834: 57821000
1835: 93020000
1836; 182205000
1839; 333173000
1840: 392123000

Klg
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

(tableau général du commerce de la France, publié par l’adminisiration des douanes.)
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med Steenkutimes, ligesom disse tvende Brændmaterialiers
Priser, da finder man, at den samme Brændselsværdi i Torv
haves paa Steder i Landet lige saa billigt, ja tildeels endog
billigere, end i Egne af England, hvor Steenkullene haves for
bedst Kjob. Vel ere disse brugbarere end Torven i alle Til
fælde, hvor det kommer an paa at frembringe en stærkt concentreretHede, og de ville derfor blive foretrukne, under ellers
lige Forhold, til Smedning, mange Slags Smeltearberde o. s. v.
hvorimod Torven har Fortrinet til mange Arbeider, hvortil
behoves Flammeild, og dette er netop Tilfældet med flere Fabrikationsgrene, som ere særdeles vel stikkede for Landet, saasom Glaöfabrikation, Tilvirkning af Leervarer, Brænding af
Kalk rc. Torven er desuden et Brændmaterial, for hvilket
i Fremtidens industrielle Historie en langt vigtigere Rolle er
opbevaret end den, som det hidtil har spilt. Naar man be
tænker, at man i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede ansaae
Jernudsmeltningm ved Steenkul for umulig, og at nu en langt
øverveiende Deel af de Masser af Jern, som aarligt forbru
ges i Europa, udsmeltes ved dette Brændmaterial, saa kan
man med Sikkerhed vente, at det ogsaa vil lykkes efterhaanden
at finde Fremgangsmaader, hvorved det vil blive muligt at
anvende Torven et alene hertil, men ogsaa til endnu flere Anvendelser, hvortil den nu ausees for ubrugelig. Det synes
rimeligt, at dette Resultat allerede tildeels vil være naaet, naar
det lykkes at gjore Torven fastere, end det nu sædvanligt er
Tilfældet, ved Presning, og at forbedre Torveforkulningsprocessen. Det er bekjendt, at man i flere Egne af Jylland, navn
ligt i Egnene ved Silkeborg, ved yderst simple Fremgangsmaader *) tilvirker Torvekul, der ere særdeles gode og bruges med
*) I Tb-m Sogn f. Ex, gaaer man saaledes frem: i Bunden af en
i Sandet gravet, 1 å 1A Al, dyb oz 2 a 3 Al, bred, Grav stilles et
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Fordeel til Smedning paa flere Steder; herved er Veien vrist,
man behsver kun at forfslge den, hvorpaa, fom -ekjendt, arbei-

des fra Regjeringens Side*)

Lykkes det at forbedre Torve

kullene etter forandre Smelteprocesserne sa al ed es,

udsmeltes derved,

at Jern kan

da vil Danmark muligt blive istand trl at

forsyne sig selv med sit fornødne Jern og maaflee endog skaffe
Det er nemlig bekjendt, at der ere

sig Overstud til Udforsel.

store Strækninger i Jylland,

Slesvig og Holsteen, hvor tæt

under Jordoverfladen ligge store Masser af Jernmalm.

Denne

Skat har tidligere været benyttet, men er det nu ikte af Mangel paa Brændmaterial;

den vilde atter kunne.blive det under

de ansorte Omstændigheder.
En Betingelse af overordentlig Vigtighed for Udviklingen

af Industrien i et Land ere gode og billige Communications-

og Transportmidler.**)

Ved at kaste Diet paa et Kort over

et Land og undersoge, hvilke Kyststrækninger, hville stilbare Flo
der,

Kanaler,

Veie og Jernbaner, det har, kan man næsten

drage en sikker Slutning til dets materielle Udviklings Tilstand.
Vi see ogsaa,

at overalt t de industrielle Lande,

i England,

Lag Torv paa Kant, et Hul lades frit i Midten og heri lægges
Jld, hvorefter Gravea fyldes med Tsrv. Efterhaanden som Tør
vene sammenbrænde, bækkes de med de saakaldte Fladtørv oz Sand.
4 a 5 Dage efter ere Kullene kolde og kunne bruges.

*) Navnligt derved, at man ved Masovnen ved Rendsborg har ladet
anstille Forsøg i det Store for at erfare, hvorvidt T«-rvekul ere an
vendelige til Jernudsmletning. Disse Forsøg have givet et heldigt
Resultat,
**) Cfr. blandt andet de interessante Værker af Michel Chevalier: des
intercls materiels en France, travaux publics, routes, canaux &'
chcmins de ler; létlrcs sur l’Amcrique du nord. 2 vol. og histoire ct description des voies de communication aux élals unis
et des travaux g ni y dependent. 2 vol.
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Belgien, Frankrig, Nordamerika og nu tildeels i Tydstland,
stræber man efter at forbedre Veie, Kanaler, Floder og Jernbaner, som de nødvendige Betingelser for Udviklingen.

Intet

af disse Communicationsmidler giver dog et anstueligereBillede

af disse Midlers Indflydelse paa Udviklingen end Jernbanerne
thi intet andet har formaaet saa hurtigt og i en saadan Grad J

at befordre den som disse.

Undersoger man Danmark i denne Henseende, da finder
man de naturlige Forhold endog ualmindeligt gunstige.

Vidt-

udstrakte Kyster med gode Havne gjore Adgangen tilsses næsten

overalt, let og gjore det muligt i en viv Udstrækning at benytte
Soetransporten, der dog under de hidtilværende Forhold bliver
den vigtigste og billigste.

Landets naturlige Bestaffenhed gjor

Anlæget af gode Veie, ja endog af Jernbaner, forholdsviis lct,
og det mangler heller ikke paa mindre Floder, som ved hensigts

mæssige Foranstaltninger kunde gjores seilbare og meget lette
Sjælland, har foruden

Samfcerselen til det Indre af Landet.

sine mange Sohavne, en Adgang til Soen fra det Indre gjennem Ncesby - Aa og kunde faae en anden fra Hjertet af Den
gjennem Kjoge-Aa.

Gudenaa er allerede af overordentlig Vig

tighed for Jylland, og Seilladsen derpaa selv i dens nuværende
ufuldkomne Tilstand

har betydeligt hævet Værdien af mange

Producter (Træ, Brænde, Kalk o. s. v.) fra det Indre.
Udviklingen stiger,

Naar

og Trangen til Forbedring af Commum'ca-

tionsmidlerne bliver storre, kan en nye Vei aabnes fra denne

Aa til Aarhuus og muligt til Viborg.

deres Udlob

i Limfjorden,

kunne

Flere Aaer, som have

uden Vanskelighed

gjores

seilbare.
Det vilde paa dette Sted være særdeles interessant at

sammenligne A r b e i d s l o n n e n t Danmark med den i de vigtigere

fremmede industrielle Lande og undersøge,

hvorvidt den Paa

stand, som saa oste hores fremsat, at denne er uforholdsmæs-
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sig hoi i Danmark er grundet eller ikke.

Men

er

det

saare

vanffelr'gt, ja fast umuligt, ved en Undersøgelse af denne Natur

at komme til noget fast Resultat«
lig i samme Land

saare meget

forffjellige Fabrikker;

Arbejdslønnen varierer nemi forskjellige Provindscr og r

den er forfijellig i Forhold til Arbeider-

nes Duelighed og den Art af Besijæftigelser, hvormed de syssel
Skulde altsaa en Sammenstilling af forffjellige Sat-

sættes.

ser for Arbejdslønnen lede til nogen sikker Slutning,

maatte

den flee for eensartede Operationer i forffjellige Lande,

men

foruden at dette i Almindelighed bliver saare vanfleligt, har det
endnu særegne Jnconvenientser med Hensyn til Danmark, fordi

de fleste og paalideligske Angivelser, som haves eller kunne erholdes,

selv om de indsamles med Omhu paa Stederne selv,

næsten alene angaae de større og regelmæssigt ordnede Fabrik-

bedrifter, og af disse haves endnu er mange i Danmark.
til kommer endnu,

at

en

saadan

Sammenstilling

Her

tillige bor

tage Hensyn paa de vigtigste Livsfornodenheder paa de forsijel-

lr'gc Steder.

Man kommer derfor næsten Maalet nærmere ved

almindelige Betragtninger af Forholdene end ved bestemte Tal

Hensyn

til Prisen paa de

vigtigste Livsfornodenheder, da finder man,

at den t Danmark

angivelser.

Tager man

saaledes

er lavere end i de fleste vigtigere industrielle Lande.

Det er

vistnok ogsaa en for største Delen urigtig Paastand,

som gjo-

res af Mange,

at den danske Arbeider har flere Livsfornoden-

heder end Fabrikarbeiderne mange

andre

Steder.

Man bor

nemlig herved ikke tage Hensyn til de sørgelige Skildringer over

Fabrikarbeiderueö formeentlig hoist ynkelige Stilling i flere indu

strielle

Lande,

thi disse

gjelde — forsaavidt de iovrigt cre

sande — egentlig kun om den Klasse af Fabrikarbeidere,
ere uden Arbejde

som

enten paa Grund af egen Uduelighed eller

paa Grund af de ovenfor skildrede stærke Omverlinger, som en
paa Afsætning til et stort udenlandsk Marked begrundet Jndu-
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strie er underkastet. Denne Arbeid s classes Elendighed er altsaa ikke Bevns paa, at Fabrikanterne i Almindelighed virkeligt
betale en horst ringe Daglon, eller at de af dem bestjæstigede
Arbeidere lade sig noie med Tilfredsstillelsen af de forfte alde
les uundværlige Livsfornodenheder. Enhver, der har feet den
lyonske Silkearbeider, eller Arbejderne i Mühlhausen og andre
elsaßisie Fabrikftæder, i Lille, Sedan rc., i Belgien, Rhinprovmdserne, i Sachsen o. s. v., vil vist tilstaae, at deres hele
Ådre ikke rober, at de ere nøjsommere eller have færre Fornø
denheder at tilfredsstille end de danste; og ved ligefrem at
sammenligne deres Arbejdsløn med de danstes, findes den ogsaa langt hoiere end disses i Almindelighed. Betænker man
blot, at Mange i store Strækninger af Jylland finde Fordeel
ved at strikke Strømper ved Haandkraft for en hoist ussel For
tjeneste, saa overbeviser man sig let om, at ogsaa i Danmark
er Arbejdslønnen, i det Mindste paa visse Steder, ringe. Naar
det alligevel nedenfor stal blive forsogt at angive Arbejdslønnen
paa nogle forskjellige Steder i bestemte Tal, saa vil det deraf
fremgaae, at Talstørrelserne for den i Danmark et ere hore.
Men dette er kun, om man saa maa udtrykke sig, den ydre
Side af Sagen; thi naar der, som her, er Sporgsmaal om,
hvorvidt Fabrikanten for at faae udfort et vist Arbeioe betaler
en hor Arbejdsløn eller er, saa maa der tillige tages Hensyn
til, hvormeget Arbejderen udretter i en vis Tid, og med Hen
syn hertil maa det inrommes, at den dansie Fabrikarbeider et
besidder den Udholdenhed, Drift og Dygtighed, som mange af de
fremmede. Aarsagcn hertil kan vel tildeels være at sege i de
naturlige Forhold, der mere stemme til Rolighed, ja til Dorsk
hed, end til Flid og Udholdenhed, men den ligger ogsaa for en
stor Deel deri, at Folket mangler industriel Opdragelse. Man
kan især overbevise sig om dennes Vigtighed og Indflydelse ved
at betragte den agerdprkende og industrielle Klasse i samme
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Lande, og paa samme Steder. Man finder ikke alene den
sidste mere udholdende, flittigere og dygtigere end den forste,
til de specielle industrielle Arbeiver, hvormed den er sysselsat,
men ogsaa i Almindelighed til alle industrielle Foretagender,
om de end hidtil have været ganske fremmede for den. Den
dansie Nation mangler endnu denne industrielle Opdragelse,
som er af overordentlig Vigtighed, men man bor derfor er
nn'stvr'vle om, at den vil kunne naaes.
Endstjondt saakedes en Angivelse af Arbejdslønnen paa
fremmede Steder og i Danmark, bestemt i Tal, ikke kan fore
til et aldeles sikkert Resultat med Hensyn til det omhandlede
Sporgsmaal, saa ville dog nogle Data i denne Henseende
formeentlig ikke være uden Interesse.
I Kjobenhavn fortjener en med Vævning af simple Bom
uldstorer fysselsat Arbeider daglig 4 Mk. 8 Sk. å 1 Rbd.,
naar han arbeider hjemme hos sig selv, besorger Spoling, leve
rer Slette, Huus og Varme. Dm Arbeider, der er sysselsat
paa Mesterens Værksted, og der erholder hine Ting, fortjener i
Deel mindre, altsaa 3 å 4 Mk. dagligt. Denne Fortjeneste
har desuden kun den flittige og kraftfulde Arbeider. *) I Eng
land og Skotland fortjener en Haandvæver ved at arbejde
14 å 16 Timer dagligt 4£ å 6 sh. ugentlig, hvilket udgjor
2 Rbd. 4 Sk. a 2 Rbd. 69 Sk. eller circa 32 Sk. å 43 Sk.
dagligt, *) altsaa neppe saa meget som den danske. Simple
Haandvævere i Departementet Dvre - Rhinen i Frankrig (i
Saint Marie-aux-Mines) fortjene i Gjennemsm't 9 frs. ugent
lig, ja indtil 12 og 16 frs., hvilket dog kun skeer undtagelsesvn's; de arbejde da hjemme, besorge Spoling og sætte Garnet
♦) Jndustritoreningens Tidende lste Aarg.

S. 29;

her findes desuden

en Tabel, som nærmere angiver Detaillen.

**) Ure: cotton manufacture of Great-Britain vol. I. S. 3.
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Rbd.
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L a n d e t, h v o r

t i l S a m m e n lig -

A r b e jd e r e , fo m

og

paa
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e r G je n n e m s n itte t a s L o n n e n

D e tte

e t n æ s te n

fa a e s

A rb e id s lo n

til d e
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*) Villermé l’état moral & physique des ouvriers, tome I. 8. 64.

**) Montgomery: theory and practice of cotton spinning Übers, von
Wiech. 1841. S. 46.

***) Villermé l’état moral &c.
D a n m a r k s in d u s trie lle F o r h o ld .
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voxen qvmdelig l å 1 1 frs., et Barn ß å I frs. I Lyon er det paa
Grund af Fabrikvæsenets særegne Organisation næsten umu
ligt at angive, hvor hoi Arbejdsfortjenesten er, men ester nøjagtige
Undersøgelser er det dog tydeligt, at den under almindelige
Conjuncturer er det hoiere end ved nogen af de andre angivne
Fabrikatiousgrene i Frankrig. Den belgiske Negjering angiver
efter Gjcnnemsnitsberegnl'nger Arbejdslønnen i Belgien saalcdes:
For Arbejdere sysselsatte ved:
Agerdyrkning
daglig 1 frs. 13 cent. ----- 38 Sk.
Vævning
— 1 — 26 — = 4*2 —
Muurarbeide
— 1 — 68 — = 57 —
Smede- og Tommerarbeide — 1 — 68 — = 57 —
t storre Fabrikker .... — 1 — 59 — = 53 —
t Bjergværker
—
1 — 76 — == 59 —
ved Fabrikation af Lurusgjenstande .... — 2 — 16 — =73 —
Gjennemsm'ttet af den aarlige Lon til Tjenestetyende t
Byer: for mandlige 169 frs. (59 Rbd. 78 Sk.), for gvmdelige 107 frs. (37 Rbd. 86 Sk.); og paa Landet for mandlige
132 frs. (46 Rbd. 72 Sk.) og for qvmdelige 84 frs. (29
Rbd. 72 Sk.) *). Jeg vil tilfoie nogle Erempler fra Tydskland: i de sachsiske Bomuldsspinderier er en duelig Spinders
ugentlige Fortjeneste, efter et Gjennemsnitstal beregnet efter
Opgivelser fra 25 Spinderier, 2 Rbth. 16 S chik, prens, eller
3 Rbd. 53 Sk., og den stiger meget hyppigt til 3 å 3£ Rbth.
(4 Rbd. å 4Z Rbd.) *). I det Dstlr'ge af Preussen f. Er. i
Klædefabrikkerne t Luchenwalde betales for de til Spmdmgen sor-

*) Essai sur la statistique générale de la Belgique par Heuschling
publié par Wandermaelen p. 127.
*) Vorstellung der sächsischen Spinnerei-Unternehmer an das Ministe

rium, 1839. Sachsens industrielle Zustande. S. 94,
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beredende Arberder (Wulfning, Kartm'ng) If å 2 Nthr. (2 Rbd.
32 Sk. å 2 Rbd. 64 Sk.) ugentlig.

De ved S pind in g sys

selsatte Arbejdere betales pr. Stk. og kunne ugentlig fortjene
å 3 Rthr. (3 Rbd. 32 Sk. å 4 Rbd.) ja enkelte indtil 4

Rbd. å 5 Rbd. 32 Sk.

Af alle disse Angivelser, som Enhver

kan sammenligne med sine egne Erfaringer om Arbejdslønnen t

Danmark, uden at det formeentligt er fornødent specielt at an

give denne,
saa hoi,

fremgaaer tydeligt nok,

at dens

at denne

ingenlunde

er

Størrelse bor kunne virke afskrækkende paa

dem, som ville give sig as med industrielle Foretagender.
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5bit Coy Hei’.
Har Agerdyrkningen i Danmark naaet et saadarrt Udviklingspnnet, at det er Tid at straebe
at give den indenlandske Industrie et
hoiere Dpsving?

Met er ovenfor forsogt at vise,

at en indenlandsk Industrie

er en nødvendig Betingelse for Agerdyrkningens Udvikling til

dens hoieste Fuldkommenhed og for Nationens Fremskriden t ma
teriel og aandclig Cultur.
Nation,

Dette gjælder dog ikkun for den

som allerede har naaet en vis Grad af Uddannelse.

Er Agerdyrkningen endnu i sin forste raa Tilstand og er Folket

i hor Grad uudviklet,

da kan man med Sandhed sige,

at det

ikke endnu er modent til Modtagelsen af en hoiere Industrietilstand,

da

kan Udfersien af Landets raa Producter i deres

uforarbejdede Tilstand og Indforflen af Fabrikata fra Udlandet

endnu bidrage til paa den hensigtsmæssigste Maade at befordre

materiel og aandelrg Udvikling og vække de maaflee endnu sium-

rende Kræfter.
og Forbud,
Sider,

Hindres Samfærflen ikke ved Jndflrænkm'nger

da er den naturlig og bringer Fordeel paa begge

da forer en

saadan Udvexling hurtigere og sikkcre til

Udvikling af de productive Kræfter overhovedet,
indskrænkedes

til Landet selv alene,

stige Foranstaltninger.vilde

soge

for hvilken Landet ikke var modent,

og

end om disse

om man

ved

kun-

at fremkalde en Industrie,

da vilde dette ikke kunne
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skee uden Tab saavel for Consumenter som Producenter,

da

vilde Agerdyrkningen, hvorpaa Industrien stal baseres, og som
den igjen flal tjene til at fremme, derved standses t sin Udvik

ling,

og den fremkunstlede Industrie, som manglede sin natur

lige Basis, vilde kun sygne og tjene til at standse Udviklingen

af denne Grundvold,

fra hvilken de productive Kræfter vilde

kaldes bort, forinden de endnu vare tilstede i saa stor Over>lsdl'g-

hed, at de kunde undværes derfra.

Men har Nationen udviklet

sin Agerdyrkning, saavidt dette paa naturlige Veie kan skee ved
Udverling af de raa Producter mod fremmede Fabrikat«, væg
rer den industrielle Nation sig ved at modtage disse raa Producter som Betaling for sine Fabrikata, og kan den indenlandske

Industrie ikke komme frem paa Grund af en altfor mægtig og

frie Concurrence paa det indenlandfle Marked med den allerede

udviklede industrielle Nation, da er det Tid at føge at mod
virke dennes for store Indflydelse,
indre industrielle

Det bliver derfor

Virksomhed

ved

af Vigtighed

at gjore det muligt for den
Anstrængelse

at

her at undersøge,

hæve sig.
hvorvidt

Agerdyrkningen i Danmark er saaledes uddannet,
at det er Tid at tænke paa en kraftig Udvikling af

Industrien.

Raar det betænkes,

at Agerdyrkningen ikke flal udvikles

til et vift bestemt Punkt blot ved Udverling af de indenlandfle

raa Producter mod Udlandets Jndustrifrembringelser, og at da
pludseligt denne Handel flal ophore, og Landet selv forsyne sig

med Industrieproducter, men at Udviklingen og Overgangen stal
siee successive, saa at man ingenlunde bestemt kan angive eller

betegne med Tal det Punkt,

som Agerdyrkningen

sial

have

naaet, for at den kan ansees for en naturlig Basis for et fuld-

komnere Jndustrivæsen,

saa synes Besvarelsen af det ovenfor

fremsatte Sporgsmaal ved forste Diekast at være umulig.

Her

kan derfor kun være Tale om at vise, at Danmarks Agerdyrk-
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mug er vidt udviklet, at den ikke alene formaaer at siaffe de

fornodne Producter til at nære Folket paa en L Forhold til
andre Nationer endog rigelig Maade, men ogsaa til Udforsel
at levere et betydeligt Overflud,

som kun med Vanfielighed

finder et Marked i Udlandet.

Det er allerede ovenfor omtalt,

at Danmark og Hertug-

dommerne i Slutningen af forrige og i Begyndelsen af dette

Aarhundrede til Udforsel kun hav se et Overflud af omtrent
600,000 Tdr. Kornvarer aarligt,

hvorimod det af den ligele

des i det Foregaaende givne Oversigt fremgaaer, at dette Over-

siud nu er steget til omtrent 2 Mill. Tdr.

Paa samme Tid

er Folkemængden tiltagen; den var i Kongeriget:
1769 . . .

814238 Indwiduer

1787 . . .

840045

—

. ..

925680

—

1834 . . . 1,223797

—

1840 .. .1,283027

—

1801

Den er altsaa tiltagen fra 1801 til 1840 med 357347 Indwiduer.

I Hertugdømmerne Slesvig og Holsten udgjorde Folkemængden:
1803 . . . 602087 Indwiduer

1835 . . . 772974

—

1840 . . . 803619

—

Den er altsaa tiltagen fra 1803 tit 1840 med 201532

Indwiduer; eller i Kongeriget og de 2de Hertugdommer med

tilsammen 558879 Indwiduer.

Antages det aarlige Forbrug

for hvert as disse blot til 2 Tdr. Korn, forudsætter deres Un

derholdning,

alle andre Forhold uansete, et forøget indre For

brug af Kornvarer af 1,117758 Tdr.

Lægges hertil den for

øgede Udforsel af circa 1,400000 Tdr., skulde altsaa Kornproducnen i de 40 forfte Aar af dette Aarhundrede være tiltagen med
over 2| Mill. Tdr.

Men naar man betænker, at Forbruget

af Kornvarer t Landet selv vist nu forholdsvn's er større end
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ved Slutningen af det forrige Aarhundrede,

for

ansatte

Consumtion

meget lavt anflaaet,

af 2 Tdr.

oven

og at den

pr. Individ

aarligt

er

samt at Anvendelsen af Korn til Stald-

fodring er meget tiltagen og har havt megen Indflydelse paa

at soroge Udforflen

af Fedekreaturer,

Kjod

rc.,

saa

vil

at denInore Production

man komme til den Overbevü'sm'nz,

vist er tiltagen med mere end 2z Mill. Tdr., maaflee snarere
med henved 3 Mill.

De producerede Kornarters Qvalitet er meget forbedret,
ligesom

man i det Hele

avler en forholdsviis langt større

Mængde af de værdifuldere Kornarter (Hvede, Naps).

Heraf

fremgaaer det unægteligt, at et betydeligt Fremskridt har sundet
Sted, men det sees endnu ikke heraf, hvor stor Produktionen t

At be»

og for stg selv kan antages at være i dette Aieblik.

svare dette Syorgsmaal med Bestemthed er vek aldeles umuligt,

men man har dog adskillige Data, som kunne lede til en apyrori-

wativ rigtig Antydning deraf.
I det siatistifle Tabelværk 5te Heste angives Udbyttet pi o

1838 saaledes:

Brutto

Netto

299035 Tdr. . . .

Hvede

256668 Tdr.

Rug

2,030877 —

. . . 1,646347

—

Byg

2,592359 —

. . . 2,143962

—

—

. ..

105676

—

532077 —

. ..

426348 —

Boghvede 133683
2Erter

5,588031 Tdr. . . . 4,579001 .Tdr.
Commissionen

for Udgivelsen

af det statistisie Tabelværk

kommer til det Resultat, at man kan antage, at 3 Tdr. af de

forsijellige

Slags

Kornvarer

som et passende Forhold

for

Kongerigets

Vedkommende

for hvad der i Gjennemsnit aarligt

medgaaer til et Menneskes Fode,

ei

deri beregnet,

hvad der

forbruges til Dl og Brændeviin, men derunder medregnet Kar-
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tofler, reducerede efter deres Værdi som Fødemidler tit Korn-

varer eller til z Korn; og Commissionen antager saaledes, at
den aarlrge Kornproduction

efter

hele Landet indsamlede Data

sor ringe, faa
Danmark fiulde

er

de i 1838 i Danmark over
angivet circa 600000 Tdr.

at altsaa dens Brutto-Udbytte i det egentlige

være

over

6 Mill. Tdr. aarligt.

Antages

dette Resultat for tilnærmelsesvus rigtigt og antages, at omtrent den

samme Consumtion finder Sted i Hertugdømmerne,

Slesvig og Holsteen, da kan man ogsaa omtrent beregne, hvor

Efter Folketællingen af

meget disse Lande aarligt producere.

havde de en Folkemængde af 803619 Mennesker, som

1840

fortære 3 Tdr. pr. Individ

2,410857 Tdr.

hvorfra maa drages, for at regne paa samme

statistiske

Maade som Commissionen for det

Tabelværk har gjort for Kongerigets Vedkom-

mende,

pr. Individ

z Td.

Kartofler

eller

401809 Tdr., reducerede til Kornvarer ester
Forholdet | : 1

133936

.

bliver

—

2,2769211^

hvortil maa lægges hvad der efter et Gjen-

nemsm't i de 3 Aar

1838—40

er

udfort

mere end indfort af de omhandlede Kornvarer

432226

nemlig

—

Hertil maa endnu foies hvad der er brugt til

Antages,

Production af Dl og Brændevim.

at Forbruget af Dl i Hertugdommerne er saa

stort,

som i de consumtionspligtige Steder t

Danmark, da kan Regningen udfores saaledes:

i 1838 formaledes i Kjobenhavn og t Kjobstcederne til Dl: 85654 Tdr. Malt,

Folke

mængden r Kjobstæderne i Kongeriget i 1840
Lateris

7 2,709147 Tdr.
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. 2,709147 Tdr.

Transport

var 260062 og t Hertugdømmerne 803619,
altsaa siulde Forbruget til Al være

-- 264679

.

.

—

Beregningen over det Qvantum Korn, som i
Hertugdømmerne er forbrugt til Brændevim,
bliver endnu vanfleligere, da Brændevimsproductionen i Hertugdømmerne tildeels

drives

paa en ganske anden Maade end i Kongeriget,

og dertil bruges et forholdsviis ftørre Qvan
tum Kartofler og mindre Sæd.

det

Da

imidlertid her kun kommer an paa et omtrent

rigtigt Resultat,

reduceres Forbruget i Dan

mark t Aarene 1838 og 39 (circa 280,000

Tdr.) efter Forholdet mellem Hertugdømmernes
og Kongerigets Befolkning, eller antages |

186000 —

.

Gange mindre

tilsammen

. 3,159826 Tdr.

Hertugdommerne Slesvig og Holstcen siulde altsaa i det

Hele producere af Hvede, Byg, Rug, Boghvede og Erter over
3 Mill. Tdr. og altsaa hele Riget,

Lauenborg og Bilandene

fraregnede, af hine Sædarter mellem 9 å

10 Mill. Tdr.

Hertil kommer endnu af andre Sædarter, der t Regelen et bru-

ges til Menneskeføde, en Production,

som sindes

angiven i

nedenstaaende Tabel for Kongerigets Vedkommende, uddragen

efter de i 1838 indsamlede Efterretninger.

Hostens
Nettobeløb

Bruttobelob

Havre . . . 2,872252 Tdr. . . . 2,270795 Tdr.

Kartofler . . 1,908847 —

. . . 1,657588 —

92026 —

91007 —

Horsts.

28855 —

14778

.

898 —

Raps

Hamp

. . .

Kommen

. .

u

--

—

334 —

. . .

1565

—
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Bruttobeløb

Nettobeløb

Humle ...

„

—

. . .

20738 Lpd.

Tobak ...

„

—

. . .

9235 —

Det er allerede ovenfor antydet, at dette Udbytte ester al
For Hertugdømmerne

Sandsynlighed er angivet for ringe.

Slesvig og Holfteen mangle vi Angivelser af en lignende Na
tur, og jeg vil ikke her forsøge at drage nogen aldeles bestemt
Slutning

fra Kongerigets

Production til Hertugdømmernes.

Længere hen i dette Skrift vil det vise sig,

af hvilke Grunde

jeg troer, at man kan antage Productionen i Hertugdommerne

i 1837 (samme Aar, hvorfor de anførte Angivelser for Konge
riget gjelde) af

'

Rapsfrø. . . til 229137 Tdr.
Hørfrø

... —

Hor, uheglet

7544 —

— 73079 Lpd.

Vigtigt er det dog at bemærke, at Udførslens Overflud t

Danmark ag Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen, forsaavidt
angaaer alle de egentlige Kornvarer, Bælgfrugter,

Raps og

Horfro forholdt sig saaledes i de 3 sidste Aar, hvorfor haves
Angivelser:
Kongeriget

Hertugdømmerne

1838 — 597187 Tdr. . . . 1,021141 Tdr.
1839 — 548797 —

... 1,626964 —

1840 — 650908

... 1,726072

—

—

Hvad der er udfort mere end indfort t hine 3 Aar forholder
sig

altsaa i disse forfljellige Landsdele omtrent = 2,8 : 1

eller Udførslen fra Kongeriget er næsten 3 Gange saa stor som
fra Hertugdømmerne.

den Slutning,

Imidlertid kan man dog ikke deraf drage

at Productionen i Kongeriget flulde være 3

Gauge saa betydelig som i Hertugdømmerne, thi Folkemængden

paa disse tvende Steder forholder sig omtrent — 3:2.
2lf Interesse er det ogsaa at bemærke, hvorledes Korn-
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productionen ikke alene har tiltaget i Mængde men øgsaa i
indre Godhed. Det er vel bekjendt, at de dansie Kornvarer
endnu ikke hore til de bedste, og at der endnu staaer meget til
bage at gjore i denne Henseende, men ligesaa bekjendt er det
ogsaa, at man har lagt Vmv paa at forbedre Qvaliteten.
Et Bevns herfor er det ogsaa, at Kornet nu næsten aldrig sæl
ges til de egentlige Handlende uden efter Vægt, at man ikke
alene anvender mere Omhu paa dets Behandling paa Marken,
men ogsaa ved Torreanstalter og bedre indrettede Magaziner,
ved Rensemaskiner m. m. sorger for dets Forbedring og Conservation. Et Bevns herfor er det ogsaa, at Dyrkningen af
de værdifuldere Sædarter, som Hvede og Raps, er betydeligt
tiltagen. Olufsen angiver Udforflen af Kornvarer i Gjennemsnit for Aarene 1.796-98 til 577735' Tdr.*) foruden hvad
der udførtes som Brændevim, hvoraf kun circa 8 pCt. var
Hvede. Efter et Gjennemsnit af de i Aarene 1838—40 ud
førte Qvantiteter var derimod omtrent 15 pCt. af de udgaaende
Kornvarer Hvede.
Imidlertid synes Udforflen as Hvede i en temmelig lang
Aarrække at have været stationcar. I Decenniet 1820—29
udfortes i Gjennemsnit 240025 Tdr. aarligt og i Decenniet
1830—39 aarligt 239039 Tdr., hvoraf imidlertid kun 225137
Tdr. udgjore Overstudet til Udforsel, da 13902 Tdr. ere indsorte fra Udlandet. Derimod eic. i det sidste Decennium Udfor
flen af Hvede i forædlet Tilstand tiltagen; den belob sig i det
forft angivne Decennium til 5466 Tdr. aarligt og i det sidste
til 34238 Tdr. foruden et ikke ubetydeligt Q-vantum Brod,
der efter Gjennemsnit af 4 Aar (1836—39) udgjor i Meet
38270 Tdr. aarligt.- I det Hele er 9 pCt. af samtlige de i
4 Aar (1836—39) udforte Kornvarer udgaaede i forædlet Til') Nathanson Danmarks National- og Statshuusholdning S. 599,
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Rapsudforflen i Decenniet

stand, som Meel, Gryn og Brod.
1820—29

aarlr'gt,

kan

i Gjennemsm't

anflaaes til c. 125000 Tdr.

og i Decenniet 1830-39 til 201000 Tdr. aarlrgt.

I l830 var Udforflen af den i Landet avlede Raps kun 108840
Tdr. og i 1840 279568 Tdr. eller over dobbelt saa stor som
i det forste Aar.
De vigtigste Assætm'ngskilder for Danmarks Overskud af

Korn er Norge og England.

Skjondt Udforflen til det forste

af disse Lande fra 1830—39

t O-vantitet har

været

noget

større end til det sidste, overstiger Værdien af de til England
udgaaende Kornvarer dog Værdien af dem, som gaae til Norge,

der alene har modtaget

over Halvdelen

af de i

Gjennemsm't aarligt udforte 697000 Tdr. Byg.

1830—39 i
Af Danmarks

totale Udforsel t Decenniet 1830—39 modtog
Norge .... 32,06 pCt.

England . . . 27,12

—

Holland . . . 11,48

—

Hamborg. . .

7,79

—

Altona. . . .

6,54

—

Andre Lande . 15,01

—

-

Udforflen til Sverrig er t Reglen ikke betydelig, i Gjen-

nemsm't c. 34000 Tdr. aarligt;

Udforsien til Rusland og an

dre Lande ved Dftersoen er i Almindelighed

heller

kun i ganfle enkelte Aar kan den blive af Vigtighed,

stor,

ikke

navnligt

til Rusland, hvis særegne Forhold i denne Henseende ovenfor

ere omtalte noget notere.
Det er allerede anført,

at Commissionen for Udgivelsen

af det statistiske Tabelværk kommer til det Resultat,

at

der i

Kongeriget skulde fortæres circa 3 Tdr. pr. Individ af de forfijellige Kornvarer, dog deriblandt ikke regnet, hvad der forbru

ges til Dl og Brændeviin, men derimod omtrent ß Td. Kar
tofler.

Denne Angivelse

synes

at

være temmeligt hoi,

og
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navnligt vækkes der Tvivl om Rigtigheden deraf, naar man

undersøger Tabellerne over Forbruget i de consumtions pligtige
Byer; thi disse angive Consumtionen kun til omtrent 1£ Tdr.,
hvorved dog

er at

bemærke,

at Tabellerne kun omfatte det

Qvantum Kornvarer, som virkeligt er anmeldt til Afgifts Er

læggelse, og ikke det, som er rndsmuglet eller consumeret af dem

af Byernes Indvaanere, som boe udenfor Consumtionsgrændsen

og betale en personlig Afgift.
brug med det, som

Sammenligner man dette For

efter Beregninger finder Sted

i andre

Lande, viser det sig at være meget betydeligt, selv om det
endog

antages noget for hoit angivet.

Dieterici*) kommer,

ved at anstille Beregning ester Consumtionstabellerne for de
consumtionspligtige Byer i Preussen til det Resultat, at der i

Gjennemsnit i Preussen pr. Individ fortæres henved 4 preuss.
Scheffel (1,58 Tdr.) af Hvede, Rug, Byg, Havre og Bog

hvede, derunder tillige indbefattet hvad der forbruges til Al, men
et den betydelige Consumtion af Kartofler. Dette stemmer med
det Resultat, som erholdes for Kongeriget ved alene at beregne
Forbruget t Byerne efter Consumtionstabellerne.

Mac-Culloch

beregner Consumtionen af de forskjeklige Kornvarer i England
til omtrent 1 Quarter (noget over 2 Tdr.) pr. Individ.

For

Belgien angives Forbruget til circa 3 hectolitre**) (noget over

2 Tdr.) pr. Individ.

Efter de af dm franske Regjering ud

givne Tabeller er Forbruget af Hvede, Rug, Byg, Boghvede,
Havre og Mais i de 43 østlige Departementer af Frankrig

ligeledes circa 3 hectolitre, hvortil kommer
stort et Qvantum Kartofler.

omtrent ligesaa

Dog varierer Consumtionen her

meget efter de sorfljellige Provmdser og

er langt storre i de

*) Uebersicht der Gegenstände des Verkehrs und Verbrauchs im preussi
schen State. I S. 261 og II ®. 193.
**) Essai statislique etc. par Heuschling, p. 432.
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nordlige end t de sydlige, hvor VLr'n og Frugter for en stor

Deel erstatte Kornet.

Ere end alle disse Angivelser ikkun byg

gede paa Beregninger, som kun kunne lede til en approximativ
rigtigt Resultat,

saa vise de dog,

at Consumtionen af Korn-

varer i Danmark i Sammenligning med flere andre af de

rigeste og bedst dyrkede Lande er temmeligt stort, hvilket Resul
tat ogsaa vistnok vil sindes overeensstemmende med de Iagtta
gelser over Folkenes Levcmaade, som Enhver, der har besegt

flere Lande, har havt Lejlighed til at anstille.

Dog er det ikke

uvigtigt at lægge Mærke til, at medens omtrent 56 pCt. af det
ovenfor angivne Qvantum Kornvarer, som fortæres pr. Individ i

Frankrig, er Hvede, er efter Consumtionstabellerne for Byerne i
Preussen og Danmark, i det forste Land kun omtrent 20 pCt.,

og s det sidste omtrent 18 pCt.

af den hele Consumtion kun

Hvede og de øvrige Dele de mindre nærende Kornarter.

Landet fortæres

endnu forholdsviis en langt ringere Mængde

at i 1837 var

Hvede, hvilket ogsaa tydeligt fremgaaer deraf,

Nettoudbyttet

Paa

af Hoften t Danmark af Hvede,

Rug, Byg,

Havre, Boghvede, Bælgfrugter, Raps og Horfro efter de statistiske Tabeller 6,955581 Tdr., hvoraf kun 256668 Tdr. Hvede

eller 3,6 pCt.,

medens Udforsten af Landets egen Avl, efter -

Gjennemsm't af Aarene 1837—38, belob sig til 1,531344 af

de angivne Scedarter, hvoraf 242266 Tdr.*
)

Hvede eller om

trent 15 pC.; den største Deel af den producerede Hvede maa

altsaa være consumeret i Stæderne eller udfort.
Dyrkningen

af Handelsplanter t Danmark er ikke

betydelig. Forsaavidt den bliver af Vigtighed, navnligt i indu

striel Henseende, vil den blive omtalt nedenfor t Forbindelse

*) Den ringe Forskjel mellem Udførslen og den opgivne Avl af Hvede
bekræfter hvad der ovenfor er anført om, at de statistiske Opgivelser

fra 1838 over Produktionen af Korn ansætte denne for ringe.
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med en Fremstilling as de forskjellige Industrigrene, hvortil
den leverer det raa Material.
Qv æg avlen L Danmark udgjor en meget vigtig Deel af

Agerbruget.

Af de forstjellige Huusdyr holdtes i Kongeriget

i Februar Maaned 1838 ifolge de af Regjeringen indhentede
Oplysninger:
Heste, Hingster og Hopper

Plage og Fol

Koer .

....

'

.

. 58198 —
tilsammen .
563095 Stkr.

Stude og Tyre over 3 Aar .
Ungqvæg til Opdræt .

.

266821 Stkr.

.

325019 Stkr.

69094 —
201986 —
tilsammen .

834175

—*

854726

—

20531

—

Qvægholdet angives at have været i Juni

1837 saaledes:
Koer

578479 Stkr.

....

-Stude og Tyre

....

Ungqvæg

.

70967 —

205280 —
tilsammen .

Altsaa var Sommerbesætm'ngen sterre end

Vmterbesætm'ngen

......

.

Der angives tillige, at der i 1837 skulde være opfodte 260976
Kalve.

Antager man, at z af det hele Antal Koer, som hold

tes Vinteren over, have staaet golde, men at Resten har givet

Kalve, saa maa foruden det angivne Antal, som er opfodt,

være slagtet som nyfødte 2390'24 Stkr. Kalve.

Antallet af ^Sviin og Grise angives at have været r

Februar 1838
men t Juni 1837

157599 Stkr.
........

235291

—
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I Aaret 1837 angives at være opfodte . 164569 Grise,
hvortil kommer Antallet af dem, som ere over
vintrede
. 157599 —
hvorved Antallet stiger til
..... 322168 —
saa at det kan antages, at der aarligt flagtes eller udfores lige
saa mange Svim og Grise, som der opfodes.
Antallet af Lam og Faar angives
t Februar 1838 til .... 1,164544 Stkr.
i Juni 1837 til
1,644607 —
Da der ved det ved Udgangen af Juni Maaned 1837
opgivne Antal ere forbigaade dem, der ere dode eller flagtede
forinden den Tid, ligesom dem, der ere fodte efter den Tid,
fmdeö den hele Faarestand rigtigst ved til Vmterbesætm'ngen
1,164544 Stkr.
at lægge det hele Antal Lam, som angives
at være fodte i 1837, nemlig .... 594683 —
hvorved Faarestanden i 1837 findes at være 1,759227 Stkr.
Af det i Februar Maaned 1838 opgivne Antal vare af for
ædlet Race kun 70701 Stkr. Siden den Tid er Antallet forholdovns uden Tvivl tiltaget meget betydeligt.
Den indenlandske Qvægavl er ikke alene istand til at af
give et betydeligt Qvantum Kjodvarer til Confumtion i Ind
landet famt en ikke ringe Mængde Kjod og Flest til Udforsel,
men har ogsaa et Oversiud af levende Kreaturer at tilbyde
Udlandet. Gjennemsnitsr'ndforslen i de 4 Aar 1836—39 har
været:
9928 Heste aarligt
48140 Orer
7036 Koer
7790 Kalve
12996 Svim
16011 Faar og Lam.
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Indforslen af levende Kreaturer indskrænker sig til enkelte

Stykker til Forædling af Racerne.
Ligesom jeg ovenfor har sogt at vise, hvor stor i Gjen-

nemsnit Consumtionen af de forfljellige Kornvarer kan antages

at være,

vil jeg

her forsøge

at opstille en lignende Calcul

over Consumtionen af Kjod i Kongeriget.

Nedenstaaende Tabel

Angivelserne

giver en Oversigt over Forbruget i nogle Byer;

ere tagne fra Consumtionstabellerne for 1839 og Folketællings-

listerne for 1840.

Kjød

Kjobenhavn ...............
Aalborg.....................

Flesk

Lpd.
650159

Lpd.
258116

Summa

Indbyg
gernes pr. Individ
Antal

Lpd.
120819

Pd.
120

40919

6629

908275
47548

7192

105

Aarhuus.....................

43542

6030

49572

7087

110

Hobro.......................

3877

1223

5100

770

105

Horsens.....................

31605

4767

36372

4933

117

Odense.......................

60638

10254

70892

9198

123

Faaborg.....................

10085

1259

11344

2110

85

Maribo.....................

6988

2937

9925

1356

116

Slagelse.....................

20616

11173

31789

3186

160
134

65389
49462
15927
7645
Helsingør..................
Samtl. consumtions1,312693 427572 1,740265 260062
pligtige Byer....
Der vise
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sig her mærkelige Uligheder mellem ConsumtioGrunden hertil er vistnok at soge t

nen i forfljellige Byer.

forfljellige Omstændigheder, deels i et meer eller mindre virksomt

Opsyn,

deels deri, at en storre eller mindre Deel af Byerne

ligger udenfor Consumtionslimen, og deels endelig i et virkeligt

forholdsmæssigt storre eller mindre Forbrug, grundet paa storre
eller mindre Velstand,
ning o. s. v.

paa storre eller mindre militair Besæt

Bliver man imidlertid staaende ved Gjennem-

Danmarks industrielle Forhold.

O
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Kjod
1831 —

Fleff

706000 Pd. -. . . 1,815000 Pd.

1835 — 1,138000 — . . . 4,060000 —
1837 — 2,689000 — . . . 5,934000 —
1838 — 2,092000 — . . . 5,917000 —

1839 — 3,460000 — . . . 7,812000 —
1840 - 3,619431 — . . . 6,367094 —

I Angivelserne for Aarene for 1838 er ikke optaget det
Qvantum ferfl Kjod og Flest, som er udfort, men det ligger t

Udforflens

Sagens Natur, at dette ikke kan være betydeligt.

betydelige Forøgelse i 1839 maa tildeels tilskrives Ophævelsen
af den hidtil bestaaende Udførselstold og deels Udvidelsen af
Toldgrændsen i Hertugdømmerne. Næsten tz af Udførslen er nemlig
sieet til Hamburg og Mona, deels paa Grund af, at disse
Byer ere de naturlige Hovedstader og store Consumtionsmarke-

der for Hertugdømmerne, deels fordi derfra flee videre Forsen

delser tilsoes, navnlr'gt til transatlantifle Lande.

Foruden be'

nævnte Stæder ere England, Norge og Vestindien de Lande, fom
modtage den betydeligste Tilførsel af disse Producter, og der

er ingen Tvivl om, at de seneste Toldnedsættelser i det forste
Land ville have en vigtig Indflydelse paa at forøge Tilførslen
fra Danmark, saavel af Kjod og Flest som af levende Kreatu-

rer, uagtet den i afvigte Aar endnu ikke har været saa betyde

lig, som man havde ventet.
Udforflen af Smør og Ost er ogsaa meget betydelig og
i Tiltagende; den har udgjort:

Smør

Ost

1821 — 33814 Tdr. /. . 1,142577 Pd.
1825 — 62148 — . . . 1,346048 —
940704 —
1830 — 51563 — ...
948816 —
1835 — 52976 — . . .
1837 — 69525 —

. . . 1,101184 —
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Smør

Ost

i

1839 — 73732 Tdr. . . . 1,070511 Pd.
1840 — 74031

—

Den betydeligste Udførsel

...

af

929726 -

Smør

fleer

fra Holsteen,

og er stegen i Decenniet 1830—39 til over det Dobbelte, me

dens Udforflen

fra Slesvig

endog har aftaget

fljondt

noget,

ubetydeligt, og Udforflen fra Kongeriget kun er stegen circa 30 pCt.

Afsætningen fleer fornemmeligt til Hamborg og Altona, i hvil-

ken Henseende de samme Bemærkninger gjekde her, som ovenfor
ere anførte i Anledning af Udforslen af Kjsd og Flest
samme Stæder.

til de

En ikke ubetydelig Deel gaaer ogsaa til Eng

land, Norge og Tydflland, hvilket sidste Land behøver en Til

forsel, som dog er i Aftagen og 1837 udgjorde 10589 Centr.,
men i 1839 kun 2661 Centr, aarligt.

Den største Udforsel af Oste fleer til Norge, en ikke ube-

tydclig Deel gaaer til Tydstland, hvor Toldforem'ngen behøver
et Tilsind fra Udlandet af circa 30000 Centr.

Consnmtionen af Smor og Ost t Danmark p

temmelig

stor; sa aled es er af Smor i 1838—39 fortæret i Gjennemsnit

i Kjobcnhavn 37 Pd. pr. Individ og i Provindsbyerne 25L Pd.
aarligt.

Paa Landet er Consumtionen langt ringere, da Smoret

her for en stor Deel erstattes ved Fedt; hvor

stort Forbruget

virkeligt er kan ikke med Bestemthed angives.

Blandt de øvrige Producter af Agerdyrkningen, som deels
i deres raa deels i halvforædlet Tilstand danne Gjenstande for
Udforsien, ere Brcendevim, Uld, Skind og Huder især af Vig-,
lighed; disse ville nedenfor blive omtalte i Forbindelse med de

Jnduftn'egrene,

som

baseres

paa

en Forarbejdning

af disse

Producter
Uagtet det er meget vanskeligt med Bestemthed at angive
Værdien af de udførte Korn og Fedevarer m. nt.,

har Com

missionen for Udgivelsen af det statistiske Tabclværk dog forsøgt
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en Beregning herover efter Gjennemsnitspriser for Aarene 1838
og 1839, hvis Resultat jeg her vil fremsætte for at lette
Oversigten:
1838
1839
Værdien af de udforte Kornvarer
10,285452 Rbd. . 12,709962 Rbd.
— afBrændeviin, Fede
varer m. m. . . . 6,591530 — . 7,252059 —
— af levende Kreaturer 3,545004 — . 3,521480 —
tilsammen 20,421986 Rbd. . 23,483501 Rbd.
Det kan sikkerligt ikke benægtes, at uagtet Agerdyrkningen
endnu t mange Henseender staaer tilbage i Landet og vil kunne
modtage en betydelig ftørre Udvikling, saa er den dog meget
forbedret i de senere Decennier og har store Overstud tilovers
til Udforsel, endfljondt Forbruget i Indlandet af dens Producter i Forhold til det, som finder Sted i andre Lande, er bety
deligt. Det er vel heller ikke at betvivle, at Udviklingen, selv
under de nærværende Forhold, vil gaae fremad, men for at
sikkre den, behoves fremfor alt Afsætning for de Producter, som
avles. Denne bliver stedse vanskeligere og vanskeligere til
fremmede Lande, eftersom disse nærme sig mere og mere til
at kunne forsyne sig selv med deres Behov af Agriculturproducter, og den kan, som allerede antydet, kun sikkres ved en
rast Udvikling af den indenlandske Industrie vg Forøgelse af
Antallet paa dem, som i Indlandet consumere Agriculturproducterne uden umiddelbart at deeltage i deres Production.
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Ode Epitel.
De

vigtigste

Lrrdenlandffe JndustrLegrenes

Standpunet, og Produktionen af Judustrieprodueter t Forhold til Forbruget af samme.
Tilvirkning af uldne Varer.

Hasis for den hele Fabrikation af uldne Varer er den indenlandfle Faareavl. Det er allerede ovenfor anført, at Besæt
ningen af Faar og Lam i Vinteren 1837—38 var angivet
Kl
1,164544 Sikr,
hvoraf af forædlet Race
.... .
70701
altsaa af uforædlet Race
..... 1,093843 Sikr.
Naar man L Gjennemsm't tager en heel Faareflok: Moderfaar, Væddere, Beder og Aarmger, da kan man regne et Ud
bytte af 2z å 2z Pd. Uld pr. Faar aarligt, altsaa circa 2|
Pd. af forædlede Faar; af Faar af uforædlet Race er Udbyttet
imidlertid storre, nemlig 3 å 3z Pd.; antages kun 3 Pd., kan
den aarlige Uldproduction i Kongeriget regnes at være:
Af 1,093843 Stkr. usorædlede Faar a3Pd. . 3,281529 Pd.
— 70701 Stkr. forædlede a 2z Pd. . . .
176652 —
Den hele Produktion af Lam angaves oven
for til 594683 Stkr., antages for hvert af
disse kun z Pd. Uld, for at tage tilbørligt
Hensyn til dem, som doe strax eller siagtes
tidligt o. s. v., give disse
.....
297341 —
' 3,755522 Pd.

.....

tu«.
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Dette

giver

circa

3 Pd. pr. Individ.

I Preussen regnedes

1834 kun 1,87 Pd. og i 1837, 2,19 Pd. pr. Individ.

Mac-

Culloch regner for England af Lardets egen Production 2,71
Pund.
Udforflen af raa Uld og Kalkuld fra Kongeriget, med Fra

drag af hvad der er indfort fra Slesvig og Holsten, har ud
gjort:

1836 — 1,389943 Pd.
1837 — 1,021452 —

1838 — 1,103470 —
1839 — 1,021480 —

eller i Gjennemsnr't af hine 4 Aar 1,134086 Pd. aarlrgt, som
fradragne den

ovenfor angivne Production giver en Rest til

Forbrug i Landet selv af 2,621436 Pd.

Hertil burde endnu

lægges hvad der er indfort; men vi fattes endnu officielle Ta
beller herover ligesom

over det Qvantum

islandfl og færor'fl

Uld, som er forblevet i Landet og der er consumeret.
det førstnævnte Qvantum angaaer, da

udgjor det ikke

Hvad
over

30000 Pd. og er altfaa af ringe Betydning r Sammenligning
med hvad Landet leverer selv; tages blot Hensyn til det oven

anførte Qvantum og til Jndvaanernes Antal efter Tællingen af
1840, giver dette omtrent 2i Pd. pr. Individ eller 11 Pd.

pr- Familie, regnet til 5 Personer.

Man kan sikkerlrgt antage,

at dette er for lavt angivet, deels fordi Tabellerne over Krea
turholdet,

som ovenfor anført, ansætte dette for ringe, deels

fordi hertil et er regnet Ind forsten, og endelig fordi til Sam
menligning er brugt Folkemængden ester Tabellerne af 1840

og Kreaturholdet er opgivet 2 Aar tidligere.

Hvad Hertugdommerne, Slesvig og Holsteen, angaae, da

har man for deres Vedkommende ikke engang Midler til tilnær-

melsesviis

at bestemme

den

indenlandske Production

saaledes
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som i Kongeriget.

Ind- og Udforflen af fremmed Uld belob

sig til folgende Qvantiter:

Udforsel

Indførsel

fra
tilsamfra
Konge
Udlandet men
riget

1837
1838

1839
1840

til
tilsam mere udtil
Konge Udlandet men end indført
riger

Pd.
Pd.
Pd.
126506 109456 235962
89321 153820 243141

Pd.
Pd.
Pd.
2759 393788 396547
723 408153 408876

Pd.
160585

148360 117478 265838
215560 120220 335780

10744 437677 448421

182583

11890 398911 410801

75021

165735

Disse tvende Hertugdømmer have altsaa et t og for sig
ubetydeligt Overflud til Udforsel.

Undersoger

man Tabellerne

mere i Detail, findes det, at det egentlig kun er Slesvig, fom

har Overflud af Uld (250 å 300000 Pd. aarligt),

medens

Holsteen behover en ikke ringe storre Tilførsel end det har Udfsrsel.- Dette stemmer ogsaa fuldkomment med andre Forhold;
deels er Faareavlen meget mere udbredt i Slesvig end i Hol-

steen; deels har Slesvig meget faa Fabrikker for uldne Varer
og disses Tilvirkning her er næsten ganske overladt til Huus-

Lndustrien, fom med Undtagelse af enkelte Grene deraf (Kniplerie),
er meget lidt udviklet; medens Rigets

vigtigste Klædefabrikker

findes i Holsteen, navnligt i Neumünster.

Fabrikker alene have forarbejdet:

Disse neumimsterske
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indenlandsk udenlandsk
tilsammen
Uld
Uld

1831

Pd.
193317

1832
1833

Pd.
•28451

Pd.
2'21768

126798

75819

202617

131672

62483

194155

1834

113734

57295

171029

1835

126355

58898

185253

1840

248092

71585

319677

1841

278154

60540

338694

Faareavlen er meest udbredt i Jylland, og her t Forhold

til Hartkornet stsrst i Skanderborg, Thisted, Viborg og Aalborg Amter (omtrent 550 Stkr. pr. 100 Tdr. Hartkorn), rin

gest er den paa Langeland og i Fyen.

Men den Uld,

som

avles i Jylland, er næsten alene simpel Uld, der deels benyttes
til videre at forarbejdes ved Huusmdustrien til grove strikkede

eller vævede Varer, deels underkastes en lignende Forarbejdning
i Fabrikker, og deels i stor Mængde udgaaer as Landet.
er ovenfor vrist,

Det

at Antallet af forædlede Faar i 1838 kun

udgjorde circa 6 pCt.

af det hele Antal,

og

der er endog

Grund til at antage, at Forholdet i Virkelighed dengang endnu

var ufordeelagtigere,
i

Almindelighed

i det Hele

have

ere

fordi Besidderne af forædlede Faareracer
de større

opgivet

deres

Grundejere,

Faarestand

som

rimelr'gviis

noiagtigere

end

de smaa Jordbrugere, som sikkert fom oftest have angivet deres

for ringe.

Den største Mængde forædlede Faar i Forhold til

Hartkornet fandtes dengang paa Falster,

der t saa Henseende

stvd meget over alle øvrige Provindser.

Der er ingen Tvivl

om, at Udbredelsen af forædlede Faareracer er meget i Tilta
gende, navnlrgt i Sjælland;

saaledes er i 1841 til Uldmarke

derne allerede bragt over 90000 Pd. forædlet indenlandsk Uld.
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Ved mange store Jordbrug er Hovedbesætnmgen nu Faar, og
der flee roesværdige Bestræbelser for at forbedre Racerne, ved
at indforflrive fremmede Tillægsdyr, ved bedre ' og omhyggeli
gere Behandling o. s. v.
En heldig Indflydelse paa Uldproduetionen have de i de
senere Aar afholdte Uldmarkeder havt. Til Markedet i Kallundborg var bragt:
1836 — 37000 Pd. Uld
1837 — 48000 ------1841 — 60000 — —
1842 — 49500 — —
Til de 3 Uldmarkeder, i Kallundborg, Randers og Kjobenhavn vare i 1841 bragte 93580 Pd. forædlet indenlandsk Uld,
foruden 15630 Pd. simpel Uld. Til Markederne i Kallundborg
og Randers var 1842 indleveret 70157 Pd. forædlet Uld og
28391 Pd. simpel danfl Uld.
Kun paa enkelte Steder i Landet, i det Eiderstedtfle og i
Dithmarsken, avles den langhaarede Uld, som er stikket til
Kæmning. Denne indenlandske Kamuld udmærker sig ved sin
Længde og Glands, men staaer i Fiirched tilbage for den sachsiske og Kamulden fra flere andre Steder i Udlandet. Den er'
derfor ogsaa mindre end disse Sorter stikket til vævede Torer,
som, naar de tilvirkes af denne Uld, ikke erholde den Blodhed
og Fit'nhed som af den sachsifle; men den er fortrinlig til Brodeer- og Strikkegarn og til Torer af blandet Material, fornem
melig til saadanne, som ere blandede af Uld og Silke, hvilket
sidste Materials Glands den eiverstedtsie Uld kommer meget
nær. Disse Omstændigheder have gjort denne Sort Uld meget
sogt, og dens Prn's er derfor stegen betydeligt, hvilket i For
bindelse med Mastinkamgarnspinderiernes Udvikling i Udlandet og
deres ringe Fremskridt i Indlandet, har soraarsaget, at denne
Uld nu for største Delen gaaer ud af Landet i raa Tilstand.
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Den langt overvejende Deel af den i Landet avlede Uld

forarbejdes ved Huusindustrien.

Det er allerede ovenfor angi

vet, hvor megen Uld der aarligt i en Række af Aar er forar
bejdet i de vigtigste holsteenfke Fabrikker.

som

ere meddeelte af Fabrikanterne

Efter de Angivelser,

selv,

og som vel et ere

ganske paalidelige, men dog, hvad Fabrikationen af uldne Varer
angaaer,

tighed,

have en.hol Grad af Sandsynlighed for deres Rig

fordi Angivelserne tildeels kunne controlleres gjennem

den befalede Stempling af uldne Varer, ere i samtlige Anlæg,
der

med

ftorre eller

mindre Ret kunne gjore Paastand

paa

Benævnelsen Fabrikker, deriblandt indbegrebet de offentlige Ar

bejdsanstalter til Tilvirkning af uldne vævede Varer, i Konge

riget og Hertugdømmerne,

Holsteen og-Slesvig, forbrugt fol-

gende Qvantiteter fremmed og indenlandsi Uld:

indenlandsk fremmed
Uld
Uld

1831
1832
1833
1834
1835
1840
1841

tilsammen

Pd.

Pd.

Pd.

598998
555400
572974
529615
545917
619283
684566

56220
77049
65615

655218
632449
638589
603887
633955
719653
762730

74272
88038
100370
78164

Deraf i Fabrikkerne i Kongeriget:

indenlandsk fremmed
Uld
Uld

1831
1832
1833
1834
1835
1840
1811

Pd.

Pd.

405681
429602
44130-2
415881
419562
371191
406118

27770
1230
3132
16977
29140
28785
17621

.

tilsammen

Pd.

433451
430832
444434
432858
448702
399976
424012
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Det viser sig allerede heraf, at denne Industrie, hvad der
ogsaa er det Naturlige, fortrinsviss drives paa Landet, idet
Antallet af Væve, som der bruges til egentlig Næringsdrift,
er over 10 Gange storre end t Kjobstæderne, og Mængden af
dem, der bruges ved Huusfliden paa Landet, over 20 Gange
stvrre end i Kjobstæderne. Af de professionsmæssigt gaaende
Væve benyttes altsaa:

til
—
—
—

Uldentoi alene 271 Stkr. eller af det hele Antal 2,36 pCt.
Linned. . . 562 —
...... 4,9
Bomuld . . 335 —
...... 2,9
Toi af forskjellig Art . 10314 —
........ 9,0 —

Det Antal Væve, som saaledes fandtes professionsmæssigt
i.Gang alene til Uldentoi, var saaledes fordeelt:
i Kjobenhavn
........... 25 Stkr.
Sjælland: paa Landet
100 Stkr.
i Kjobstæderne .... 12 —
------------- 112 —
Fycn: paa Landet
......... 16
Falster: paa Landet
......... ]
Jylland: paa Landet
..... 92 Stkr.
i Kjobstæderne
.... 25 —
------------- 117 —
271 Stkr.
De Steder, hvor det storste Antal af professionsmæssigt
gaaende Væve er i Gang, ere netop de, hvor Landets vigtigste
Klædefabrikker ere beliggende, og naar det Antal Væve, som i
Tabellerne er angivet som alene anvendt til Vævning af Uldtoi,
fammenholdes med det betydelige Qvantum af uldne Varer,
som tilvirkes i Landet, da fremgaaer det tydeligt deraf, hvilken
stor Deel uldne Varer, der maa tilvirkes paa de Væve, der
ere angivne som besijeftigede med Vævning af Toi af forstjellig
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Det er et vistnok unæg-

Art og ved Huusflidsfrembrr'ngelser.

teligt Factum,

at den simple Mand klæder sig i bedre uldne
Deels er det nu hyppigere end

Varer end for 20 Aar siden.

forhen, at han kjober af Fabrikkernes Varer til eget Brug, og
deels anvendes mere Flid paa Appreturen af de ved Huusfliden

tilvirkede Varer.

Antallet af Appreteranstalter for Landboens

Frembringelser er voret, og hyppigere end forhen bringes disse

til Valknmg,

Farvning og Appretering til Fabrikkerne.

er iovrigt mærkeligt,
i 1838 kun

at

Valkemollernes

er angivet til 189,

1,157258 Alen.

Dette,

som

Antal i

som kun skulle have valket

ikke

engang

een

giver

pr. Individ, synes ved forste Diekast for ringe,
ikke afvige meget fra det Nette.

Det

Kongeriget

Alen

men kan dog

Da her er Tale om for siorste

Delen grove uldne Varer, kunne de i Gjennemsm't et regnes
ringere end til 1 Pd. pr. Alen.

Afgangen under Fabrikationen

vil for Varer of denne Art omtrent udgjore 15 pCt.,
der til det anforte Qvantum

saa at

uldne Alenbarer kan antages at

være medgaaet 1,359585 Pd. Uld.

Efter en Beregning anto-

ges ovenfor, at der af Landets egen Avl efter Fradrag af Udforslcn blev tilbage 2,621436 Pd., som, na ar derfra drages det

til

Alenvarer forbrugte Qvar.tum, give 1,261851 Pd.,

skulde

Varer.

være

forbrugte til ikke

Dette

synes

vel

valkede Alenvarer

som

og strikkede

temmeligt betydeligt i Forhold til

ovennævnte Qvantum uldne valkede Varer, men det er dog ikke

usandsynligt, at dette Forbrug virkeligt finder Sted,

naar det

betænkes, at Indførslen af vævede uldne Varer er meget større
end af strikkede, at Landet næsten selv ganske forsyner sig med

sit Behov af disse og har endog et Overskud til Udforsel, samt
at de uldne strikkede Varer, som bruges til Fodbedækning, ere

mere end alle andre udsatte for Slid, saa at Forbruget deraf

er forholdsviis meget stort.
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Forsaavidt Tilvirkningen af uldne Varer er Gjenstand for
Huusmdustrr'en drives den med meget simple Redskaber.

Spin-

dingen fleer paa Rokke, og Vævningen paa almindelige Væve,
der dog nu, forsaavidt der væves brede uldne Varer, i Almin

delighed ere forsynede med Flyveflytte.
Undtagelse af dem,

Valkemollerne ere, med

som fortrinsviis arbejde for de storre Fa-

brikanlæg, af en simpel Indretning og lade meget tilbage at
Ligesaa er Appreteringen af disse Landboens Frembrin

ønske.

gelser, der dog unægteligt i de senere Aar er meget forbedret,
endnu

tildeels

Borste-,

de

ere

mærkes,

ufuldkommen p faavel

Presse-

som

Decateer-,

Rue- og Overstjæremaflmer fattes enten ganfle eller
af ufuldkommen

Construction.

Herved bor dog be

at de Fabrikats, hvorom her er Talen, i Almindelig

hed heller ikke ifolge

deres Natur fordre nogen særdeles fuld-

kvmmen Appretur, og at de ved denne endog vilde tabe en Deel
af den Styrke og Varme, som ere Hovedfordringer til dem.

Ved at betragte de Anlæg til Tilvirkning af vævede uldne

Varer, hvori der findes en regelmæssig fabrikmeessig Drift, og

sammenholde det Q-vantum raa Uld,

som

efter den

ovenfor

anfsrte Tabel, der støtter sig paa Fabrikanternes egne Angivel
ser, deri er forarbejdet, med det hele Qvanturn, som ester den

ligeledes ovenfor anstillede Beregning er forarbejdet til vævede

uldne Varer i Kongeriget, eller 1,359585 Pd., sammenlagt med

den fremmede Uld, fom er indfort, sees det, at disse Anlæg
kun forarbejde 31 pCt. af det hele Qvantum,

og Huusfliden

altsaa 69 pCt.

I samtlige disse Anlæg, saavel de private som de offent
lige, har det efterfølgende Antal Arbeidere været sysselsat:
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I Konge I Hertug
tilsammen
riget
dømmerne

1831

1863

783

1832

1305

783

2088

1833

1311

839

2150

1834

1341

879

2220

1835

1437

950

2357

1840

1450

865

2315

1841

1384

825

22 i 9

I Almindelighed kan regnes,

2149

at hver Familie bestaaer af

5 Personer; men dette er temmeligt hoit regnet, naar der tages

Hensyn til Klædefabrikkernes Arbeiderc> da der i disse Anlæg i
Reglen sysselsættes flere Medlemmer af hver Familie, nemlig
foruden Manden ofte Konen eller Born.

Regnes derfor blot

for dette Tilfælde 3 Personer paa hver Familie,

findes

dog,

at der i Danmark ved de egentlige Fabrikker til Tilvirkning af

uldne Varer directe leve circa 7000 Mennesker,

og uansect den store og vigtige Indflydelse,

Landets Agerdyrkning

foruden

den

som indirecte ved dem sinde Underhold,

langt storre Mængde,

ved at forædle

som de have paa

et' af de vigtigste raa

Producter af denne.

I samtlige disse Fabrikker ere tilvirkede uldne vævede Varer:
I Konge I Hertug
Calculeret
tilsammen
riget
dømmerne
Værdi
Alen

Alen

Alen

Rbd.

1831

210369

209853

450222

1832

237149

197040

434189

862849
767342

1833

259200

189487

448687

772540

1831

276178

21-5628

491806

867704

1835

292049

•2'0678

522727

895451

1840
1841

257231

359350

616581

1,075000

285982

383982

669964

1,169300

Danmarks industrielle Forhold.

7
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Denne Fabrikation var efter Fabrikatets Mængde forholds-

vris fordeelt saaledes:
i de private Fabrikker i Kongeriget tilvirkedes.

.

i de offentlige Fabrikker sammesteds .....
i Hertugdømmerne

*......................................

39,5 pCt.

16,3 —

44,2 —

- Ved at ansætte 1 Pd. forædlet fremmed Uld til 1 Nbd.
og

1 Pd. indenlandsk Uld t Gjennemsm't til 3 Mk.,

beregne,

efter

Gennemsnitspriser

paa

Hamborgs

ved

at

Marked,

Værdien af Farvestof og andre fremmede Materialier, som ere

forbrugte til Fabrikationen

af en vis Mængde uldne Varer,
forholdsvü's

og overfore det fundne Q-vantum

paa den

hele

Lndenlandfle Production, samt ved at tage Hensyn til den oven

for angivne calculerede Værdi af Fabrikatet, sind er jeg, at Uldens

Værdi ved Forarbejdningen i Gjennemsnit i de ovenfor angivne
Aar er bleven

forøget

med

omtrent

530000

hvoraf 80000 Rbd. ere gaaede ud af Landet

Rbd.

aårligt,

til Jndkjob af

Farvestoffer og andre fremmede Materialier.

De danfte Klædefabrikker befljæstige sig især med Tilvirkning

af grove og middelfine Varer.
Fabrikker ere t

Det er unægteligt,

og

stadig Fremvært,

stræbe at forbedre

deres Maskinerne

men det kan heller ikke

at

Eierne deraf stedse

og Fabrikationsmethoder;

at de,

nægtes,

at disse

der staae t Spidsen

for en af Landets vigtigste Industrigrene, ikke med den Hurtighed,
som man kunde onske,

gaae fremad

i denne Retning,

imidlertid hidrører fra forskjellige Omstændigheder.

hvilket

Den inden

landske Uld egner sig nemlig endnu bedst til Fabrikation af middelfine og ordinaire Klædevarer,

der ikke nsdvendr'gviis

til Fabrikation

til hvis forsvarlige Tilvirkning

ud fordres

saa

fuldkomne Maskiner som

af finere Varer, hvorimod det dog heller ikke

paa den anden Side kan nægtes,

at Klædefabrikanterne

ved

mere at soge fun Uld vilde paa den kraftigste Maade medvirke
til den Forædling af Faareracerne, som de naturlige Forhold t
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ingen Henseende gjore umulig.

Det er desuden en næsten nød

vendig Betingelse for en vis Fabrikgreens kraftige Fremblomstren,
at mange ikke for fjernt fra hinanden boende Fabrikanter skulle

sysselsætte sig

dermed;

kun ved en Samvirken af Flere,

som

leve for samme Virksomhed, ved den derved fremkaldte Udvcr-

lmg

og

af Ideer

gjensidige

Ansporing

befordres den raste

Fremskriden, som nu er nodvendig for Udviklingen af en Indu

strie, der ved disse Midler, i Forbindelse med store Capitaler,
Jntelligents og lykkelige naturlige Forhold paa andre Steder

hvert Aar betydeligt udvides.

Ved faa Jndustriegrene bliver

en saadan Concentration vigtigere end ved Klædefabrikationen,
der

et stort,

udfordrer

stedsevarende Forandringer underkastet.

Apparat af Mafliner, som den Fabrikant, der er vil bukke un
der i den almindelige Concurrence,

er nodsaget til ideligt at

fornye, tildeels længe forinden det ældre ved Slid bliver utjenstdygtigt.

En

stor Capital stikker saaledes

i Mastinerne,

og

mange af disse,

som den fremadstræbende Fabrikant maa om-

verle med

af forbedret Construction,

tjenlige

nye

til Benyttelse

simple Varer.

i

mindre

ere

Fabrikker,

endnu meget

der kun

tilvirke

Er den store Fabrikant omgiven af en Mængde

mindre, da sinder han i disse Kjobere for de Maskiner,

som

han er nodsaget til at sætte ud af Virksomhed t sin egen Fa

brik, og faaer derved en Deel af fine Udlæg erstattede, hvorved
hans Evne til at anskaffe sig Nyt vorer.

Den mindre Fabri

kant, som saaledes erholder de for hans Bedrift passende Ma
stiner for en meget billig Priis, finder sig ogsaa herved paa sin

Side understøttet i sin Virksomhed.

Det er

i det Hele ikke saaledes med vore danske Fabri

kanter; de staae for isolerede fra hinanden og fra Udlandet, de
finde sig ikke omgivne af en Mængde af mindre Anlæg, hvor

på« de kunne flotte sig, og for hvem de igjen kunne tjene som

7*
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Læremestre og Stotter.
dansie Stat,

Man behover ei at gaae udenfor den

om end ud over Kongerigets Grændser,

sinde Erempel paa det Anforte

for at

I Neumünster findes foruden

en stor Fabrik omtrent 60 mindre;

og

ikke

alene disse,

men

flere andre af samme Classe, som i den senere Tid ere anlagte

i

forskjellige

af Hertugdømmernes

mindre

Byer

(Segeberg,

Uetersen, Elmshorn o. s. v.) understøttes ved den store Fabrik.
De forsyne sig for en stor Deel og for billig Priis med Ma

skiner blandt dem, som efterhaanden vandre ud af denneö Localer
for at give Plads for nyere og bedre, eller finde i det Mindste

blandt disse Modeller, hvorefter de kunne bygge andre; de lære

af den store Fabrik nye og forbedrede Fremgangsmaader;

den

er det Monster, hvortil de maa stræbe at nærme sig saa meget
fom muligt.

Den finder i disse mindre Fabrikanter Kjobcre

for sine Mastiner,

den sinder i de t disse opdragne Arbeidere

en dygtig Stamme, blandt hvilken den kan udsoge sig de bedste,
og endelig er det vel for en stor Deel de i den storre og fuld-

komnere Fabrik opdragne Arbeidere, som senere forlade den og
etablere sig som selvstændige mindre Fabrikanter, for i en uaf
hængigere Stilling at drage Fordeel af de Kundskaber, de have
erhvervet, og forplante disse mellem deres Kunstfæller.

Det er

derfor ogsaa egentlig kun i denne Fabrik i Neumünster, at man
finder et fuldstændigt nyt Mastinerie,
med de bedste t Udlandet.

der kan sættes i Lighed

Enkelte lignende Mastiner findes

ogsaa i andre Fabrikker, men de anforte Grunde gjore det forklarligt, hvorfor de endnu ikke der ere saa almindelige som det

var onsieligt.

Klædefabrikkerne i den danske Stat ere endnu ikke istand
jil at levere Laudets Behov af Klædcvarer

en stadig Tilforsel især af finere Varer.

og

der

udfordres

Størrelsen af Jnd-

forsten til Kongeriget seer jeg mig ikke istand til at angive i
bestemte Tal.
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Indførslen til Hertugdømmerne har beløbet sig til en
Værdi af:
1832 — 80035 Rbd.
1833 — 82201 —
1834 — 107123 —
1835 — 106241 —
1836 — 107080 —
1837 — 120441 —
1838 — 177047 —
1839

1840

1841

Pd.

Pd.

Pd.

Klæde og Halvklæde.

70341

134468

138932

Multum, Bay 2C...

67194

112648

vides ei

Andre uldne Varer..

85530

137512

161859

tilsammen...

2 >3065

384628

Den største Deel af Hertugdømmernes Fabrikata indføres
tf Kongeriget, hvor de mdgaae toldfrit og altsaa nyde godt
af den hole Beskyttelsestold, som bestaaer sammesteds. I Aaret
1841 er hertil af Hertugdømmernes Fabrikata mdforte uldne Va
rer til en Værdi af 215683 Rbd., medens der af Kongerigets
Fabrikata kun er udfort til Hertugdømmerne for 12153 Rbd.
Tabellerne over Jndforflen give ingen bestemt Oplysning
om, hvorfra den skeer, og dette har heller ikke Interesse for
Industrien, uden for saavidt det tillige kunde oplyses, hvor
Varerne ere tilvirkede. Dette er imidlertid ikke muligt at erfare
med Bestemthed, selv om Tabellerne indeholdt den omtalte Op
lysning, da Jndforflen ofte steer indirecte og et directe fra
Productionsstedet. Oni det end saaledes ikke er muligt med
Bestemthed at sige, t hvilken Grad de forskjellige Productions-
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lande bidrage

til Danmarks Forsyning

med

fremmede uldne

Varer, saa kan det dog med Sikkerhed siges, hvilke Lande der
især ere af Vigtighed i denne Henseende.

Af tydfle Klædevarer

mdfores nu kun faa fra de i Dstpreussen beliggende Fabrikker,

endstjondt

r'ndgaae

endnu

nogle dog

fra

Klædefabrikkerne

i

En langt simre Deel kommer derimod fra Rhin-

Luckenwalde.

provindsernes Fabrikker i Aachen, Lennep, Eupen o. s. v., lige-

ledes en ikke ubetydelig Deel fra de belgisie Fabrikker, fra Ver-

viers,

Lüttich o. s. v.

Danmark.

(Sedan,

Kun lidet franst Klæde indgaaer til

Vel ere Klædefabrikkerne i det Nordlige af Frankrig

Louviers rc.)

fortrinlige og have Verdensberømthed

især for Fabrikationen af visse Klædesorter (fimt sort Klæde,
visse

Modeartikler), men de

franste Klædefabrikker

have

at

kjæmpe mod de samme Vanskeligheder, som et feilagtigt Bestyttelseösyftem har fremkaldt for akle franske Fabrikker.

De kunne i

Priisbillighed ikke concurrere med de rhinlandske og belgiske Fa

brikker paa fremmede Markeder, og deres Modeartikler,
de endnu stedse beholde Fortrinet,

blive

snart

hvori

eftergjorte

af

andre og solgte til billigere Priser, end de kunne levere dem til.

De

rhinlandste

og

belgiske Fabrikker ere derimod drevne med

megen Intelligents, med store Capitaler, og understøttede af en

Erfaring, som er samlet gjennem en lang Aarrække, samt med

en Aand for industrielle Foretagender,

Generation,

som kun udvikles i en

hvis Fcedre og Forfædre længe have hort til Eu

ropas dygtigste Fabrikanter.

Disse Fabrikker have i det Hele

en hor Arbeidslon (næsten | å | høiere end i lignende Fabrik

ker i det østlige Preussen), og de kunne derfor kun med Fordeel
tilvirke fine Varer,

ved

Deel af den hele Værdi.

hvilke Arbejdslønnen udgjor en ringe

Det vilde vistnok ikke være muligt

for de danfle Klædefabrikanter

under

en frie Concurrence at

kjæmpe mod disse Fabrikker, men under de nærværende Forhold
og med en Beskyttelsestold af den Beskaffenhed, som den i Kon-
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geriget bestaaende, kunde det vistnok flee med mere Held end

det er Tilfældet.

Ogsaa England bidrager i en ikke ubetydelig

Grad til Danmarks Forsyning med uldne Varer,
dog for en stor Deel mere andre

men det er

uldne Varer end egentlige

Klædevarer, fom mdgaae derfra.
En ganfle nye Behandlmgsmaade af den kartede Uld, som
i Udlandet synes at vinde større og større Vigtighed, er endnu

ikke anvendt i Danmark;

nemlig den til Filtklæde.

Det er

bekjendt, at man har begyndt at anvende Uldens Evne til under
passende Operationer at filte sig, hvilken længe har været kjendt

og benyttet til Fabrikation af Hatte o. s. v., for at tilvirke et
Stof, som har Klædets Udseende, men i sine Egenskaber noget
afviger derfra og i mange Henseender synes at have Fortrin-

Det er den

net derfor.

Ingenieur Williams,

amerikanfle,

i

England

levende,

som forst har uddannet de til Filtningen

brugelige Maskiner saaledes, at en regelmæssig og større Fabrikation er bleven mulig.

I Belgien, t Tydskland,

navnligen i

Berlin, t Paris, Elsaß og paa flere Steder findes nu store Fa

brikker, som tilvirke denne Art uldne Varer.

redet paa sædvanlig Maade,
ikke

spunden

og

vævet men

Ulden bliver forbe-

men ester Kartningen bliver den

udbredt i store Watter og fores

mellem Valser, der sættes i en frem- og tilbagegaaende Bevæ

gelse i forskjellige Retninger,
paa Tsiet.

Toi,

Ulden filter sig derved sammen og danner et Stykke

der nu valkes,

handles

medens en Dampstrom indvirker

som

overfljæres og iovrigt i Hovedsagen be

sædvanligt Klæde.

Denne

Fabrikationsmethode

synes i flere Henseender at have Fortrinet for den almindelige.
Der udfordres mindre Uld for at give lige saa varme Klæder

som ved den sædvanlige Fabrikation, hvilket grunder sig derpaa,
at Filtet kommer til

at danne

en mere

eenöartet

compact

Masse, medens Klædet i Aabnmgerne mellem Traadene lettere
lader Luften igjennem.

Denne Besparelse af Uld synes

ester
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de forskjellr'ge Angivelser,

som jeg har erholdt i flere Fabrikker,

at kunne anflaaes til 10 å 12 pCt.

Man sparer Spindema-

fliner og Væve og den dertil fornødne Capital, samt den Ar

som udfordres til Udførelsen af Spindmg og Væv-

bejdsløn,

Filtningen,

ning.

som her træder i Stedet,

kræver et langt

ringere Antal Arbejdere og langt færre Mastiner.

I Frankrig

er man istand til at forarbejde den raa Uld indtil efter Filt

ningen,

til Klæde for 10 rbs. pr. Alen, til lette Bordtepper

for 6 rbs. og til Gulvtepper for 7 rbs. pr. Alen.

medregnet, foruden Arbeidslonnen,

Heri

er

Renter og Amortisation af

den Capital, font stikker i Maskiner og det hele Anlæg, Udgifter
til Steenkul til den bevægend.e Dampmafline o. s. v.

Filtklædet

lader sig lige saa godt farve i Stykket som den raa Uld, hvor
ved spares Farvestof; ligeledes bespares Olie, font ellers beho

ves til Jndfedtning af Ulden, hvorved det atter bliver muligt at

bespare Sæbe og Jord ved Valkningen.

Filtklædet

synes

at

være varmere og bedre at modftaae Vandet end det almindelige
Klæde og at være ligesaa stærkt.

Denne nye Fabrikation har imidlertid vistnok ikke endnu

naaet den Fuldkommenhed,
bringe den.

Den

hvortil man vil være istand til at

egner sig

derfor endnu L dens nærværende

Tilstand bedst til Tilvirkning af grove Varer og især til Tep
per, der siden ved Trykning og Presning kunne gives et smukt

Udseende.

Jeg har t Udsalget t Paris feet meget smukke Tep

per, som vare | billigere end lignende vævede.

Dette Stof har

desuden det Fortrin, at det tillader mangfoldige nye fordeelag-

tige Anvendelser.

Ved Presning frembringes med Lethed op-

hoiede Figurer derpaa.

Lakeret afgiver det

et særdeles godt

Stof til mange Anvendelser, hvortil man hidtil har brugt lakeret Læder.

Jeg har seet gode Fabrikata

af denne Art,

kun kostede Halvdelen af tilsvarende lakerede Lædervarer.
er derfor ikke med Uret,

som

Det

at man fpaaer denne Fabrikation cn

105
videre Udvikling, naar den faaer overvundet de Vanskeligheder,

hvormed alt Nyt har at kjæmpe.

Det var derfor vist meget

at snfle, at vore Fabrikanter vilde henvende Opmærksomheden
herpaa, og gjore Forsog, hvilket kunde siee uden store Vansieligheder, da de ældre Kartemafliner samt alle Appretermasiiner
meget vel kunne anvendes hertil,

og

der

blot behøvedes nye

Filtm'ngsmafliner.
Forarbejdelsen af Kamuld i den danste Stat er nu hoist

ubetydelig.

Den eiderstedtske Uld er egentlig det eneste større

Parti til Kæmning stikket Uld, som produceres i Landet.

Dens

Forarbejdning dreves forhen som en ikke uvigtig Jndustriegreen

især af altonaiske Fabrikanter,

som lode Ulden kæmme i deres

Fabrikker og spinde paa Landet,

2000 Spindersker.

hvorved sysselsattcs omtrent

Det spundne Garn blev

da

deels

an-

vendt til vævede Varer, deels blot farvet og solgt som Strikke-

og Brodeergarn.

Denne Jndustriegreen

er nu næsten gaaet

tilgrunde, deels af de ovenfor anførte Aarsager, der have gjort
den eiderstedtske Uld meget sogt i Udlandet, og deels fordi Ma-

flinspmdingen af kæmmet Uld er bleven saa udbredt,

at Con-

currencen dermed er bleven umulig for Haandspinderen.

Det er bckjendt, at mechanist Kæmgarnspr'nderie er en mo

derne Industrie.

Den har i Tydskland indtil de senere Aar

kun med Krast været drevet paa faa Steder (Weiss's Fabrikker

i Thüringen, i Langensalza, Glücksbrunn, Eisenach) og har givet

Entrepreneurerne betydelige Fordele.

Den udbredes

nu mere

og mere og ved Concurrencen aftager naturligvns de Fordele,

som den Enkelte kan vinde derved,

men endnu horer den dog

til de mere indbringende Foretagender.

Det har i lang Tid

ikke villet lykkes Kunsten at construere Maskiner, hvorved Kæm-

ningen af Ulden med Fordeel kunde foretages, og Constructionen
af saadanne Maskiner har havt at kjæmpe med særegne Vanskeligheder, saalænge man har anseet det for nødvendigt at foretage

106
Kæmningen med opvarmede Kamme.

denne Opgave med Held

Nu synes derimod ogsaa

at være lost, og Oppelts Kæmme-

maflmer udbrede sig mere og mere.

Danmark maa tabe en Industrie,

Det er da naturligt,

som

at

det ikke har vidst at

holde fast paa ved at tilegne sig de passende Mafliner og stride
stem med Tiden i denne Retning, og det er at beklage, at man
ikke har sogt at udvikle denne Industrie, medens den endnu var

nye, og man ikke saa meget, som det siden vil blive Tilfældet,

havde at kjæmpe med talrige fremmede uddannede Fabrikker.
Vi

have,

saavidt mig bekjendt, i Danmark hidtil kun et

eneste mechanist Kamgarnspmderie, nemlig det i Christiansfeld
men det er ubetydeligt og vil vanskeligt med de Midler,

som

synes at staae til Fabrikantens Disposition, kunne hæve sig til
at blive af nogen ftor Vigtighed.

De vævede Varer af Kamuld, som tilvirkes i Indlandet,
ere ogsaa lidet talrige og af ringe Betydning.

striegreen

udgjorde

engang

en

Toimagerlaugets Virksomhed,

Denne Jndu-

af de vigtigste Gjenstande for

men er nu tildcels paa Grund

af Maftmspmderiernes Indflydelse uden Betydning.

Horindustrien.
For et agerdyrkende Land, som Danmark, er Hsravlen af
den største Vigtighed, da den staaer i saa note Forbindelse med

Agerbruget.

Vel har denne Avl udvidet sig noget i de senere

Aar, men ingenlunde i den Grad, som det var at onfle,

eller

saaledes at den leverer tilstrækkeligt raat Product til Landets

Forsyning.
Jfolge de i 1838 indsamlede statistiske Efterretninger avle
des t 1837 i Kongeriget:
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Netto

Brutto
Horsts .

.

.

14778 Tdr.

......

143155 Lpd.

28855 Tdr.

.

uheglet Hör

898

.

Hampefro .

uheglet Hamp

.

334 Tdr.

.....

4864 Lpd.

—

Avlen er betydeligst paa Langeland, t Fyen, og paa Dst-

siden

af Jylland

(Aarhuus

og

Randers Amter).

Hsravlen

drives især af smaa Landeiendomsbesiddere og egner sig efter
fit hele nærværende Standpunkt i Danmark ogsaa bedst hertil.
Horen er nemlig i sin ganske raa Tilstand, lige efter Jndhost-

m'ngen,

endnu egentlig ikke stilket til at taale længere Trans

porter eller til at blive Gjenstand for den ftorre Handel.

Den

maa forinden paa Productr'onsftedet, eller i det Mindste ei langt

derfra, underkastes flere Operationer,

hvorved ikke alene Froet

skilles fra Straaet, men dette ved Rødning, Brydning og Skjætning fra største Delen af de Skæver, som indeslutte de egentlige

Horfibre.
fordrer,

De Arbeider, som disse Operationers Udførelse udkræve,

naar de

skulle

udfores noget i det Større,

Kundskaber og Færdigheder samt Redskaber

hvoraf den sædvanlige Jordbruger

ikke

kan

og Indretninger,
ventes at være i

Besiddelse og henhore egentlig mere under Fabrikindustrien end
under Productions af raa Materialier.

For at Horavlen der-

for med Fordeel skal drives noget i det Storre, er det nødven

digt, at der, saaledes som i de Lande,
sig til en hoi Grad af Vigtighed,

Fabrikanter,

som

forsynede med

hvor den har udviklet

opstaaer en egen Classe af

de

fornødne

Kundstaber og

Midler, afkjobe Producenterne deres raa Hor, saaledes som den

endnu staaer paa Marken, og lader den for egen Regning op

tage og tilberede til det Punct, da den bliver stikket til at blive
egentlig Handelsvare.

Endnu bedre er det, naar den egentlige

Grunderer ikke afgiver sig directe med Avlen af en Plante, som
fordrer en Behandling,

som ofte afviger

meget fra den,

som
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ellers er sædvanlig for de Planter, som ere Hovedgjenstanden
for det ordinaire Agerbrug, men naar der, saaledes font f. Ex.

i Belgien, findes Entrepreneurer, som alene leie den vel tilbere-

dede Mark af Grundeieren,

selv

besorge Saanmgen og Lug

ningen og enten selv tillige for deres egen Regning lade Plan
ten optage,

rodde,

bryde og stjætte,

eller,

saaledes som det

er Tilfældet i Belgien, sælge Planten paa Roden kort for Host
tiden til en anden Classe af Entrepreneurer, som besorge Op-

tagnmgen og de øvrige Operationer ved Tilberedningen.

sikkres Grundejeren ogsaa mod den Risico,

med Horens Dyrkning,

idet en

føleligt for Entrepreneurer,

som

er

Herved

forbunden

mislykket Avl bliver mindre

der i Almindelighed

forpagte den

paa forstjellr'ge Steder og saaledes ved en rigelig Host paa et
Sted som oftest finde Erstatning for det Tab, der tilfoies dem
ved en mislykket paa et andet Sted.
Denne Organisation savne

vi

endnu for storste Delen t

Danmark, og denne Mangel, som vistnok er en af Hovedaar-

sagerne til Horavlens langsomme Udvikling, bliver mindre følelig,
hvor der kun avles ringe Q-vantiteter Hor, nærmest bestemte til
at være Gjenstand

for

videre Forarbejdning

ved Huusfliden.

De fornødne foreløbige Operationer til Horens Forarbejdning

kunne her bedre, end hvor der er Tale om store Qvantiteter,

siee ved Hjelp af de sædvanlige til Agerbruget nødvendige Ar
bejdere i den Tid, som kan levnes fra de ordinaire Markarbej
der; den store Arbejdskraft af Menneskehænder,

som udkræves

dertil, bliver mindre trykkende, og den mindre gode Behandling
overseer man ved et Product,

som et skal blive egentlig Han

delsvare men forarbejdes ved Huusmdustrie.
Saadanne Mellemmand mellem Producenten og den egent-

lige Fabrikant,

fom besorge Horens

Hegling,

Spinding

og

Vævning, findes, som ovenfor omtalt, tildeels flet ikke i Danmark tildeels kun paa enkelte Steder.
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I Sjælland

dyrkes paa enkelte Gaarde indtil 20 å 30

Tdr. Land med Hor, og Tilberedningen

antagne

Hortilberede,

men

steer ved

i Reglen besaaes

egne dertil

af de mindre

Grundejere kun smaa Strækninger med Hor til eget Huusbrug.

Fyen er en af de Provindser, hvor Horavlen lrgesom den der
med i Forbindelse

staaende

Linnedinduftrie

er

videst udbredt.

Til en bedre Behandling af Horen har Horavlingsmstüutet paa

Dette drives paa en egen Gaard,

Lykkenssæde meget bidraget.

hvis Besidder nyder en Understøttelse af Regjermgen mod aarligt at besaae 12 å 20 Tdr. Land med Horfro samt underholde

og undervise 10 Lærlinge, der iovrigt deeltage i de ved Gaar
den

forefaldende Arbeider.

Den

avlede Hor tilberedes

Vmtren paa Institutet selv as disse Lærlinge.

om

Institutes Pro-

ducter ere meget sogte og det er vistnok udenfor al Tvivl,

at

denne Indretning har bidraget meget til en bedre Behandling

af Horen.

Paa Langeland

Tdr. Land og

dyrkes

mere med Hor, og Avlen er t det Hele meget

Af Vigtighed er især her den Hor

udbredt t denne Provinds.

tilberedningsanstalt, som drives

Interessenter.

af enkelte Grundejere 20

af Procurator Rasmussen

og

I Jylland drives Hortilberedningen især i Veile

Amt, hvor der sindes flere Anstalter,

ved hvilken Horens Til

beredning steer paa Maskiner, og som indvirke fordeelagtigt paa
Avlen t det Hele, da de omkringboende Dyrkere her finde Ste

der,

hvor de med Fordeel kunne afsætte dereö raa Producter.

Ligeledes er Horavlen meget udbredt i Randers Amt, men det

er dog for største Delen endnu de mindre Besiddere, som selv
dyrke og tilberede den Hor,

som de siden selv lade videre for-

arbeide ved den her temmeligt vidt fremskredne Huusmdustrie.
Kun et eneste Sted t dette Amt er, saavidt vides, anlagt nogen
egentlig Hortilberedningsanstalt,
arbeidnmg den raa Hor,

som modtager til videre For-

som mdkjobes fra Dyrkerne.

Uagtet

Horen avles næsten overalt t ftørre eller mindre Udstrækning i
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de andre Amter i Jylland, have Bestræbelserne for
kalde forbedrede Hortilberedm'ngs anstalter
ledet til noget væsentligt Resultat.

at frem

der dog endnu ikke

Næsten overalt steer Rød

ning, Brydning og Skjætning paa de ældre ufuldkomne Maader og med ufuldkomne Apparater.

Hvad der i denne Henseende endnu fornemmeligt mangler er
en omhyggelig Redning, godeBryde og Skjættemafliner og hen
sigtsmæssige Torreindretninger; Tørringen steer endnu i Reglen

over flet indrettede aabne Gruber. Gode Indretninger og Apparater
sindes vel paa enkelte Steder, hvor de ogsaa strax udøve en mær
kelig Indflydelse paa Horavlen, men de ere endnu langt fra saa

udbredte, som det var onsteligt; og der savnes endnu for meget

kyndige Folk til at lede samtlige Hortilberedm'ngsprocesser.
Det var horst onsteligt om det af flere polytechm'ste Can-

didater t 1842 gjorte Forstag til Oprettelse af Hortilberedm'ngs-

anstalter kunde realiseres.
I Hertugdommerne Slesvig og Holsteen staaer Horavlen

endnu i det Hele mere tilbage end t Kongeriget,
her paa enkelte Steder,
tilberedm'ngsanstalter;

uagtet ogsaa

navnligt i Slesvig, ere anlagte Hor-

men ligesom Huusindustrien, med Und-

tagelse af enkelte Grene deraf, ikke er saa udviklet t disse Dele
af Landet som i Kongeriget,

saaledes er den Basis,

hvorpaa

en vigtig Deel deraf beroer, nemlig Horavlen, naturligvü'S og
saa mindre fremskreden.
Der mangle bestemte Data, hvorefter Horavlens Størrelse
kan beregnes t Hertugdømmerne.

Angivelser,

Aaret 1837

som
er i

Dog

vil jeg

anføre nogle

et betydeligt kunne afvige fra det Rette.

I

Fabrikkerne i Hertugdømmerne flaaet Olie

af

17000 Tdr. Horfrs.

der er indfort mere end udfort

altsaa produceret i Landet

.

.

.

....

9456

—

—

7544 Tdr. Horfrs.

Efter de statistiske Tabeller for Kongeriget har Nettoudbyttet af
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Horavlen været 14778 Tdr. Hsrfrs og 143155 Lpd. uheglet

Hor;

auvendes

dette Forhold

paa Hertugdømmerne,

siulde

samme Aar der være avlet 73011 Lpd. uheglet Hor;
i Kongeriget,

i

altsaa

i Slesvig og Holfteen tilsammen 216166 Lpd.

eller omtrent 3| Mill. Pd., der ere hele Productronen paa en
Udstrækning af næsten 1000

sin Avl paa 542

Mnl, medens f. Ex. Belgien af

Miil har havt til Udforsel i 1838 circa

25 Mill. Pd. samt 5 Mill. Pd. Linnedvarer, foruden det hele

Qvantum, som er consumeret i Indlandet.

Saavel de nævnte Hertugdømmer som Kongeriget behove
derfor fremmed Tilførsel.

Jndforflen til de forste har været:

uheglet
Hør

heglet
Hør

tilsammen

1832

Pd.
770090

Pd.
37101

Pd.
807191

1833

238157

15624

253781

1834

550227

21592.

571819

1835

124943

1-5190

140133

1836

377534

25775

403309

1837

625623

27765

653388

1838

359911

34622

394533

1839

542365

15686

558051

1840

627632

83372

711004

uheglet
Hør

heglet
Hør

tilsammen

Til Kongeriget er indfort:

1839
1840

Pd.
1,372799

Pd.
2401

Pd.
1,375200

1,318799

15466

1,334265

1841

l,375776

6530

1,382306

112
Indførslen til Kongeriget og Hertugdømmerne beleber sig

altsaa til circa 2 Mill. Pd. aarlr'gt.

Spind i ngen
ved Haandspind.

af Horen

fleer

endnu næsten udelukkende

Hvad det ved Kjsbenhavn anlagte Hsrspm-

derie leverer er endnu kun ubetydeligt t Forhold til hele Landets
Forbrug,

idet det kun

er beregnet til at spinde 600 Skyd,

aarlr'gt, hvilket kun uvgjor 6 pCt. af det Qvantum Hor,
efter den ovenfor anførte Beregning avles i Landet

efter den hidtilværende Virksomhed

at domme

spindes en Deel af dette Maximum.

som

selv,

og

vil ikkun kunne

Det er bekjendt, at dette

for Danmark saa overordentligt vigtige Etablissement ikke endnu
drives med Held.

Det

er her ikke Stedet notere at udsinde

Grundene hertil, som vel ere af meget forskjellig Natur,
ikke af en saadan Art,

at de

men

kunne berettige til at mistvivle

om et heldigt Udfald af lignende større industrielle Foretagender.
Det kan desuden ikke nægtes, at dette Etablissement har havt

at kjæmpe med Rivaler, som vanskeligt beseires.

have gjort store Fremskridt i

Englænderne

Maflinhorspr'ndingen

akene tilegnet sig denne Jndustn'egrecn.

og

næsten

Vel have enkelte Ma-

skinhorspinderier t Belgien en heldig Fremgang,

idet de

stotte

sig til de i dette Land for hun Industrie særdeles gunstige For
hold,

men næsten intet andet Sted have hine Spinderier med

Held kunnet bestaae mod den engelfle Concurrence.

I Frankrig,

hvor Spinderierne hidtil vare beskyttede ved en Told af circa

10 pCt.,

og hvor de egentlig have deres Hjem,

kunnet udvikle sig;

thi nogle

have de ikke

enkelte mindre Spinderier,

der

egentlig kun drives som Monfteranstalter af nogle storre Maskmbyggere, kunne ikke betragtes som noget BeviiS paa Blomstring

af denne Industrie.

Den Forhøjelse af circa 12 pCt. t Be

skyttelsestolden, som t1842 gaves, bevirkede kun, at de engelske
Fabrikanter, som hidtil forsynede Landet med maflmspundet Garn,

forhorede de Priser,

hvortil de levere deres Fabrikat frit paa
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de franste Markeder,

med circa 3 pCt., og denne Forøgelse i

Beskyttelsestolden har ikke været og vil neppe være tilstrækkelig

til at bringe denne Industrie videre i Frankrig.

I Tydsiland

ere vel paa enkelte Stever i den store Toldforenings Lande (i

Schlesien, i det Würtembergfle o. s. v.)

spinderier;

men heller

anlagte Mafimhor-

ikke disse synes under de nærværende

Forhold, og navnligt saalænge Foreningens Toldtarif yder dem
en saa ringe Beskyttelse mod den fremmede Concurrence,
ville komme til noget frodigt Liv.

at

I Dsterrig synes vel Spin

derierne at ville trives noget bedre, men Regjermgen yder dem
ogsaa her en egen Beskyttelse.

I Danmark er vel Tolden paa

raat Garn noget hoiere end i den tydste Toldforening, og Horspmdr'ngen synes vel meget naturjig for Landet,

men det maa

dog betænkes, at Forholdene for Dieblikket egentlig ikke ere gun

stige for Spinderiet,

men forst flulle blive det;

idet det raa

Product endnu hverken i tilstrækkelig Mængde eller af tilstræk
kelig Godhed eller med Lethed kan faaes i Indlandet,

bejderne,

og Ar

ligesom den hele Aand for industrielle Foretagender,

forft flulle dannes.
Den danfle Stat behøver derfor,

nævnte Tilførsel

og

Traad.

foruden den

ovenfor

af raa Hor, en yderligere Tilforsel af Garn

Til Hertugdommerne

Slesvig

og

Holsteen

er

indfort:

1839 — 34149 Pd.
1840 — 44096 —

Til Kongeriget er indfort:

1840 — 40312 Pd.

1841 — 79979 —
Det er allerede ovenfor anfort,

de

at 4,9 pCt. af samtlige

i Kongeriget professionsmæssigt drevne Væve

med Vævning

af linnede Varer,

ligesom

sysselsættes

dette Stof vistnok

danner Hovedgjenstanden for de Væves Befljæftigelse, der
Danmarks industrielle Forhold.

8

ere
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angivne at sysselsættes med Vævning af Toi af forskjellig Art,
og som ere benyttede ved Huusmdustrien.
kelte Egne af Sjelland,
Deel af Jylland,
alle disse

Det er tsær i en

i det nordlige Fyen og t den østlige

at Lmnedmdustrien drives videst;

Steder savnes

endnu for

største Delen

men paa
passende

Mellemhandlere mellem Producenterne og Consumenterne.

Der

sindes ingen Fabrikant-Kjobmænd, som, udstyrede med fornødne

Kundsiaber og Capitaler, kunne gjore Bestillinger paa Varer t
ftørre Partier og af en saadan Beskaffenhed, at de blive stikkede

for den ftørre Handel, og som kunne veilede Producenterne ved
deres Kjendflab

til Kundernes Dnsker,

samt i fornødent Fald

forsyne dem med Materialier og Forstud.

Saadanne Fabrikant-

Kjobmænd, som sindes overalt i Udlanvet, hvor Huusindustrien
er udbredt og leverer Varer i nogenlunde anseelig Mængde til

Udforsel,

for

en

mark.

hvis Tilstedeværelse

og

er en nødvendig Betingelse

saadan Industries Fremblomstren,

findes ikke

t Dan

Manglen heraf kan til en vis Grad, men dog ingenlunde

fuldstændigt,

afhjælpes ved de paa 3 Steder i Riget værende

Lærredshaller,

idet der ved disse kun antages Lærreder af en

vis Godhed og saadanne Maal, som ere gjængse i Handelen,

og Producenterne deels ved de Præmier, som udbetales for de

bedste Varer, deels ved den høiere Værdi, som Varerne erholde
ved Hallingen,' opmuntres til at levere Producter af den Art,

som kan gjore sig Haab om at vinde Prisen.
Ligesom Riget

efter det ovenfor Anførte har behovet en

aarlig Tilførsel af fremmed Hor og fremmed Garn, saaledes har
det heller ikke kunnet forsyne fig selv med linnede vævede Varer.
Jndforflen til Slesvig og Holsten har belobet sig til:

1832
1833
1.834
1835

—
—
—
—

80757
62392
69441
66250

Rbd.
—
—
—

115
1836 —

68065 Rbd.

1837 —

81118 —

1838 — 130632 —
1839 — 329678 Pd.
1840 — 655517 —

Til Kongeriget er indfort:
1840 — 417000 Pd.

1841 — 472400 —

Det er unægteligt, at Kunstvæveriet mere og mere udbre
der sig i Landet, hvortil vistnok Kjsngs Etablissement betyde

ligt

har bidraget baade ved de fuldstændige Apparater

og

Mastiner, som der ere bragte i Gang, og ved den Kundflab til

deres Behandling, som derfra er udbredt gjennem InstitutetS
Lærlinge; men ogsaa heri er endnu meget tilbage at gjore, og

ikke ubetydelige Qvantiteter fremmede Dreieler og Damaster
indføres fra Udlandet.

Tilvirkning af Bomuldsvarer.
Forarbejdningen af raa Bomuld i Danmark indskrænker

sig nu næsten ganske til Tilvirkningen as Watter, hvorfor der
ogsaa kun er indfort af raa Bomuld til Slesvig og Holsteen:
1832 for

1055 Nbd.

1833 —

1513 —

1834 —

1487 —

1835 —

1136 —

1836 —

2612 —

. 1837 —

1019 —

1838 —966—

1839 — 12674 Pd.
1840 — 15399 —
8*
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samt til Kongeriget:
1839 — 46984 Pd.
1840 — 37082 —
1841 — 39492 —

Efterat Regjermgen i forrige Aarhmrdrede havde sogt paa
flere Maader at fremme Haand spind in g en af Bomuld og i de

to sidste Decennier af denne Periode havde

opoffret betydelige

Caprtaler for at bringe et større mechanist Bomuldsspmderr'e i

Gang, esterat lignende Anlæg paa Usserod og senest paa Maglekilde ved Roeskilde have

været forsøgte og begunstigede

ved

directe Understøttelser, Laan og Toldbegunstigelser, er man kom

men saa vidt,

at

intet Bomuldsspinderie mere er i Gang i

I Hertugdommerne findes heller intet Spindene; thi

Kongeriget.

det, der har været i Altona, har i de senere Aar et været t Virk
De engelske Bomuldsspmderier have opnaaet en stor

somhed.

Udvikling, som grunder sig paa store Capitaler, udbredte Han
delsforbindelser og den lange Tid,

været hjemme i England,
Fabrikker

hvori

denne Industrie har

paa Grund af hvilken de i mange

ponerede Anlægscapitaler

ere

amortiserede, saa at

man under den store Concurrence, som trykker Priserne,

Beregningen

over Productionsomkostmngerne

ikke

tage Hensyn til Anlægscapitalens Forrentning.

ved

behover

Under

at

disse

Forhold bliver det saare vanskeligt ved en Beskyttelsestold, som
at bringe Bomuldsspmderier t Gang, og det kan

den danste
*),

vel siges,

at

være umuligt.

det under de nærværende Omstændigheder vilde
Det forekommer mig,

at man bedst kan over

bevise sig herom ved at betragte Forholdene i Udlandet.

tydsie

Toldforem'ng

Yder sine

Den

indenlandfle Bomuldsspinderrer

med Hensyn til Tolden omtrent samme Beflyttelse som Dan

mark.

Uagtet denne Industrie her i enkelte Egne, navnligt i

*) 2 Rbd, 48 ß. pr, 100 Pd, ufarvet Garn,
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Sachsen, er gammel,

saa at det maa antages,

at Arberderne

allerede have opnaaet den Færdighed, som kun en længere Tids

Praxis giver, uagtet man paa flere Steder (t Schlesien, Rhin-

provindserne o. s. v.) har funderet Anlæg i en stor Still, ud
rustet dem med

de

bedste

nyeste Maskiner og med betydelige

Driftscapitaler, og uagtet den industrielle Dygtighed og de for
nødne Kundsiaber

synes

at findes hos Bestyrerne af flere

disse Anlæg, kunne de dog ikke bestaae mod den engelske Con
currence.

Et Par Exempler hentede fra denne Industrie synes

mig mærkelige for at vise Englands industrielle Overlegenhed.

*)
Montgomery

angiver en Arbejders daglige Production i en

gelfle Fabrikker i Gjennemsnit pr. Dag til 200 å 234 Tal
);
**
t Sachsen er den efter Spinderie-Eiernes Fremstilling kun 134 Tal
dagligt t gode Spinderier, og t Gjennemsnit kun 88 Tal.

I

samme Forhold staaer omtrent Udbyttet, naar det sammenholdes
med Tenenes Antal;

for England angives det til 3 Tak pr.

Teen dagligt, for Sachsen kun til 2j
).
***

Arbejdslønnen for at

spinde 1 Pd. Garn belober sig i England efter Montgomery
kun til circa 8| Pf. pr. Cour., i Sachsen til 1 ggr.
dour.

Pf. pr.

I Frankrig, hvor Bonmldsspmderierne paa flere Steder

drives i meget stor Stiil, er man vel istand til at levere Garn

af de grovere Nummere omtrent til samme Priser som det en
gelfle,

men dette beholder Fortrinet saavel i

som L PriisMighed i alle finere Nummere.

sine Egenstaber
Under saadanne

Forhold er det vist ikke at vente, at Danmark stal kunne erholde

Spinderier, som kunne levere dets Behov af Bomnldsgarn, om
det end ikke kan ansees for umuligt,, at Bomuldsspinderier, som

*) Theory and practice of cotton spinning.
**) Det er: det Tal, som angiver Garnets Nummer, mulcti,.liceret med
Antallet af Pund.
***) Sachsens industrielle Zustände von Wieck.
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leverede de grovere Nummere af Garn, og vare funderede med
de fornødne Capitaler samt dreves med behørig Kyndighed,

kunne bestaae.
Til SleSvt'g og Hoksteen er indfort af Bomuldsgarn:

1849 — 254463 Pd.

1840 — 356299 —
og til Kongeriget:

1839 — 596494 Pd.
1840 — 614000 —

1841 — 834251 —
Noget mere udviklet er derimod Bomuldsvceverr'et. De

Forsøg, som gjordes i Slutningen af forrige Aarhundrede paa
her i Landet at bringe denne Industrie i Gang i Forbindelse

med Spinderierne, forte ikke til noget heldigt Resultat, og

det var forst under den sidste Krig,

da Jndforflen af frem

mede Alcnvarer af Bomuld var forbuden, og da Brugen af
simple vævede couleurte Bomuldstor'er var almindeligere end nu,

at denne Industrie hævede sig.

Det maa imidlertid indrømmes,

at denne Fabrikations techniske Standpunct

endnu

er lavt.

Saavidt vides er endnu ikke en eneste Mastinvæv (pöwerloom)

i Gang her i Landet, hvorfor ogsaa Tilvirkningen af glatte
hvide Bomuldstoier er meget indflrænket.

Ligeledes staaer Ap-

pretermgen meget tilbage, og de Forsog, som enkelte Fabrikan
ter, navnlr'gt i Kjobenhavn eller dens Nærhed, have gjort for

at forbedre de dertil horende Operationer og anskaffe nye og

gode Mastiner have ikke ledet til noget heldigt Resultat, uagtet

Regjeringen har understøttet dem paa mange Maader.
er især i Kjobenhavn

Det

at Bomuldsvæverierne have været i

heldig Drift, og det er egentlig forst i det sidste Decennium, at

Væverierne udenfor denne Bye have begyndt at vinde ret Be

tydning, idet man mere og mere er kommet til at indste,

at

her ikke er det fordeelagtigste Sted til at drive en Fabrikation,
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som efter de bestaaende Forhold

mere maa soge sin Skotte i

at levere gode og solide Varer end Modeartikler.

Da de in-

denlandste Bomuldsvarer skulle frembydes til Stempling,

give

de derover forte Lister et temmeligt sikkert Middel til at komme

til Kundskab om, hvilke Qvantiteter af disse Varer, der ere til
virkede i Indlandet.

I Kongeriget ere for Fabrikanter stemplede

folgende Bomuldsvarer af forskjellig Art:
i Kjøbenhavn

udenfor
Kbhavn

Alen

Alen

tilsammen

Alen

394442

1825

381191

1826
' 1827

356401

1828

418097

1829

541995

1830

527221

19831

547052

1831
1832

524094

35436

559530

637937

45701

683638

1833

723440

74125

797565

1834

8368l6

109373

946189

114442
114080

913014

13251

386628

1835

803653

1836

798934

918095

1837

783445

725000

136027
140000

919472

1840
1841

777754

135000

912754

865000

Ved denne Fabrikation have været sysselsatte Arbejdere:
i Kjøbenhavn

udenfor
Kbhavn

tilsammen

1832

585

1833

626

1834

574

239

813

1835

608

297

905

1836

556

241

797
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Ved Tilvirkningen af omtrent 900000 Alen Bomuldstsi
have saaledes kun været sysselsatte 800 Arbejdere paa en dr'recte

Maade.

Dog er hverken det ovenfor angivne Qvantum Bom

uldsvarer det hele,

som er tilvirket i Indlandet, heller ikke

indbefatter det anførte Antal Arbejdere alle dem, fom sysselsæt
tes ved denne Fabrikation.

En stor Mængde Bomuldsvarer

tilvirkes nemlig ved Huusr'ndustrie,
fra umiddelbart

Stempling.

og forsaavidt de gaae der-

over til Consumtion, frembydes de ikke til

Vægten af det mdforte Bomuldsgarn er ogsaa

omtrent dobbelt faa stor som Vægten af det ovenfor anførte
Qvantum Varer.

En Deel deraf bruges vel som Strikkegarn

eller til Syning og en Deel til Maflinvævning af strikkede
Varer af Bomuld; men dette sidste Qvantum overstiger efter
de mig foreliggende Data neppe 15000 Pd., og det synes ikke

rimeligt, at hele Resten siulde forbruges til Brodeer- og Strikke

garn.
I Hertugdømmerne er Bomuldsvæveriet ubetydeligt,

og

dette er en naturlig Folge deraf, at det nyder en ringe Beflyttelse med Hensyn til Tolden.

Riget behover derfor en betydelig

Tilforsel af fremmede Bomuldsmanufacturvarer.

og Holsteen er indfort:
1832 for 214447 Rbd.

1833 — 209815

—

1834 — 169688 —

1835 — 171688 —
1836 — 178670

—

1837 — 229336 —

1838 — 335547 —
1839 — 535131 Pd.
1840 — 945113 —
1841 — 991173 —

Til Slesvig
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Til Kongeriget er i 1839

indfort Bonmldsmanufactur-

varer for en Værdi af 300,000 Rbd. *)
Med Tilvirkningen af Bomuldsmanufacturvarer staae Kat-

tuntrykkerierne og Farverierne i nærmeste Forbindelse.
I Kongeriget findes ikke et eneste Trykkerie af nogen Betyden-

hed.

som ere i Drift,

De,

bestjeftige sig næsten udelukkende

med at optrykke gamle Torer eller enkelte nye, som ere gaaede
af Mode,

og intet af disse Trykkerier er forsynet med Valse-

mastmer, men alt fleer ved Haandtrykm'ng.
trykkerie

af nogen Betydenhed,

Det eneste Kattun-

som sindes i Landet, er et i

Wandsbeck, der næsten i enhver Henseende kan sættes ved Siden
af Udlandets bedre Trykkerier, og viser hvad her kan udrettes i

denne Henseende, naar Kundsiaber,

forenede.

Capital og Dristighed ere

Dette Trykkerie skylder dog fornemmelig sin Nærhed ved

og Forbindelse med Hamborg sin Flor, og saalænge det mdenlandsie Marked er saa indskrænket, vilde det vistnok være vanfle-

et

ftorre Anlæg af denne Art at trives her ved en

Fabrikation,

som fornemmeligt gaaer ud paa at levere Mode

ligt for

varer.

Af Farverier findes en stor Mængde overalt i Landet,

men intet af disse er for sig alene af Betydenhed,

tages de store Anlæg af denne Art,

naar und

som sindes i Altona,

og

som især sysselsætte sig med Farvning af Uldgarn til Brodeerog Strikkegarn; saaledes farvede de i 1841, foruden 37000 Pd.

Ulvgarn af egen Fabrikation,
Garn,

250000 Pd. sachsifl og engelfl

som saaledes farvet fandt Afsætning næsten i alle Eu

ropas Lande; kun 4050 Pd. gik til Indlandet.

Mange af de

indenlandske Farverier ere forbundne med Trykkerier, men disse

indskrænke sig til at trykke simple Varer for de nærmest Om
kringboende.

De store Klædefabrikanter have deres egne Farve-

') Roeskilde Stændertidende 1842.

S. 4154,

122
rier, hvilket nu derimod kun er Tilfældet med meget faa af de

indenlandske Bomuldsfabrikanter.
Strompevæveriet sysselsatte i forrige

da Spmdl'ngen af Bomuldsgarn og Uldgarn flete

end

nu.

omtalte Manchesterfabrik,

der

et langt større Antal Arbejdere

kraft,

især den

ovenfor

Aarhundrede,

ved HaandDet var
bidrog

til,

at Vævningen af Bomuldsstromper kom i Gang her i Landet.
Siden dreves Fabrikationen af strikkede Varer i storre Udstræk

ning paa Bomuldsmanufacturet paa Usserod og endnu senere

paa Maglekilde Fabrik ved Roeskilde.

af indenlandske Bomuldsvarer

Ligesom Tilvirkningen

overhovedet

især tiltog

under

Krigen, saaledes var ogsaa det Samme Tilfældet med Væv
ningen af strikkede Varer af Bomuld, og da efter Freden denne

Industrie vedblev at være stærkt begunstiget, steg ogsaa Antallet
af dem, som sysselsatte sig dermed.
havn,

Det var især i Kjoben-

at denne Fabrikation dreves, og Antallet af Strompe-

vævercorporationens Medlemmer i denne Bye var:

De

1815

— 103

1820

1825

1830 —

114

— 120

1835 —

119

— 114

1838 —

111

for disse Fabrikanter stemplede Strompevarer

have

havt en Vægt af:
1830 — 4901 Pd.
1835 — 5501

-

1838 — 5706

-

Hvilket dog et angiver den hele Fabrikations Størrelse, da flere
Varer ere gaaede umiddelbart over fra Producenterne til Con-

sumenterne uden

at

være

frembudne til Stempling. — De

kjobcnhavnste Strompevævere have desuden forarbejdet folgende
Qvantiteter Uldgarn:

1830 — 10686 Pd.

1835 -

9038

-
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1836 —

7056 Pd.

1840 — 11510

-

Den techm'fle Deel af Strsmpefabnkationen, saaledes som
den drives her, er meget simpel.

færdige Garn,

de udenbyes Blegerier,

og Appretur.

Fabrikanterne modtage det

besorge blot Vævningen og sende Varerne til
for at de der kunne modtage Blegning

Af Strompevcevere,

som

sysselsætte sig

med

Tilvirkning af Bomuldsvarer, have i de senere Aar flere og
flere etableret sig udenfor Kjobenhavn,

der ogsaa i det Hele

maa ansees for det mindst stikkede Sted for en Fabrikation, der

i sin Natur er simpel, og hvis Varer andetsteds leveres uhyre
billigt;

den horer til de Industrigrene,

som paa de Steder,

hvor den har naaet nogen ret Betydenhed,

samlede Fabrikker,

ninger,

ikke drives i større

hvor Varerne maatte bære alle de Omkost

som ere forbundne med Underholdning af de til saa-

danne Etablissementer horende Bygninger, Inventarier o. s. v.,
men VæW'ngen

af Strompevarer sieer ligesom Vævning af

simple Alckvarer af Bomuld, Uld og Hor, forsaavidt den ikke

udfores ved Mastiner, som drives ved mechanist Kraft, billigst
og hensigtsmæssigst paa den Maade, at større Fabrikant-Kjob-

mænd,

som ere bekjendte med Handelens Gang og Konsumen-

ternes Trang,

lade Vævningen udfore af Arbejdere,

Værksted benytte det Locale,

som til

som de uden dette dog alligevel

vilde behove til eget og Families Opholdssted, og som saavel
'

derved som ved den Omstændighed,

at de kunne benytte deres

Familie til at udfore forsijellige Biarbeider, som Spoling, Bobim'ng o. s. v., blive istand til at levere Fabrikatet billigere end
andre.

Hvor Fabrikationen er ordnet paa denne Maade, staaer

ofte mellem Fabrikant-Kjobmanden og Arbejderne en egen Klasse
af Mellemmand, de saakaldte Factorer.

De have deres Bolig

i Fabrikbycre og ved deres note Kjendstab til de locale Forhold
bliver det

ofte

til Nytte for Kjobmændene at benytte sig af
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deres Hjelp for at gjore Jndkwb og Bestillinger.
er Forholdet t Almindelighed i Sachsen,

Saaledes

hvor t 1840 henved

22000 Strompevæverstole vare i Gang og sysselsatte 34 å

36000 Arbejdere.

Her ere som oftest Arbejderne selv i Be

siddelse af deres Stole.
hængig Stilling;

De erholde derved en temmelig uaf

de forarbejde deres Varer tildeels for egen

Regning, sælge dem til den hoistbydende, arbejde vel som oftest

men kunne samtidigt modtage Bestillinger fra

efter Bestilling,
flere Factorer.

I England derimod ere Fahrikant-Kjobmændme

ogsaa i Reglen Eiere af Stolene, og Arbejderen, om han ogsaa

har disse hjemme hos sig,

er dog nødsaget til derpaa at ar

bejde udelukkende for Varenes Eier.
ham,

Er denne ikke tilfreds med

tager han uden videre Væven tilbage.

Franflmændene

arbeide næsten udelukkende for deres eget indenlandske Marked,
og

hvad

de

afsætte

til Udlandet er kun

enkelte Modevarer.

Sachserne og Englænderne ere derimod dem,

fleste fremmede Markeder

med Strompevarer.

som forsyne de
Englænderne

kunne endog kun med Mole udholde Koncurrencen med Sachserne

pra de Markeder, hvor begge ere stillede under samme Vilkaar.
Disse have Fortrin

i billig Arbejdsløn, hine i nøjagtige og

flittige Arbejdere.
*)

Det er udenfor al Tvivl,

at de indenlandfle Strømpe-

fabrikanter i Danmark under denne Industrigreens nærværende
Stilling ikke vilde kunne udholde Koncurrencen med hine Landes

*) Man har i de senere Aar i England opfundet roterende Strømpe
væverstole, der drives ved en mechanifk Kraft ligesom Væve til Til
virkning af Alenvarer. Skjøndt disse i den Form, hvori de første
ere fremtraadte, og i hvilken de ikke kunne „tage ind," ei synes at
kunne blive af practisk Vigtighed, vil det maafkee ved videre at ud
danne denne Opfindelse lykkes at construere saadanne Stole af en
mere practisk Form, og herved vil maaffee den hele Fabrikation
erholde en ny Skikkelse og et nyt Hovedsæde.
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Fabrikanter, dersom Indførslen var fri eller kun belagt med en
ringe Told;

men saaledes som Forholdene nu ere, kunde man

vistnok med Billighed vente, at Kongeriget ikke flulde behove
en saadan Tilførsel af fremmede Strompevarer som det har.
I Slesvig og Holsteen indskrænker Tilvirkningen afBom-

uldsstrompevarer sig til hvad Huusmdustrien producerer, hvilket
fornemmeligt er en Folge af de der bestaaende lavere Toldsatser

for fremmede Varer af denne Art.

Af langt storre industriel Vigtighed for Landet end Fabri-

kationen af strikkede Varer af Bomuld er den af Uld:
Industrie

er

Huusfliden,

dog

især

af Betydning

denne

en Gjenstand' for

der af denne Art af Varer ikke alene leverer den

største Deel af dem,

som umiddelbart gaae over i Konsumen

ternes Hænder paa de Steder,

ogsaa

som

hvor de

ere tilvirkede,

men

producerer et ikke ubetydeligt Qvantum til Handel og

Udforsel.

Det er især i Jylland, og navnligt t Viborg og

Ringkjobing Amter, at denne Industrie drives.

I mange Egne

sysselsættes alle Huusbeboere til visse Aarstider med Strikning,
og man regner, at de fattige Bonder her ofte kunne udrede alle
offentlige Afgifter af den Fortjeneste, fom denne Industrie yder
dem.

Som oftest er det Ulden af egen Avl, som forarbejdes,

og de færdige Varer frembydes til Salg til den horst Bydende,

men ofte er det ogsaa de omrejsende Kjobmænd, som gjore Be
stillinger og levere det raa Materiale.

Men Hensyn til denne

Industrie finder et Slags Factorisystem Sted, saaledes som det

ovenfor omtaltes med Hensyn til Sachsen,

om det end langt

fra kan siges at være saaledes ordnet, som det var ønskeligt.

Et vigtigt Skrivt til at befordre denne Industrie er gjort ved

Anlæget

af Appreteranstalter,

hvor Garnet tildeels spindes,

hvorfra Bestillinger af Varer efter de Former og af den Beflaffenhed, som kræves i Handelen, gjores, og hvor de raa Varer

modtages til Farvning, Valknmg og Appretermg.
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I Jylland forarbejdedes i 1837 til Salg 106837 Pd.

Uldengods,

bestaaende af Strømper, Troier, Buxer.

Til Her

tugdømmerne Slesvig og Hvlsteen udfortes alene i 1840 for
Paa flere Steder L Jylland have i de senere

10494 Rbd.

Aar etableret sig Strømpevævers,

som have anflaffet sig me-

chaniffe Stole, og det er maaflee saaledes at vente,
Industrie,

raat Material,

visse

at denne

som er baseret paa Forarbejdelsen af et indenlandsk
vil vinde storre og storre Betydenhed,

af Jyllands Egne

maaflee med Tiden

og at

ville blive for

denne Deel af Fabrikationen af strikkede Varer, hvad Sachsen
er for Tilvirkningen

Tilvirkningen

af Strompevarer af Bomuld.

Ogsaa

af strikkede uldne Varer er L Hertugdømmerne

meget indskrænket.

Den er der ikke nogen væsentlig Gjenftand

for Huusmdustrien og indskrænker sig næsten gansie til den Fa
brikation, som drives i Tugthuset t Glückstadt.

Fabrikation af Silkevarer.
Forinden jeg forlader dette Afsnit om Manufacturvarer,
bor jeg dog kortelig omtale,
nen

i hvilken Tilstand Fabrikatio

af Silkevarer befinder

sig her t Landet. — Denne

Industrie horer til dem, som Regjermgen i forrige Aarhundrede

paa alle Maader sogte at befordre,

og det lykkedes ogsaa at

kalde adsiillr'ge Silkevæverier tillive, af hvilke det vigtigste var
det, som 1746 overtoges for kongelig Regning og dreves indtil

1816.

Nu er Vævningen af Silkevarer næsten ganste standset

og Lndstrænker sig til den, som foretages af Possementmagerne.

Det maa vistnok erkjmdes,

at Forsøgene paa at bringe denne

Industrie frem i Landet stete til urette Tid og i en Periode,

da den industrielle Udvikling ikke havde naaet et saadant Punct,
at det kunde flee med nogenlunde Held, men selv afseet fra de
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Forsøg, som i den senere Tid ere iværksatte for at tilvejebringe

en Production af raa Silke, og som forhaabentlig om end lang
somt ville lede til et gunstigt Resultat
*),
ingenlunde

at

være

for Driften af Silkevæverier

ugunstigere

end f. Ex. t Astpreussen.

synes Forholdene her

Saadamre Anlæg vilde endog her

nyde en ftorre Beskyttelse mod den fremmede Concurrence end
hvor det er -ekjendt, at simplere

i det tydste Toldforbund
),
**

Silkevarer, som udgaae fra de berlinske Fabrikker, næsten ganske
have fortrængt lignende fremmede; de ere ligesaa smukke, fuld

komment saa solide og ofte henved 25g billigere.
forarbejdes,

er

italiensk,

og Moulmermgen skeer

siorste Delen i Moderlandet,

Silken, som

endnu

for

uagtet man i den senere Tid

ogsaa har begyndt med Held at drive Moulineranstalter i Ber
lin.

Vel staae disse Fabrikker tilbage for de franste i Smag,

og disse sidste ville derfor vist længe endnu beholde Fortrinet
med Hensyn til Modevarer, sijondt ogsaa disse begynde hurtigt

og heldigt at blive estergjorte.

Vestpreussens Fabrikker (især i

Elberfeld, Crefeld) udfore deres Varer (især glatte Toier, Torklæder og nogle Baand) til forskjellige europæiske Lande,

Amerika, ja selv til Frankrig.

til

Naar man tager disse Forhold

t Betragtning, synes det ikke unaturligt at tænke paa at bringe
Tilvirkningen af simplere Silketøjer t Gang i Indlandet.

Til Slesvig og Holsteen ere mdforte Silke og Silke

varer :

1839 — 22,013 Pd.
1840 — 23,489

-

*) Forfatteren har allerede tidligere udtalt sig om denne Sag, førend

den endnu var bragt i Gang her af nogen Anden: Industrieforeningens Tidende 1839, S. 117 og 121.

**) Jndførselstolden er efter Toldforcningens Tarif 110 Thlr. pr. Cour.
pr. 100 Pd. Silkevarer, og ester den danske Tarif 250 Rbd.
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Til Kongeriget er indfort:

1840 — 20,000 Pd.

1841 — 20,700 -

Garverier.
Efter de 11838 indsamlede statistiske Efterretninger fandtes
i Kongeriget: paa Landet 33 Garverier,
i Kjobstæderne 167

—

tilsammen 200 Garverier,

som angaves at berede aarligt 3,078,400 Pd. Huder og Skind.
Da herved imidlertid ikke er anfort, om Vægten gjelder den af

terre eller vaade Skind og Huder, og heller ikke, hvor stor en
Deel der har været Huder og hvor stor Deel Skind, er An
givelsen saa ubestemt, at den ikke giver noget klart Begreb om

Vigtigheden af denne Industrie.
I samme Aar er garvet:

f
n z
af Huder af stort Qvæg
°

(t Holsteen
],
(i Slesvrg

28,790 Stkr.

10,121

—

38,911 Stkr/
.
af1 Sktnd

( i Holsteen 13,418 Stkr.
i , Slesvig 59,329 —
(i
-------------------- 72,747

—

tilsammen Huder og Skind 131,658 Stkr.

Danmarks rndustnelle Forhold.

Udførslen

til

og

Jndforflen fra stemmede Steder af raa Huder og S kind har været:
Udforsel:

In d fø rs e l :
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Af garvet Læder og Lædervarer er udfort til og indfort fra
fremmede Steder
sra Konge
riget.

1839

fra Hertug
dømmerne.

190,179 Rbd.

1810 36,173 Pd. 248,234

—

til Hertug tilsammen
til Kongeriget. dømmerne. indført.
116,830 Pd. 94,427 Pd. 11,257 Pd.
148,616 — 16,793 - 165,409 —

I de fire Aar fra 1836—39 har Gjennemsnitsbelobet af
de fra Kongeriget udforte Huder og Skind været 3,022.400

Pd. eller omtrent ligesaa meget, som er angivet at være garvet
i Landet selv.

Gjennemsm'tsudfsrflen for hele Riget i Decen

niet fra 1830—39 var 1,854,878 Pd. Huder og 1,299,805

Pd. Skind.

Det er især fra Kongeriget at Udforslen fleer.

Hertugdømmerne have efter Gjennemsnit i bemeldte Decennium
ikkun udfort af Huder 608,832 Pd. og af Skind 463,044 Pd.,
men da de i samme Tid have indfort mere fra Kongeriget end
udfort dertil, nemlig 193,572 Pd. Huder og 208,203 Pd.

Skind, bliver det egentlige Overstud, som Hertugdommerne t

disse Aar have havt ikkun 670,101 Pd. aarligt.

Det er, navnligt med Hensyn til Sporgsmaalet om, hvor

vidt det kan antages, at Danmark ved en bedre Anvendelse af

disse raa Producter kunde udfore dem i beredt fremfor i »be
redt Tilstand, af Vigtighed at undersøge, til hvilke Steder Hoved-

udforflen er fleet.

Herom giver det ftatistifle Tabelværk Op

lysning for 4 Aar 1836—39, t hvilke Totaludferflen har været
8,804,748 Pd. Huder og 6,029,583 Pd. Skind, hvoraf er

tilfort Altona 998,049 Pd. Huder og 765,230 Pd. Skind.
England 625,250

„

—

„

85,216 „

—

Frankrig 216,678

„

—

„

170,466 „

—

Hamburg 112,030

„

—

„

96,071 „

80,935

„

—

„

108,353 „

—

De svrige 168,245

„

—

„

282,038 „

—

Lübeck

ere gaaede til Norge, Sverrig, Preussen, Holland, Bremen og
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andre

ei

navngivne Lande.

Heraf sees det,

at Mona har

.modtaget 45| pCt. af samtlige udførte Huder og 50Z pCt. af samt

lige Skind, hvoraf den storste Deel er angiven til Udforsel til
De have derved været fritagne

Forarbejdning i Altona selv.

for Erlæggelsen af Udførselstolden,

Huder og Skind.

Det

er

der ellers hviler paa raa

unægteligt,

Garverierne store Localfordele.

at Altona frembyder

Stedet befinder sig i Nærheden

af det store hamborgske Marked, hvorfra det med Lethed til be--

leiligst Tid og under gunstigste Forhold kan
oversøiske og andre raa Huder.

forsyne sig med

Garveren kan der med Lethed

forsyne sig med den holsteenske Bark,

som i Almindelighed er

yngre og bedre end den fra Kongeriget, og han kan uden store

Omkostninger der erholde den fortrinlige Egebark fra Rhinegnene

og Geldern, der uagtet dens langt hoiere Priis foretrækkes for
den indenlandske,

især til Saalelæder.

Naar dertil foies,

at

Garveren med Hensyn til de Betingelser, hvorunder han kan
forskaffe sig indenlandsie raa Varer,

er stillet paa samme Fod

som den indenlandske Garver, saa sees, at Forholdene med Hen-syn til de raa Varers Indkjob for ham ere gunstigere end for

denne.

Med Hensyn

til Afsætningen af garvet Læder siaaer

han ogsaa langt fordeelagtigere.
ham aabent, *
)

Det indenlandsie Marked staaer

og han besinder sig i Nærheden

af det ham

borgste, hvor de gunstigste Conjuncturer kunne iagttages til Af

sætning af de færdige Varer til Udlandet, navnligt til Udforsel

til Amerika, hvorhen den i de senere Aar har været betydelig.

Saalcdes

ere de altonaiske Garvere stillede,

nytte sig af lovlige Fordele,

naar de kun be

men t den her omhandlede Pe

riode have mange vistnok ogsaa benyttet sig af ulovlige;

idet

*) Dog indføres ikke mange garvede Huder og Skind til det toldplig

tige Jndland.

I Aaret 1841 ere af 91,850 Stk. i Altona garvede

Huder og Skind kun indførte 2765 Stk. til Jndlandet.

9*
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der indtil 1839 ikke har kunnet fores nogen ret Control med

de

altonaiste Garverier,

og sikkerligt mange af de Huder og

Skind, som ere angivne at udfores til Forarbejdning i Mona,

ere gaacde ud af Landet.

Det er vel saaledes sandt, at Altona

har Fordele, som gjore det rimeligt, at en stor Deel Huder og
Skind i raa Tilstand maü gaae derhen, men forsaavidt Garv
ningen

skeer

kunne

der,

disse Partier ogsaa kun i uegentlig

Forstand siges at være udforte til Udlandet som raa.

Næst

Altona have Frankrig og England erholdt den største Deel af

der i disse Lande ved Jndfersien deels ere

disse raa Varer,

aldeles

Told,

for

fritagne

deels

belagte

med

en

meget

ringe, medens de t tilberedt Tilstand deels ere ganske forbudne
til Indførsel deels belagte med en til et Forbud
Told.

grændsende

Dette Toldsystem foraarsager ikke alene, at det bliver

meget vansieligt for den dansie Garver at indføre sine færdige
Fabrikat« t disse Lande, men da de ikke selv kunne forsyne sig

med de fornødne raa Huder og Skind, bidrager

deres Efter

spørgsel ester disse til at forhore Prisen derpaa.

Det tydfle

Toldforbund forbyder vel ikke Indførslen af garv.de Huder og
Skind men belægger den med en hor Told, og de danste Garve
rier maae modtage

betydelige Forbedringer, forinden de kunne

blive istand til paa det tydske Marked at concurrere mcd de af

Naturen begunstigede

og ved en

lang Erfaring understøttede

Garverier i Rhinegnene og det nyligt med Toldforcningen for
bundne Luxemburg.

Det bor derfor ikke lægges de danske Garve

rier saa meget til Last, som man ved forste Diekast kunde være

tilboielig til at gjore det,

at man

seer saa betydelige Par

tier Huder og Skind udfores i raa Tilstand,
dermed

stal

være sagt,

end der sieer.

uden at det dog

at der ikke kande udrettes langt mere

Fra Tydstland udfores meget Læder — især

Overlæder — til Amerika;

men dette er rigtignok deels langt

bedre garvet deels appreteret paa en langt fuldkomnere Maade
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end det her sædvanligvits er Tilfældet. Det er som oftest udsiaaret og indvalket til Støvler og Sko.
De fleste Garverier findes i Kjobstæderne; og blandt dem
i Kongeriget de bedste i Kjoberchavn, hvor, enkelte Garverier nu
ogsaa sysselsætte sig med Garvning af Vildhuder til Saalelæder. Paa Landet findes ikkun faa Garverier, endsijondt dette
er langt bedre stikket til flige Anlæg, end Byerne. De bedste
Garverier i Hertugdømmerne (Altona og Vandsbek undtagne)
ere i Byerne Slesvig, Flensborg og Christiansfeld.
Af Fcldberederier fandtes i Aaret 1837 i Kongeriget paa
Landet 18 og i Kjobstæderne 70, hvilke tilsammen angaves at
have beredet 512 Skyd. Skind.
En storre Afsætning til Udlandet af Lædervarer vil Dan
mark kunne forskaffe sig, naar Fabrikationen af lakeret Læder
tiltager mere. Ru drives den egentlig kun i Kjobenhavn, hvor
fra dog allerede udfores lakerede Varer selv til England, samt
t nogle Byer i Hertugdømmerne og i Mona, hvor t 1841 ere
lakerede 304 Stk. Huder og 90,881 Stk. Skind, af hvilke
kun 3-504 gik til Indlandet, de øvrige til England, Preussen,
Vestindien, Sydamerika o. ft. Lande.
Udforflen af Læderfabrikata fra Kongeriget er ubetydelig,
hvorimod der fra visse Egne af Hertugdommerne udfores ikke
ubetydelige Partier grovere Skomagerarbeide, navnligt til Brug
for Sofolk o. A.z saaledes er udfort
1837 for 78,179 Rbd.
1838 — 78,557 —
1839 — 81,805 —
1840 — 116,727 —
især fra dm sydvestlige Deel af Holsteen, hvor i enkelte mindre
Flækker næsten den storre Deel af Befolkningen sysselsættes med
denne Industrie.
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Papü'rsfabrikationen.
Udftrflen af Klude fra Kongeriget har indtil 1842 været

forbuden; Jndforflen har været:

1840

19,544 Pd.

1841 178,214 —

I Slesvig og Holsteen er af Klude:
indført.

udført.

1837

Pd.
108,504

703,229

i 838

28,308

Pd.

1839

205,825

1,725,861

1810

510,740

1,703,845

Til Kongeriget er af Papur indfort:

1839 282,008 Pd.
1840 2*0,000

—

1841 225,968 —
Over Udførslen har jeg kun Angivelse for eet Aar, nem
lig for 1840, da den belob sig til 158,323 Pd., hvoraf 154,038
Pd. gik til Hertugdømmerne.

I Hertugdommerne er af Papur
indført.
1837
1838

for 28,910 Rbd.
— 38,080 —

1839

.

1840

udført.

for 14,816 Rbd.
— 15,306 —

190,456 Pd.

— 36,025

—

264,017 —

— 50,223

—

I Kongeriget fiulle Papiirfabrikkerne levere omtrent 250,000

Riis Papur aarlr'gt*) foruden en Deel Papper.

*) Roeskilde Stændertidende for 1842, Pag. 4132;
givelse sikkerligt for høi.

Der sindes

dog er denne An
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3 Maskiner til Fabrikation af Papiir uden Ende.

ligste Fabrikker ere StrandmollenS,

der

De betyde

for sig alene leverer

over dobbelt saa meget Papiir som alle de andre Fabrikker til

og Dcholms Fabrik.

sammen,

Det er egentlig kun disse 2de

Anlæg,

som producere finere Papursorter, da de ovrige, som

arbeide

ester

ældre Methoder

med Bøtter,

og dcels flet ikke

deels paa en ufuldkommen Maade benytte sig af Chlorblegen,

maae indstrænke sig

til at tilvirke

Carduus,

Maculatur og

De indenlandfle Papiirfabrikker have

andre grove Papiirsorter.

endnu ikke været istand til ganske at tilfredsstille Landets Behov

af Papiir,

men det er dog nu kun finere Papursorter,

soges fra Udlandet,

medens Landets egen Fabrikation giver et

Overflud til Udforsel.

sættelse

Hvilken Indflydelse en betydelig Ned

af Udførselstolden

bestemme,

da

som

enkelte

af Klude vil have

af de

er

et

let at

udenlandske Concurrenter,

som

sandsynligvits ville drage en Deel af Landets Klude til sig,

t

flere Henseender ere begunstigede ved naturlige Forhold fremfor

de danske Fabrikanter.
I Hertugdømmerne levere samtlige Fabrikker kun 60 a 70,000

Niis Papiir aarlrgt.

Her sindes kun en eneste Papurmafline,

som er bragt i Gang t de senere Aar.

De ovrige Fabrikker

arbeide endnu med Botter o.g for største Delen med hoist ufuld
komment Masimerie,

og kun faa have indfort Chlorblegm'ng.

De indstrænke sig derfor til Tilvirkning af simplere Papiirsorter, og kunne ikke tilfredsstille Landets Behov af Papiir.

Oliemolle r.
I Kongeriget produceredes t 1837 ester det statistiske Ta-

beloærk som Nettoudbytte 91,007 Tdr. Rapsfrø og

14,778
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Horfro.*)

Fra og til Kongeriget er til og fra fremmede

Steder og Hertugdømmerne af

Rapsfrø
I udført.

Hsrfrs

indført.

Tdr.

Tdr.

udført.

indført.

Tdr.

Tdr.

1836

52,489

2,272

17,458

625

183?

93,216

323

27,849

717

1838

82,386

848

21,153

2,6 i 8

1839

54,042

270

15,031

1,041

1840

109,704

2

18,097

161

.

For Slesvig og Holsteen haves ingen saadan Angivelse,
som den ovenfor anførte for Kongeriget, over Productionen
i Landet selv af Raps- og Horfro.

give Udforflen og Jndforflen,

Jeg vil derfor forst an

og siden vise, hvorledes

omtrentlig kan beregne Avlens Storrelsee

man

Fra og til- hine

Hertugdommer er tit og fra Kongeriget og fremmede Steder af

■ Rapsfrø
udført.

indført.

Hørfrø
udført.

indført.

Tdr.

Tdr.

Tdr.

Tdr.

1836

146,794

5,873

10,087

22,282

1837

203,321

8,811

6,897

20,716

1838

144,749

7,535

4/205

26,698

1839

150,530

9,099

2,249

13,604

1840

181,677

11,813

4,722

15,231

*) Denne Angivelse er imidlertid aabenbart for lav, hvilket allerede
tydeligt sees ved at tage Hensyn til den anførte Tabel over Ud- og
Jndførsel. Vel maa en Deel af Høsten for 1837 antages at være
udført i samme Aar, mcn dette maa omtrent være det samme Quan
tum, som der er udført i 1838 af dette Aars Host, og man feiler
derfor ikke meget ved at antage hele Høsten for Aaret 1837 som udført i 1838. Ester denne Antagelse skulde Overskudet af Hørfrø til
Udførsel i eet anførte Aar endog overstige Avlen, hvilket ^naturlig-

viis er umuligt.

137

Af egen Avl have Kongeriget og Hertugdømmerne havt
Overskud til Udførsel til fremmede Steder:
Rapsfrø.
Hørfrø.
1836 191,138Tdr.
4,638 Tdr.
1837 287,403 —
13,313 —1838 218,752 ----- 3,898 —
1839 195^203 —
2,635 —
1840 279,568 —
7,588 —
Tager man ester de anførte Tabeller for Hertugdømmerne
Oversiudet^af Ind- og Udforsel, og beregner tillige, hvor me
gen Olie der efter^Fabn'kanternes Angivelser i 1837 (det samme
Aar, for hvilket ovenfor Avlen i Kongeriget er angiven) er
siagen i de indenlandske Oliemøller, samt tager Hensyn tilJndog Udforsten af Raps- og Linolie, kan man deraf beregne, hvor
mange Tdr. Raps- og Horfro, der ere producerede t Hertug
dømmerne, og man kommer til det Resultat, at der i Slesvig
og Holsteen i 1837 skulde være produceret 229,132 Tdr. Raps
frø og 7544 Tdr. Horfro. Forsaavidt dette Resultat er rig
tigt, er der altsaa i Hertugdømmerne avlet langt mere Raps
end i Kongeriget, hvorimod Horfroproductionen har været mindre
hvilket ogsaa stemmer med andre Erfaringer. Der flulde saages i hele Riget i 1837 være avlet 320,139 Tdr. Raps og
22,327 Tdr. Horsts.
Til Kongeriget er efter et Middeltal af 3 Aar (1836-38)
indfort c. 144,000 Potter Lin.- og Rapsolie aarligt. Over
Udforslen har jeg kun Angivelse for 1840, da den skal have
belobet sig til 105,598 Pd. eller omtrent 60,342 Potter,
hvorimod dcr i de samme 3 Aar er efter et Gjennemsnit indfert 500,000 Potter Hampolie aarligt.

138
Til Hertugdømmerne har Ind- øg Urforsel af Raps- og

Linolie været:
mere ud- end

udført.

indført.

indført.

Pd.

Pd.

Pd.

1837

2,125,384

256,730

1,868,654

1838

2,054,750

202,978

1,851,772

1839

•2,751,818

215,901

2,535,807

1840

3,039,888

230,"88

2,809,600

Jndforflen af Hawpotte til Hertugdømmerne har været i

1839 583,310 Pd. og 1840 313,328 Pd.
Det fremgaaer af den ovenfor givne Fremstilling, at saa-

vel Kongeriget som Hertugdømmerne udfore den ftorste Deel af
deres Rapsfrø i uforarbejdet Tilstand til Udlandet,

ligesom

ogsaa, at Kongeriget har et Overstud af Horfto til Udforsel,

hvorimod Hertugdømmerne af denne Artikel behove storre Til
førsel end de have Udforsel, hvilken dog ikke alene hidrører fra

den ovenfor fremhævede storre Horavl i Kongeriget, men ogsaa

derfra, at Oliemøllerne i Hertugdømmerne ere talrigere og forarbeide en forholdsvns storre Mængde Horfro.

Det er paa Grund af disse Forhold

af Vigtighed

at

undersøge, til hvilke Lande den principale Udførsel fleer. Denne

har efter et Gjennemsm't as Aarene fra 1830 til 39 været:

til England

105,348 Tdr.

Holland og Belgien

57,669 —

Altona

11,370 —

Hamborg

9,830 —

Uagtet den toldfrie Indførsel af Hampolien staffer de indenlandske Oliemøller en Concurrence, som er dem farlig,

er

der dog ingen Tvivl om, at de maatte kunne drives med en

langt storre Kraft end nu, og ikke alene udelukke Tr'lforflen af
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fremmed Raps- og Linolie, men ogsaa forarbejde en

ftørre

Deel af den i Indlandet avlede Rapssæd til Udførsel i for

ædlet Tilstand.

Jernftsberier.
Af Nujern og gammelt Jern til Omsmeltning er ind

fort til
Hertugdøm-

< tilsammen."

Kongeriget.

merne.

Centner.

28,312

Centner.
7,251

Centner, f
35,563

1840

35,500

20,533

56,033 .

1141

62,513

1839

Af fremmed Støbegods er indfort til

Hertugdøm
Kongeriget.

merne.

tilsammen.

1831

Centner.
7,651

Centner.
2,919

lc32

3,862

1,411

Centner.
10,570
5,273 .

1833

1,283

1S39

1,160
2,662

1,148

2,443
3,8IQ

1840

2,719

1,691

4,410

1841

2,312

Den storste Deel af det til Kongeriget indførte Støbegods
har været Kanoner o. s. v. til Krigsbrug,. hvorimod der af

egentligt Støbegods til andet Brug kun. er indfort fra fremmede Steder:

1839

577 Cent.

1840

482 —

1841

798 —
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Jernstøberierne i Danmark have udvidet deres Drift over

ordentligt,

især siden Tolden af Stobegods i 1831 blev for-

holet.

I faa Aar derefter steg deres Production til det Dob

belte,

navnligt

var dette Tilfældet med Jernstøberierne i og

omkring Kjobenhavn.

Det er egentlig forst t

'senere Aar,

at Jernstøberierne have udbredt sig ret i Provmdserne og der
ved ere blevne af overordentlig Vigtighed et alene ved at bidrage

til at gjore Anvendelsen af Støbegods til HuusLrug almindelig,

men ogsaa navnlig, fordi de udbrede Brugen af Støbegods til
Agerdyrkningsredskaber,

der derved vinde i Godhed, hvorved

disse Anlæg have en stor mdirecte Indflydelse paa Danmarks
vigtigste Erhvervsgreen.
De danske Jernstøberier staae

ogsaa med Hensyn til Fa-

brikationen af simplere Støbegods, i Sammenligning med lignende Anlæg i Udlandet, ingenlunde paa noget lavt Trin,

det

vil fremgaae

af de ovenfor anførte Tabeller,

og

at de ere

istand til at forsyne Landet med næsten hele dets Behov af den

sidste Art af Varer.

Den stærke Concurrence mellem de r'nden-

landske Fabrikker af denne Art,

hvilken endog er stegen til en

for manges Exigents farlig Holde, har ogsaa trykket Prisen paa

Støbegods meget lavt ned.
I Hertugdømmernes Jernstøberier er

forarbejdet af raat

Stobejern:
1839 — 15950 Centr.

1840 — 15786
og

i det sidstnævnte Aar

indenlandsk Jern.

—

er endog produceret 2000 Centr,

Af særdeles Vigtighed ere de Forsog, som

ere anstillede for at udsmelte Jern af den indenlandfle Jern-

malm.

Det er her t nyere Tid atter i Praxis viist, at denne

Udsmeltning meget godt lader sig udfore, og om den end under

de nærværende Forhold,

saalænge den

kan være oeconomifl fordeelagtig,

fleer med Trækul,

saa er det ovenfor viist,

ikke

at
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det ikke er usandsynligt, at denne Hindring for en regelmæssig

Fortsættelse

af

den

omhandlede

Drist muligvus

vil kunne

fjernes ved Anvendelsen af Torvekul, hvis Brugbarhed til Jern-

udsmeltning

i Masovne de

senest anstillede Forsog Lilstrækkc-

ligt have godtgjort.

Staae end ester det Foregaaende de danste Jernstøberier,
forsaavidt angaaer Tilvirkningen af simpelt Støbegods, paa et
ret anseeligt Trin, saa kan dette ikke siges om den med Jern-

sioberiet i saa nole Forbindelse staaende Maskinfabrikation.
Dette er ogsaa en Folge af Forholdenes Natur.

Fabrikation maa skotte.sig til en udviklet Industrie,
savne vi endnu.

En saadan

og denne

Det er naturligt, at forste Gang en Fabrikant

forfærdiger Mastiner af en vis Art, kunne de ikke erholde den
Fuldkommenhed,

som

naar

flere

af samme Slags udfores af

ham; og dette kan vanskeligt blive Tilfældet,

saalænge det m--

denlandske Marked er saa indskrænket, at faa betydelige Fabrikker

af en vis Art ere tilstrækkelige

til at forsyne det med Varer.

Det er derfor rimeligt, at de indenlandske Maskinværksteder ikke
kunne naae nogen stor Betydenhed,

og

at

enhver Fabrikant,

som kjender Nytten af at være i Besiddelse af de fortrinligste
Maskiner, et skyer de større Omkostninger, som kunne være for-

bundne med at forskrive dem fra Udlandet fremfor at lade dem

forfærdige i de indenlandske Værksteder.
Flere af de indenlandsie Jernstøberier,

navnligt t og om

Kjobeuhavn forfærdige enkelte Mastiner; kun et Par Etablisse

menter i Kjobenhavn bestjæftige sig fortrinsviis med denne Fa
brikation, og stjon^t disse unægteligt levere solidt og godt Ar

bejde, indskrænke dc sig dog i det Hele til at forfærdige simplere
Mastiner.

Det betydeligste

Frederiksværk,
Anvendelse

paa

Maskinværksted

t

Kongeriget

er

men de anførte Bemærkninger smde ogsaa fuld

dette Anlæg,

der som Mastinfabrik ikke har

kunnet skaffe sig nogen varig og sikker Berømmelse.

Fra cnkelie
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Maskinværksteder i Provindserne

ere

udgaaede mindre Dampmafliner.

Til faa Industrigrene udfor-

ogsaa i de

senere Aar

dres saa omfattende theoretifle og practifle Kundflaber som til

Maflmbygm'ng, og de savnes endnu for en stor Deel hos dem,

som give sig af dermed.

De vigtigste Maskinfabrikker t Hertug

dømmerne findes ved Rendsborg og i Kiel.
flere gode Dampmaskirier og

De have leveret

andre mecham'fle Arbejder,

men

hvad der er sagt om Maskinfabrikkerne t Kongeriget finder og
saa for største Delen Anvendelse

paa

disse.

Det

er

ogsaa

unægtelr'gt, at den Adgang, som er aabnet til at erholde frem

mede Maskiner indførte uden Erlæggelse af Told, i hvor gavn
lig den end maa ansees for at være for Industrien i Alminde

lighed, navnligt'under vore indenlanste Mastinfabrikkers nærvæ

rende Tilstand, besværliggjor deres Opkomst,

da

paa denne

Maade ofte det færdige Fabrikat mdgaaer uden Afgift, medens

saadan maa erlægges af en Deel af det raa Material, som de
indenlandske Maflinfahrikanter stulle anvende til deres Arbeide.

Blandt de herherchorende Fabn'kationsgrene,
maatte kunne modtage en storre Udvikling,

Isenkram varer.

som synes at

er Tilvirkningen af

Omkring paa Landet forfærdiges flere Steder

Leer, Skjæreknr've og lignende Ting, men finere Jscnkramvarer
levere i Kongeriget kun Raadvaddams og Frederiksværk^ Fabrik-

ker, der ved denne Fabrikation sysselsætte 150 å 200 Arbejdere.
De farligste udenlandske Concurrenter t denne Retning ere Fa

brikanterne r Rhinegnene, hvor denne Industrigreen drives efter

det ovenfor omtalte Factoriesystem.

Arbejderne forfærdige Va

rerne i deres egne Huse, og hver Classe Arbeidere indskrænker
flg i Neglen til at udfore en Deel af det Arbeide, som er for
nødent for at fuldende et Fabrikat, der derfor maa gaae igjennem mange Hænder.

Herved erholder imidlertid hver Arbeider

en sjelden Dygtighed og Færdighed i at udfore den ham tilhø
rende Deel af Arbejdet,

og derfor bliver det saa vanfleligt at
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forplante denne Industrie andetsteds hen, fordi

det t Reglen

ikke er tilstrækkeligt at formaae enkelte Arbejdere til at forlade
deres Hjem, men dette maatte flee i det mindste med nogle af

dem, som udfore enhver Deel af det Complex af Arbejder, som

udfordres for at fuldende Fabrikatet.
Indforflen af Iernkram har været til:

Kongeriget

Hertug
dømmerne tilsammen

Centr.
2720

Centr.

1839
1840

2202

2318

4520

1841

3673

3146

6819

Centr.

Fabrikation af Leervarer.
Indførslen har været af:

Porcellam

Steentoi

Kongeriget

Hertugdommerne

Kongeriget

Centr.
145

Centr.
92

Centr.
4027

Hertugdommerne
1 ■■
Centr.
4725

1840

175

209

3527

5464

4841

157

1839

5358

Pottemagervarcr

Kongeriget

Hertugdommerne
--------- ----- , ■
Centr.
Centr.
1618
2782
2103
3698

1745

Jeg Mer denne Tabel i Spidsen, idet jeg gaaer over til

at omtale en Industrigreen, som efter Landets hele Beskaffenhed
synes her ret at
Leerarter,

burde

have

sit Hjem.

Vi have fortrinlige

ligefra Porcellamsjorden indtil de simplere Sorter,

vel stilkede til at levere saavel finere Leervarer,

som Fajance,

Steentoi, saltglaseret Tor og simple Pottemagervarcr.

Det er

ovenfor vrist, at Landet med Hensyn til Brændmaterial i Sam-

144
menlr'gm'ng

med

fremmede Lande

ingenlunde

er flet begavet.

Heller ikke Arbeidslonnen er forholdsmæssig hor, og de natur

lige Betingelser for en udvidet Fabrikation af Leervarer er saaledes tilstede,

at dog denne Industrigreen kan siges at

uden

have nærmet sig den Grad af Udvikling,

Omstændigheder var at vente.

en eneste Porcellainsfabrik,

som det

efter disse

Landet har, som bekjendt,

kun

der dog uden Hensyn til Forrent

ningen af de betydelige Capitaler,

staae i Anlæget,

som

ikke

kan bestaae uden et aarligt Tilskud af 8000 Rbd. af Finants*

kassen.

Man er her, som ved saa mange andre Industrigrene,

paa en Maade begyndt bagfra og har forst etableret den Fabrik,
der efter .de naturlige Forhold
dannet Slutstenen

i

være kommen sidst

siulde

den hele Bygning.

Porcellainsfabrikken vistnok havt

og

Imidlertid har dog

en betydelig Indflydelse paa

Fabrikationen af Leervarer i det Hele,

idet den tildeels

har

tjent som en Planteskole, hvorfra duelige Arbejdere ere udgaaede.
Bed at bedomme denne Fabriks Virksomhed, navnligt med Hen

syn til det betydelige Tilskud af det Offentlige, som dens Ved
ligeholdelse udkræver,

bor det heller ikke tabes af Sigte,

at

næsten alle lignende Fabrikker i Udlandet, der tilvirke Varer af

samme Art,

som den herværende,

levere Probereter

af sand

Kunstværdi og paa denne Maade virke til Udbredelse af rigtig
Smag og til Befordring af det Skjonne i Kunsten, ligeledes be

hove Tilskud

af de respective Statskasser,

og uden saadanne

ikke vilde kunne bestaae i Concurrencen med de private Fabrikker,
der

kun have deres oeconomisie Fordeel for Die.

af den kongelige Porcellainsfabrik er

Nytten af

vist ingenlunde

alene i Rentabiliteten af det Qvantum Varer,

ak soge

til Værdi

af

•20 a 30000 Rbd., som den leverer aarligt.

De Forsog,

som

til forfljellige Tider ere gjorte paa at

bringe Fabrikationen af Fajance t Gang i Sjelland, have ikke
fort til noget gunstigt Resultat, men derimod hues denne Fa-
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b rik a tio n

og

h o lm ,

den

s id s te

den

D eel

s to r s te

er

ogsaa

at have

s to re

V id n e s b y rd

g læ d e lig e

d e tte

se n e re A a r

t de

J n d u s tr ie u d s tillin g

h e ro m .

I m id le r tid

a f F a ja n c e

s it B e h o v

af

M a te r ia l s in d e s

d e t fo rn ø d n e

af

T ilv ir k n in g e n

er

s ta tis tis k e

T a b e lv e rk

nes

A n ta l

K o n g e r ig e t:

paa

L andet

t

.

582

lig e s o m

U d la n d e t,

fra

(5 te

L e e rv a rer

v is s e

i

is æ r

u d b re d t,

te m m e lig

—

a fg a v

endnu

h v o rtil d o g

T s i,

h e r.

s im p le r e

det

1840
L andet

i

fa a e r

d e t s a ltg la s e re d e

m ed

T ilf æ ld e t

D eel p aa B o rn 

en

h æ v e t s ig

var

h v is

a a r lig e

S tk r .,

a f J y lla n d .

Egne

H e fte )

P o tte m a g e rv a re r

—

E fte r

P o tte m a g e r ie r

1837

i

v æ re

s ta l

P r o d u c tio n

9 6 5 1 8 5 S tk r. å 2 7 5 4 8 R b d .
i

_ 5 4

K jo b s tæ d e rn e

.

tils a m m e n

tilb a g e .

s ia b ,

v is t n a v n lig t f r a

s ig

A n læ g ,

som

le d e s

fo r

at

in d fø re

fo r

de

sm aa

v is se

paa

A le n e
P o tte r

S tk r.

af

D e le n

og

den

v id n e r b e d st o m ,
kunne

b liv e ,

s te e n .

naar

ben

I

A m t

af

7710

R b d .,

m en

ogsaa

d r iv e s

ved
en

paa

d is s e

som

af

B e ty d n in g

h v ilk e n

den

d re v e s

er

ogsaa

K o n g e rig e t

D a n m a rk s

R ib e

in d u s trie lle

fa n d te s

F o r h o ld .

paa

en

1837

af

M angel

og

tje n e

til

35*2380

s tø r s te

fo r

F a b rik a tio n

V a re r

fo r

s a a k a ld te . J y d e -

h o is t

denne

M on-

n a v n lig

v is tn o k

saa

s tø rre

og K und-

fo rfæ rd ig e s

denne

m aa

u fu ld k o m m e n

d e s u a g te t
I n d u s tr ie

fu ld k o m m e n

T ilv irk n in g e n

F e ile n

C a p ita l

de

af

i

S ø g n in g ,

V ig tig h e d

A f

T ilv irk n in g e n

V æ rd i

A r t;

at

er

s ie t

G la s s u re n

v ig tig ,

S æ rd e le s

V a rer

d is s e

M assen.

tils træ k k e lig

F re m g a n g sm aa d e r

L andet

en

til

h im

d e t b e k la g e s ,

M aade,

b e d re

og

m ed

to ta le

n æ s te n

m ed

F a b rik a n te r.

i J y lla n d ,

Egne

p o tte r.

den

M æ nd

af

—

u h e n s ig ts m æ s s ig e .

b ræ n d t,

fo rb u n d e n

f lo tte r e

og

f le tte

d a a r lig t

og

endnu

s ta a e

G odhed

o fte

e re

å 31332

—

1 ,7 1 3 2 4 3 S tk r . ä 5 8 8 8 0 R b d .

F a b r ik a te ts

til

F o rm e rn e

og

sam m ensat

748058

—

.

S tk r.

u lig e f o r m ig t

M assen

f lr iv e r

—

636

H en sy n

M ed
la n g t

sker

.

have,

m a a tte

M aade.

af M u u r-

a f T e g lb ræ n d e rie r:
1 0

og

T ag-
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Aarlig Production af:

Antal
Muursteen

Tagsteen

paa Landet................. 976

Stkr.
29,586000

1,443250

8

1,412000

59000

tilsammen 984

30,998000

1,502250

i Kjøbstæderne...........

Stkr.

For Hertugdømmerne have vi ingen lignende almindelig

Angivelse, men alene i Teglværkerne ved Flensborgfjorden til-

vr'rkes aarlig 14 å 15 Mill. Muursteen og 2 n 3 Mill. Tagskeen.

Der er udfort fra Hertugdommerne af Muursteen og

Tagsteen

1837 — 14,764765 Stkr.
1838 — 14,514570

—

1839 — 15,378221

—

1840 — 15,772645

—

Med Teglbrænderierne ere ofte forbundne Kalkbrænderier,
idet en Deel Kalk deels brændes t den nederste Deel of Tegl-

ovnen, deels i egne dertil construerede Ovne, med Hensyn til hvis

Bygning der imidlertid

endnu staaer meget tilbage at onske.

I Kongeriget fandtes i 1837 af Kalkbrænderier:
paa Landet

.

.

195

t Kjobstcederne

.

16

Stkr., der leverede 77395 Tdr. Kalk,
—

—

—

tilsammen 211 Stkr. ....

17770 —

—

95165 Tdr. Kalk.

Landet indeholder paa mange Steder fortrinligt Material
for disse Værker og i rigelig Mængde, og det er kun at beklage, at dette saa lidt, som det hidtil har været Tilfældet, er
bleven anvendt til Fabrikation af Cement, der dog i vort fugtige Clima er saa fortrinligt til Bygningsarbejde.

Paa enkelte Steder,

navnligt i den sydvestlige Deel af

Hertugdømmerne, benyttes med Held MuSlingsialler, som opfiskes

ved Kysternes til Kalkbrændmg cg levere en meget god Kalk.
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Glasvarer.
Indfort til Kongeriget til Fortoldning er af:
Taffelglas
andre
og e«ias Speilglas Bouteiller
Glasvarer
i Skiver

Stkr.
30861

Stkr.
28917

567000

31012

33322

142000

699000

38080

25695

147029

1839

Pd.
557000

1840

1841

Pd.
130592

Til Hertugdømmerne er indfort:

Taffelglas
andre
og Glas Speilglas Bouteiller Glasvarer
i Skiver

1839

Pd.
379309

Stkr.
3284

Stkr.
105051

Pd.
100069

1810

499170

10801

131317

132608

Udforslen til fremmede Steder er ubetydelig.
Det vil sees af disse Tabeller, at Tilforsien af Taffelglas

og Glas i Skiver er temmelig betydelig,

og Danmark henter

endnu fra Udlandet sit hele Behov af disse Artikler, idet den

Fabrikation deraf, som begyndte paa Holmegaards Glasværk,

atter har maattet standse, uagtet de leverede Varer baade vare

billige og gode.

Derimod er Indførslen af Bouteiller nu me

get ubetydelig i Sammenligning med den indenlandske Tr'lvirk-

m'ng, der aarligt belober sig til 8 a 900000 Stkr.
begyndte Glasværket paa Holmegaard

Forst i 1825

at træde t Virksomhed

og leverer nu aarligt 6 å 700000 Stkr. gronne Bouteiller,

foruden hvidt Glas for en Værdi af 15 å 16000 Nbd.

De

fleste raa Materialier sindes i Landet felv, og denne Fabrikation

har givet en stor Torvemose, hvorpaa dens Drist er baseret,

en Værdi, som den forhen ikke havde; henved

Mill. Cubik-

10*
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hvorved sortsenes en Ar-

fod raa Torvemasse stjæres aarligt,

beidslsn af 9 å TOOOO Rbd.
til, at den Capital,

af Bouteiller,

som

Naar der tillige tages Hensyn

forhen gik ud af Landet til Jndkjob

forbliver her,

og

at Priserne siden Fabrikkens

Anlæg betydeligt ere sunkne, saa indseer man, hvilken Betydning
denne nye Industrigreen har for Landet.
endnu et Glasværk,

af Træ som Brændsel,

I Jylland

findes

er baseret fornemmeligt paa Brugen

som

efter i en kort Tid at være

og som,

standset, nu atter er i heldig Drist.
I Hertugdømmerne, Slesvig og Holsteen, sindes 3 Glas

værker, som ogsaa indskrænke sig til at levere grønne Bouteiller,
De ere ogsaa næsten istand

Medicinglas og hvidt Huulglas.

til at forsyne hine Landsdele med

Artikler

og

udfore

endog

deres hele Behov

en Deel,

navnligt

til

af hine

Kongeriget

(1839 — 43808 Stkr. og 1840 — 27812 Stkr.).
De Glasværker, som allerede ere anlagte,

synes saaledes

tilstrækkelige til at levere Landets Behov af simplere Glasvarer,
men da der paa mange Steder endnu findes betydelige Brænd-

selsmasser (f. Ex. Vildmosen), som henligge næsten ubenyttede,

er det et Sporgsmaal om denne Art af Fabrikker ikke skulde
kunne levere Varer til Udførsel.
hverken

i

de naturlige Forhold

ligge nogen Hindring for,
de kunne producere

det

I

ethvert

Tilfælde

synes

eller i de bestaaende Love at

at de kunne udvide sig saaledes,

at

for det indenlandske Behov fornødne

Q-vantum Taffelglas, t det Mindste af de simplere Sorter, og
de anstillede Forsøg

synes

ogsaa

noksom

at

godtgjore

dette.

at vente,

at Fabrikationen af flebne og finere

Glasvarer vil udvide sig,

alt som Concurrencen stiger, Ar-ei-

Det er

ogsaa

derne erholde mere Dvelse, og Forstanderne flere theoretiske og
practifle Kundskaber,

og

at saaledes denne Industrigreen vil

vinde endnu ftørre Vigtighed for Landet, end den allerede har i

sin nærværende Tilstand.
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Brse nd evil nspr odu etion en.
Udførslen as Brændevun af egen Production til fremmede
og frie Stæder har været fra:
Kongeriget

Hertug
dømmerne tilsammen

Potter
<408647

Potter
1,249811

1837

91812

1,214253

1,306065

1838

146868

973469

), 120337

1839

17467

1,37078!

1,388248

1840

147203

1,143515

1,290718

1836

Potter
1,141164

Udforflen fra Kongeriget var betydeligere,

end det synes

at fremgaae af den anførte Tabel, den beløb sig til omtrent
350000 Potter aarligt og

danfle nordlige Bilande;

fleer især fra Kjobenhavn til de

men naar fradrages, hvad der ind

føres fra Hertugdømmerne mere end hvad der udgaaer dertil,

synker det Overstud, som Landet har af egen Production,

ned

til de ovenfor omtalte Størrelser.

Udforflen er især betydelig

fra Hertugdømmerne til Hamborg.

Efter et Gjennemsnit af-3

Aar (1837—39) udfortes aarligt til:
Hamborg

......

468300 Potter

Island, Grönland, Færoerne

290500 —

Tydsiland og ubenævnte Lande

134454 —

Bremen

......

55872 —

Altona

......

69185

.....

Hannover
Lübeck
Norge

♦

—

51772 —
34103 —

......

28637 —

Indforslen af Brændevun af Korn og Kartofler til For
toldning fra fremmede Steder har været til:
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Kongeriget

Hertug
tilsammen
dømmerne

Potter

Potter

Potter

1839

37220

625470

662690

1840

104910

662010

766920

1841

21360

Denne Angivelse for Hertugdømmernes Vedkommende ind

befatter dog ikke alene, hvad der er indfort af Korn- og Kartoffelbrændeviin, men ogsaa alle andre Arter Brændeviin, Rom,
Arrak, med Undtagelse af Rom fra de danske Colonier og Ge

never paa grønne Kjeldere, da alle disse Arter af Brændeviin

ere belagte med samme Afgifter og altsaa ikke kunne adskilles L
Toldlisterne.
Den i Kongeriget bestaaende Consumtronsafgift giver et
Middel til tilnærmelsesviis at bestemme Productionen af Brændeviin sammesteds.

Efter de for Aarene 1838 og 39 publice-

rede Consumtionstabeller, var Forbruget af Brændeviin i Kon
geriget i Aaret
1838 — 16,088572 Potter
1839 — 17,420489 —

hvilke Størrelser dog ikke omfatte alt, hvad der er produceret i
Indlandet og indfort mere fra Hertugdømmerne og Udlandet

end dertil udfort; thi de ere calculerede efter Qvantiteten af de
formalede Kornvarcr, og der er altsaa herved ikke taget Hensyn

til den stedse vovende Anvendelse af Kartofler, er heller til Pro

ductionen t Landbrænderierne eller til Smugbrændingen.

Anta

ges paa Grund heraf, at den hele indre Production noget har
oversteget de angivne Størrelser og udgjort c. 18 Mill. Potter,

og der tillige sees hen til,

at Afgiften af Mæflerummet er

betalt

t 1838 af 1,259337 Tdr.

og t 1839 af 1,421913

—
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saa sees, at der er produceret omtrent 13 Potter Brændevim
pr. Td. Mæskerum, hvilket Resultat, saaledes som det nedenfor
nærmere stal vises, synes at være ret sandsynligt.
Det maa beklages, at det ikke er muligt ester de forelig
gende Data med Bestemthed at angive, hvor stort Forbruget af
Kartofler til Brændevimsproduction har været allerede t de 2de
ovennævnte Aar, da den dog endnu langt fra havde modtaget
den Udstrækning, som nu er Tilfældet. At denne Anvendelse
imidlertid er betydeligt tiltagen kan blandt andet sees deraf, at
Jndforsien af Kartofler til de consumtionspligtige Byer har
oversteget Udforflen
t 1838 med 192448 Tdr.
og t 1839 — 239652 —
hvilket er en meget betydelig Tilvært i eet Aar. Ligeledes var
Belobet af Brændevunsafgisten
i 1838 kun 759131 Rbd.
og i 1839 allerede 841906 —
.
medens der var formalet til Brændevim af de forstjellige Korn
arter t:
1838 i Kjobenhavn . . . 1,269355 Lpd.
i Provindsbyerne. . 2,197744 —
------------------ 3,467099 Lpd.
1839 i Kjobenhavn . . . 1,274940 Lpd.
i Provindsbyerne. . 2,446760 —
------------------ 3,721700 —
Medens altsaa Indtægten af Brænderierne er stegen 9,8
pCt. og det anvendte Mæskerum 8| pCt., ere de anvendte
Kornarters Mængde kun tiltaget med 6 pCt., hvilket hentyder
paa det forogede Forbrug af Kartofler. Efter det Foregaaende
kan man antage, at i Aaret 1839 er forbrugt omtrent 300000
Tdr. af de forstjellige Kornvarer til Brændevim, og heraf har
en stor Deel hort til de værdifuldeste Sorter, Hvede og Rug,
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hvilken Anvendelse imidlertid

i

de

3 sidste Aar er betydeligt

formindflet ved Kartoffelbrændrngens Forøgelse.

Antages efter det Foregaaende Productions af Brændevim

at have været i 1839 omtrent 18 Mill. Potter,
efter Folketællingen

i

1840

giver dette

omtrent 14 Potter pr. Individ.

For Preussen antager Dieterici efter en vistnok temmelig lav

Beregning

for

Aaret

1839

13,2 Qvart = 15,5 Pot

pr.

Individ.
I faa Lande er Brændevimsproductionen af Kartofler og

Korn dreven i den Udstrækning og til den Fuldkommenhed som
t Preussen, især i den ostlige Deel deraf.

være uden Vigtighed noget

notere

Det vil derfor ikke

at betragte de Resultater,

som Fabrikationen der giver og at sammenholde dem med dem, som

de herværende Brænderier give.

Brændingen steer t Preussen

fornemmeligt af Kartofler og t 1839 er til Brændevim anvendt

omtrent 3 Mill. Tdr. Korn (hvoraf næsten I var Byg) og 20
Beskatningen hviler paa Mæskerummet,

Mill. Tdr. Kartofler.

ligesom dette ogsaa for- en Deel er Tilfældet her, og det bliver
derfor af Vigtighed,

at der mdmæfles saa tykt som muligt og

vindes det störst mulige Udbytte af et vist Karrum.
m'ngen steer i Reglen t Forholdet

1 : 4 å 5,

Jndmæfl-

af tor Masse til Vand =

og Resultatet, saaledes som det i Gjennemsnit af

en længere Tids Arbeide erholdes i de bedre Brænderier, stiller
sig da saaledes:
100 Pd. Kartofler indeholde af tor Masse c.
dertil bruges af Malt

.

.

........

27

Pd.,

31

(gront Malt reduceret til Vægten af tort)
tilsammen
tor Masse, der indtage samme Rum som

hvortil Mæflevand.

tilsammen

der indtage samme Rnm

.

.......

.

som 65 Qvart;

.

.

.

30£ Pd.

24 Pd. Vand

137 —
161 Pd. Vand,

hertil maa lægges
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som Stigrum, saa at der i det Hele fordres til det anforte

Qvantum

tor Masse et Gjærrum af

69 Qvart,

hvoraf

vindes 10 å 11 Qvart Brændeviin å 50° Tr., altsaa bruges

ikke engang 7 Qv. Gjærrum til 1 Qv. Brændeviin.

Reduce

res disse Forhold til dansk Maal og Vægt, erholdes som Re

sultat, at 100 Pd. Kartofler dansk Vægt give 13,1 Pot Bræn-

devrin, som vindes af et Mæskerum af 81,7 Potters Størrelse.
En Td. Kartofler (antagen til en Vægt af 237 Pd.) giver
altsaa 26 Qvart eller 31 Potter Brændeviin, og af hver Td.

Mæflerum vindes omtrent 20 Potter å 50° Tr.
der L flere af de bedste preussiste Brænderier vmdeö

Endstjondt
et noget

storre Udbytte end det ovenfor anforte, saa kan dette dog ikke

antages for det, der i Gjennemsnit erholdes i samtlige Bræn
derier i hele Riget. Dette angiver Dieten'ci
*)

for Aaret 1839

til 10 å 12 Qvart pr. 100 Qvart Mæflerum eller 14,7 Pot

å 17,4 Pot pr. Td. Karrum, medens det ovenfor vistes,

at

Udbyttet i Danmark ester det statistifle Tabelværk t 1839 kun
kan antages

til c. 13 Pot pr. Td. Karrum, hvilken Forfljel

mellem Udbyttet L Preussen og i Danmark imidlertid ikke synes

at være storre, end at den meget vel kan forklares af den fuld-

komnere Driftsmaade i Brænderierne t det førstnævnte Land.
Endnu mere er det Udbyttet, som erholdes t de bedre preussiste
Brænderier t Forhold til Mængden af de anvendte Materialier,

hvilket ester det Anforte er 31 Potter af 1 Td. Kartofler med
tilhørende Malt, afvigende fra det, som i Neglen erholdes her,

og som ikke kan antages til mere end 22 å 24 Potter pr. Td.
Kartofler.

Jeg kan ikke undlade her at henlede Opmærksomheden paa
en Forbedring, som i de senere Aar er indfort i de fleste tydfle

*) Uebersicht etc. II. S. 223.
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Brænderier, men som det her bestaaende Beskatningssystem ikke

tillader at bringe i Anvendelse.

Dette

er nemlig. Brugen af

Dets Tilberedning indtil det Punct, da det tor-

grønt Malt.

res, er den samme, som for tort Malt,

men Sprrekrasten tit#

intetgjores her ikke ved nogen Tørring,

hverken

ved

naturlig

eller kunstig Varme, men ved Knusnmg mellem Valser.

For

delene, som opnaaes herved, ere, at den Capital, som anvendes
til Anlæg og Vedligeholdelse af Torremdretm'nger og til Brænd
at den ved Spiringen dannede Diastase, som er

sel Lespares,

det, der i Maltet bevirker Omdannelsen af Meelstof til Sukker,

og som, naar den t fugtig Tilstand udsættes for en Temperatur
taber den sukkerdannende Evne,

af over 60°,

frist, naar ingen Torring finder Sted,

bevares ganske

at man bchover noget

mindre grønt end tort Malt til at indlede Sukkerdannelsen, og
at Indmæsknmgen med grønt Malt kan skee noget

og endelig,

tykkere end med tort Malt.

Disse Fordele ere ikke uvigtige,

men det grønne Malt kan efter dets Tilberedning horst opbevares 24 Timer forend Anvendelsen, og Knusm'ngen maa nodvendl'gviis skee ved Valser,

mellem

sædvanlige

de

siee

maa

da det blode Malt ikke kan gaae

Moklesteen,

hvorhos

umiddelbart forend Brugen,

lige fra Knusemasiinen i Mæflekarret.
vanskeligt tilvejebringes,

saa

denne Knusnmg

at Maltet

gaaer

Disse Betingelser kunne

hvor Brænderierne, saaledes som her,

ere nødsagede til at lade Maltet male paa et bestemt fra deres

Brænderne fraliggende Sted,

hvor der ikke kunne findes Ind

retninger, font tilfredsstille enhver Brænders forfljellige Trang,

og hvor Expeditionen vanskeligt for Enhver kan siee netop paa
den

Tid,

den

regelmæssige Fortsættelse af

hans Brænderies

Drift udkræver det.

Paa en Tid da Dnstet om Ophævelsen af Consumtionen
er blevet ret levende,

og da en mulig Realisation heraf rime-

medfore

en Forandring af Beflatm'ngsmaaden as

ligvns

vilde
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ikke tilbageholde nogle Be

Brcendevnnsbrcenderierne kan jeg

mærkninger om disse Anlæg t Almindelighed og dereS Beflatm'ng.
Brændevnnsbrænderi'erne

ville

ifolge

deres

Natur bedst

paa Landet i Forbindelse med Agerbruget.

kunne drives

fordre nemlig et ikke ubetydeligt Locale,

De

saavel til Brænderiet,

som til det dermed nodvendl'gvü's i Forbindelse staaende Qvæghold

til Opbevaring

og

af det raa Material.

Et saadant

Locale findes bedst og billigst paa Landet; og hvad der især er
af Vigtighed er, at Kartofler, hvis Anvendelse til BrændevirnSbrænding bliver mere og mere almindelig,

ikke kunne taale lang Transport,

ifolge deres Natur

og det vigtige Biproduct af

Brænderierne, nemlig Gjodningen,

sinder kun paa Landet den

hensigtsmæssigste og rigtigste Anvendelse.

En udvidet Brænde-

foranledige

viinsproduction vil nodvendl'gvü's

en Udvidelse

af

Forarbeides Kartoflerne paa Productionsstcdet

Kartoffelavlen.

selv eller i Nærheden,

og Affaldet af Brænderiet benyttes

til

Qvæghold, hvoraf Gjodningen anvendes paa det Landbrug selv,
hvor

Kartoflerne

ere

avlede,

for skadelig for Landbruget,

uforholdsmæssig Horde.

da

naar

kan denne Avl

et ansees

den et drives til en altfor

Forarbeides Kartoflerne derimod uden

Forbindelse med Agerbruget, da »uddrages dette den Gjodnmgs-

masse, som vilde være vunden, dersom Jorden var anvendt til
Dyrkning af Straaværter, hvoraf ikkun Froet fjernes fra Land-

bruget,

og

dette maa under

De Fordele,

kan

have

saadanne Omstændigheder lide.

som et Kjobstadbrænderie ved Melkesalg o. s. v'

fremfor

et Landbrænderie,

ere i Almindelighed saa

ringe i Forhold til dettes naturlige Fortrin, at der i de Lande,

hvor Brænderierne

her,

ikke

ere bundne til Byerne,

sindes meget faa i disse.

saaledes som

Saaledes afhænger f. Ex. i

Preussen, hvor Brænderierne ere saa udviklede, t Almindelighed
deres hele E.n'stents af den omtalte Forbindelse med Agerbruget,
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og

deri soge Fabrikanterne deres Fordele,

medens Salget af

Spiritus neppe indbringer, hvad der er tilstrækkeligt til at dække
Udgifterne ved Fabrikationen.

Et saadant Phænomen, som det

der i denne Henseende viser sig her i Landet, at nemlig Halv
delen

af Productionen

af Brændevim fleer i

en

indesluttet

Hovedstad, er vistnok eget i sit Slags og aabenbart unaturligt.
Man har tvungen en Jndustrr'egreen, som saa ganske egner sig

for Landet,

og som kunde udove stor og heldbrmgende Indfly

delse paa Agerbruget, ind i unaturlige Forhold, og derved maa
nodvendt'gviis opstaae betydelige nationaloeconomifle Tab,

som

vistnok ingenlunde opvejes ved den forøgede Indtægt, som man
har troet at skaffe Finantskassen ved at lette Controlen ved at
indskrænke Bedriften indenfor Byernes Consumtionslmier;
da denne Control,

som jeg nedenfor stal sorsoge at vise,

især

kan

udoves ogsaa med Hensyn til Landbrænderierne, naar den orga

niseres paa en mere hensigtsmæssig Maade, end nu er Tilfældet.
Det er derfor at haabe, at Ophævelsen af Consumtionsafgiften

af de

fleste andre Gjenstande,

hvorpaa

den nu hviler,

vil

være ledsaget af en .Lettelse i Adgangen til at erholde Tilladelse
til at anlægge Brænderier paa Landet.

Er det klart, at Bræn

derier efter alle naturlige Forhold bedst drives paa Landet, saa

at der opstaaer Tab for det Hele
Byerne,

ville Hensyn til disses

ved

at indskrænke dem til

formeentlige Fordele dog ikke

kunne retfærdiggjore en saadan Indskrænknings Vedligeholdelse.
Men flak det saaledes tillades at anlægge Brænderier paa Landet,

bor disse og de i Byerne

beflattes

paa

samme Maade,

thi ved en saadan Ulighed, som nu bestaaer i denne Henseende,

finder en aabcnbar Uretfærdighed Sted,

og det hele Control

system maatte derfor ordnes paa en anden Maade end nu
).
*
*) Efterat dette er skrevet, er Pl. af 4 Marts 1843 emaneret, hvorved

dog Uligheden mellem Beskatningen af Land- og Kjøbstadbrændcrier

kun ufuldstændigt udjevnes.
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Beqvemmest vilde det unægtelr'gt

erlægges

enten

være at lade Afgiften

med en bestemt Størrelse aarligt uden Hensyn

til Brænderiernes Størrelse eller graderet i faa bestemte Classer med Hensyn til denne; hvilket uden Tvivl ogsaa vilde være

det rigtigste, saafremt Afgiften kunde ansættes meget lavt, saaledes at den blev en simpel Næringsflat,

kunde

trykkende

særdeles

blive

selv

hvis Størrelse

for et Anlæg af mindre

Da dette imidlertid ikke er muligt,

Omfang.

Regulering nodvendigvris

Størrelse,

fremkalde

vilde en saadan

enkelte Anlæg af betydelig

alle mindre maatte gaae tilgrunde.

medens

ikke

Disse

ere imidlertid, naar deres Antal holdes inden en vis Grændse,
af særdeles Nytte for Landbruget,

og

en Lovgivning

af den

omhandlede Beskaffenhed vilde derfor forrykke de naturlige For
hold og fremkalde Tab saavel for Landet i det Hele som for

Fiscus, der kun kunde holdes skadeslos, naar Afgiften forhyredes

i samme Forhold som Brænderiernes Antal aftog.
Da

en

saadan

Beffatm'ngsmaade

egentlig ikkun 2de andre tilbage,

ges.

maa

forkastes,

blive

mellem hvilke der kunde væl

Man kan nemlig enten bestatte det Rum, hvori Gjæringen

fleer, med en Afgift, hvis Størrelse rettcr sig efter den Tid,
hvori det benyttes, men uden Hensyn til det Brug, som gjores

deraf,

saaledes som det nu finder Sted med Hensyn til Land-

brænderierne;
Afgift,

eller man kan besiatte det samme Rum med en

som kun

erlægges med en bestemt Størrelse for hver

Gang, der er fuldendt en Gjærr'ng i det beskattede Rum, men
uden gensyn til den Tid,

som denne Gjæringsproces fordrer,

saaledes som det finder Sted med Hensyn

brænderier.

til

vore Kjobftad-

Det bor ved Bedømmelsen af disse 2de Principer

vel erindres, at Gjærrummet ikke er den Gjenstand,

vil besiatte,

men

kun

det Medium,

(Brændevn'n), der egentlig stal bære Afgiften,

denne.

som man

hvorigjennem Productet
belægges

med

For at fordele Afgiften maa man altsaa gaae ud fra

WIWWMMMWWAWWWWWWWMWWWWWW
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den Forudsætning,

et vist Qvantum Brændeviin af en vis

at

Styrke stal erlægge en vis Afgift,
hvad Erfaring lærer,

og ved at tage Hensyn til

om hvor stort et Udbytte der i en vis

Tid kan vindes af et vist Karrum, kan man lægge Afgiften paa
dette.

Erfaring lærer, at naar man vil drage den storst mulige

Nytte af Materialierne, saa kan kun et vist Qvantum bringes
til Gjæring i et vist Rum,

og Gjæringen fordrer en vis Tid

for at udvikle sig og fuldendes paa den hensigtsmæssigste Maade.
Dog kan man ved at tilsidesætte Hensynet til det storst mulige

Udbytte af Materialierne, og altsaa ved Opoffrelse af en Deel
deraf,

nemlig ved at mdmæfte meget i et vist Rum,

vinde et

større Udbytte i Forhold til dette, end naar man vil drage storst
Nytte af Materialierne.
Gjæringen faaledes,

Ligeledes kan man ved at fremsiynde

at den fuldendes i kortere Tid,

end den

regelmæssige Bedrift fordrer, i en vis Tid vinde et større Ud-

bytte, end ved denne.
Karafgr'ft,

Naar Staten

ordner Afgiften som en

bor den altid regulere den paa en saadan Maade,

at den kun opkræves med en Størrelse, der med Hensyn til den

fastsatte Afgift af det færdige Product, vilde træffe et vist Kar
rum, naar man arbejder faaledes, at man foger at udvinde det

storst mulige Udbytte af sine Matcrialier.

Er nu den Afgift,

som efter disse Principer er lagt paa Karrummet,

betydelig Størrelse,

da

af nogen

vil det til en vis Grad kunne betale

sig for Fabrikanten, for at spare Afgift,

ved en Opoffrelse af

Material, at fuldende Fabrikationsprocesscrne i en kortere Tid

end der udsordres til en regelmæssig Bedrift,
at

foretage flere Jndmæffninger i en given

bliver

istand

Tid.

Det flak nedenfor vises,

til

da han derved

at en for tyk Jndmæskm'ng,

hvorved der vilde opoffres Materialier, medfører en for hurtig

Gjæring, og at naar Staten ordner Afgiften faaledes, at der

r denne Regulering ikke ligger nogen directe Opfordring til at
forkorte den

regelmæssige Gjæringstid,

bliver Opfordringen
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til at ivdmcefle for tykt meget^ringe, saa at altsaa Faren for

nemmelig ligger t en saadan Ordning af Afgiften, at Fabrikan
ten fristes for meget til at spare Tid.

Ved en Opoffrelse af Material vil opstaae et directe Tab
for Landet t det Hele, ligesom ogsaa for Fiscus, idet det fær
dige Product kommer til at svare en mindre Afgift end oprin

deligt bestemt.

res

t

Et Erempel vil tydeliggjore hvor stort Tabet

Var Afgiften pr. Td. Karrum 80 rbs. cg produce

kan -live.

dette Rum ved

hver Brænding 15 Potter Brændevrm,

var derhos Afgiften reguleret efter den Antagelse,

at Brænd-

processen fra det Aieblik Jndmæsinmgcn begynder,

indtil der

atter kan indmcrAs varer 4 Dogn (som i vore Landbrænderier),
og det kan lylkeS Fabrikanten

at

fuldende denne Proces

i 3

Dogn, hvilket let kan flee, da kunde han foretage 4 Brænd mg er
i den Tid,

i hvilken han kun betalte for 3 og havde sparet £

af Afgiften, hvilket kunde betale sig for ham ved en Opoffrelse af
1$ Pot Brændevin: pr. Td. Karrum ved hver Brænding, hvilke alt

saa vilde være tabte for Landet.

I 1839 er til Brændevnnsbræn-

ding benyttet 1,421913 Tdr. Karrum,

og altsaa vilde ved en

Fremgangsmaade, som den omhandlede, være tabt henved 2 Mill.

Potter Brændevir'n.

Fiffus

vilde tabe |

af den hele Afgift;

hvilket Tab vel ikke synligt vilde fremtræde t sin hele Størrelse,

da de forfljellr'ge Brænderier vel vilde holdes t Drift i famme
Tid som ellers, men Staten vilde dog erholde saa meget, som

onfort, mindre i Afgift af det færdige Product
tilsigtet.

end

egentligt

Det vil ikke tjene til at hæve disse Ulemper om Af

giften ordnedes efter den Antagelse, at den hele Fabrikations-

proces skulde t Reglen fuldendes i 3 Dage, thi hviler Afgiften
med hele sin oprindelige Størrelse paa denne Tid,

da vil det

dog stedse kunne lønne sig for Fabrikanten med Opoffrelse af

en Deel Material at fremflynde Processerne

end mere,

indtil

160
hans Tab opver'er

som Besparelsen af Afgiften

den Vinding,

yder.
Det kunde synes

som om Resultatet i det Hele maatte

-live det samme, naar Afgiften ordnedes, ikke efter Tiren, men

efter Mæskningernes Antal, da der derved synes at opstaae
Fristelse til at indmæfle for tykt for at vinde det størst mulige

Dette er imidlertid ikke ganske

Udbytte i Forhold til Karrum.

Ledes nemlig GjæringsproceSsen roligt og

saaledes Tilfældet.

godt, da er man ogsaa t Reglen sikker paa at erholde et godt

Udbytte i Forhold til Materialiernes Godhed,

bliver Gjærin-

gen derimod heftig, da er det meget vanflelr'gt at fore den til

bage til sin regelmæssige Gang, og denne Feil er næsten altid
Nu kan det kun lykkes at

ledsaget med et Tab af Spiritus.

fuldende Gjærmgen regelmæssigt,

saaledes at der vindes storst

muligt Udbytte af Materialerne,

naar der gives den den for

Kun ved en voldsom Gjæring,

nødne Tid til sin Udvikling.

som forvolder Tab af Spiritus,
anderledes

forholder det sig

kan Tiden forkortes.

med Hensyn

Noget

til den Qvantitet

Mæske, som paa een Gang bringes til Gjæring i samme Rum.

Det kan nemlig lykkes

ved

forstjellige Midler at indlede og

fuldende en rolig Gjæring selv

t en meget tyk Mcesk uden at

derved opstaaer Tab af Spiritus.
Material,

Grændsen for den Masse

som kan mdmæstes i ct vist Rum,

hvor Gjærmgen paa Grund deraf et kan styres.

er det Punct,

Overskrides

dette, vover Spiritustabet i en stærk stigende Progression.
altsaa Afgiften reguleres saaledes,

at

Naar

den erlægges for hver

Indmæskm'ng, men uden Hensyn til Mængden af de indmæskede

Materialr'er, da drives Fabrikanten muligt til at indmæske tyk
kere, end det er antaget ved Reguleringen af Afgiften, hvorved
altsaa Fiskus liver et Tab i sine Indtægter, men det national-

oeconomifle Tab,

der kan opstaae

ikke være betydeligt.

for Landet i det Hele,

vil
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Det folger saaledes af de foregaaende Bemærkninger,
Afgiften bor

erlægges

med

at

vis Størrelse af Gjærkarrets

en

Rumfang, og for hver Jndmæsknmg, uden Hensyn til den Tid,
hvilket dog ikke forhindrer,

denne varer;
lens Skyld

Tid,

kan

fastsætte et

at man for Control

vist Maximum og Minimum af

inden for hvilke Fabrikanten

frit kan bevæge sig.

Den

danfle Regjermg har imidlertid ved Besiatningen af Landbræn
derierne valgt det andet Princip,

og

lagt Afgiften paa Kar

rummet med en vis Størrelse med Hensyn til Tiden, uden at
fordre Regnsiab for hvor mange Mæflninger,
).
*
Tid

der flee t denne

Jeg har nu sogt at vise det Fejlagtige i denne Befiat-

m'ngsmaade, hvilket fremtræder saa meget tydeligere, da Kjobftadbrænderr'erne bære Afgiften efter et andet Princip.

Om man

end ved at regulere Afgiften har villet sætte den lige for Landog Kjobstadbrænderier,

saa

har man dog ingenlunde opnaaet

dette, og har ,kke kunnet opnaae det,

naar man valgte 2 for-

sijellige Princip er.

Bestemmes det,

at Afgiften alene flal erlægges

for hver

Jndmæsknmg, og man ved at lægge den alene paa Karrummet

ophæver den Control

med Mæskningernes Antal,

som

hidtil

har kunnet fores, for Kjobstadbrændenernes Vedkommende, gjen-

nem Formalingsafgiften,

og det derhos blot paalægges Fabri

kanterne at angive, hvor mange Mæflninger, de have foretaget
i en vis Tid,

for at Afgiftens Belob derefter kan beregnes,

da vil det vistnok være saare vanfleligt for Controllen at paa-

see, at ingen Defraudationer flee;
til i Forvejen for hver Maaned
Driftsplan, det Brug,

men forpligtes Fabrikanten

noiagtigt

at angive sin hele

han agter at gjore af sine forstjellige

Kar, hvormeget og hvad han vil r'ndmæske, hvorlænge og hvor

til han vil benytte fine Brændirrgsapparater o. s. v., da sikkres

*) Placaten af 4 Marts 1843 har noget modificeret dette.

Danmarks industrielle Forhold.

Il
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og

lettes Controllen

Naar hele Driftsplanen

overordentligt.

saaledes er bestemt og bekjendt i Förderen,

da kan Brænderen

ikke benytte sine Apparater til at afdistillere Mæsi, som er til
beredet i ulovlige paa skjulte Steder opbevarede Kar; thi sindes

Panden t Virksomhed udenfor den Tid, som er angiven og -efunden fornoden til Afbrænding af den i de declarerede Kar til

beredte Mæsi,

saa

er Brænderen

derved

forfalden

i Straf.

Intet af de anmeldte Kar kan benyttes til anden end den lov

mæssige Drift;

thi

findes

de,

til ubestemte

naar Controllen

Tider indfinder sig, i nogen anden Tilstand end den,

som den

forudgaaende Declaration angiver, da er Defraudationen aaben-

bar.

Der kan

saaledes i en given Tid ikke foretages flere

Jndmæstm'nger end de anmeldte,

thi dette kunde ikke stee uden

for flere Dage at forstyrre Brænderiets
hvilket let vilde opdages

regelmæssige Drift,
Hvorledes hele dette

af Controllen.

paa saadanne Principer byggede Controlsystem iovrigt maatte

være at ordne t sin Detail vil her ikke være Stedet til noiere
at udvikle.
I technist Henseende ere BrændevunSbrænderierne r Konge

riget t de senere Aar gaaede betydeligt fremad;
paa mange Steder ombyttet de

man har

ældre Apparater

hvori Destillationen fleer ved Damp,

med

nu

nyere,

hvori Afsvalingen fleer

fuldkomnere og bedre end forhen, hvori derfor vindes et stærkere

og renere Product end

i de ældre Apparater.

Naar man t

denne Henseende sammenligner de nyere Brænderiers Apparater
med dem,

som findes

selv i de bedre Brænderier i Udlandet,

da maa man erkjcnde, at de herværende ikke staae tilbage; men

næsten

overalt,

navnligt i Kjobenhavn,

sporer man

ogsaa

t

Brænderiernes Indretning den siadelige Folge af, at disse An

læg ere indskrænkede til Kjobstæderne,

navnligt t den indskræn

kede Plads og den deraf folgende Vanskelighed ved at vedlige
holde den saa nødvendige Orden og Reenlighed i Brænderierne
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selv, i de dertil horende Stalde o.s.vH sjeldent har man feet sig

''stand til at skaffe et eget Locale til Gjærkarrene, men har som
oftest været nodsaget til at

Destilleerapparaterne,

henstille dem

i samme Rum som

hvorved det bliver meget vanskeligt,

at

vedligeholde den for Gjærmgen saa vigtige passelige Tempera

tur.

Vore bedre Brænderier staae ikke saa meget tilbage med

Hensyn

til Indretningernes

specielt Punct t Behandlingsmaaderne,
Roiagtigheden

af det

og

Fuldkommenhed

noget

enkelt

som med Hensyn

hele Complex af Operationer,

til

hvorved

Fabrikationsprocesserne fuldføres.
I Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen have, som bekjendt,

Brænderierne ikke hidtil været underkastede

ning og Control som i Kongeriget.

en

saadan Besiat-

Det har derfor heller ikke

været mig muligt at erholde Angivelser over deres Antal eller

Mængden af det Product,

som de levere;

som det ovenfor er anført,

et langt ftørre Overskud til Udfor

men de producere,

sel end Brænderierne i Kongeriget, og de have paa Grund af

den storre Frihed i deres Udvikling
Forhold.

mere

fulgt de naturlige

Brænderierne drives der langt mere

riget i Forbindelse med Agerbruget,

sorholdsvus storre og mere uddannede Anlæg end her.
delsen af Dampdestilleerapparater

og

i Konge

end

og Productions

af Kartofler,

skeer i
Anven

som raat

Material, har i Hertugdommerne tidligere og mere almindeligt

fundet Sted end her.

Dlpro ductionen.
Efter

det

statistiske Tabelværk er i 1839 formalet Malt

til Dl:

r Kjobenhavn
t Provmdsbyerne

....

351824 Lpd.

—

.

.

.

471077

tilsammen

.

.

822901 Lpd.

eller 86621 Tdr.

11*
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Transport

86621 Tdr.

Antages, at der t Forhold til Indbyggernes An

tal er forbrugt ligesaa meget paa Landet i Kon

......... 337821

geriget, nemlig

og t Hertugdommerne, nemlig

....

.

—

. 267658 —

skulde tilsammen til Dl være forbrugt i hele

Riget omtrent

.......... 692100 Tdr.

Malt, eller naar hver Td. Malt ansættes til

Lpd., 50 Pd.

pr. Individ.

Dette Forbrug kunde synes for hoit angivet, deels fordi
en Deel Vl udfores fra Kjobstæderne, deels fordi det Dl, som

brygges paa Landet, i Neglen er af ringe Beskaffenhed, hvilket
sidste dog i Almindelighed hidrører mere fra en flet Behand-

ling end fra Anvendelsen af en ringe Mængde Material,

og

naar den ovenfor angivne Consumtion sammenholdes ved den,
som sinder Sted i flere andre Lande, synes den ret rimelig.
I Preussen var efter Dieterici i 1839 Consumtionen kun

1,913518 Centr, til 13,402793 Indbyggere eller omtrent 16

Pd. pr. Individ, altsaa et engang J af Consumtionen i Dan
mark.

Tages derimod enkelte af de til det preussiske Monarchie

horende Provr'ndser, som Brandenburg og Sachsen, og For
holdet undersøges alene for disse, da findes en næsten dobbelt

saa skor Consumtion.

Endnu storre er Consumtionen i det

sydlige Tydskland, i Baiern, Würtemberg, Baden, t Hessen
og tildeels det Thüringske.

I Baiern

Malt næsten 64 Pd. pr. Individ.

er Consumtionen as

I Storbrittanien er Con

sumtionen ester Mac-Culloch omtrent 53 Pd. Malt pr. Indi

vid,
mark.

altsaa lidt mere end der ovenfor er calculeret for Dan
I Belgien er Consumtionen kun omtrent 14 Pd. pr.

Individ, men t dette Land er Levemaaden allerede saa forstjellig
fra den herværende, at en dr'recte Sammenligning med Danmark

ikke kan sinde Sted.
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Er den ovenfor ansorte Calcul nogenlunde rigtig, viser
den altsaa, at Danmark om det end ikke horer til de
stærkt olconsumerende Lande, dog heller ikke har noget forholdsvt'is ringe Forbrug af denne Artikel. Men det Dl, som produceres og consumeres i Indlandet, er i det Hele af en mindre
god Beskaffenhed, og vore Bryggener, med enkelte Undtagelser,
ftaae endnu paa et lavt Trin. Feilen ligger vel paa mange
Steder tildeels t en flet Tilberedning af Maltet, og navnlig i
mindre Omhyggelighed ved Tørringen; heller ikke er den mdenlandste Humle af nogen fortrinlig Beskaffenhed (Nettoudbyttet
af Productionen i Indlandet t 1837 angives til 331808 Pd.)
og Kongeriget har havt Tilførsel
1839 af 102357 Pd.
1840 — 120125 —
1841 — 147679 —
men det er dog fornemmeligt i den videre Behandling af Materialierne for at udvinde Al, at det Ufuldkomne t Frcmgangsmaaderne fremtræder. Extractionen af Urten steer i Neglen
paa en slet Maade, Kogningen enten slet ikke eller i en util
strækkelig Grad, Nedsvalmgen forend Gjæringen skjænker man
sjeldent tilstrækkelig Opmærksomhed, og det vilde ogsaa ofte
være umuligt at drive den til den tilbørlige Grad i de uhensigtsmæssigt indrettede og indskrænkede Localer, hvori mange
Bryggerier drives. Endelig ledes hverken den forste Gjæring
eller Eftergjærmgerne paa tilbørlig Maade. Tilberedningen af
Dl, som taaler længere Opbevaring, er indflrænket, og saavidt
mig bekjendt, er ikke et eneste Bryggerie i Kongeriget t Besid
delse af Jordkjældere, hvor Allet i de varme Aarstider kan
opbevares og underkastes en langsom Eftergjæring. At Tilbe
redningen af de stærke, lidet substantielle, bittre, saakaldte baierffe,
Dlarter er saa indflrænket, maa lige saa meget tilflrives hine
Aarsager som Consumenternes tilsyneladende Mangel paa For-
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De Sorter, som almindelig for

kjærlighed for disse Alarter.

langes,

ere især de substantielle,

som vel ere nærende,

men

sikkerligt hverken saa sunde eller lette at opbevare som de mere

At de Fabrikata,

spirituøse.

Dl paa Landet,

oste

ere

som tilberedes under Navn af

meget langt

simpleste Fordringer, er bekjendt nok;

fra at tilfredsstille de

og et ikke ringe Tab af

et værdifuld Material foranlediges ved dettes siette Behandling.

Af Dl er indfort til

1839

1841

Kongeriget

Hertugømmerne

(1000 Tdr.

3517 Tdr.

tisammen

4517 Tdr.

(5331 Flaffer 1707 Flasker
S 2262 Tdr.
60 Tdr.

7038 Flafkcr
•2322 Tdr.

(2401 Flasker 1538 Flasker

3939 Flasker

714 Trd.

(2987 Flasker

Eddikefabricationen.
Ud- og Indførslen af Eddike, med Undtagelse af Vrm-, Cider-

og Krydereddike, har været:

Udforsel.

Indforsel.

Konge Hertugriget dømm.
Potter
23940
28520

1839
1840

tilsam Konge Hertugriget dømm.
men.

tilsam mere ind
men ent, udført

Potter Potter
254184 278124

Potter
,,

Potter
50610

Potter

Potter

72312

3445

39120

42565

29747

43792

Endskjondt ovenstaaende Tabel af Mangel paa tilstrække
lige Data er bleven ufuldstændig,

et Product,

hvis Tilvirkning

de

viser den dog, at Landet af

naturlige Forhold

synes

at

maatte begunstige, behover en større Tilførsel end det har Udforsel.

I Kjebstæderne t Kongeriget er i 1839 formalet til

Eddike 143 Tdr. Korn, der kunne antages at have givet om

trent 70,000 Potter Eddike, 4g eddikesyreholdrg, og Indførslen
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til dem af dette Product har oversteget Udforsien med 275,430
Indførslen har fornemmeligt fundet Sted fra Hertug

Potter.

dømmerne.

Eddikefabrikationen staaer endnu, navnligt i Konge

riget, meget tilbage.

Fabrikkernes Antal er paafaldende ringe,

og r faa af disse drives Fabrikationen efter de nyere Methoder, hvorved Gjæringsprocessen meget fremskpndes.

Det er at

vente og haabe, at de Fremskridt, som Tilvirkningen af Spiri

tus har gjort i de senere Aar,

ikke ville være uden gavnlig

Indflydelse paa denne Industrigreen,

der ganske egner sig til

at drives i Forbindelse med Brændevimsbrænderre, som leverer
Spiritus til Eddike, vg hvor en Deel af den til Destillationen

fornødne Varme paa en hensigtsmæssig Maade kan benyttes til

at opvarme det Locale,
des

det

terne

hvori Eddikegjæringen skeer,

ellers dertil fornodne Brændsel

ved

denne

Fabrikation)

kan

og saake-

(en af Hovedudgif-

Den

spares.

forøgede

Concurrence, som Brændevimsbrænderiernes Forøgelse og bedre
Drift fremkalder,

vil uden Tvivl node Fabrikanterne til mere

end hidtil at være betænkte paa Midler, hvorved de kunne skaffe

deres Fabrikat Afsætning,

og dette kan uden Vanskelighed siee

ved at bringe det under en anden Form som Eddike.

Stiv else fabrikation en.
Ogsaa denne Fabrikation

synes

ret her

at burde være

hjemme, men dette er dog ikke Tilfældet, stjondt Udforflen af

dette Fabrikat noget overstiger Indførslen; den her andraget:
Indførsel.

Konge Hertugriget dømm.

Udførsel.

tilsam Konge Hertugriget
men
dømm.

Pd.
5216

P'.
16932

Pd.
22148

Pd.

1840

6918

16641

23559

14082

1841

11656

1839

Pd.
147633

tilsam mere ud
men end indført
Pd.

251470 266152

Pd.

242593
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Vel tilberedes ved Hausindustrien omkring paa Landet en
Deel Stivelse, navnlrgt af Kartofler, men denne Fabrikation,
hvis Størrelse iovrigt ikke lader sig angive i Tal, er ligesaalidet som den, der drives som egentlig Ræringsbrug, udviklet
til den Grad, som det paa flere Steder t Udlandet er Til
faldet, eller som de naturlige Forhold her synes at indbyde til.
I flere Egne af Tydstland, navnligt i den ostlige Deel
af Preussen, udgjor denne Industrie en vigtig Erhvervsgreen
for Landboerne. Stivelsen anvendes ikke alene til at stive og
til Madlavning, men t de senere Aar i en temmelig vid Ud
strækning ogsaa til Tilberedning af Sukker og Sirup ved Hjelp
af Svovlsyre. Den vundne Sirup har en smuk lys Farve
og er paa Grund heraf temmeligt meget sogt uagtet dens ringe
sodende Evne; den anvendes ogsaa meget, saaledes navnligt t
Berlin, til at blande med Sirup af Colonialsukker for at give
denne et bedre Udseende. Sukkeret, som vindes ved at under
kaste Stivelsen en fuldstændigere Decomposition ved Svovlsyre
end der er fornoden for at frembringe Sirup og ved at indkoge Massen stærkere end til denne, ligner Farfnsukker, med
hvilket det oste blandes. I de senere Aar benyttes denne Art
Sukker i ikke ringe Mængde til dermed at sorscette Ur‘en til
Dl eller endog Vimurten forend Gjærmgen. Anvendt til Dl
med Malt i Forhold af 1 til 20 ester Vægt giver det et me
get godt Product, og 100 Pd. Sirup træde her i Stedet for
lå Tde. Malt. De i Ostpreussen anstillede Forsog med at
anvende Kartoffelstivelse i Forbindelse med Rugmeel (indtil |)
til Brod synes at have givet et heldigt Resultat. Ligesom
ogsaa de i Mcllemtydflland i den senere Tid anstillede Forjog
med at tilberede Stivelse af Kartofler ved at fljære dem t
Skiver og udvadste disse med Svovlsyre, have givet et næsten
dobbelt saa stort Udbytte som det, der vindes ved den sædvan
lige Fremgangsmaade. Heller ikke kan jeg undlade her at hen-
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lede Opmærksomheden paa den vigtige Anvendelse, som i Frank
rig gjores af Kartosfelstivelsen til Tilberedning af en Gummi,

som i mange Henseender med Held kan anvendes i Stedet for
den

arabiske Gummi,

Prn's end denne.
lingen

af Stivelse

svag Ristning,

Stivelsekorn,

kan

og

leveres

cn langt billigere

for

Fabrikationen er meget simpel, og Forvand

til Gummi

skeer ved at underkaste den en

hvorved

de Hinder,

sprænges.

Det kan

som

her

omflutte
ikke

de

enkelte

være Stedet til

notere at udvikle Detaillen ved alle disse Anvendelser af Sti

velse, men det maa være

tilstrækkeligt at have henpeget paa

hvilket forfljelligt Brug der kan gjores af et Product, som ved

den nole Forbindelse,

hvori dets Tilvirkning staaer med Ager

bruget, kunde blive af særdeles Vigtighed for Landet, men som

hidtil t en altfor ringe Grad har været tilvirket, uagtet der i
de naturlige Forhold ikke synes at ligge nogen Hindring for en
storre Udvidelse af denne Fabrikation.

S uk ke rfa b r icat i o n en.
For at indlede de Betragtninger, som denne vigtige Indu
strigreen giver Anledning til, vil jeg efter det statistifle Tabel-

værk meddele en Udsigt over Ind- og Udforflm af Sukker i Konge
riget og Hertugdommerne.
Udforsel af uraffinerede Sukkere fra de dansk-vestmdifle Der.
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Efter et Gjennemsm't af 4 Aar (1836—39) har Forbruget af Sukker i Kongeriget belobet sig til 9,676000 Pd. aarlr'gt eller omtrent
Pd. pr. Individ. Tages for Hertug
dømmernes Vedkommende alene Hensyn til Aaret 1839, da en
bedre Ordning af Toldforholdene forst tillod med Nøjagtighed
at controllere Ind- og Udforslen af Sukker, da har Forbruget
i dette Aar, efter det statistiske Tabelværk, kun været 5017000
Pd. eller omtrent 6^ Pd. pr. Individ. Dette Resultat er
imidlertid, sammenholdt med det, som erholdtes ovenfor for
Kongeriget, aabenbart for ringe. Enhver, som kjender Livet i
Hertugdømmerne og i Kongeriget, vced nemlig, at Consumtionen af Sukker i de førstnævnte Landsdele t det Hele er større
end i de sidste, og navnlr'gt maa det være enhver Iagttager
sienfaldende, at Sukkerconsumtionen t Hertugdommerne er storre
i de lavere Folkeclasser end i Kongeriget. Et saadant storre
Forbrug af den talrigste Deel af Folket maa ogsaa give en
storre Totalconsumtion. Det ovenfor anførte Resultat, som
Angivelsen for det enkelte Aar 1839 giver, forklares ogsaa let
af de Forandringer, som have fundet Sted i Toldlovgivningen.
Den i Forveien bebudede (Fdgn. af 1ste Mai 1838) og fra
Begyndelsen af 1839 indtraadte Overgang af de forhen told
frie Districter til toldpligtige og dm Indskrænkning af, det for
hen vidtdrevne Smugleri, som derved sandt Sted, bevirkede
nemlig, at der t 1838 indførtes storre Forraad af fremmede
raffinerede Sukkere, navnlr'gt til Holsteen, hvilke naturligvris
maatte ,have Indflydelse paa de Resultater, som Tabellerne
over Indførsel og Udforsel for det folgende Aar (1839) maatte
give med Hensyn til Consumtionen. Dette fremgaaer endnu
tydeligere, naar der tages Hensyn til de tvende soregaaende Aar.
Fradrages nemlig Udforsien Indførslen saavel af Raasukkere
som af fremmede raffinerede Sukkere, sinder jeg, at der af de
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for Loldopsynet angivne Qvantiteter blev tilbage til Forbrug

i Landet:
1837

5,140603 Pd. raff. Sukker
*)

1838

7,249791

—

og Sirup

—

—

Forbruget i 1837, som dog kun angaaer de dengang told-

pligtige Dele af Landet, er allerede større end det ovenfor for
1839 angivne, der gjelder for Hertugdommernes hele Gebet og
som paa Grund af Controlens Skjærpelse maa antages for noiag-

tigere end det for 1837 angivne, men den betydeligt ftørre Ind
førsel t 1838 kan kun forklares af de ovenfor omhandlede Aarsager.

Regnes 700000 Jndvaanere i de forhen toldpligtige

Dele af Hertugdommern.e, give de anførte Angivelser for 1837

en Consumtion af over 7 Pd. og for 1838 af over 10 Pd. pr.
Individ

af raff. Sukker og

Sirup,

hvilket ogsaa omtrent

stemmer med det Resultat, som erholdes for Aaret 1840 efter

de

senest bckjendtgjorte statistiske Tabeller,

efter hvilke For

bruget var circa 10 Pd. Raasukker pr. Individ,

hvilket heller

ikke synes paafaldende, naar der tages Hensyn til, at Consum-

tionen t Kongeriget ester en temmelig paalidelig Angivelse for

flere Aar er

Pd. pr. Individ,

og at den aabenbart t det

Hele er storre t Hertugdømmerne.
Det er

interessant at see, hvorledes dette Forbrug af

Sukker stiller sig i Forhold til andre Landes.

Efter et Gjen-

nemsnit for Aarene 1837—39 var Forbruget af Colonialsukker

i England 17 Pd. pr. Individ
)
**

5 —

— ***
)

i det tydfle Toldforbund 4, 3 —

— ****
)

t Frankrig

t det hele øvrige Europa 2, 5 —

—

*) Raasukker er reduceret til raffineret Sukker efter Forholdet —
100: 64.
**) Efter Mac-Culloch og Parlamentsforhandlingerne 1841.
***) Forhandlingerne i det franske Deputeerkammer i 5 840.
****) Dieterici: Uebersicht etc., lste Fortsetzung. S. 79.
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har havt samme Indflydelse, som en saadan næsten overalt ud
over,

nemlig at Fabrikkerne i technisk Henseende ere indtil de

senere Aar blevne staaende paa et temmeligt lavt Standpunct.

Indtil de sidste Aar havde Kongeriget kun et eneste Naffinaderie,
som kogte ved Damp i Vacuumspander;

Apparater,

og dog synes disse

ifolge deres Natur især at maatte være fordeelag-

tige ved Raffineringen af Sukkere fra de dansk-vestindiske Der.

Man

vinder nemlig

ved dem ikke alene den vigtige Fordcel,

at hele Raffineringsprocessen

kan

fuldbyrdes

i

en kort Tid

(mindre end Halvdelen af den fom Raffinering i de sædvanlige
aabne Pander fordrer), men, hvad der her er af særdeles Vig

tighed,

man vinder mere chrystalliseret Sukker og mindre men

Da Sukkerarterne fra de

bedre Sirup end i aabne Pander.

danst-vestmdifle Der netop indeholde en betydelig Mængde Sirup,

synes Apparater,

som

tjene

til

at udvinde den størst mulige

Mængde chrystalliseret Sukker af Raasukkeret,
fortrinligt at anbefale.

Den Udsigt,

at maatte være

som Fdgn. af 1ste Mai

1838 aabnede til at Indforsten af fremmede raffinerede Sukkere
stulde blive

tilladt,

har derimod bevirket,

at der i de senere

Aar ere anstaffede flere Vacuumspander til de herværende Fa-

brikker, og disse synes at have havt en heldig Indflydelse paa
deres Drist,

saa

at Raffinaderierne t Kongeriget,

som

saa

meget have frygtet den fremmede saavelsom Hertugdommernes

Concurrence,

efterat denne sidste ved Begyndelsen

af forrige

Aar er r'ndtraadt et alene ikke i nogen væsentlig Grad have
feet sig

indskrænkede

af Hertugdømmernes Raffinaderier

paa

Markedet t Kongeriget men endog have kunnet fore en Deel raffinerede Varer til Hertugdømmerne og ere optraadte fom farlige
Concurrenter for Fabrikkerne t hine Landsdele, saaledes at For

holdet for en Deel er blevet det Modsatte af hvad man havde
ventet.

Af særdeles Vigtighed vil udentvivl ogsaa de omhand

lede Apparater blive, dersom den Raffinaderierne ved Fdgn. af
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Iste Mai 1838 givne Tilladelse til at indføre Smeltelumpen
mod samme Told som Raasukler, skulde blive ophævet.
Sukkerart

Denne

indeholder en større Deel chrystallr'seret Sukker end

og dog finder man, at den paa de

selve det bedste Raasukker,

største frie Sukkermarkeder staaer i en lavere Priis

Dette

Havannasukkere.

sig

i

selv

end hvide

tilsyneladende unaturlige
som den belgiske,

Phænomen forklares deels af den Præmie,

hollandske og engelfle Regjering betale ved Udforflen af raffi

nerede Sukkere og deels af det Forbud mod eller til Forbud
grændsende hole Bestatning af Indførslen af Lumpen,

staaer i flere Lande,

saaledes i Rusland,

t

som be-

Tydstland

siden

Marts 1842 etc., og som gjor Sogningen ester de bedre Arter

af Raasukkere

meget

stor

og

driver Prisen over det Punct,

hvorpaa den med Hensyn til Produktets naturlige Værdi vilde

blive staaende.

Disse Omstændigheder foranledige, at de Lande,

som tillade Indførslen af Lumpen til Omraffinering mod mode
reret Told,

erholde

en

dette Product til

forholdsviis

meget

ringe Priis, og drage deraf altsaa en betydelig Fordeel,
tilflyder Consumenterne i

det Hele,

som

idet Fabrikanterne under

en fri Concurrence, og naar de ere stillede under lige Vilkaar,
ikke kunne beholde denne Fordeel for sig.
Noget anderledes stiller Forholdet sig,

naar der i denne

Henseende siecr Sammenligning mellem den Fabrikant, som ar
bejder med Vacuumspander og den,

Pander.

som arbejder med aabne

Ester hvad der ovenfor er anført,

er man nemlig

med den forste Art af Apparater istand til at vinde et bedre
Product af simple Materialier end med den sidste Art.

altsaa Jndforflen

af Lumpen til Omraffinering ikke kan

maa den Fabrikant,

som arbeider med de sidstnævnte,

vinde et lige godt Product,

sukker end den,

Naar

fiee,

for

at

anvende bedre og kostbarere Raa

der har Vacuumspander,

og Fordelen bliver

saaledes her paa dennes Side; tilmed da hans Apparat er bedst
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skikket til at producere store Lumpentoppe,

og

kan altsaa,

han

naar han ikke kan forskaffe sig disse fra Udlandet,

tilberede sig dem.

bedst

selv

Disse Betragtninger tjene ogsaa til at for

klare, hvorfor man paa de Steder, hvor Sukkeretikke, eller i en

meget ringe Grad, er bestattet,

finder faa Dampapparater til

Sukkerkognmg, idet Fordelene ved dem ere langt ringere, naar

Lumpen kan indføres til Omraffmering, end naar dette ikke kan

stee.

Det er paa Grund af det Foranforte rimeligt,

at naar

de danske Rasfinadeurer miste Tilladelsen til at indføre Lumpen

mod samme Told som Naasukker, ville de mere end hidtil blive
nødsagede

til at sorflaffe sig de omhandlede bedre Apparater.

Da disses Anskaffelse imidlertid fordrer en betydelig Capital, da

der til deres Drift behoves en Dampmastine, som for at kunne
benyttes med Fordeel maa holdes stadigt i Gang, da Appara

terne levere en stor Mængde t kort Tid og da deres oeconomiste
Fordele ere storrc, jo ftorre de ere, saa kunne smaa Fabrikker

af denne Art ei svare Regning, og det er derfor at forudsee,

at under de antydede forandrede Omstændigheder en Deel af

de herværende Naffinaderier maae gaae tilgrunde, medens andre
udvide deres Bedrift.

I Hertugdømmerne
raffinaderier
flensborgske.

as nogen
Disse

fandtes

indtil

1839^'mgen

Sukker

ret Betydenhed med Undtagelse af de

benytte sig næsten udelukkende af Sukker

fra de dansk-vestindiske Der, og deres Handel med disse Lande
er knyttet til denne Benyttelse, hvorfor de maae vedblive dermed,

skjondtde, afseet fra disse Forhold, med storre Fordeel, i det mind
ste for en Deel, vilde kunne raffinere fremmede Sukkerarter. Jeg

tør ikke her indlade mig paa den rovrigt interessante Undersøgelse

om det Forhold, hvori disse Fabrikker ere satte til de t Kongeriget ved de seneste Bestemmelser om Handelen med de trans-

atlantisie Havne,
Hamborg,

ved

ved Sundtolden,

Ophævelsen

Danmarks industrielle Forhold.

ved Handelens Gang over

af Differencetoloen
12

paa Sukkere

178
mellem Hertugdømmerne og Kongeriget,

og andre Omstændig

heder; en saadan Undersøgelse vilde her fore mig for langt fra
Forordn, af 1ste Mai 1838 har i de

mit egentlige Formaal.

senere Aar kaldt flere Sukkerraffinaderier tillive i Hertugdømmet

Holsteen.

En

Fabrikationsgreen,

som

Lande

europæifle

flere

i

spiller

en særdeles vigtig Rolle er Til

virkningen af Runkelroesukker.

Denne Jndustriegreen har ogsaa

har spillet

og

været forsogt

endnu

t Danmark,

af den Formening,

og Mange

synes

at have

været

det maatte kunne lykkes at bringe den

at

t Gang, sijondt det forekommer mig,

at en nærmere Betragt

ning snart maatte have lært, at de hertil sigtende Forsog under

de bcstaaende Forhold
Resultat.

et

maatte kunne lede

De europæiste Lande,

naaet en vis Betydning,
og Rusland, have

ved

hvor

til noget heldigt

denne Fabrikation

har

nemlig Frankrig, Belgien, Tydflland
en

meget hor Beflatning af fremmed

Sukker ydet den en Besiyttelse, som

aldrig

er bleven den til

Deel i Danmark, og desforuden er den i nogle af disse Lande

I Fran

begunstiget ved naturlige Forhold, som ikke sindes her.

krig var Raasukeer fra Antillerne indtil 1839 bestattet med 491

frs. pr. 100 Kilgr. og fra Bourbon med 42 frs.;
sattes Tolden til resp. 33 og 26 frs.,

den atter til den oprindelige Størrelse,

1839 ned

men 1840 forhøjedes
medens Indførslen

raffineret Sukker vedblev at være aldeles forbuden.

af

Vel er det

indenlandske Sukker siden 1835 bestattet med 16j frs. pr. 100
Kilgr. og siden 1840 med 25 frs.,

men det vedbliver dog at

have en Besiyttelse af respective 24| og 17 frs. pr. 100 Kilgr.
esser 4| og 3 Rbd. pr. 100 Pd.

Uagtet

Runkelroesukker t Frankrig er saa gammel,
der have naaet en Fuldkommenhed,

som

Fabrikationen

af

uagtet Methoderne

andre Lande

i lang

Tid ikke ville kunne erholde, og hvorved der vindes et Udbytte
af 7 a 8 pCt. Sukker af Noerne,

og uagtet mange Fabrikker
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have best« a et saa læ nge,

a t de have fo rtje nt deres A nlæ gscapi-

ta l, saa a t denne et behover a t kom m e m ed i B e trag tn in g ved

B eregning over P roductionsom kostm 'ngerne, saa synes F abrikkerne

dog ikke a t kunne taale nogen hoiere B eskatning
væ rende

eller

m ed

end

den

næ r 

en ringere B eflytte lse sto ld m od

andre O rd

I det tpdfle T o ldfo rb u n d **
)

C oncurrencen m ed *)C. olom 'alsukkere

hæ vede F abrikkerne sig isæ r t A arene 1 8 36 og 3 7 , da den Lum pen 

sukker, bestem t til O m ra ffm e n'n g, h id til tilstaaede Lettelse i In d fø r 
selstolden hæ vedes (Lo v a f 21 O ctb r. 1 8 36 ), og R aasukker til

m aatte betale

O m ra ffine rin g

T h lr.,

i T o ld 5

til

u m id d e lb a r

C onsum tion 9 T h lr. og raffinerede S ukkere II T h lr. p r. C e n tr.
regnede N unkelroesukkerfabrikanterne t S achsen,

I denne P eriode

naar

de betalte R oerne

p C t. U d b ytte ,

reen

en

3 0 rbs. p r. C entr, og erholdt 5

m ed

a f 15

G evinst

p C t. a f deres C a p ita l.

B e flytte lse sto lde n kunde da regnes til circa 4 0 p C t.

D a im id 

le rtid A dgangen fo r Lum pensukker fra H o lla n d va r aabnet 1 8 39

(T ractat a f 2 9 J a n u a r)

en

m od

af

T o ld

T h lr. ,

hvilken

B egunstigelse siden udvidedes til a lt frem m ed Lum pensukker (Lov

a f 1 0 A p ril 1 8 39

og T oldforem 'ngens

T a rif

fo r 1 8 4 0 — 4 2),

sank B eskyttelsestoldens reelle V æ rd i ned til 2 9 p C t.

Je g kan

ikke her næ rm ere om tale denne T ra cta t m ed H o lla nd ,

som va r

saa

vig tig

fo r T y d filan d ,

væ ret m eget u rig tig

m en

b e d o m t,

den

som

efter

m in A nfluelse

fiaffede T yd stla n d,

har

saaledeS

som det efter det ovenfor A n fo rte v il sees, a t det m aatte væ re

T ilfæ lde t, b illig e re S u kke r, m en m aatte n a tu rlig t virke odelæ g-

*)

E fr. blandt andet herover en god A fhandling i Journal des économ istes, F evrier 1842.

**) C fc. D ie te rici: U ebersicht rc.
betriebe 1841,

H o ffm a n n: die B efü'gniß zum G ew erb-

V arnhagen: über den E in flu ß der R unkelriibenzuckcr-

fabrikation auf den S taa t in D eutschland
der P o litik und G eschichte.

S e ptbr. 1841,

1840. B ü la u: Jahrbücher

B iederm ann:

M onatschrift. Ja nu ar 1841. etc.

12*

D eutsche
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g ende paa Runkelroesukkerfabrikkerne, der kun kunne bestaae ved en

overdreven hoi Beskyttelse.
om trent 155000 *)C, entr.

D eres Production var i Aarct 1839

Raasukker.

240000 ***
)C entr.

og t 1841

1 1840 I900O 0 **
)C entr.

D et

er

lykkedes

endelig

at

faae Tilladelsen til at indfore Lumpen m od nedsat Told hæ vet.

som en Folge heraf,

A t Consum enterne,

komm e

til at betale

Sukkeret dyrere end forhen er vist, m en om Landet i sine N unkelroesukkerfabrikker

uvist;

jeg

kan

finde

en Erstatning herfor synes m eget

Nunkelroesukkerfabrikkernes tiltagende

troer det ikke.

M æ ngde har vrist Regjeringerne den Fare, hvormed den vigtige
Indtæ gt as Sukkertolden trues, og de have udtalt Princip et for
en Bestatning af vet indenlandske ****
S ukker
),

hvilken dog endnu

kun belober fig til | Thlr. pr. C entr. Raasukker.

S elv under

den Beskyttelse, som de om handlede Anlæ g nu nyde i den tydsie

Toldforening, synes de dog kun med Fordeel at kunne drives i
nole

Forbindelse

m ed

eller Bryggerier-s),
t

den

Landbruget,

ligesom

Bræ nderier

eller

naar D yrkningen af Roerne kan gribe ind

hele D riftsplan

for Agerbruget,

og Hovedfordelen

kan

soges t dette og den lettede Afsæ tning, som derved forskaffes en
D eel af Agerdyrkningens Produkter.

D isse G runde

gjore og-

saa denne Fabrikation fordeelagtig i m ange Provm dser, hvortil

Transporten af Colonialsukker er bekostelig,
nmgen

af andre Agerdyrkm 'ngsproducter

paa G rund af en afsides Beliggenhed.

er

og hvorfra Afsæ tendnu

vansteligere

D isse Aarsager, i For-

bindelse med en hor Beskatning af Colom'alsukkeret, have saaledes
Indflydelse paa at befordre Runkelroesukkerfabrikkerne t det Jn-

*) D ieterici: Uebersicht etc.

**) B ülau: Jahrbücher der P olitik «. Geschichte.
*.**) Leipziger Allgem eine Zeitung. N ovbr. 1841.

****) Tractate» af 8 M ai 1841
S tater.

m ellem

de til Toldforeningen hørende

C entralblatt der Abgaben etc. Gesetzgebung 1811, S . 175.

f) Koppe: über die Erzeugung des Rübenzuckers etc, 1841.
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dre af Rusland

og

flere Egne

af det osterrigfle Monarchie,

hvor tilmed Arbejdslønnen er meget lav, hvilket er af særdeles
Vigtighed ved en Jndustriegreen, som fordrer en stor Arbejds

kraft af Mennestehænder.

Men ingen af disse Forhold finde

Anvendelse paa Danmark.

Tolden paa Raasukker er lav (resp.

1 Rbd. 64 ß og 2 Rbd. 60 ß),

Arbejdslønnen ikke særdeles

ringe, Udskibningen af andre Agerdyrkm'ngsproducter meget let.
Ved de Forsog,

som ere gjorte for at bringe Runkelroesukker-

fabrikationen i Gang i Riget, navnligt i Hertugdømmerne, viste

at de

det sig desuden,

raa Roer ikke vare at erholde under

circa 38 rbs. pr. 100 Pd., medens Fabrikationen i Tydstland,

selv under de hole Toldsatser paa Colonialsukker, ingensinde har
kunnet betale sig,

Naar man

naar Prisen var over 30 rbs. pr. 100 Pd.

betragter de Misligheder,

hvori den omhandlede

Jndustriegreen har indviklet Frankrig, selv Tydstland, som

har Colom'er, hvortil det
Lande,

da

stal tage Hensyn,

et

og flere andre

maa man vistnok være enig t at ansee det for en

Lykke for Landet, at denne Fabrikation ikke har fæstet Rod her,
og fremkaldt Interesser for Enkelte, som vanskeligt vilde kunne

forenes med Landets Vel i det Hele.

Kaffe og Kaffesurrogater.
Produktionen af Kaffe kan naturligviis ikke være Gjenstand

for en indenlandsk Industrie,

til at angive,

og

jeg vil derfor indskrænke mig

hvor stor Consumtionen deraf er og

Forhold den staaer til Forbruget af Kaffesurrogater.

i

hvilket

182
Af Kaffebønner er der indfort til

Konge
riget

Middeltal for
1828—30
for 1832—34
1839
1840
1841

Hertug
tilsammen
dømmerne

Pd.

Pd.

Pd.

1,995097

3,108000 1,309000 4,417000
3,600000 3,295229 6,895229
3,858929 5,413907 9,392836

8,772653 5,409000 9,172653

Dette giver efter et Gjennemsnit af de 3 sidste Aar en

Consumtion af 8,432688 Pd. eller noget over 4 Pd. pr. In
divid.

For Hertugdømmerne alene giver det en Consumtion

efter Gjennemsnit af 3 Aar af 4,713078 Pd., eller næsten 6
Pd. pr. Individ,

og for Kongeriget alene af 3,743857 Pd.

eller henved 3 Pd. pr. Individ.

Den lavere Indførselstold af

Kaffe i Hertugdømmerne end t Kongeriget kan muligt have no
gen Indflydelse paa dette Resultat, men Differencen t Tolden

er dog ikke saa stor, at den hele Forskjel i Consumtionen synes

at kunne forklares deraf; denne maa vistnok for en langt ftorre
Deel soges i Forstjelligheder i Levemanden og den hele materielle

Stilling.

Denne Consumtion af Kaffe i Danmark maa ansees for

sorholdsvns meget betydelig.

I den tydfle Toldforening er Con-

sumtionen 2,1 Pd. pr. Individ; i det osterrigfle Monarchie er

den l Pd.; t England kun 1 Pd.; t Frankrig 1} Pd.; Belgien

har en meget betydelig Consumtion af Kaffe, nemlig

efter et

Gjennemsnit af 3 Aar (1836—39) 34 Mill. Pd. eller over

8 Pd. pr. Individ.
Af Cichorierodder ere indførte til

Konge
riget

1839
1840
1841

Pd.
640148
552969

877614

Hertug
tilsammen
dømmerne

Pd.
724350

Pd.
1,364498

l ,006571

1,559540
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Den indenlandske Avl af Cichorierodder er nu ikke længere
af den Vigtighed,

som

den forhen har været,

sikkert ikke over z Mill. Pd. Rodder aarligt.

og den leverer
Den

er

især

for saavidt af Betydning, som derved sysselsættes en Deel Ar
bejdere,

som

Aarsager ikke

paa Grund af Alder,
ere

flikkede til

Svagelighed

anstrængende

eller andre

Arbeide.

Befijæstigelse sinder ikke alene Sted ved Lugning,

Denne

Optagning,

og Rensning af Redderne, men ogsaa ved den senere Fabrika
ved Indpakning o. s. v.

tion,

Det er især i visse Egne af

Holsteen, navnlig ved Itzehoe, Glückstadt, Krempe, paa Grænd-

sen mellem Marsten og Geestlandet, at Culturen drives, og de
betydeligste Cichoriefabrikker findes

derfor

ogsaa i Hertugdøm

merne ; dog findes ogsaa lignende Anlæg t enkelte jydske Byer,

t Aarhuus,
vente,

Randers o. s. v.

Det er imidlertid heller ikke at

at denne Fabrikation vil blive af stor Betydenhed for

Landet, da Forbruget af Cichoriekaffe ikke er stort, og sandsyn-

lt'gvns ikke vilde blive meget ftørre, selv om Forbudet mod Ind
forsel af brændte Kaffesurrogater blev hævet.

Selv om Landet

med Fordeel kunde producere det kvantum fremmede Rodder,
som nu indfyres fra Udlandet, vilde dette dog ikke blive af stor
Vigtighed for Agerbruget.

Niis.
Til Fortoldning er indfort til:

Konge
riget

Rus t Skaller
1839 1
L
1 do. uden do.

2 Riis i Skaller
1840 1
k
3 do. uden do.
1841

i Riis i Skaller

4 do. uden do.

Hertug tilsammen
dømmerne

Pd.
48166
708659

Pd.
244971

Pd.
293137

621959

1,333618

117574

181976

299550

595342

829332

1,424674

2655

1,159173
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Dette giver for Kongeriget og Hertugdømmerne tilsammen
efter et Gjennemsm't af 2 Aar 1,675489 Pd. aarligt eller 25

Lod pr. Individ; for Hertugdommerne alene efter de samme 2
Aar 940619 Pd. aarligt eller circa 1 Pd. 5 Lod pr. Individ

og for Kongeriget alene efter et Gjennemsnit af 3 Aar 810553
Pd. eller circa 20 Lod pr. Individ.

betydelig.

Denne Consumtion

er

I den tydske Toloforening consumeres kun c. I Pd.

pr. Individ, i England I Pd. pr. Individ, i Frankrig omtrent

samme Qvantum og i Belgien efter et Gjennemsnit af 3 Aar

Pd. pr. Individ.

(1836—38) næsten

Det fremgaaer ligeledes af den ansorte Tabel, at de 2de
indenlandske Riismollers Virksomhed t de senere Aar ikke har
været

uf Betydenhed,

navnligt

paa Grund

as Concurrencen

med de lavt beskattede ostindiske Risengryn, hvortil for en Deel
vistnok Toldforholdene ogsaa have bidraget,

sætte Afgiften med

et næsten

forsaavidt de fast

forholvsviis ligesaa stort Belob

af Riis i Skaller, som af den afskallede.

Tobak.
Af denne Artikel er indfort til:

Kongeriget

Pd.
| Uforarbejdet Tobak.. 1,935925
, Oon J Røgtobak...................
100306
2*825
Snuustobak...............
Cigarer..............
2356:)
Uforarbejdet Tobak.. 1,865164
Røgtobak...................
116951
Snuustobak...............
4481
Cigarer.....................
22525
Uforarbejdet Tobak.. 2,352706
IO,, Røgtobak...................
101834
I Snuustobak...............
1468
1 Cigarer................
25731

Hertug
dømmer tilsammen
ne*)

Pd.
936978
71 g<)52
28208
12139
1,966696
572(57
3017
5527

Pd.
2,872903
820-A58
31033
35'708
3,831860
174918
7498
28052

Blandt de indførte Qvantiteter ere ogsaa de indbefattede, som ere
indførte fra Altona og Bandsbek.
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Efter et Gjennemsm't af 2 Aar er altsaa Consumtionen
af Tobak i Kongeriget og Hertugdommerne 3,900765 Pd.

aarligt eller 1,87 Pd. pr. Individ;

L Hertugdømmerne alene

er efter Gjennemsnit af de samme 2 Aar consumeret 1,864892
Pd. aarligt eller 2,31 Pd. pr. Individ og t Kongeriget alene

efter et Gjennemsnit af 3 Aar 2,217495 Pd. aarligt eller

1,72 Pd. pr. Individ.
bak pr. Individ;

I England consumeres c. 1 Pd. To

t Belgien 2,7 Pd. og r den preussiske Stat

c. 3 Pd. pr. Individ.

For dm hele tydste Toldforening kan

Forholdet ikke angives, da den indenlandste Production af To
bak giver et meget betydeligt Bidrag til Laudets Forsyning og

herover kjender jeg kun Angivelser for Preussens Vedkommende;
af fremmed Tobak er kun consumeret 0,60 Pd. pr. Individ.

Productioncn af Tobak i Danmark

er meget ubetydelig.

De indenlandste Fabrikkers Virksomhed vil tilstrækkeligt oversees
af de anforte Tabeller.
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5k Caxrkek.
Cn Udvidelse af det frie Handelsmarked er
en Betingelse for en rask Udvikling af Indu
strien i Danmark.

det foregaaende Capitel har jeg forsøgt kortelig at antyde
Industriens Tilstand i Danmark og dens Forhold til Forbruget af

Jndustrr'eproducter. Jeg har ikke kunnet folge den i dens Detail, da
dette vilde have ledet til en for stor, og her formeentlig uhensigts

mæssig, Vidtløftighed; jeg maatte indskrænke mig til at betragte
den i dens store Hovedtræk. Det vil af den givne Fremstilling være

indlysende, at den store Masse af Folket af de Gjenstande, som
den indenlandske Agerdyrkning leverer til egen Consumtion, be

holder en Qvotadeel, som, sammenlignet med den, som af de
samme Gjenstande forbruges af andre europæiske Nationer, der

leve omtrent under samme naturlige Forhold
endog er temmelig betydelig;

at Forbruget

som den danfle,

af saadarme uden-

landfle Raturfrembringelser, som aldeles ikke produceres af lig
nende Art t Indlandet (Sukker, Kaffe og andre Colonialvarer)
i det Hele er betydeligt;

at den indenlandske Industrie vel ikke

er uvigtig, og forarbeider ei alene en Deel af de raa Produc-

ter,

som Indlandet producerer,

Materr'alier,
ædle

det hele

men

at den

Oversiud

dog

men
er

ogsaa

tilforte fremmede

utilstrækkelig

af raa Producter,

til

at

for

som Landet har,
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saa at en stor Deel af disse som uforarbejdede Fabrr'kmaterialier udfores,

saaledes at Landet taber den Fordeel, som deres

Forarbejdning vilde yde, og som synes at burde tilhore Ind

landet; at dm indenlandske Industrie selv i de Retninger, hvori

den meest er begunstiget af de naturlige Forhold,
istand til at forsyne Landet med

sjeldent er

dets Behov af Manufactur-

varer og endnu i sjeldnere Tilfælde har et Overskud af disse
til Udførsel; og endeligt, at mange Jndustrregrene, for hvis Ud-

vikling ingen naturlige Hindringer synes at være tilstede, enten
slet ikke

findes

Landet behover

her

eller

en

betydelig Tilførsel af fremmede Jndustrie-

i

en saa ufuldkommen Tilstand,

at

producter.
Naar man med disse Resultater for Die tillige vil erkjende

Rigtigheden af hvad jeg ligeledes

i det Foregaaende har sogt

at godtgjore, nemlig at Danmark ingenlunde er blottet for na

turlige Betingelser for et udviklet Industrievæsen,

ja

endog i

denne Henseende t mange Retninger er særlig begunstiget,

da

maa man med Grund sysrge, hvorfor Forholdene da ere saa-

ledes som de vise sig? hvorfor de Bestræbelser at fremme In
dustrien,

som Regjeringen i over et Aarhundrede har lagt for

Dagen,

ikke have fort til et heldigere Resultat, hvorfor Dan

mark med naturlige Betingelser for en Industrie, som man ved

alle Slags Midler har sogt at fremme,

dog er vedbleven kun

at være en agerdyrkende Stat, der endnu er blottet for en til
strækkelig Vexelvnkm'ng mellem Agricultur og Industrie,

hvilken den materielle Udvikling

uden

ikke er bygget paa nogen fast

Basis og ikke kan stride rafl fremad, og uden hvilken den aan-

delige Cultur — Maalet for Statssamfundets Stræben — ikke
kan gaae sin Fuldendelse imode?

Disse

Phænomener synes

at soge deres

Forklaring

af

andre Aarsager end af dem, hvori man hidtil har sogt dem, om
man end maa indrømme, at de Midler, som Regjeringen tidli-
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gere har valgt, mere have hemmet end befordret Industriens Ud

vikling, og at denne, siden man er ophort med at anvende dem
i deres tidligere Udstrækning, har gjort storre Fremskridt end t

nogen foregaaende lige lang Periode.
ved

at

Jeg vil ikke her standse

hvilke Feil Regjeringen i sin Handels- og

undersøge,

Industripolitik har begaaet, og hvilken Indflydelse enhver

af

eller hvorledes Forholdene sandsynligviis

disse kan have havt,

nu vilde være,

dersom man i beteilig Tid havde grebet andre

Forholdsregler;

jeg

vil heller

betragte

Forholdene

saaledes,

som de nu ere, og fremhæve, hvad der efter min Anftuelse nu
under den Skikkelse, som Tingene i og udenfor Danmark have

antaget,
Udvikling,

ere Hovedhindringer for Industriens storre og rastere

og at antyde, hvorledes disse kunne fjernes.

Som

en saadan Hovedhindrrng betragter jeg det at være,
at det indenlandske Marked, paa hvilket Producen
ter og Consumenter ere stillede under ligeBilkaar,
er for lille.

Ligesom man maaflee ved forste Diekaft vil

ansee denne Paastand for urigtig,
ogsaa indvende,

saaledes

vil

man

at denne Hindring ikke kan hæves.

lade mig derfor noget nærmere at

maaskee
Man til

udvikle den fremsatte An

skuelse.
Det vilde være at gjentage, hvad der allerede ofte og paa

en langt fuldkomnere Maade,
er sagt af Andre,

og

end

jeg formaaer at gjore det,

at forsvare Anfluelser,

hvis Sandhed

allerede er saa almindelig bekjendt, at derom neppe mere yttres
Tvivl, om jeg vilde forsøge at udvikle Betydningen og Vigtig

heden af en Arbejdsdeling.

Enhver, der har sysselsat sig

med industriel Virksomhed eller har noget Kjendfiab dertil,

vil

indste den; og det er bekjendt nok, at en stor Deel af Fabrikvæsenets nærværende Fuldkommenhed og de oste utroligt billige

Priser, for hvilke Manufacturvarer kunne leveres, skyldes denne
Arbejdsdeling.

Af samme Betydning, som denne Arbejdsdeling
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er for den enkelte Fabrik med Hensyn til det Compler af enkelte

som udoves i den,

Operationer,
bringes istand,

heelt Lands

og hvorved dens Producter

af samme Betydning

samlede Fabrikvæsen.

er denne Deling for et

Man tænke sig en Fabrik

af hvilkensomhelst Art s. Ex. en Klædefabrik, indrettet paa den
fuldkomneste Maade, med de bedste Maskiner o. s. v., henstillet
i et Land, sorg var blottet for andre Fabrikker, men hvor iov-

rigt de naturlige Betingelser for en heldig Drift af Klædefabri-

kationen ere tilstede, og denne Fabrik maatte snart hensygne og

gaae tilgrunde, om dens Bestyrer end ved Anlæggelsen besad alle
de Kundskaber, den Dygtighed og de Capitaler, som udfordres
for at erholde et heldigt Resultat.

Dette viser sig som natur
Det ligger i den

ligt, naar man npiere betragter Forholdene.

menneskelige Natur,

at man ikke

enestaaende kan udvikle sig.

kraftigt. Enhver behover Meddelelse af Andres Tanker, Andres
Erfaringer og Samliv og Verelvirkning med Andre,

som have

samme Interesser, for et at blive staaende stille eller gaae til

bage.

Den isoleret staaende Bestyrer af den omhandlede Fabrik

vilde gjore dette, og han vilde ved Læsning,
til

anden

foretagne Reiser

og Besog

t

og ved fra Tid 1

lignende Fabrikker t

Udlandet kun t en meget ufuldstændig Grad kunne erstatte Savnet af Fabrikker,. som

Verelvirkning,

som

disses Bestyrere.

hans egen,

i hans Nærhed og af den

derved vilde .frembringes mellem ham og

Men endnu

langt føleligere vilde den om-

handlede Fabriks isolerede Stilling blive t andre Henseender;
det er en Sandhed, som vil erkjendes af Alle, som noget notere
have undersøgt den industrielle Virksomhed,

at ber- udfordres

særegne Egenskaber, en egen Aand, en egen Færdighed, Udhol

denhed og Utrættelighed hos den Classe,

som

skal

være vel

stikket til at forrette Fabrikarber'der, selv de simplere, hvortil ikke

udfordres særegne Kundskaber.

Disse Egenflaber findes sjeldent ■

hoS et Folk, hvor industriel Virksomhed er fremmed;

de frem-
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kaldes kun efterhaanden, ofte kun gjennem en lang Aarrække.
Men hos de Nationer, hvor de findes, ere de i Almindelighed
ikke egne sor de Arbejdere, som allerede have været sysselsatte
t Fabrikkerne; de have fra disse ligesom forplantet sig til den
hele Arbeidsclasse, og den Agerbruger, som i et saadant Land
tages fra sit Markarbejde ind i en Fabrik, vil i Reglen vise
sig langt dygtigere til at forrette de der forefaldende Operatio
ner, end Agerdyrkere t et for industriel Virksomhed i det Hele
blottet Land. Denne Mam el paa industriel Dygtighed hos de
Arbejdere, som ffutte anvendes i den her til Erempel valgte
Klædefabrik, vilde fremkalde betydelige Vanskeligheder. Hertil
kommer endnu, at ethvert Mastinerie, selv det fuldkomneste,
uden idelige Reparationer ikke kan holdes i.god Stand; men
hertil behoves Mechanikere, saavel Arbejdere i Jern, som t
Træ, Læder o. s. v. Disse finder Fabrikken intetsteds i sin
Nærhed. Er den ikke af en særdeles stor Udstrækning, lønner
det sig ikke for den at underholde saadanne til sit eget Brug
alene, og selv om den gjorde dette, vilde dog disse Arbejdere,
som vanstelr'gt kunne være forsynede med alle fornødne Redskaber og Apparater, og som ved den indskrænkede Virksomhed,
som vilde være dem aabnet, ikke kunne indsamle tilstrækkelige
Erfaringer og Dvelse, vansteligt kunne udfore de omhandlede
Arbejder forsvarligt. Og standse vi nu endeligt ved de Ope
rationer, som hore til Fuldførelsen af Fabrikatet selv, da maae
de alle være samlede og udfores i Fabrikken selv. Skal altsaa
Arbejdsdelingen t den finde Sted t den Grad, som en god og
billig Tilveiebringelse af Fabrikatet fordrer, da maa den have
en meget betydelig Udstrækning, for at hver Arbejder kan have
tilstrækkelig Sysselsættelse ved de enkelte Operationer, som kun
i en ringe Grad udfordres til Fabrikatets Fuldførelse.
Finder en stor og fuldstændig Fabrik, som den til Erempel
valgte, i en isoleret Stilling Vanskelighed ved at sremblomstre.
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en

langt hoiere

Grad sinde Sted med Hensyn til mindre Anlæg,

som ikke saa

da maae disse Vanskeligheder naturk'gvits

t

fuldstændigt, fom de storre, indenfor deres Fabrikmure kunne for

ene alt, hvad der horer til deres Industrie,

men

idelig

maa

soge Hjælp hoS andre Jndustriedrivende og kun t Samvr'rknmg
med

disse kunne iagttage den aldeles fornodne Arbejdsdeling.

Vi behove t denne Henseende ikke at soge Eremyler fra Udlan-

det,

men kunne tage dem fra vort eget Fædreland.

Enhver,

der er noget bckjendt med dettes Industrie, veed, hvilke Vanske-

ligheder de Industrielle dagligt mode, fordi de er ved Siden af
sig sinde Andre, som specielt sysselsætte sig med de for deres

Fabrikation fornodne Bioperationer, fordi de saaledes ikke med
Lethed,

billigt

af tilstrækkelig

og

selv de simplere,

Redskaber,

Godhed

kunne

erholde de

som de behove til deres Bedrift,

fordi de et i Nærheden finde Fabrikanter, som tilvirke de Halv-

som de

materialrer,

behove,

fordi de endelig et finde andre

Fabrikanter, som afkjobe dem og forarbejde de Biproducter, som

vindes ved deres Hovedproduction.

Ligesom

det

greens Fremskridt,

saaledes er en Betingelse for en Industrie-

at den ikke staacr isoleret, men finder en i

mange forskjellige Retninger uddannet Industrie, hvortil den kan
stotte sig,

saaledes er det li'gesaa nødvendigt,

at den

enkelte

Fabrik finder ved Siden af sig flere, som sysselsætte sig netop
med samme Industrie som den.

Forst derved

Verelvirkm'ng mellem Fabrikanter af samme Art
currence,

uden hvilken

opstaaer den
og

den Con

ingen ret kraftig Udvikling kan finde

Sted, forft derved dannes den Stamme af Arbejdere af en vr'S
Art, som besidde netop de Egenstaber, som den særegne Fabri

kation udfordrer, forst derved bliver det muligt for storre og i
enhver Henseende fortrinlige Fabrikker at fremkomme og bestaae,

naar de kunne stotte sig til en Række af mindre af samme Art,
og forst da bliver paa den anden Side disses Existents naturlig
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og fast begrundet, naar de atter ststte sig til de store og fuld

Især

komne.

er dette

et kunstigt Maskinerne.

behove

som

Tilfældet ved alle Fabrikanlæg,

Under den

stadige Udvikling,

hvori Industrien besinder sig, opfindes i enhver industriel Ret

ning ideligt nye Mastiner og nye Fremgangsmaader;

mellem

det meget Slette af denne Art, som fremkommer, findes naturlt'gvns ogsaa reelle Forbedringer, som den Fabrik, der vedvarende

vil hore til de fortrinligere, saa hurtigt som muligt maa tilegne

sig.

Bliver den imidlertid nødsaget til ved enhver Anskaffelse

af nye Maskiner at hensætte de

ældre

som aldeles ubrugelige

og værdiløse, tabes derved en betydelig Capital.

Findes der

imod ved Siden af den store og fortrinlige Fabrik en Række af

andre

af samme Art af en gradvns nedadskridende Udvikling,

da ville de Maskiner,

som maae

gaae ud af den fortrinligere

Fabriks Værksteder for at vige Pladsen for nye, finde Kjobere

t de mindre Fabrikanter,

som

paa

denne Maade atter finde

Lejlighed til at fornye deres eget Maskinerne og for billig Priis
erholde Apparater, som endnu ere særdeles vel stiklede for den

simplere Fabrikation af den omhandlede Art, hvormed de sysselscette sig.

Ligesom disse mindre Fabrikanlæg derved forbedres,

saaledes

vore de

fremad.

Iblandt de Arbejdere,

storre Anlægs Kræfter til ogsaa at sinde

som dannes

i de mindre og

ufuldkomnere Fabrikker, finde de storre en Stamme, hvorfra de
kunne forsyne sig med de bedste og dueligste Arbejdere, og disse

gaae, efter at være videre uddannede
atter

tilbage, etablere

som

i

det store Anlæg,

selvstændige Fabrikantere

ofte

mindre

Anlæg og udbrede altsaa i disse de Kundskaber og Erfaringer,
som de have indsamlet.

En stor Fordeel, som fremkommer ved

en saadan Concentration af Fabrikker af samme Art,

er det

desuden, at mange af dem kunne sysselsætte sig udelukkende med

enkelte af de Operationer, hvorved Fabrikatet fuldføres og der
ved erholde en stor Duelighed heri, saa at disse Manipulationer
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kunne blive særdeles godt udforte selv uden at være samlede i storre
Anlæg; saaledes, for at blive ved det valgte Exempel, vil hvor
flere Klædefabrikker ere ro n centrer eb e, i Reglen opstaae nogle
Anlæg, som blot sysselsætte sig med Spinding, andre, font blot
væve, andre, som farve, andre, som valke og atter andre, som
appretere o. s. v.
For Rigtigheden af det her Anforte kan sindes Erempler
i Indlandet selv, og det er kun fornødent t denne Henseende at
henvise til hvad der t et foregaaende Capr'tel er anfort om
Klædefabrikkerne L den danfle Stat. Overalt i Udlandet gjentages det samme Phænonem; hvor en Industrigreen ret er
udviklet og dreven til Fuldkommenhed, der seer man ikke et en
kelt isoleret Anlæg af den omhandlede Art, men en Samling
af Fabrikker t Nærheden af hinanden, som række hinanden Haan
den. Saaledes seer manDstpreussens Klædefabrikation at være
concentreret i Luckenwalde, VestpreussenS og Belgiens i det lille
District, hvis industrielle Hovedpunkter ere Aachen, Verviers,
Lennep, Euyen; Frankrigs Klædefabrikker t Sedan og Louviers,
Silkefabrilkerne i Lyon og St. Etienne, Kattuntrykkerierne i
Mühlhausen o. s. v.; paa alle disse erempelvils nævnte Steder,
og paa mange flere, findes ved Siden af en Mængde mindre
betydelige Fabrikker mange storre af samme Art, og endsijondt
de forøge Concurrencen og i visse Henseender synes at arbejde
til hinandens Undergang, bestaae de dog netop ved deres gjensidr'ge Verelvirknr'ng.
Ligesom altsaa Arbeidsdelmgen er vigtig i den enkelte Fabrik og Betingelsen for en fortrinlig god og billig Udførelse af
de enkelte Operationer, saaledes maa en Arbeidsfordeling i det
Storre ogsaa finde Sted mellem de forfljellige Fabrikanlæg,
der sysselsætte sig med samme eller bcsiægtede Jndustriegrene,
og uden dette kunne de ikke bestaae t den stedse stigende Con
currence.
Danmarks industrielle Forhold.

13
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En

saadan Arbejdsdeling,

som jeg har forsøgt at vise

Nødvendigheden af, udfordrer altsaa Tilstedeværelsen af mange
og store Fabrikanlæg

af en

vis Art.

Disse ville imidlertid

atter paa den anden Side bevirke en stor Production, og denne
udkræver et stort Marked til Afsætning af sine Producter. Det

kunde synes, at dette aldrig vilde kunne mangle, naar Fabrikatet
er af tilstrækkelig Godhed og Priisbillighed;

thi

ogsaa vet er

en af den politiske Oeconomies Grundsætninger, som vanskeligt

kan rokkes, at Productionen L sine store og almindelige Hoved
træk ikke kan overstige Efterspørgslen
*).

Men det er ikke til-

strækkeligt for at sikkre de store Fabrikker en Existents, at Ver

densmarkedet staaer den

aabent;

thi dette

er

ikke frit.

Mangfoldige større og mindre Indskrænkninger hemme den frie

Afsætning,

og om end en Jndustriegreen er saaledes uddannet,

at dens Producter, selv efter at have erlagt en Indførselstold,
paa fremmede Markeder med Fordeel kunne

sælges til Priser,

hvortil de kunne finde Kjobere, saa bliver dog i Reglen Afsæt

ningen paa det indenlandske Marked den sikkre Basis, hvorpaa

de skulle bygge deres Existents.

Det er nemlig en af de far

lige Sider ved den industrielle Virksomhed,
for mange

og

store Omverlinger.

at den

er udsat

I ethvert Land mdtrædc

saadanne, som periodifl kunne lamme eller befordre Fabrikantens

Virksomhed, alt eftersom de ere ugunstige eller gunstige.

Men

det er naturligt, at disse Omverlinger tiltage i Tal og Betyd-

nmg, naar Fabrikanterne et alene ere udsatte for dem,

som

Lovgivning og Conjuncturer kunne fremkalde paa det indenlandske

Marked,

men naar

ogsaa

fremmedes ugunstige Forhold have

Indflydelse paa dette.
Det er en theoretist Sandhed, som kan ansees sor tr'lstræk-

*) Cfr. blandt andet en ypperlig Uovikling af denne Sandhed i
Rossi: cours d’économie politique, tome II. p. 20N.
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keligt bevir'st,

og hvis Rigtighed vist Ingen nægter, naar den

fremsættes t dens Almindelighed, om den end oste moder Mod
sigelse,

en

hvor der

fuldkommen

er Tale om dens Anvendelse i Praxis,

at

af Varer

og

Frihed

og

for Handel

Bytte

Producter er det naturlige Forhold, og det, hvorunder enhver
Udvikling vilde flee i den naturligste og fordeelagtigste Retnings

Jo mindre Enhver er indflrænket i Anvendelsen af de Midler,'
som han anseer for bedst Mede til at befordre hans Velfærd,

jo storre Antallet er paa dem,

med hvem han kan sætte sig i

Forbindelse, jo storre det Rum er, hvorpaa han frit og uhindret
kan udfolde sin Virksomhed, jo

lettere

vil det være ham med

Nytte at anvende de Midler, de Evner og Kundflaber, han be
sidder og de Naturkræfter, hvorover han kan byde, til Forøgelse

af sin materielle og aandelige Velfærd.
sig med Individet,

Som det her forholder
. Forst naar

saaledes med hele Nationer.

alle Skranker for den frie Samfærdsel ere bortryddede,

og en

fri Meddelelse af hvad Enhver frembringer bedst og for bedst
Kjob kan finde Sted, ville de naturlige Forhold vorde oprettede

og

den lykkeligste Udvikling

kunne

finde Sted.

Men denne

Tilstand, som man ikke kan vente at see tilvejebragt i lang Tid,

0g som kun bedre Kundflaber om Natronernes sande Interesser,
Udvikling af Industrie og Handel og uddannede Commum'cations-

anstalter, der mægtigt bidrage til at bringe Nationerne nærmere

til hinanden, kunne bidrage til at fremkalde, vil man kun efterhaanden
kunne arbeide sig hen imod ved at udvide de enkelte Nationers frie
Handelsmarkeder og nedbryde de Skranker, som afspærre dem.

Er en saadan Frihed det Naturlige, saa vil det vel heller ikke

findes paafaldende,
stoller sig

at

en Industrie,

som

ikke

i Hovedsagen

til disse naturlige Forhold eller Afsætning paa et

srit Marked,

maa

være bygget paa en usikker Basis.

bchover for tydeligere at indste dette,

Man

kun noget notere at be

tragte Industrien i nogle af de Lande, hvor den er meest ud-
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viklet f. Ex. i England,

Belgien og Frankrig.

Kun i ganfle

enkelte Retninger har den naaet en saadan Udvikling, at Afsæt

ningen af dens Producter til Udlandet overskrider Forbruget i
Indlandet; men Erfaringen lærer ogsaa tilstrækkeligt, hvor usik
ker og farlig Industrien er for det Land,

hvor den har naaet

en saadan Udvikling, som saa at sige har oversiredet dm natur
lige Grændse.

Hvilke Omvexlmger har ikke de engelsie Bom-

uldsspr'nderier været underkastede,

og

hvor forstyrrende

gribe

disse ikke ind t Landets indre Forhold? trues ikke Belgien, hvor
Industrien dog har naaet en saa hoi Fuldkommenhed, og hvor

saa heltemodige og store Anstrængelser ere gjorte for at oplive
den,

med

at knuses under Vægten af sme egne Varer, fordi

Produktionen har naaet

en

saadan Udvidelse,

at Overskudet

af Varer, som haves til Afsætning i Udlandet, staacr t et una
turligt Forhold

almindeligt,

til Forbruget t Indlandet?

Det

erkjendes

at der maa flaffes et storre indenlandsk Marked,

og at uden dettes Tilstedeværelse vil selv den uddannede belgiske
Industrie,

som ellers

Artikler optræder som

paa

fremmede Markeder i saa mange

en heldig Concurrent mod andre af de

meest industrielle Lande, ikke kunne bestaae.

En blomstrende Industrie,

billige Varer,

som skal kunne levere gode og

forudsætter altsaa

en Arbejdsdeling;

denne er

atter betinget af Tilstedeværelsen af en Mængde eensartede og

beslægtede Fabrikanlæg i Nærheden af hinanden; disse ville atter
bevirke en stor Production af samme Slags Varer,

fordre for at finde en

og

disse

nogenlunde stadig og sikker Afsætning et

stort t'ndenkandsi Marked eller, hvad der i denne Henseende her

med er eensbetydende, et stort Marked, paa hvilket Producenter

og Consumenter ere underkastede t det Hele de samme Vilkaar

og befinde sig i samme Forhold til Udlandet.
des ved den Slutning,

Vi staae saale-

som jeg ovenfor har stillet t Spidsen

for denne Udvikling, at en udviklet Industrie under de ncervæ-
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rende Forhold t Europa
landft Marked.

ikke

kan

opstaae uden et stort inden-

Man vil ikke her kunne med Grund anfore de

Indvendinger, som kunne hentes fra Industriens Udvikling i Old-

tiden og i Middelalderen t flere italienske frie Steder, i Hanse-

stæderne,

t Belgien,

Handelen var fri,

Schwerts o. s. v., hvis Gebeet,

kun var indstrænket;

som

særegne Forhold,

ikke mere sinde

hvor

thi her gjorde ganske

Sted,

sig

gjeldende.

hvor en bor

Dengang vare hine Pladser de eneste Fristeder,

gerlig Virksomhed med nogenlunde Sikkerhed kunde udvikle sig,
medens hele Europa maatte lade sig forsyne derfra med Jndu-

stn'eproducter, hvis Tilvirkning andetsteds
Uroligheder

forhindrede.

ogsaa Belgien

sin

Saadanne

de

industrielle Udvikling,

og

og

indre

særegne

Forhold

ydre

stylder

hvor Industrien,

engang er bleven saa gammel, som i Belgien, hvor den saaledes er sammenvoxen med

den hele Folkecharacter

og sociale

Udvikling, hvor saa lang Erfaring, saa mange derved erhvervede
Kundskaber og saa betydelige deri indviklede Capiraler understøtte

den, der vil den vel en Tid kunne holde sig, om end Markedet
vedbliver at være indstrænket paa samme Tid, som det øvrige Eu

ropa mere og mere, om end langtsomt, nærmer sig til den na
turlige Tilstand,

og som en Folge heraf Mangelen af et stort

indenlandsk Marked bliver føleligere og føleligere; hvilken Mangel

dog ogsaa, som jeg ovenfor har antydet, i hor Grad viser sig
i Belgien.

Men anderledes

blive Forholdene,

naar der ikke

længere er Tale om en saadan gammel grundfæstet Industrie,
men om en nye, fom forst flal uddanne sig under de nærvæ-

rende Forhold.

Dersom man

maatte ville indrømme Rigtigheden

foregaaende Sætninger, da

tor

af de

jeg gaae et Skridt videre og

vove en Slutning, som jeg vel foler vil kunne mode Modsigelse,
men om hvis Rigtighed jeg dog holder mig overbeviist.

er nemlig ikke tilstrækkeligt for en Industrie,

at

den

Det

har

et
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stort Marked,

til

ved Toldpaalæg

hvilket Adgangen ikke

og

er den besværliggjort

andre Indskrænkninger;

den

maa

ogsaa

være nogenlunde sikkret for en truende fremmed Concurrence

paa dette Marked selv.

Dette kan flee paa en dobbelt Maade,

nentlig enten derved, at den mdenlandfle Industrie ved sin egen
Overlegenhed holder fremmede Varer borte fra Indlandet, eller

som dog ikke bor overskride en

at dette bevirkes ved Paalæg,
vis Grændse.

Enhver vil vist erkjcnde, at det er ønskeligt, at

den mdenlandfle Industrie er saaledes udviklet, at den blot paa
Grund af sen Overlegenhed udelukker den fremmede Concurrence,

eller at den i det Mindste blot har naaet et saadant Punct,
at den med Held

Markeder.

kan

concurrere med den fremmede paa frie

Er dette Tilfældet,

ligger det i Sagens Natur,

at de forskellige Landes Industrie under en frie Concurrence
gjensidrgt ville indskrænke hinanden,
lige Fordele om Afsætningen.

selv

om de kjæmpe med

I en saadan Kamp vil Seieren

snart være paa den ene Side og snart paa den anden, og det
vil ofte afhænge af tilfældige Omstændigheder,

hvo

der

stal

erholde den. Der gives nemlig faa Jndustriegrene, hvori ikkenæsten

ethvert Anlæg giver sine Producter et ejendommeligt Præg, en
ejendommelig Beskaffenhed,

der under ellers lige Godhed gjore

dem mere eller mindre sogte efter Kundernes forstjellige Trang.

Saaledes er Forholdet med de Landes Industrie, som er meget

udviklet.

Man feer saaledes visse Arter af tpdffe uldne Varer

finde Afsætning selv paa engelfie Markeder, medmö engelske Varer
af beflægtet Art gaae til Tydflland;

medens dette Land henter

en stor Deel af sine Silkevarer fra Frankrig,

Varer

af samme Stof til

hunt

Land;

forer det andre

de tydfle Strompe-

varcr concurrere ikke alene med Held med de engelste paa ame-

rikansie og andre Markeder, men sinde endog Afsætning paa de
engelfle, uagtet den engelfle Strompefabrikation er meget uddannet og sender Varer til Tydsilaud.

Hvor Industrien saale-
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des er uddannet som i England, er denne Concurrence ikke farlig

for den indenlandfle Industrie,
fornyet Anstræugelse

og

den

anspores

kun

derved

til

til stedse at skrivere videre og videre

fremad, den trues ikke med nogen reel Fare og behover ikke at

sikkres

den

indenlandfle Afsætning ved Paalæg eller Tvangs

midler; Frihed t enhver Henseende maa være den ønskelig, for
at ogsaa de fremmede Markeder,

sig for den.

saavidt muligt, kunne aabne

Ei ganste saaledes ere Forholdene der, hvor In

dustrien endnu er t sin Barndom, hvor den forst stal uddannes

til at vinde nogen ret Betydning, hvor en fremmed Industrie
næsten ganste har bemægtiget sig det indenlandste Marked.

Der

vil det næsten være umuligt for den Kunftflid, som sial uddanne
srg, at rive Afsætningen fra dem, som allerede ere i Besiddelse

uden en Hjelp fra Regjeringens Side ved Paalæg yaa

deraf,

hine fremmede Varer.

Enhver rast Udvidelse af de industrielle

Foretagender, uden hvilken de, som ovenfor udviklet, vanskeligt
kunne lykkes, vil forhindres ved de gamle Forbindelser mellem

de fremmede Producenter og de indenlandste Consumenter,

der

saare vanskeligt afbrydes; og udvideö den indenlandste Produc
tion, medens disse Forbindelser endnu bestaae, da blivdr Mar-

kedet overfyldt af Varer; der opstaaer en Nedsættelse i Priserne,

som lettere bliver fordærvelig for de nyere Anlæg end for de
ældre, hvis Existents allerede er begrundet og som have for
skaffet sig forskjellige Assætnmgskilder.

Paa de store industrielle Landes Handelsmarkeder vise sig
fra Tid til anden Phænomener,

som under visse Omstændig

heder kunne blive hoist fordærvelige for en Industrie, som forst
skal danne sig t andre Lande.

væsen

Saaledes ere det brittrfke Penge

og de engelste Kornlove forbundne med ofte tilbageven

dende betydelige Omverlmger.

Tilforflen af Kornvarer bliver

t enkelte Aar saa stor, at der udfordres store contante Penge
summer

for

at k'qvt'dere de

derved opstaaede Fordringer og
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Efterspørgslen ester Cvntanter maa stige paa det engelske Mar
ked, hvorved Salg af store brittifle Varebeholdninger oste bliver
nødvendig, om den end fleer til lave Priser. Ikke alene de
anforte men mange andre Omstændigheder gjere ofte et Salg
til enhver Prn's fornødent for mange store Fabrikanter; og
man soger da under Pengeforlegenhed oste fortrmsvus Salg
til Udlandet, fordi den drawback, som betales ved Udførsel
af mange Artikler, strap staffer rede Penge. Naar mange Fa
brikanter paa Continentet i saadanne Phænomener ofte have
villet see et forsætligt Salg med Tab alene i den Hensigt at
odelægge dem, da have de vistnok som oftest taget Feil, men
de siadelige Folger, som saadanne Phænomener maae have
andetsteds paa en endnu et ganske grundfæstet Industrie, ere
tydelige, og Virkningen bliver den samme, hvilken end Aarsagen'maa have været. Mod denne Virknings fladelige Folger
cr det, at den indenlandske Industrie maa slkkres, dersom den
flal kunne hæve sig til nogen Betydenhed.

Selv de varmeste Forsvarere af Hand els frihed en, ansee
dog Opkrævningen af visse Toldpaalæg for forenelig dermed;
thi rugen Afgift kan tænkes, hvoraf man ikke siulde kunne paavise en eller anden fiadelig Virkning; det gjelder om Told som

om alle andre Afgifter, og Staterne kunne for at vedligeholde
deres Existents ikke undvære de af Afgifter flydende Indtægter.
Naar man imidlertid betragter Forholdene saaledes, som de
r'gjennem de foregaaende Tider have uddannet sig, da overbe
viser man sig let om, at den naturlige Frihed for Handel og
Vandel, som Vidensiaben forsvarer som det Rette i Ideen, og

som det, hvorunder alt vilde udvikle sig paa den naturligste
Maade, er i saa mangfoldige Henseender forstyrret, at den
Stat, som for stg alene vilde soge at gjennemfore den,
vilde odelægge sig selv.
Jeg har allerede i det Fore
gaaende sogt at vise, hvorledes, de Stater, som ikke selv
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producere

kunne

Behov

deres

af

Agerdyrkm'ngsproducter,

stode de fremmede Landes Overskud af disse tilbage,

eller be

Den

lægge t det Mindste deres Indførsel med hole Afgifter.

agerdyrkende Stat,

som saaledes seer sig hemmet i fut Udvik

ling og oversvømmet af sit eget Overstud af raa Producter,

besinder sig allerede forstyrret i sin naturlige Udvikling, og den
vilde endnu mere hemme denne, om den aabneve sine Markeder
for en fri Indgang af Industrivarer netop fra de Lande, som
have tilbagestodt de raa Producter af Agerdyrkningen.

I et foregaaende Capitel er det forssgt at paavise, at en
indenlandfl Industrie er notwendig

for at Agerdyrkningen stal

kunne udvikle sig til et nogenlunde anseeligt Standpunct, og for
at Folkets

hele

materielle og aandelige Cultur skal skride rask

og sikkert fremad.

Er dette faa, da ligger det i Sagens Natur,

at man ikke bor siye den mulige Opoffrelse,
forbunden med til en Tid
Industrie,

som kunde være

og til en vis Grad at beskytte en

som er naturlig

for Landet og som uden dette ikke

kan overvinde de Vanskeligheder, som enhver Begyndelsesperiode
medfører.

„Der er ingen Familiefader, siger en af Handelsfrihedens
nyeste og talentfuldeste Forsvarere*), som ikke veed, at der ere

Omstændigheder, hvor cn oieblikkelig Opoffrelse kan medfore en
Fordeel, som langt opvejer Tabet.

fældet med Nationerne.

om,

at

Det samme kan være Til

Har en vris Regjering overtydet

sig

en stor fremmed Industrie med Fordeel maa kunne

drives i Indlandet,

men tillige betænker,

at enhver stor Be

gyndelse er usikker og medfører særegne Vanskeligheder;

udfordrer store Udlæg,

at den

som Capitalisterne frygte for at gjore

uden nogenlunde sikker Udsigt til at erholde et heldigt Udfald;
og at de forste Producter t ethvert Tilfælde

vanskeligt kunne

6) Rossi: cours d’économie politique, t. II. p. 297.
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udholde Concurrencen med dem, som en grundfæstet fremmed
Industrie kunne levere; da handler den vistnok rigtigt i for en
Tid at beskatte Consumenterne til Fordeel for den nye Jndustrie ved at underkaste de fremmede Producter Paalæg". Men
disse bor ikke, i det Mindste ikke uden t en kort Tid, overskride
en vis middelmaadr'g Horde. Er det ikke lykkedes den indenlandfle
Industrie i denne Tid, hvis Længde maa rette sig efter de concrete
Forhold, at udvikle sig saaledes, at den er tilstrækkeligt beflyttet
ved et Paalæg, som sikkrer det indenlandske Marked mod de for
dærvelige Virkninger af de ovenfor omtalte Criser, som fra
Tid til anden vise sig t de store industrielle Lande, da bor
denne Beskyttelse ophore, idet derved Beviset er fort for, at
Industrien ikke passede sig for Landets naturlige Forhold eller
t al Fald, at dette ikke var modent til den.
Der ere ogsaa Nationer, som i industriel Henseende ere
henfaldne til en vis Sløvhed — den danske kunde maaskee
regnes hertil. Disse behove at vækkes, deres Opmærksomhed
at henledes paa de fordeelagtige industrielle Retninger, og
dette kan ofte bedst skee ved en Tid lang at yde Industrien
en overordentlig Beflyttelse. Jeg forbr'gaaer her de Grunde,
som kunne hentes fra politiske Hensyn, som ofte kunne fordre
at gjore en Stat, i det Mindste i visse Retninger, uafhængig
af Udlandets Industrie (Fabrikation af Krigsfornodercheder).
Man kan saaledes — selv afseet fra alle bestaaende In
teresser, som kunne være indviklede i Vedligeholdelsen af et
igjennem en lang Aarrcekke fulgt System — ikke benægte
Nødvendigheden og Rigtigheden af et Handels- og Industriesystem, fom ikke taber ven indre Industries Beflyttelse af
Syne, om man end ingenlunde kan anbefale et saadant, som
bevirker en voldsom Afbrydelse af Handelsforbindelserne med
andre Lande. Den hole Told skal kun tjene til at vække den indre
Industrie og til at hjælpe den over de med enhver stor Be-

1
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g;ndelse forbundne Vanskeligheder, samt til at oprette Ligevægten

mellem den indenlandske og ndenlandsie Industrie ved at sætte
den mdenlandfle Fabrikant istand til, naar han er udrustet med
fornødne Kundskaber og Capitaler og begunstiget af de natur

lige Forhold,

med Udsigt til et heldigt Udfald at kjæmpe mod

den fremmede Concurrence.

Et til en saadan Grad indskrænket System maa jeg ansee

for nødvendigt under den Skikkelse,

som

de europæisie indu

strielle og commercielle Forhold have antaget.
skabens Sandhed,

Men da Viden

at Frihed er det naturligste, staaer urokket,

saa maa Indskrænkningerne, for at de ikke skulle blive utaalelige og skadelige, være forbundne mcd Frihed, eller med andre
Ord, saaledcs som jeg ovenfor har antydet, Indskrænkningerne

maae

kun

sinde Sted

Jo storre dette er,

jo

paa

et stort frit indenlandfl Marked.

mere ville de physiske

Forhold paa selve dette være forskjellige,

og

og

industrielle

jo mere vil det

nærme sig til det store almindelige europæifle Marked.

Er det

mdenlandfle Marked stort, da blive Forholdene saa forfijellr'ge,

den indre Concurrence saa stor, og Udviklingen i de forskjellige

Retninger saa mangfoldig, at Intet er at frygte af Jndflrænkm'nger mod Udlandet,

som et overskride en vis Grændse,

og

næsten alle Frihedens herlige Folger kunne vise sig under disse*).
Det vil i næste Capitel blive vrist, hvilken forskjellig Ind

flydelse Toldpaalæg have paa et stort og lille Laud mcd Hensyn
til Consumenternes Bestatning.
Jeg tor saaledes maaskee her gjentage de fremsatte Sæt-

*) Ieg kan

dog iffe undlade at nævne et Værk,

som omhandler de

Ejenstande, der ere omtalte i dette Capitel, og som i de sidste Aar
har vakt megen Opmærksomhed i Tydskland, nemlig: Das nationale

System der politischen Oeconomie von Dr. F. List.

Blandt de

mange falske Sætninger, som Forfatteren opstiller, findes dog ogsaa

mange Sandheder i dette Arbeide.
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runger:

For at Industrien, under de nærværende Forhold og

under Concurrencen med den t andre Lande vidt uddannede
industrielle Virksomhed, sial kunne udvikle sig kraftigt t en europceifi Stat, hvori den hidtil kun har indtaget et underordnet
Standpunct, da bor den fornemmeligt stotte sig til Afsætningen

paa det indenlandske Marked, dette boc have en vis Udftrækning,

og bor til en vis Grad fikkreö mod den skadelige Virk

ning af en frie Concurrence med en fremmed Industrie.
Denne Sandhed synes at vinde mere og mere Anerkjendelse

i Europa.

Den har nedbrudt Toldlmierne mellem de 3 brittifle

Niger og mellem de mange mindre Stater, som nu danne den

tydfle Toldforem'ng, hvor de gavnlige Virkninger, som deraf
Me, dagligt vise sig;

den har bevirket de ideligt paanye op-

tagne Forhandlinger om en Handelsforening mellem Belgien og
Frankrig, hvilke maae tilsidst lede til et heldigt Resultat
*).

*) L’union commerciale entre la France & la Belgique, Revue des
deux monies, Novembre 1842. Les negociations commerciales
entre la France & la Belgique, Journal des économistes, Janvier
1842. De l’association douaniére entre la France & la Belgique
par Nourais ctc.
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senere

Jndvaanere,

Forbindelsen.
ning 1818

have

Luxemburg

og

Brunsvig tiltraadt

Ester at Preussen havde ordnet sin Toldlovgiv-

og

enclaverede

afsluttet Tractater med forstjellrge

indgik det 1828 en Forening med Storhertugdømmet

Stater,

Hessen, hvilken grundede sig paa de samme Principer, som nu

ligge til Grund for den store tydste Toldforem'ng,

nemlig en

Ophævelse af Toldgrændsen mellem vedkommende Lande og en

Deling af Indtægterne efter Folkemængden.
allerede i Aaret 1830
med Hannover,

denne

og

havde

sluttet

en

Hessen-Cassel, som
lignende

Forbindelse

Oldenborg og Brunsvig, traadte 1831 ud af

sluttede

Wnrtembcrg, som

sig til det preussiske Forbund.

Baiern og

1828 havde fluttet den saakaldte sydtydfte

Handelsforem'ng med en langt lavere Tarif end den preussiske,
traadte nu i Underhandlinger med Preussen,
Afslutning

af Tractaten

hvilke

af 22 Marts 1833,

Lande forenedcs med det yreussiste Forbund.

ledede til

hvorved

hine

I samme Manned

og Aar sluttedes Forening med Sachsen, hvilken t samme Aar

de til den saakaldte middeltydske

eller

thiiringske Forening ho-

rende Lande, Sachsen-Weimar, Sachsen-Memungen rc. tr'ltraadte,

ligesom

i

1835 Storhertugdømmet Baden

og

Nassau og i 1837 den frie Stad Frankfurt;

Hertugdømmet

i 1841 er For

eningen sluttet med Brunsvig og i 1842 med Luremborg.
Grudprincipet for denne Forening

er Frihed for Sam

færdsel mellem de enkelte Stater, Antagelsen af en fælleds Told

lovgivning og Tarif, Deling af de rene Indtægter efter Folkemængden.

Derved udelukkes imidlertid ikke de Modificatwner,

som enkelte Staters ejendommelige Lovgivning og locale Forhold kunne gjore nødvendige, naar disse ikke flade det alminde

lige Princip.

Skjondt Foreningen har udtalt det som Grund

sætning ogsaa at stræbe ester en lige Beflatning af indre Con-

sumtionsgjcnstande,

saa

har man dog ikke kunnet forenes om

endnu at udfore dette i Praxis r hele Foreningen,

men

har

207
maattet indskrænke srg til foreløbigt kun at aftale visse almin

som

delige Principer,
),
*
Stater

flulle folges

i denne Henseende i alle

og at afflutte Specialforeninger, begrundede paa en

lige Beskatning

Sachsen

(Preussen,

Forening horende Lande).

og de til den thürr'ngsie

De indre

Consumtionsgjenstande,

som ere beskattede i en Stat og ikke r en anden, eller hoiere t
den ene end i den anden,

betale

en Afgift,

ved Overgangen

som udjevner denne Forstjel.

Forandringer

finde

kunne kun

i Toldlovgivningen

Sted

efter Overeenskomst mellem alle Stater, i hvilken Henseende i
det Mindste hvert 3die Aar,

og

forresten

saa ofte fornødent,

sinde Sammenkomster Sted mellem Befuldmægtigede fra de for-

Fuldbyrdelsen af den fælleds Toldlovgivm'ng

stjellige Stater.

er overdraget hver Stat

for dens eget Gebeet;

enhver Stat

udnævner derfor selv sine egne Embedsmand, men har Ret til

at sende Befuldmægtigede til de andre for at gjore sig bekjendt
med alt, hvad der foregaaer, vedkommende Toldadministrationen,

ligesom de kunne sende Controlleurer til de forskjellige Grændse-

toldsteder i de andre Lande for at paasee, at den ester fælleds

Overeenskomst bestemte Fremgangsmaade iagttages.

Desuden

besorger en stedsevarende Commission af Deputerede

fra

skjellige Stater Opgjorelsen
Fordelingen

af Indtægten til de

Qvotadeel,

som

undtages kun,
Consumtr'on,
nogle

paa

for-

af det almindelige Regnskab
forstjellige

Lande med

og
den

tilkommer ethvert.

Fra den fælleds Deling

foruden de Afgifter,

som hvile paa den indre

og de ovenfor omtalte Overgangsafgifter,
enkelte

Steder bestaaende

Chaussee-, Bro-, Havne-,

Transitafgifter,

Slusepenge o.s.0.
)
**

*) Cfr. Tractaten 8 Mai 1841 mellem de forenede Stater.

samt
tillige

Dog maa

Central-

blatt für Abgaben rc. Gesetzgebung in Preussen 1841 S, 189.
**) Cfr. iøvrigt herom Troctaten 8 Mai 1811 I. c.
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15

p C t.* );

i

P ra x is ,

e ste r V æ g t,

209
og de oprindeligt ansatte Afgifter, der ere beregnede efter Pri
ser paa Manufacturfrembringelser, som nu for største Delen ikke
ere blevne staaende,

mere betales,

efterat Varerne ere sunkne

i Prir's, og saaledes nu udgjore en langt hoiere Procentstorrelse

end forhen,

ogsaa

deels

fordi adskillige Jndustriegrene,

som

gjennem en lang Aarrække havde nydt stor Beflyttelse ved Told-

paalæg,

ikke

kunde

disse som Betingelse for deres

undvære

Exiftents og det fandtes betænkeligt

at

udsætte de

betydelige

Capr'taler, som i Tillid til de hole Toldsatser vare indviklede L
saadanne Jndustriegrene for at tabes,
deels

hidrører

særdeles

den

hore

naar Tolden nedsattes;

Beskatning

af

enkelte

Artikler, hvilken endog gaaer til 100 pCt. og derover, fra det

Generalisationsprincip, som er gjennemfort i Foreningens Tarif.
Det er unægteligt,

at dette har mange og store Fordele,

det

letter overordentligt Afgiftsberegningen og frembringer en Sik
kerhed i denne,

t hoi Grad er saavel i Idernes som t

som

Fistus's Interesse, og dette System bliver mere og mere nød
vendigt, jo mere Industrien udvikler sig, jo mere de Fabrikata,

variere i Tal

som den leverer,

Omvexlinger de ere underkastede.

og Natur,

og jo

hyppigere

Enhver Tarif, som ved Spe

cialitet soger at gradere Afgifterne efter Værdien, bliver over
ordentligt hurtigt utilstrækkelig,

fatte den saaledes,

om det end var muligt at af

at den i det Vieblik,

den emanerer,

var

fuldkommen tilfredsstillende; tyl de ældre Artikler forandre ide

ligt Navn og nye opstaae,

Tvivl om,

til hvilke

og derved fremkomme en Mængde

af de

ældre specielle Positioner de nye

Varer maae være at henfore, hvilke i de enkelte Tilfælde- vanskeligt kunne loses paa en for alle Parter tilfredsstillende Maade.

Men fljondt en Generalisation, som den i Foreningens Tarif,

har de anførte Fordele,
tilstrækkelige
andet,

saa

til

at

der

iovrigt

efter mm Formening ere

give dette System Fortrin fremfor ethvert

fremkommer dog derved en Ulighed i Beskatningen

Danmarks industrielle Forhold.
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af de enkelte Artikler, som henfsreS til hver Position,

der ikke

er onsieligt, og som naaer en betydelig Horde; saaledes varierer

Tolden

paa Bomuldsvarcr fra

3£ pCt. til 120 pCt.

Den

vigtigste Indtægtskilde soger Toldforenmgen i Beflatningen af

saadanne fremmede Eonsumtionsgjenstande, hvoraf lignende enten
slet ikke eller i meget ringe Mængde produceres t Indlandet,

som Sukker, Rus, Kaffe, Thee o. s. v.

Saaledes indbragte

de Gjenstande, som hore til den sidste Classe,
saadanne fremmede

pCt.,

i 1839: 55,48

Consumtionsgjenstande,

lignende frembringes i Indlandet,

af hvilke

21,18 pCt., og Fabrikma-

teriall'er. Halv- og Heelfabrikata 23,34 pCt. af Indførselstol

dens totale Belob.
Sammenligner man den tydske Toldforenmgs Tarif med
dem, som ere gjeldende i andre Lande, da kan det ikke nægtes,
at den i Sammenligning med Tariferne for England,

Dsterrig,

Frankrig

Rusland og nogle andre Lande maa kaldes liberal.

Vel beflatter den Colonialvarer temmeligt hort og soger forncmmeligt Indtægt deraf, men selv

naar Afgifterne paa disse

Artikler sammenholdes med dem, som hvile paa lignende Varer
i de nævnte Lande,

disse.

findes

de

at

være

i Reglen lavere end

Saavel den franste, som den osterrigfle og russiske Ta

rif ere fulde af en Mængde directe Indførselsforbud, som Toldforeningen kun kjender for 2 Artikler, som ovenfor ere anforte.

Vel yder den den indenlandske Industrie Beskyttelse ved Paalæg
paa fremmede Manufactur- og Jndustriefrembringelser, men disse
ere i Reglen ikke saa hole, som de, hvilke de nævnte Landes Ta-

rifer have at opvise,

ciper

end

disse

og den folger i det Hele rigtigere Prin-

med Hensyn

til den Gradation,

hvori den

beflatter i Henhold til Varernes forfljellige Natur og Bestemmelse.

Sammenlignes derimod den tydfle Toldforenmgs Tarif

med dem, som forhen vare gjaldende i de fleste af de Stater,

som nu danne Foreningen,

eller som endnu gjelde i de tydfle
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Lande, som ikke ere optagne deri, samt med dem, hvorefter Afgr'fterne betales

t de

fleste mindre

europæiste Lande

udenfor

Tydskland, da maa dm ansees for i det Hele at bestemme hole

Afgifter.

Dette forklares ogsaa ligefrem ved at betragte den

forsijellige Indflydelse, som et vist Toldafgiftssystem udover paa

et lille og et stort Land.

Det ligger nemlig t Sagens Natur, at Indførslens og Udforflens Størrelse t forsijellige Lande ikke kan staae i Forhold til

Befolkningen.
stande,

Jo mindre en Stat er, desto flere af de Gjen-

som Jndvaanerne behove til deres Forbrug, ville være

fremmede, desto flere maa altsaa erlægge de Afgifter, som hvile

paa disse, og desto storre maae Toldmtraderne blive.

Jo mere

det indre Marked vorer i Udstrækning, desto storre Mangfoldig

hed af Gjenstande vil det indeslutte indenfor sine Grændser,

desto storre Ombytning kan der skee af disse uden at derfor er

lægges Afgift, desto mere ville Jndvaanerne blive istand til at
forsyne sig med deres Behov blandt Indlandets Producter,

og

desto ringere vil, alt iovrigt lige, den Qvotadeel blive, hvormed
Toldprovenuet kommer til at hvile paa hvert enkelt Individ.
Udvidede man saaledes det indre Marked til hele Jorden, da

vilde Handelsfriheds-Jdee være realiseret, og alle Toldpaalæg
vilde ophore.

førsel

Dog kan man heller ikke ligefrem slutte, at Ind

og Udførsel

aftage i samme Forhold

som Grændserne

udvides eller Indlandets Befolkning vorer; thi Forholdet for de

eftersom de ere saa-

enkelte Gjenstande bliver saa forskjelligt,

danne,

som kunne produceres i Indlandet eller ikke,

at man

intet bestemt Forhold kan angive mellem Tilvært af Befolkning

og Forøgelse af Ind- og Udforsel.

har Dieterici

I denne Henseende

Maade

vrist

Forholdet

t

den

tydsie

paa

en

interessant

Toldforem'ng,

hvilket

jeg noget notere vil angive med Hensyn til en senere Anven

delse

af lignende Betragtninger paa vort Fædreland.
il*

Denne
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Forfatter betragter specielt a. saadanne Gjenstande, font enten
siet ikke eller i ringe Grad frembringes i Indlandet, b. saa

danne Consumtionsgjenstande,

ved hvilke den indenlandske Pro

duction spiller en vigtig Rolle, c. Fabnkmaterialier og Halvfabrika og d. Fabrik- og Manufacturvarcr.

Kun med Hensyn til

den forste Klasse kan man siutte,

at Indførslen maa tiltage i

famme Forhold som Befolkningen,

forudsat iovrigt, at de til

trædende Provindser ere omtrent lige saa rige som de ældre,
og at Indvaanerne i det Hele leve paa samme Maade.

Ved

de andre anførte Klasser af Gjenstande maa der sinde et andet
ikke alene fordi Tilforsel fra og Udforsel til de

Forhold Sted,

Lande,

men senere ere

som forhen ikke horte til Foreningen,

efter Udvidelsen af det indre Marked,

jndtraadte deri,

et læn

ger saaledes som forhen findes angiven t Toldlisterne som Ind
førsel fra eller Udforsel til fremmede Lande,

men ogsaa fordi

den frie Bevægelse indenfor dette Markeds Grændser stiller de

fremmede Varer t et saa ufordelagtigt Concurrenceforhold til

at de maae tabe en Deel af deres forhenvæ

de indenlandske,

rende Afsætning.

Naar saaledes f. Ex. | af den Vun,

forend Oprettelsen

af det

tydske

Toldforbund

indførtes

der
som

fremmed til Preussen, kom fra andre tydske Stater, fom nu ud-

gjore Dele af Foreningen,

da ophorte med dennes Oprettelse

ikke alene him Femtedeel at figurere i Jndforselstabellerne, men
da Vinen fra

de omhandlede tydske

Lande paa de preussiske

Markeder nu var fritagen for Afgifter, - som vedbleve at bæres

af dette Product, naar det kom fra andre fremmede Lande, be
fandt de tydste Vine sig i saa fordeelagtige Forhold i Sammen
ligning med de fremmede,

at disses Forbrug, afscet fra alle

andre Forhold, maatte aftage.

Ligeledes, for at hente et Er-

empel fra Forhold, som ligge os nærmere, maatte som bekjendt

tidligere finere uldne Varer fra de neumünsterste Fabrikker ved
Indforslen til Kongeriget svare Told som fremmede.

Da denne
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Afgift hævedes og en fuldstændig Toldforem'ng i denne Hen
seende fluttedes med Hertugdommerne, aftog Jndforflen fra frem

mede Steder
den

et

alene med samme Størrelse som Belobet af

tidligere Indførsel fra Hertugdømmerne,

men da

disses

Fabrikata nu paa det indenlandske Marked havde Fortrin frem-

for de fremmede,

maatte de for en Deel fortrænge disse, saa

at Jndforflen as finere uldne Varer fra fremmede Stater maatte

aftage.

Ved en Foranstaltning,

som den omhandlede,

maatte

altsaa paa den ene Side Fiflus tabe ikke alene Belobet af den

Told, som forhen svaredes af Varer,

som indgik fra Hertug

dømmerne, men endnu et yderligere Belob derved, at Indførslen
fra andre fremmede Lande maatte aftage, medens paa den an
den Side Fabrikkerne i Hertugdømmerne for en Deel vandt den

Sum, som de forhen havde maattet betale som Told af deres
Varer ved Indførsel til Kongeriget, samt desforuden en forøget

Afsætning af deres Produeter og altsaa Muligheden af at kunne

udvide deres Bedrift.

Da imidlertid Tolden ikke bæres alene

af Producenterne men for en stor Deel af Consumenterne, hvil

ket blandt andet fremgaaer deraf, at Priserne synke, naar Toldpaalægene hæves, saa bliver ved Forhold, som de heromhandlede, ingenlunde den hele Sum,

som Fiskus taber,

til Fordeel

for Fabrikanterne, men Consumenterne deeltage i Vindingen og
erholde tildeels derved Midler til paa andre Maader at holde

Statskassen skadesløs for dens Tab, medens den hele Forøgelse

af den indre Industrie, som fremkaldes ved Foranstaltninger som
de omhandlede, i hoi Grad virker i samme Retning.

At an

give i bestemte Tal, hvor stor Vindingen saaledes er paa den
ene Side for at sammenligne den med Tabet paa den anden

og saaledes opsummere det hele Forhold som et Regnestykke er

naturligvus ikke muligt, men naar man seer hen til Forholdene
i det Hele, er der ikke Tvivl om, at den indre Velstand,

fonr

tiltager vcd Friheden, for Staten i det Hele som oftest vil er-
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statte det directe Tab, som Fistus paa den anførte Maade li
der,

og denne forøgede Velværen vil tilsidst sætte Befolkningen

istand til saaledes at foroge sit Forbrug,

at Fiskus'6 omhand

lede directe Tab tilsidst om ikke lang Tid vil være gjenoprettet,

hvilket jeg skal notere vise nedenfor ved Exempler netop fra den
tydfle Forening.

Hvad der er fremsat angaaende Forholdet mellem Forogelsen af Befolkningen og af Indførslen af de Gjenstande, som

henhore til de omhandlede 4 Classer,
i det tybske Toldforbund.

viser sig ogsaa tydeligt

Af Indtægterne af Indførselstolden

t 1833, da Foreningen kun havde omtrent 15 Mill. Jndvaa-

nere, falder paa den forste af de ovenfor angivne Classer af
IndsorselSgjenstande 47 pCt., paa 2den 30 pCt., paa 3die 9

pCt., og paa 4de14pCt.

Fra 1833 til ult. 1835 steg Befolk-

nmgen i Foreningen ved Tiltrædelsen af nye Lande i Forholdet

— 100: 159) medens Indtægten- kun steg i Forholdet = 100:
139, altsaa 20 mindre end Befolkningen; men dette Tab hid

rører fra en forholdsviis ringere Indførsel af Fabrikmaterialier
og Halvfabrikata, og især fra en betydelig farholdsvns ringere

Tilførsel af Fabrikat« og saadanne Consumtionsgjenstande, som
Indlandet tildeels selv frembringer, medens Tilforflen af Gjen
stande,

henhorende til 1ste Classe eller Colonialvarer, endog

var tiltagen t et stærkere Forhold end Befolkningen.

En Sam

menstilling af de Procentforhold, hvori Gjenstandene af de oven-

ansorte Classer t nogle forskMr'ge Aar have bidraget til Totalr'ndtægten af Jndforselsafgiften, vil endnu mere tydelr'ggjore
det Fremsatte:
Udbyttet i Procent af den totale Indtægt var:
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1833

1834

1835

1839

Artikler af lste Classe
2den Classe

46, 721

48, 982

54, 711

55, 48

29. 374

27, 239

24, 207

21, 18

3die og 4de Classe

23, 905

23, 779

21, 082

23, 34

100

100

100

100

Det fremgaaer heraf, at Intraderne af Gjenstande henhs-

rende til forste Classe har tiltaget i en stedse forholdsviis sti
gende Progression.

Vel lader der sig ikke drage nogen aldeles

bestemt directe Slutning fra Indtægten til Consumtionen,

da

Sukkertolden navnligt med Hensyn til Lumpen, bestemte til Om-

raffinering,

har været adskillige Forandringer underkastet,

Sukkeret er den Gjenstand, som
Da imidlertid dette Product,

og

afgiver den største Indtægt.

som ved Tarifen af 30te Octo

ber 1831 erholdt Adgang mod modereret Told, hvilken atter hævedes

ved Tarifen af 1837, men paany tilstodes ved Tractaten med

Holland af 2den April 1839, i de i Tabellen nævnte Aar, har
kunnet indfores til Omraffinering mod en ringere Told end raf
fineret Sukker, saa ville de omhandlede Forandringer i Sukkertolden for de anforte Aar ikke betydeligt kunne have forandret

Intraderne, og disses procentvise Stigen hentyder paa en sti
gende Consumtion,

som ogsaa ifolge Listerne over de indforte

Vægtqvantiteter virkeligt har fundet Sted.

Dette viser saaledes,

at den stigende Velstand, der tildeels er foranlediget ved dm
forøgede Frihed, som er given Handel og Samfærdsel, har for-

anlediget en stigende Konsumtion, i hvilken Henseende de 2de i
Tabellen sidst nævnte Aar især ere as Vigtighed, da de Lande,

som ere tiltraadte efter 1835 og indtil ult. 1839, nemlig Baden,

Nassua og Frankfurt ikke have saa forstjellige Consum-

tionsforhold

fra de

ovrige Lande i Foreningen,

at de alene

kunne have bevirket den omhandlede procentvise Stigen.

In

traderne af saadanne Consumtionsgjenstande, som tildees tilvi^cs
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i Landet selv, ere stadigt aftagne, medens Indtægterne af Fa

brik- og Jndustriproducter have beholdt omtrent

det samme

Procentforhold.
Af hvad der saaledeö er vrist om Forholdet mellem Udfør
sel og Indførsel i en lille og stor Stat folger det ligefrem, at

naar Afgiftspositronerne blive uforandrede,

og Consumtions-

forholdene i de forstjellige Dele, som indtræde i Forbindelse
med hinanden, ere omtrent lige, maae Toldintraderne for de
enkelte Dele, hvoraf Foreningen dannes,

sluttes.

aftage, naar denne

Dette har ogsaa viift sig paa en mærkelig Maade i

den tydske Toldforening.

Skjondt Tarifen t det Hele er ble-

ven uforandret, var Preussens Andeel af Indtægten efter Fra

drag af Omkostningerne til ven fælleds Bestyrelse t 1833, da
Foreningen kun omfattede omtrent 15 Mill. Jndvaanere,

circa

10 Mill. Thlr. og for 1835, da den indbefattede omtrent 23£

Mill., var hunt Riges Andeel kun 8T9Ö Mill., uagtet dette, som

ovenfor anført, ikke kan have sin Grund t, at Forbruget af de
holest beskattede fremmede Consumtionsgjenstande

er mindre i

de nye tiltraadte Lande end t Preussen, eftersom Indtægterne
af disse Gjenstande vare stegne i en storre Forhold end Befolk-

ningen.

væsentlig

Preussens Andeel af Udbyttet har imidlertid uden nogen

Forandring t Beffatning,

i Fordelingsprincip eller

Foreningens Udstrækning været omtrent saaledes:
.

1837

8,36 Mill. Thlr.

1838

9,74

—

1839

9,99

—

—

1841 10,99

—

—

—

Him Stat har altsaa nu noget hoiere Provenire af Tolden,

end forend Foreningen dannedes, saa at det Tab,

som herved

opstod for Fiflus, nu er gjenoprettet, hvilket alene maa tilskrives

den ved det forøgede commercielle og industrielle Liv tiltagne
Velstand, der foranlediger en foroget Consumtion,

selv afseet
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fra alle de ovn'ge betydelige materielle Fordele, som derved ere
tilflydte-Staten, og hvorved Statsborgerne i saa mange andre

Henseender have vundet Midler til uden for stort Afsavn at
yde langt storre Bidrag end forhen til Fiskus.

Heri maa For

eningens gavnlige Virkning i Særdeleshed søges, saaledes som

jeg iajennem hele den foregaaende Udvikling har sogt at vise,

idet det, naar man alene vil tage Hensyn til Statskassens directe Fordele af Toldafgifterne, ikke kan nægtes, at det er rime-

ligt, at disse,

naar det indenlandske Marked havde beholdt fut

oprindelige Størrelse,
Velstand,

vilde være forøgede ved den Tilvært i

som en vedvarende lykkelig og fredelig Periode vilde

have mcdfort, selv under de ældre mindre gunstige Handelsfor
hold, i en ligesaa hoi Grad som det virkeligt er skeet.
Det folger ligeledes af det Anførte, at Toldafgifterne maae

hvile med en mindre procentvü's Størrelse paa hvert Individ
i et Land,

jo storre dette er.

paalægene

i Frankrig,

sumtionsgjenstande,

Saaledes er t det Hele Told-

navnligt paa flere af de vigtigste Con-

betydeligt hoiere end i den tydsie Toldfor-

enr'ng, og i hunt Land er Consumtioncn ligeledes
Artikler storre end i denne Forening,

af de fleste

dog hviler Tolden efter

et Gjcnnemsnit af 4 Aar (1837—40) i Frankrig, med en Ud

strækning af circa 10000

Mlle-og med 34 Mill. Jndvaanere,

med omtrent 1 j Rbd. paa hvert Individ,

i den tyoske Told-

forening med en Udstrækning af omtrent 8100 Q Mile med

noget over 27 Mill. Jndvaanere, i 1841 med 24, 3 sgr. preus
sisk Courant, eller omtrent

Rbd., paa hvert Individ.

I

Danmark (Kongeriget og Hertugdømmerne, Slesvig og Holsteen)
derimod, hvor Toldtariferne, saaledes som jeg nedenfor notere
skal vise det, ere betydeligt lavere end t noget af hine Lande, og
hvor navnligt de Consumtionsgjenstande, som afgive det hoieste

Toldbels-, ere ansatte til meget lavere Afgift,

men hvor rig-

tignok ogsaa Forbruget af disse Artikler er forholdsviis betyde-
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ligt,

hviler Tolden

mrd

et Belob

af 1T9S Rbd. paa hvert

Individ.
Det vil her ikke være det rette Sted til at betragte de

politiske Folger, som Oprettelsen af den tydfle Toldforening har
havt og sandsynligviis

fremdeles vil medfore. Den noie Forbin

delse, som finder Sted mellem de politiste og industrielle samt

commercielle Interesser, især efterat disse sidste have vundet den
Betydning t det europæiske Statsliv, som de nu have, er ind

lysende;
den,

og

ingen politifl Forbindelse vil være saa stærk som

der grunder sig paa fælleds

commercielle og industrielle

Interesser; den vil ikke kunne hæves uden at forstyrre en Mængde
individuelle og almindelige Forhold, og en saadan pludselig Oplosning vilde rokke Staterne i deres Grundvold.

.m'ng,

Den Betyd-

som denne Forening i politifl Henseende har erholdt for

Tydstland og derved for hele Europa,

er overmaade mægtig,

og vil blive endnu storre ved den Udvidelse, som der sandsynligviis forestaaer den, og ved det Exempel,

den har givet Eu-

Yøpa, og som visselig ikke vil blive uden Efterligning.

Enhver,

der med Opmærksomhed har betragtet Tydsklands Udvikling i

de senere Aar,

vil ogsaa have erkjendt,

at Folelsen hos alle

Tydstere af, at de hore til een stor og mægtig Eenhed,
den oplivende Kraft,

og af

som denne Folelse giver selv det ringeste

Medlem af et Samfund, har vundet en Almindelighed og en
Betydning, som den ikke forhen har'havt.

Hvo kan tvivle om,

at denne Virkning jo for en stor Deel maa tilsirives den Sam

mensmeltning af commercielle Interesser, som Handelsforem'ngen
har bevirket? Denne har derved banet Veien for en politifl Natio

nalitet, tilintetgjort mange indskrænkede og smaalige Ansiuelser
og Vaner,

og t deres Sted sat et stærkt Element af tydfl

Folkelighed.

Foreningen har befordret Forbedring og Anlæg af Kunstveie, af Kanaler, af Jernbaner o. s. v.

Friheden har overalt
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vrist sine velgjsrende Virkninger.

At forfølge

disse i deres

Enkeltheder vilde her lede for vidt, og at betragte dem t dereö

Almindelighed vilde være at gjentage den største Deel af det,

som jeg ovenfor har anført om den Indflydelse, som en Udvi

delse af det indenlandske Handelsmarked maa have,
fuldt Maal har viist sig i Tydstland.

og som L

Langt fra at en For-

hoielse af Toldpaalægene paa mange Manufacturfrembringelfer,
hvilken har bevirket en betydelig Udvidelse

af den hele indre

Industrie, har sorhoiet Priserne t Indlandet paa dennes Producter, cre disse stedse sunkne.

Industriens Udvikling har havt

den heldigste Indvirkning paa Agerdyrkningen og fremkaldt den
Vexelvirkning mellem disse 2 Hovedkilder til Velstand, som jeg

ovenfor har stildret som en nødvendig Betingelse for en kraftig
og

sikker Udvikling

af de materielle og r'ntellectuelle Forhold.

Den stigende Production har foroget den bestattelige Deel af
Ejendommen og de Skatteydendes Evne til at bidrage til Be

fordringen af alle almeennyttige Foranstaltninger, de forsijellige
Classer af Samfundet,

de simple Arbejdere, Lander'endomsbe-

sidderne, Fabrikeierne og Capitalr'sterne, fole alle disse gavnlige
Virkninger,

og man horer i Tpdskland kun een Stemme om

Foreningens Gavnlighed.
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%'66 Ciqnfcf.
Bor Danmark L industriel og commereiel Hen
seende slutte sig til Tydffland?
Esterat jeg saaledes har sogt at paavise Nødvendigheden af,

at Danmark stræber

at udvide sit indre Handelsmarked,

samt

har antydet, hvorledes dette burde flee, nemlig med en Tilstutning i commerciel og industriel Henseende til Nabostaterne, og

endeligt noget nærmere har udviklet Beskaffenheden af den Fore
ning,

som har dannet sig i Tydsiland og som efter al Sand

synlighed

om

ikke

danste Grændser,

meget lang Tid vil udvide sig lige til de

idet Underhandlingerne med Hannover synes

at ville lede til en Indlemmelse af dette Land L den store Fore

ning,

blive

hvoraf Oldenburgs Indtrædelse
en uundgaaelig Folge,

i samme vistnok

og Meklenborg

da

vel

ikke

maa

vil

kunne holde sig t en fra de omliggende Lande isoleret Stilling,
— saa maa der naturligt opstaae

det Sporgsmaal

hvorvidt

Danmark bor slutte sig til denne Forening.
Skjondt jeg fuldelig erkjender Vigtigheden af de politiske

Sporgsmaal, som staae i den noieste Forbindelse hermed, og
holder mig overbevü'st om,

at de ere af en saadan Natur, at

de maae gjore en Forening, som dm omhandlede, for den hele
danste Stats Vedkommende,

aldeles utilraadelig, om Sporgs-

maalet end kunde være tvivlsomt i politisk Henseende, naar der
alene var Tale om Holsteen, saa vil jeg dog her ikke gaae ind
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Jeg kan imidlertid dog ikke und

paä denne Deel af Sagen.

lade at erindre om, at en af den tydsie Toldforenings vigtigste

Folger netop har været den,

at de forskjellige tpdffe Stater,

som danne den, havelært at fole sig som en Eenhed og som Med

lemmer af eet eneste Folk,

og at Foreningen ved at optage et

fremmed Folk vilde fornægte sin Characteer og tabe en Deel

af sin Betydning.

Det fremmede Element vilde, selv om det

var ringe i Forhold til den ovrige hele Masse, ikke kunne sam

mensmelte med denne,

men maatte kun bidrage til at forstyrre

dens Eenhed.

Skal den Udvidelse af et Lands frie Handelsmarked, som

bevirkes

ved Afslutning

af en

paa fri Handel,

Antagelse af

fælleds Toldlovgivning og Fordeling af Intraderne efter Folke
mængden grundet Forening,

udove en gavnlig Indflydelse,

da

alle politiste Hensyn, fornemmeligt enten

maa det, afseet fra

være derved, at der aabnes en Udsigt til forøget Afsætning af

de raa Producter til de tiltrædende Lande; eller derved, at For
holdene t Indlandet ere saaledes,

at det kan ventes, at Jndu-

strien vil kunne udvides ved de nye Afsætningskilder, som aab
nes;

eller derved,

at Staten efter sin naturlige Beliggenhed

kan vente en lettet Afsætning af sine egne Producter,

derved

at de nye tiltrædende Lande besidde Sohavne, sejlbare Floder

eller Canaler, som for horte til Udlandet, men efter Afslutnm-

gen af Foreningen komme til at hore til Indlandet;

eller der

ved at Staten selv besidder Havne o. s. v., hvorfra Udflibm'n-

gen af Producter fra de nye tiltrædende Lande kan siee, saa at

altsaa Handelen kan udvides;

eller endeligt derved, at Staten

kan betinge sig saadanne Fordele ved Fordelingen af Provenuet

af Tolden,

at Fiflus kan vinde.

hvorledes Forholdene

t

de

Jeg vil forsoge at paavise,

anførte Henseender sandsynligvus

vilde blive for Danmark (Kongeriget og Hertugdommerne Sles

vig og Holsteen) ved en eventuel Tiltrædelse til den tydsie Fore-
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tunøj men for at vinde et fastere UdgangSpunct for Betragt
ningerne vil jeg forst sammenligne nogle af de vigtigere Artik
ler af den for Foreningen gjeldende Tarif med Kongerigets og

Hertugdømmernes.

1. Consumtionsgjenstande, som ikke produceres i
Indlandet.
Tarif for den tydske
Tarif for
Toldforening
Hertugdømmerne

Tarif for
Kongeriget
Sukker:

raat til umiddel
bar Consumtion
100 Pd.

2 Rbd. 60 ß.

raat til Raffinering

2

raffineret ....
Kaffe 100 Pd.

Lhee

—

Riis i Skaller —

60 ß.

2

10 Rbd. 64 ß.

2

■—

60 -

6

—

64 -

forbudet

6

—

64 e

13

—

32 -

3 Rbd. 12 ß.

2

—

8 -

8

—

64 ;

40 -

10

—

40 -

14

—

64 -

-

1

—

-

J 2

—

64 -

—

10 —
1

—

60 -

-

-

uden dito

—

2

—

80 -

1

—

80 -

Kakao

—

3 —

32 -

2

—

32 -

8

—

64 -

—

4 -

1

—

4 ;

5

—

32 -

8

—

80 -

Sydfrugter,
tørre 100 Pd.
Kryderi

1

— fra 88 ß til 125 Rbd., i Gjennenv
snit 9 Rbd., de curranteste Ariikler lavere end
Loldforbundet

Tobak:

Blade og Stilke
100 Pd.

1 Rbd. 54 ß.

—

32 -

14

—

64 e

—

32 -

20

—

-

—

32 -

20 —

6

—

—

32 -

8

—

32 -

33

—

6 —

Snuus

—

8

—

33

Cigarer

7

-

1 Rbd. 54 ß.

-

Røgtobak

-

-

-

ss

Viin ...... 30 Vrl. 20 Rbd. 30 Vrl. 8 Rbd.
— circa 5 Rbd. — circa 2 Rbd. I00Pd.I0Rb.64ß
pr. 100 Pd.
pr. 100 Pd.
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il. Consumtionsgjenstande, som tildeels produceres i
Indlandet.
T a rif fo r d e n ty d s k e
T a rif fo r
T o ld s o re n in g
H e rtu g d ø m m e rn e

T a r if fo r
K o n g e rig e t
1 T d ? R d . — c irc a
lO O P d .l R d . lO ß .

D l .....................

lig e s o m i K o n g e rig e t

I0 0 P d .3 R b d .3 2 ß

B ræ n d e v iin :

a fK o rn o g K a rto fl. 3 0 V r l. 2 4 N b d .
= 10 0 P d . 6 R b d.

1 100 — 10— 64 -

a f D ru e r e tc . . .

3 0 V r l. 24 R b d \ 3 0 V r l. 1 2 R b d .
= 1 0 0 P d . 6 R b d . ( - -- l0 0 P d . 3 R d .

L iq v e u re r e tc . . .

W V r l. 5 0 R b d .--I0 0 P d .I2 R d .4 8 ß

E d d ik e :

af D l .

a f V iin . . . . .

Sm ør

1 T d. 1 R bd. =
1 lig e s o m i K o n g e 100 P d. 40 ß
3 0 V r l. 3 R d . 72 ß
= 100 P d. 92 ß
2 R bd. 65 ß

100' P d.

i

2 R bd. 65 ß

5—

-

—

14 -

5—

- -

2

—

8 -

1

—

-

—

4

—

>6

-

4

—

2

—

8

-

.

1

—

F is k , tø r, s a lte t
o g tø r 1 0 0 P d .

-

O st

T a lg
S ild

1 Tønde

K jø d , fe rs k

—

80

-

-

fr it

—

s a lte t

—

I

rø g e t

—

2

F le s t, fe rs k

—

—

4— - l —

-

.

80 -

- -

- — -6 4

fr it

—

4

-

1

—

8

-

2

—

4 -

—

8 -

1

r — -6 1

fr it

fr it

2

—

8

-

2

—

8 »

H v e d e , M a is , E r 
te r, 1 T ø n d e . ..

-

—

48

-

-

—

48 -

R u g o g V lk k e r l T d

-

—

32

-

-

—

32 -

B oghvede, B y g cg
H a v re 1 T ø n d e

-

—

24

-

-

-

24

s a lte t o g rø g e t —

100 — 1 — 74 ,

rig e t.

K o rn v a re r:

G ry n

M eel

100 P d. .

-

1 IS c h fl.5 s g r.--7 1 T d . c irc a 5 4 ß

-

R bd. 4 ß. og
) lig e s o m i K o n g e 1 R bd. 48 ß.
l
rig e t
6 4 ß o g i R b d .4 8 ß
1

2 R bd. 64 ß
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HI, Fabriknraterialier og Halvfabrikata.
Tarif for den tydske
Tarif for
Toldforening
Hertugdømm erne

Tarif for
Kongeriget

Bom uld:
raa 100 Pd.

fri

fri

G arn, ubleget —

2 Rbd. 48 ß

bleget og farvet —

5

—

20 s

—

1

—

4 -

6 —

24 -

U ld : raa

G arn: ufarvet —

farvet

—

32 -

—

4 -

10

—

ß.
-

61

frie

J 10 Rbd. 64 ß.

\ ligtlcdeö

1

Ham p: uheglet —

heglet

—

I

—

48 -

Linnedgarn:
raat

—

4

—

64 -

-

—

21 ,

6 —

24 -

I

—

32 -

f ligesom i KongeTraad — 9 Rbd. 36 ß. og j
riget
12 Rbd. 48 ß.

2

—

64

—

64 -

H ør: uheglct

H uder :
uberedte

3 Rbd. 12 ß.

1

2 Rbd. 72 ß.

3 Rbd. 32 ß.

21 .

frie

frie

j

frie

•2 Rd. 8ßog4 Rd. ligesom i Konge 
riget
1Q0 Pd. 16 ß,, tildeels frie

Skind: uberedte —

—

00

Tøm mer lO Ogbf.

1

bleget og farvet —

i <

(N

heglet

I

—

—

»

8

riget

CO

—

fri

2 Rbd. 64

) ligesom i Konge-

frie

Læder og Skind :

garvede

— 4 Rbd. 16 ß. å
16 Rbd. 64 ß.

8 Rbd.

beredte, uden Haar 8 Rbd. 32 ß. og s ligesom i Konge- 8 Rbd. og 10 Rbd.
100 Pd. 16 Rbd. 64 ß.
64 ß.
/
riget
Corduan, Saffian,
20 Rbd. 80 ß. a
lakeret Læder
41 Rbd. 64 ß.
100 Pd.

Iern :
Raajern —
Stangjern —

10 Rbd. 64 ß.

frit

frit

36 ß.

ligeledes

1

।

O lie i Foust.:
Roc-Lin-ogPalm .H am polie ....

Steenkul, 100 Tr.

3 Rbd. 12 ß.
fri
12 —

48 -

—

32 -

4 Rbd. og 5 Rbd.
32 ß.

smedet til Søm ,
Plader rc. 100 Pd. W ßs2R bd.32ß.

>

2 Rbd. 32 ß.

ligeledes

ligeledes

1 Cent. I s sgr. pr.
Cour. — lOOTdr.
J4 Rbd. 60 ß.
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IV .

M a rru fa e tn r- o g
T a r if

U ld n e

V a re r:

100

fra

Pd.

T a r if fo r d e n ty d fk e
T o ld fo r e n in g

t il f r a l2 M 3 3 'R b d . fr a 2 6 z t il 6 6 - R b d .

R bd.

12z

R b d .;

100

T a r if fo r

H e rtu g d ø m m e rn e
•

fo r

K o n g e r ig e t

F a b r ik v a r e r

h ø ie r e

T o ld s v a re s k u n

af

S c h a v le r o g T ø r k l.

B o m u ld s v a r e r :

2

fra

Pd.

100

T o ld k u n

og

8

B a re r:

100

Pd,

n o g le n o g le

af

1 5 R b d .;

30

R bd.

R bd.

S ilk e

til ^ 1 0
ß. D a-

16 R bd. 64

af

U ld .

og

S c h a v le r 1 2 a R b d .

ß.

32

R bd. 40

ß.
2

m a s t 2 5 R d ., K a m -

i

ß. og 4 R d. 16 ß.

G la s v a r e r :

.

.

I

R bd.

4

A n d re

250

ß.

48

R bd.

30

R bd.

s

V in d u e s g la s

ß.

til

R bd.

30

1 R d. 4

P a k læ r r e d

til

64

R bd.

m e rd u g rc . 2 W R d .,

S ilk e v a r e r lO tlP d . 1 2 5

R bd.

66Z

af

T ø ie r

a f B o m u ld B o m u ld

V a re r

L in n e d e

ß . i R e g le n

80

R bd.

t i l 1 0 ! > R b d . ; h ø ie r e i n d t i l

til

ß.

16

—

4

146

R bd.

4

R bd.

1
)

64

ß.

i Konge-

! lig e s o m

G la s v a r e r ,

-

R bd.

r ig e t

u n d ta g e n V in d u e s 

S p e jlg la s o g 1

g la s ,

.

B o u te ille r

.

.

R bd.
7

ß.

32

R bd.

og

I

ß.

28

100 P d. 10, 20 og 40 R bd.

P o r c e la in

3

R bd.

-

ß.

P a p iir ,

—

4

-

lim e t

Pd.

2

—

48

-

—

4

—

16

-

i

P a p p a p iir

131

R bd.

1

R bd.

ß.

62

6

32

ß.

og

R bd.

R bd.

64

ß.

lig e le d e s

M a c u la tu r

100

ß.

r ig e t

42

u lim e t
100

u ld e n t

I

til

32

i Konge-

6 j og
l

P o tte m a g e ra rb e id e

R bd.

I3 z ,3 3 z o g 6 6 Z R d .

l lig e s o m
—

F a ja n c e

ß.

82

R bd.

13

Pd.

-

—

64

-

I

—

32

-

—

1

—

24

-

I

—

32

-

66

—

64

-

Q v in c a ille r ie v a r e r f r a 8 R b d . 3 2 ß . t i l
100

Pd,

33

R bd.

32

Pd.

1

R bd.

54

ß.

—

48

-

lig e le d e s

ß.

J e rn s tø b e g o d s :

g ro v t

f in e r e ,
le r e t

100

a ffile t,

100

iz

og

R bd.

8

po

Pd.

12

/

l i g e s o m i K o n g e - 8 R d . o g 1 3 R d . 3 '^ ß
r ig e t

Ie rn k ra m :
s im p e lt

100

f in e r e
D a n m a rk s

Pd.

3

—

12

-

16

—

64

-

i n d u s t r ie ll e

F o r h o ld .

4

!3

R bd. og
Rbd

8 R bd.

32

ß.
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Det vil af den givne Sammenstilling sees,

at den tydfte

Toldforenmg Leflatter de Consumtionsgjenstande, som ikke pro

duceres

i Indlandet, .betydeligt hoiere end Danmark.

Med

Hensyn til de Consumtionsgjenstande, som tildeels produceres i
Indlandet, er Forskjellen ikke betydelig.

Af de til 3die Classe

horende Gjenstande ere folgende hoiere besiattede i den tydfte
Toldforenmg end t Danmark:

Bomulds- og Uldgarn, Allun,

Bleghvidt, Vitriol, simpel hvid Sæbe, smedet Jern i Stænger,
Staal,

Ierntraad og Jernblik,

Som, middelfine Jernvarer.

Hoiere besiattede i Danmark end r Toldforcnmgen ere folgende
Gjenstande: Hor og Hamp, saavel heglet som uheglet, Linned-

garn, Uld, chemifle Fabrikata i Almindelighed (dog ere de curranteste af disse navnligt opferte t Tolrforenmgens Tarif og

da i Reglen hoiere beskattede end ester den danske Tarif)/ Ma

lerfarver, Terpentinolie, Indigo, Olie i Foustager, fiin hvid Sæbe,

Huder; omtrent lige hort beskattede i Toldforenmgen, og i Dan

mark ere:

Monm'e, Mineralsyrer, Farvetræ, Krap, Terpentin,

gron Sæbe, Stecnkul; frit indgaaer t begge Lande: raa Bom

uld, Bark, Ertser, Trcestoe, raa Skind, storre raa Huder, Raa-

jern,

Pottemagerier,

Porcellamsjord etc.

Udforselstold maa

erlægges i begge Lande af: raa Uld, gammelt Jern, raa Hu

der, Liimlæder,

Glasskaar;

i Toldforcnmgen men ei i Dan

mark: af raa Bomulv, forstjellige Farvevarer, Raajern, Træ

kul, Træafle etc.

Blandt de til den 4de af de i ovenstaaende

Tabel adskilte Vareclasser henhorende Gjenstande ere t det Hele
alle grovere Arter af Manufacturvarer hoiere besiattede i Told-

foreningen end i Danmark, hvorimod de finere her have at er
lægge en hoiere Told end i Foreningen, hvilket alt er en Folge

af det Generalisationsprincip, som er fulgt i den tydske Tarif.
Men, naar man sammenligner de enkelte Positioner med hin-

andm og vurderer de Artikler, som i Toldforenmgen ere hoiere
beskattede end i Danmark mod dem, som her bære hoiere Afgift
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end t hun, saa fremgaaer det som almindeligt Resultat, at den

tydfie Tarif yder Industrien en betydeligere Beflyttelse end den
danfle og navnligt end den for Hertugdommerne gjcldende.

til det Foregaaende den

man nu i Henhold

Betragter

rimelige Indflydelse

af

en mellem Danmark (Kongeriget

og

betragtede som et Heelt) afsluttet Forening,

Hertugdommerne,

saa er det allerede i det Foregaaende vrist, at saavel den tydske
Toldforening

som

Danmark

have

et betydeligt Overskud

af

Agerdyrkning S pro duet er til Udforsel, og det er fornemme-

ligt disse Artikler, hvormed begge betale de Gjenstande, hvormed
Indlandet

ikke

forsyne

kunne

dem.

Ved

en Nedbrydelse af

Toldgrændserne mellem begge Lande kunde Danmark altsaa for
saavidt et vente nogen betydelig lettet Afsætning for disse fine

Producter;

det

forsynet Marked,

vilde i Tpdskland næsten overalt sinde et vel
paa hvilket Concurrencen ikke vilde blive let,

især for Agriculturproducter, som »folge deres Natur ikke kunne

bære de med en lang Landtransport i et stort afsluttet Continent,

fom

den

tydske Toldforening,

Vel kan der ikke være Tvivl om,

forbundne Omkostninger.

at Afsætningen af Agricul

turproducter til Tydflland vilde forøges,

dersom dette Land og

Danmark dannede et eneste frit Marked, da det deraf upaatvivlelr'gt vilde blive en Folge, at det sidstnævnte Land fra Tydskland
vilde hente en langt ftørre Deel af de Jndustrieproducter, som
det behøver at tilføre sra Udlandet,

end det nu er Tilfældet,

og da Forbindelserne mellem disse Lande vilde forøges derved,
og de tilforte Jndustriproductcr maatte betales med Agriculturproducternes Overskud,

saa

vilde vistnok under saadanne For-

hold en storre Deel af disse gaae til Tydsiland end nu, og en

Deel af de Fordele,

som altid maa folge af en Udvidelse

det indre Handelsmarked vilde ogsaa her vise sig;

af

men at de

i denne Henseende ikke kunne fremtræde med den samme Bety-denhed,

som naar et andet fremmed Marked,

der behover en

J.5»
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stadig Tilførsel af fremmede Agriculturproducter, kunde aabnes,
ligger formeentligt klart for Die uden videre Udvikling. Forsaavidt der er Tale om de raa Producter (Uld, Skind, Huder,
Klude o. s. v.), som danne Material for Fabrikfliden, da vilde
deres Afsætning til Tydsiland under de givne Forudsætninger
af de sidst udviklede Grunde ogsaa sikkerligt tiltage, men her
ved vilde dog vindes en ringere directe oeconomist Fordeel, da
allerede de fleste fremmede Markeder staae aabne for disse Prvducter uden Erlæggelse af Fndforselstold, og de altsaa allerede
under de nærværende Forhold frit kunne soge det fordeelagtigste
Marked, samt da den indenlandske Industrie, hvis Opblomstren
maa ansees for saare vigtig, ved en altfor lettet Afsætning af
disse Producter i Udlandet t en helere Grad, end det synes
ønskeligt, vilde beroves det raa Material, som de flulle be-

arbeide.
Man behover blot at betragte Kortet for at overbevise sig
om, at en Forening af Danmark med Tydskland t et Handelsforbund ikke kunde staffe det forste Land en lettet Afsætning af
dets Producter derved, at nye Sohavne eller seilbare Floder,
der aabne Adgang til Havet, derved vilde blive lettere tilgjængelige; thi Danmark har i denne Henseende allerede alle
naturlige Fordele, og det ligger t Sagens Natur, at kun i
yderst sjeldne Tilfælde danske Producter vilde soge Tydfllands
Havne for derfra at udskibes, maaskee med Undtagelse af nogle
Havne ved Elben, som dog nu allerede staae aabne for en fri
Samfærdsel. Heller ikke synes det rimeligt, at Danmarks So
havne i nogen betydelig forøget Grad vilde blive benyttede til
Udstibning af Tydsklands Producter, thi de ere ikke de natur
lige Havne for det store Fastland, og det vilde vist næsten i
intet Tilfælde kunne betale sig at fore dettes Producter gjenncm Landet til Hertugdommernes eller Jyllands Havne, navnligt naar alle egentligt tydske Havne ved Dftersoen og Nord-
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soen komme til at hore til det tydsie Toldforbund, hvilket i et

hvert Tilfælde maatte flee,
en Tilflutning as Danmark.

det synes rimeligt,

forinden der kunde være Tale om
Derimod kan det ikke nægtes,

at

at Kjøbenhavns Mellemhandel vilve vinde

naar denne Bye kom til i commerciel Henseende at

betydeligt,

hore til samme Indland som de tydste Havne ved Astersoen,

men dette maatte da sandsynligviis medfore en Opoffrelse af
Sundtolden,

som under saadanne Forhold neppe kunde tænkes

at vedblive og vel mindst udelukkende til Fordeel for Danmark.

Der bliver saaledes det Sporgsmaal tilbage, hvad Ind

flydelse

en

strien

i Danmark.

vilde

saadan Forening

Uagtet denne,

have

paa Indu

som jeg nedenfor nær

mere stal soge at vise, under de supponerede Forhold, vilde trues

med

mange Farer,

saa

vilde det dog være at fornægte de

Sandheder, som jeg t det Foregaaende netop har sogt at be
grunde, naar jeg kunde tvivle om,

at den betydelige Udvidelse

af det indre Marked og den Tilnærmelse til Realisationen af
Handelsfrihedens Principer,

som derved vilde finde Sted,

ikke

i det Hele skulde have en gavnlig Indvirkning paa Industrien

og give den et hoiere og almindeligere Sving, uden hvilken den
ester dens nuværende Udviklingsstandpunkt t Europa aldrig vil
kunne vinde ret Betydning for Indlandet.

Derved vilde den

Arbeidsdeling, hvis Vigtighed jeg har sogt at paavise, blive

mulig, og dens Indflydelse vilde sikkerligt ikke blive umærkelig.
Naar derfor Sagen

mercielle

og

alene betragtedes

industrielle Side,

og

fra

den reent com-

en Udvidelse af det indre

Handelsmarked kun vilde være at opnaae ved en Tilflutning til
den tydske Forening,

saadan tilveie.

saa burde man vistnok soge at bringe en

Men paa den anden Side maa jeg ansee det

for vist/ at en Forening som den omhandlede i Begyndelsen

vilde medfore store

og

fiadelige Omvæltninger i Industri og

Handel, og at de gavnlige Virkninger i deres fulde Udstrækning
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ferst vilde kunne vise sig ester et længere Tidsrum.

Naar jeg

vil betragte Virkningen af en saadan

derfor nu noget notere

supponeret Forening paa de vigtigste Jnduftriegrene,

som

ere

omtalte i det Foregaaende, saa har jeg herved fornemmeligt de

nærmeste Virkninger for Die, og gaaer Lovrigt ud fra den For
udsætning,

at Danmark blev nødsaget til at antage den tydfle

Toldforenings nærværende Tarifsatser,

hvori

vel neppe vilde

bevirkes nogen betydelig Modification for Danmarks Skyld.

Blandt de Consumtionsgjenstande, som ovenfor ere stillede
i Classe med dem, som ikke tilvirkes t Indlandet,

er der kun

een, om hvis Production der mulr'gvü's kunde være Tale under

forandrede Forhold,

Jeg har sogt at

nemlig om Sukkeret.

vise, at der under det i Danmark nu gjeldende Toldsystem ikke
er Sandsynlighed for,

med Fordeel

at der

Sukker af Nunkelroer t Indlandet.

vil

kunne avles

Selv om den tydske Told

forenings langt hor'ere Toldsatser paa Sukker antoges, og der

ved

-evr'rkedes

rimeligviis

en Stigen af Sukkerpriserne,

ikke kunne

lykkes,

fremgaaer af hvad jeg i

hvilket jeg

vilde him Avl

troer

tilstrækkeligt

det Foregaaende har anfort,

jeg der har sogt at bevise,

at

ligesom

selv om denne Jndustriegreen

ved overmande hole Toldsatser kunde bringes tillive, vilde den
dog ikke være til Held for-Landet og allermindst saalænge dette

besidder Colom'er, hvortil bor tages Hensyn, som neppe vilde kunne

siee tilstrækkelig Fyldest, naar den Stat, der besad Colonierne
kun udgjorde en ringe underordnet Deel af den hele Forening,

hvortil dm er supponeret at hore.
Raffinaderierne af Colonialsukker vilde med Hensyn til den
udenlandske Concurrence være omtrent i samme Grad beskyttede
som nu t Danmark; men en Deel tydske Raffinaderiers begvem-

mere Beliggenhed med Hensyn til Handelsmarkederne vilde gjsre

Concurrencen med

disse vanstelig,

ligesom Forholdene til de
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indenlandske Runkelroesukkerfabrikker vilde lede til mange For
viklinger.
Ogsaa de indenlandske Cichoriefabrikker vilde under en

frie Concurrence kun med Vanskelighed

kunne

bestaae ligeover

for de af heldige Naturforhold begunstigede Fabrikker i Tydsk-

land, men da de ere af en underordnet Betydning for Landet,
vilde det Hele er lide betydeligt Tab

ved

en Jndflrcenkning i

deres Virksomhed.

As langt storre Vigtighed ere de Industrigrene, som staae

i noie Forbindelse med Landbruget,

nemlig Brændevnns-

brænderie, Dlbryggerie, Edikke- og Stivelsesabri-

Det vilde kun lidet gavne disse Jndustriegrene, at de,

kation.

naar Tydstland
Indlandet,

i

commerciel Henseende kom

ved Toldsatser,

til

at hore til

som de i den tydste Toldforening

gjeldende, vilde finde sig fuldt saa meget bestyttede mod fremmed

Concurrence som nu;

thi den Concurrence,

truer disse -Fabricationsgrene,
Land.

som

netop den

er

fra Udlandet

fra det nævnte

Ester hvad der i det Foregaaende er anført om disse

Jndustriegrene,

maa det erkjendeS,

at de for Dieblikket her t

bet Hele staae paa et lavere Standpunkt end i Tydstland, hvor
navnligt Brændevnnsproductionen i visse Egne er overordentligt

udviklet,

og Concurrence saa stor,

at Fabrikanten sælger sit

Product uden directe Fordeel af Fabrikationen og
denne

i

Productionens

heldige

Indflydelse

paa

soger kun
Agerbruget.

Det kunde altsaa synes, som om disse for Danmark saa over
ordentlig vigtige Jndustriegrene maatte gaae tilgrunde under en
frt Concurrence med Tydskland, men uagtet det vel ikke kan nægtes, at Faren vilde være tilstede i en vis Grad,

saa ere dog

de

staae t saa

disse Jndustriegrene saa naturlige for Landet,

noie Forbindelse med dets HovednæringSkilde — Agerbruget —
de fordre

Dygtighed,

ikke

storre Kundsiaber,

storre

Capitaler. og større

end de man ester den hele Tilstand kan vente at

■
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finde her, og de have ogsaa t de senere Aar gjort saa betyde
lige Fremflridt, at jeg ikke troer, at de vilde trues med nogen
reel Fare, ved at der aabnedes en aldeles frie Concurrence med

Tydskland.

Herved maa tillige bemærkes,

at efter de ovenfor

omhandlede i Foreningen bestaaende Forhold vilde den frie Con

currence dog ikke komme til at strække sig videre end til, at der

ved Overgangen fra det ene Land til det andet blev at erlægge
en Afgift,

som kunde æqvivalere Differencen mellem de indre

Consumtionsafgifter, som r de forfljellr'ge Lande hvile paa disse
Producter,

saaledes at navnligt Brændeviin, hvis Production

i Danmark er hoiere bestattet end i Preussen og nogle andre

tydfle Lande, ikke vilde kunne gaae over fra dette Land til hiint
uden at erlægge en Disferenceafgift.

Hvad Oliemøllerne angaaer, da er i det Foregaaende

vrist,

at Kongeriget omtrent udforer ligesaa megen Raps- og

Lmolie som det indforer,

N

have et

hvorimod Hertugdommerne

betydeligt Overskud til Udforsel.

Fra Indlandet udgaaer aar-

ligt en betydelig Mængde Rapsfro i uforarbejdet Tilstand, hvoraf
dog den ringeste Deel til Tydstland.

Den tydfle Toldforenmg

beskatter fremmed Lin- og Rapsolie noget lavere end den danske

Tarif,

men jeg troer ikke,

at de indenlandske Oliemoller med

Hensyn til Indlandets Forsyning vilde have at frygte en ringe
Nedsættelse as Indførselstolden.

naturlig. for Landet
raat Product,

:t-\

tilmed

og

Denne Jndustrr'egrcen er saa

baserer sig

paa Forarbeidning af et

som Indlandet producerer

t Mængde,

og som

er taaler lang Opbevaring og lang Transport.

Den

tydsie Toldforenmg behover endnu stedse en Tilførsel af frem
med Lin- og Rapsolie (efter Gjennemsm't af 3 Aar 1837—39

26956 Centr, af alle Slags Olie i Foustager);
er det Preussen,
med dette Product.

fornemmeligt

som ikke endnu formaaer selv at forsyne sig

Raar det betænkes,

at Danmarks storste

Udførsel af Raps fieer til England, Frankrig og Belgien, hvor
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saa

Olien kun sinder Indgang mod Erlæggelse af hoi Told,

synes det rimeligt, at de danste Oliemollers Virksomhed maatte
kunne udvides,

naar

det tpdske Marked blev frit,

og at de

navnligt maatte kunne deeltage i Preussens Forsyning, hvorved
der i Indlandet vilde flaaes en større Mængde Fro til Olie,

og Udforslen af uforarbejdet Fro saaledes aftage.

Garverierne.
synes

trues

at

med

Disse for Danmark saa vigtige Anlæg

stor Fare

Concurrence med Tydskland.

ved

en Forening

under

af den

Ved Antagelsen

fri

tydske

Toldforem'ngs Tarr'fpositioner vilde vel de danfle Garvere, navn

ligt med Hensyn til de Sorter Læder,

som de især tilvirke, i

det Hele befinde sig mindre beskyttede mod den fremmede Con

currence end nu;

men dette er af mindre Betydning,

thi den

fremmede Concurrence, som Garveren i Danmark med Hensyn

til Indlandets Forsyning nu har meest at befrygte,

er netop

den tydste, der vilde blive fri, naar Markedet aabnedes.

Det

er især Garverierne i Rhinegnene, som, understøttede af en lang
Erfaring, disse Egnes almindelige industrielle Aand, godt Vand

og fortrinlig Bark, have naaet en hol Grad af Fuldkommenhed.
Det er

ovenfor vrist,

at Danmark udfører en stor Mængde

Huder og Skind i ugarvet Tilstand, og at Udforsten af denne
Artikel langt overstiger Jndforflen, hvorimod der udfores meget

lidt garvet Læder og de indenlandske Garverier netop ere til
strækkelige til at levere Landets Behov.

Det modsatte Forhold

finder Sted i den tydste Toldforening; den behover en Tilforsel

af raa Huder og Skind (t Gjennemsnit 1837—39:

137279

Centr, aarligt), medens den har et Overstud af Læder til Ud
forsel,

fom aarligt stiger,

især i Preussen.

Under saadanne

Forhold maatte de danske Garverier vistnok frygte en fri Con-

currence med Tydskland, og naar man sammenligner deres Til
stand t techm'st Henseende med den
Garverier,

saa

i de

fleste

af Udlandets

synes der ikke at være nogen Sandsynlighed
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•m

for, at de i Begyndelsen, medens de drives paa samme Maade

som

ville kunne bestaae

nu,

t denne Concurrence.

Derimod

synes de naturlige Betingelser for Garveriernes heldige Drift
her

at være tilstede i en saadan Grad,

at

de Fordele,

vilde flyde af en Udvidelse af Handelsmarkedet,

vistnok

haanden vilde hæve den industrielle Aand saa meget,

atter vilde

Anlæg

opstaae

i

som

efter-

at disse

en fornyet Form og vinde den

sande Betydning, som de synes at burde have for Landet.
Af Glasvarer har det tydsie Toldforbund allerede nu

et ikke ubetydeligt Overskud

til Udforsel (i Gjennemsm't 3837

—39 32693 Centr, aarligt), hvilket vilde blive endnu storre,
dersom Foreningen
'"'j

omfattede

tydste Lande.

Det er

ovenfor vrist, paa hvilket Standyunct Glasfabrikationen staaer
her t Landet;

den

er istand til omtrent at levere det indre

Behov af grønt Huulglas,

W

samtlige

den

producerer en ikke ubetydelig

Mængde hvidt simpelt Huulglas,

men ikke de finere Sorter

heraf, ligesaalidet som for Tiden Vinduesglas og Speilglas.
gW

Det er sandsynligt, at Fabrikationen af Vinduesglas, som ellers
ganske synes at egne sig for de naturlige Forhold

og den al-

mindelige industrielle Cultur og derfor rimeligviis om ikke lang
Tid

vil

komme t Drist her,

under en fri Concurrence med

Tydflland t Begyndelsen vilde finde Vanskelighed ved at hæve

sig her.

Derimod er Tilvirkningen af grout Huulglas og de

simplere Arter af hvidt Huulglas saavidt fremskreden og saaledes bunden til de naturlige Forhold (Brcendselsproductionen),

at den synes at maatte

kunne

taale

en

fri Concurrence med

Tydskland.
Ved Antagelsen af den tydske Toldforenings Tarifpositioner
vilde den indenlandste Glasfabrikation finde flg i en ringe Grad

mere beflyttet mod den udenlandske Concurrence end nu.
Den tydske Toldforem'ng har af Porcellain,

toi,

Fajance rc.

Steen-

et ikke ubetydeligt Overflud til Udforsel,
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medens Danmark, ester hvad der ovenfor er vrist om Fabrieationen af disse Varer, behøver en ikke ubetydelig Tilførsel, og
i technr'sk Henseende

i

disse Varers Tilvirkning

Vel ere flere af de tydske Fabrikker,

tilbage.

Mellemtydflland (Thüringen rc.)

staaer meget
navnligt

de

i

t en meget hor Grad begun

stigede af heldige naturlige Forhold og en lang Praxis,

der

vilde gjore Concurrencen med dem ydcrst vanskelig for de danste

Fabrikker, ligesom flere af de storre Porcellainfabn'kker (i Berlin,
Charlottenburg,

Meißen rc.)

drives i en Udstrækning og med

en Kyndighed, som gjore dem til farlige Rivaler for den danfle

Porcellainsfabrikation; men hvad der ovenfor er anfort om Glas-

fabrikation gjelder ogsaa her i fuldt Maal, og der er al Rimelr'ghed for,

mere

vinde

at Produktionen
ved

af Leervarer

her i Landet

det storre industrielle Liv,

denlandske Marked vilde

fremkalde,

vilde

som det store in

og som er det, der især

mangler den, end den vilde lide ved den frie Concurrence med

Tydsiland.

Mod den fremmede Concurrence vilde den inden-

landste Fabrikation være noget stærkere beskyttet ved Toldfor-

em'ngenö Tarifpositioner end ved de nugjeldende, og dette vilde

her med Hensyn til Frankrig og England ikke være uden Be

tydning.
Efter hvad der i det Foregaaende er anfort om Iern

stober rerne i Indlandet, vil det være indlysende,

at disse

kun i ringe Grad vilde have at frygte en fri Concurrence med

Tydstland,

stobegods.
Forhold

forsaavidt angaaer Tilvirkningen af grovere Jern-

Derimod

sandsynligviis

vilde
endnu

Tydskland
i

under

hoiere Grad

de
end

supponerede

for Tiden

komme til at forsyne Danmark med Maskiner, finere Støbegods

og navnligt med Isenkram, for'nemmeligt fra Rhinegnenes Fa

brikker,

hvorved imidlertid ingen allerede i betydelig Grad ud

viklet indre Fabrication vilde komme til at lide Afbræk.
Antagelsen

af den

tydste

Toldforenings Tarifpositioner

Ved
vilde
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endog

disse Industrigrene

i Forhold til Udlandet komme til

at nyde en noget hoiere Bestyttelse end de nu have.

Det

Paprirsfabrikationen.

er

ovenfor

vrist,

at

Kongeriget og Hertugdommerne, betragtede som et samlet Hele,
have et Overstud af Klude til Udforsel, hvilket sandsynli'gvü's

vil stige, ester at Udforsten fra Kongeriget er ophort at være
forbuden, især dersom den blev tilladt mod en ringere Told end

den nu bestaaende.

Jndforflen af Papir'r er ikke betydelig, men

overstiger dog noget Udforsien.

Den tydste Toldforenmg har

nu et Overstud af Klude at tilbyde Udlandet; de udfores især
fra Preussen

og deres Mængde synes at være t Tiltagende.
ikke forsyne

Med Trykpapir og Pakpapiir kan Foreningen

sig

selv, men af alle andre Papr'irsorter har den et Overskud at

tilbyde

Udlandet

(efter

Gjennemsnit

6562 Centr, aårligt).

af 3 Aar,

1837—39,

Toldforem'ngens Tarif tillader Udforflen

af Klude omtrent paa samme Betingelser, som den for Konge
riget gjeldende;

men hun belægger Papiir ved Jndforflen med

lidt hoiere Afgifter end denne.

Naar man

tager Hensyn

til

Paprirfabn'kkernes techniste Standpunkt her t Landet og i Tydskland og tillige til de naturlige Forhold,

er

dustriegreen

stillet,

synes

det

hvorunder denne Jn-

at

den

fabrikation ved en aldeles fri Concurrence

danste

med

Papiir-

ren tydfte og

ved Antagelse af Tarispositioner, som de i Tydflland gjeldende,

intet Alvorligt vilde have at befrygte med Hensyn til Indlan
dets Forsyning, og at meget mere Udsigter til en foroget Af

sætning til en Deel af Nordtydsiland, hvortil allerede nu gaaer
Papiir fra Danmark, vilde aabne sig,

ligesom den fremmede

Concurrence under disse Forhold ogsaa vilde blive mindre at

frygte.
Sees der hen til hvad der i det Foregaaende er anført
om Tilvirkningen
troer jeg,

at

man

af

kan

uldne

flutte,

Varer t Danmark,

da

en

af

at den

ved

Forening
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Danmark

og Tydsiland under

angaaer Fabrikationen

være

truet

med

Fare

af

samme Toldsystem,

grovere

for

at

uldne

tabe

Varer,

noget

som den nu har i Indlandets Forsyning.

forsaavidt

ikke

af den

vilde

Andeek,

Denne Industrie er

hertil for nole sammenvoren med hele den materielle Udvikling

og navnligt med Len indre Faareavl; men det vil ogsaa fremgaae af det allerede Anførte, at denne Jndustriegreen, forsaavidt

den har udviklet sig til Fabrikation af finere Varer,

vanskeligt

vilde kunne bestaae i Concurrence med de tydfle Fabrikker, med
mindre en Udvidelse af det indre frie Handelsmarked skulde kunne

bevirke en saadan Concentration af Industrieanlæg af den om

handlede Art, at de Betingelser,

som jeg ovenfor har troet at

maatte fremsætte som nødvendige for dens Fremblomstren, derved kunde tilvejebringes, og den hele Udvikling t industriel Hen-

seende ved de gode Virkninger, som Handelsmarkedets Udvidelse
ikke vilde undlade at medfore, skulde stride saaledes fremad, at

en heldig Concurrence med de uddannede Fabrikker af denne Art
i Tydskland derved kunde blive mulig.
Det er i det Foregaaende vrist,

paa hvilket Standpunkt

Horr'ndustrien befinder sig i Danmark, der behøver Tilforsel

saavel af raa Hor som af Garn

og vævede linnede Varer.

Den tydste Toldforening indforer vel af Hor, Hamp og Blaar
en større Mængde end den udforer (i Gjennemsnit 1837—39
57095 Centr, aårligt),

men den største Deel af dette Tilflud

bestaaer t Hamp, da de fleste af Foreningens Lande kunne for
syne sig selv med Hor.

været i Tiltagen i

Denne fremmede Tilforsel har Lovrigt

en Række af Aar.

I Danmark

er den

heglede Hor ved Indgangen belagt med en hoiere Told end den
af Hor t

uheglede,

hvorfor Hovedmdforslen ogsaa

Tilstand.

Dette er derimod ikke Tilfældet i den tydste Told-

er

denne

forening og med Hensyn til Tolden vil det altsaa være fordeel-

agtigere at mdfore den heglede Hor som det værdifuldere Pro-
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duct.

som hviler paa den raa Hor,

Med samme Told,

Garnet belagt t den tydffe Toldforening,

saa

er

at Tolden flet

ikke yder de indenlandske Spinderier nogen Beflyttelse mod den

fremmede Concurrence, der er meget at frygte for denne Indu
strigreen.

I

denne Henseende ere Spinderierne i Danmark

heldigere stillede end i Tydstland.

Tolden paa Garn i Told

foreningen udgjor kun c. z pLt.; t Danmark c. 51 og 8 pCt.

Hovedtilferflen til den tydffe Toldforening fleer dog fra andre

tydske Lande, navnligt fra Hannover, saa at Foreningen, naar
den kommer til at omflutte alle nordtydfle Lande, sandsynligvits
ganske vil

kunne undvære

fremmed Tilførsel.

Af Traad har

derimod Toldforeningen selv i sin nærværende Form en storre

Udforsel end Indforsel.

Med raat uappreteret Lærred og Dreiel

kan Foreningen ikke ganske forsyne sig selv, men af andre Arter

af vævede linnede Varer har den et ikke ubetydeligt Oversiud
til Udforsel,

hvilket især udgaaer fra Preussen, idet de andre

Stater i Foreningen horst fabrikere til deres eget indre Behov.

Fabrikationen af blegede Lærreder og Dreieler vilde i Danmark

ved Antagelsen af de Toldpositioner, som gjelde for den tydste

Forening, være noget stærkere beflyttet mod fremmed Concurrence
end nu;men dette vilde være af ringe Betydenhed, deels fordi

Tolden paa denne Artikel i det Hele ikke er meget hoi og deels

fordi den væsentligste Deel af hvad der indgaaer til Danmark
netop kommer fra Tydsiland.

Lærredsmdustrien

t den østlige

Deel af dette Rige er saaledes organiseret og saaledes under

støttet af store Capitaler, lang Erfaring og i den senere Tid
ved mccham'ske Spinderier

(Schlesien havde 1839 9904 Tene

t Gang og siden ere flere anbragte), at den under en sri Concur

rence synes at maatte beholde Overvægten over den danste, der dog

paa den anden Side t mange Egne saaledes er forbunden med
Huuslrvet og saa naturlig for Forholdene, at den, selv sat paa

lige Fod med den fremmede, sikkerligt ikke vilde gaae tilgrunde,
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men snarere opliveS ved det ftørre Liv, som Udvidelsen af det
frie Handelsmarked vilde fremkalde.

Med Hensyn til Tilvirkningen af Bomuld s varer vilde

en Tilstutm'ng til den
kunne

tydske Toldforening i ingen Henseende

befordre denne Industrigreen i Danmark.

At domme

ester den lidende Tilstand, hvori Romuldsspindenerne i Tydskland befinde sig og ester hvad der t det Foregaaende er anfort
om denne Industrie i det Hele, kan man med temmelig Sikker

hed stutte,

at den heller ikke,

ved

med Toldforbundet,

ester at^ Danmark var forenet

en Beskyttelsestold,

der omtrent har

samme Holde som den i Danmark nu gjeldende, vilde kunne hæve
sig i dette Land.

Det tydsie Toldforbund henter nu | af sit

Behov af Bomuldsgarn fra Udlandet,

medens den har et ikke

ubetydeligt Overstud af Bomuldsmanufacturvarer til Udforsel.
Bomulosvæveriet i Kongeriget, der vel ikke benytter sig af den

hore Bestyttelsestold, som nu bestaaer her, i deunes hele Udstræk--

ning, vilde dog under en fri Concurrence vanskeligt kunne kjæmpe
mod den mere uddannede Industrie af denne Art t Tydstland.
Denne Jndustriegreen

er

imidlertid heller

ikke

af en saadan

Vigtighed for Landet i det Hele, at der ved dens Jndflrænkning
vilde

opstaae noget betydeligt Tab t nationaloeconomlsi Hen

seende, sijo-'.dt Fiscus

vilde lide en ikke ringe Jndflrænkning t

sine Indtægter, ved at en stor Deel af de fremmede Bomulds
manufacturvarer,

som nu l'ndgaae mod Erlæggelse af en hor

Afgift, kom til at gaae frit fra Producenter til Consumcnter.
Vilde

man endeligt sporge

om den sandsynlige Virkning

af en Toldforening mellem Danmark og Tydskland paa de forfljellige egentlige Ha and værker i Danmark, hvis Profession

ikke kan henfores under nogen af de foranforte Categorier af In-

dustriegrene, da vilde det lede for vidt, at soge dette Sporgs-

maal besvaret her ved en Undersøgelse af alle de enkelte Haand-

vcerk.

Pluraliteten af dem ere i den Form, hvorunder de nu
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drives t Indlandet,

saaledes

Markeders Forsyning,

fri Concurrence

med

at de

beregnede

paa de enkelte locale

rimeligvü's heller ikke under en

et mere industrielt Land vilde behove at

frygte for at beroves nogen væsentlig Deel af deres Afsætning,

især da den indenlandske Haandværksstand i det Hele ingenlunde
ftaaer paa noget lavt Trin i Sammenligning med Tydsilands,

og de fleste ved Antagelsen af Toldpositioner,

vilde see

gjelde i den tydske Toldforening,

som de der nu

deres Profession t

en helere Grad, end det nit er Tilfældet, beskyttet mod den engelske, franske og andre industrielle Landes Concurrence, som er
mere at frygte end den tydffe.

Efter saaledes at have antydet, hvilke Virkninger den sup-

ponerede Toldforening sandsynligvus vilde have for de vigtigste
indenlandske egentlige Producenter staaer det tilbage at under

søge dens Indflydelse paa Consumenterne.
rede i det Foregaaende vnft,

at

Det er alle-

en betydelig Udvidelse af det

frie Handelsmarked yttrer en meget forskjellig Virkning paa de
forskjellige Artikler, som kunne blive Gjenstand for Ud- og Jnd-

forsel.

Af saadanne, som slet ikke eller i en meget

ringe Grad tilvirkes i Indlandet, men som ganske eller

for den storste Deel maa hentes fra Udlandet, vil, som allerede

vrist, Indførslen til et givet Land,

naar

det træder t en paa

fri Handel grundet Forening med andre Stater,

hvor disse

Gjenstande heller ikke produceres, er forandres, uden forsaavidt
Afgifternes Forhoielse

eller Formindskelse

forege eller forringe Consumtionen.

for

en Deel kunne

Paa Grund heraf bliver

det af Vigtighed at see hen til Størrelsen af Indførselstolden
af disse Artikler i Danmark og i Tydskland, hvis Tarif anta

ges at maatte blive gjeldende for den supponerede Forening.
Tolden er:
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efter Kongeri
gets og Hertugdommernes
Tarif

Raasukker . .
Raffinade . .
Kaffe

....

Thee. . . . .

Rus r Skaller
do. uden do.
Tobak i Blade

Rogtobak. . .
Snuus. . . .

Cigarer . . .
Viin. . . . .

efter den
tydfke Told
forenings
Tarif

Forholdstal

rbs» pr. Pd. rbs. pr. Pd.
39,37
: 100.
6,40 =
2,52
50,00 : 100.
12,80 =
6,40
24,03
og 36,05 : 1Q0.
8,32
=
2 og 3
71,02
: 100.
14,08 =
10,00
37,50
: 100.
2,56
—
0,96
68,75
: 100.
2,56 =
1,76
20,73
: 100.
7,04
--1,50
40,90
: 100.
14,08 --5,76
41,66
:
100.
19/20 =
8,00
: 100.
19,20 = 166,66
32,00
47,87
og
18,75
:100.
4,80 og 1,92 10/24 =

Det vil af denne Tabel være indlysende, at Consumenterne
i Danmark, naar den tydste Toldforenmgs Tarif blev antagen

her,

vilde komme til at svare en langt betydeligere Afgift af

de nævnte fremmede Consumtionsgjenstande end nu, og det synes
derfor ikke urimeligt,

Hensyn

til

tvende

at Forbruget noget vilde aftage.

af disse Artikler,

Mev

nemlig Tobak og Bim,

vilde Forholdet dog komme til at forandre sig en Deel,

som de vilde gaae over fra Classen af dem,

som nu

efter
ganste

hentes fra fremmede Markeder, til at høre til dem, som tildeels
produceres
consumerede

i

Indlandet.
Viin

er

Af den

r

den tydfle Toldforenr'ng

(t Aarene 1836—39)

produceret i Indlandet
).
*

næsten

97 pCt.

Det er nu vel ingenlunde rimeligt,

*) Jndførslen af fremmed Viin i Trienniet 1837—39, var i Gjennem-

snit 210883 Centr, eller .

....

12623) Eimer aarligt,

den indenlandske Production er beregnet til -1,266400
—
—
tilsammen . 4,392630 Eimer aarligt,
Dietcrici: Uebersicht ic. 1ste Fortsetzung S. 133.
Danmarks industrielle Forhold.
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at Consumtionen af tydste Vine, selv om de kom til at indgaae

til Danmark uden Told, vilde tiltage i den Grad, at de kom
til at udgjore

et saa hoit Procenttal af samtlige i Indlandet

consmnerede Vine; thi det ovenfor for Tydskland angivne Forhold hidrører derfra,

at de vigtigste consumerende Lande netop

ogsaa ere de producerende, og det ligger r Sagens Natur, at
hvor Vinen udgjor den daglige og almindelige Drik selv

der,

for den lavere og Middelklassen af Folket, maa det netop være
det indenlandske Product, som
ogsaa fremgaaer deraf,
Stat

kun

falder

at

consumeres paa Stedet; hvilket

medens

der

i

den hele preussiske

en Consumtion af 2 a 4 Qvart paa hvert

Individ, have de sydtydske, fortriinsviis viinproducerende, Lande
en Consumtion af 12 å 14 Qvart pr. Individ, og at Forholdet mellem Forbruget af indenlandsk og fremmed 23un t disse

Lande er langt mere til Fordeel for den forste end i de Stater
af Tydskland,
23un.

som enten flet ikke eller i ringe Grad producere

Dersom Danmark

tiltraadte

den

tydste

Toldforening,

og de samme Grundsætninger, som nu følges i denne, gjordes
gjeldende i den nye Forening,

vilde imidlertid den tydste Vun

ikke komme til at indgaae ganske afgiftsfrit til Danmark, men,
da den horer til de indenlandske Consumtionsgjenstande, som ved

Overgangen fra en Stat til en anden have at svare en Differencetold,

vilde

den

sandsynligvns

denne ved Indførslen til Danmark.

ogsaa komme til at bære

Denne Told vilde imidler

tid i ethvert Tilfælde ikke kunne blive saa hoi,

som den

paa

andre fremmede Vine, og Consumenterne vilde saaledes herved

for

en Deel finde Erstatning for den hoiere Afgift,

vilde have at svare af disse i Almindelighed.

som

de

De samme Be-

mærkninger lade sig ogsaa anvende paa Tobak, hvoraf den tydske
Toldforening t sin nærværende Form ogsaa consumerer en større
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Deel indenlandsk end udenlandst*):
hold sikkerligt

Imidlertid vilde dette For

ingenlunde blive det, som kom til at gjelde for

Danmark, om det tiltraadte den tydske Tvldforenmg, skjondt det
er rimeligt, at den tydfle Tobak, selv om den, hvilket er sandsyn

kom

ligt,

til at -ære en Differenceafgift,

vilde vinde større

Afsætning her end nu.
De Artikler,

som henhøre til Classen af saadanne Con?-

sumtionsgjenstande, som Indlandet for en væsent
lig Deel selv producerer, ere næsten alle saadanne, hvoraf
Danmark allerede nu har Oversiud til Udforsel.

Forholdene

med Hensyn til disse vilde ved den supponerede Forening ikke

forandres for Consumenterne, uden forsaavidt som der ved en
paa Grund af Handelsmarkedets Udvidelse forøget Efterspørgsel

muligt kunde foranledr'ges en Stigen i Prisen.

Ester hvad der

t det Fvregaaende er anført, er det imidlertid ikke sandsynligt,
at dette i nogen betydelig Grad vilde blive Tilfældet.

Fabrrkmaterr'alier eg Halvfabrikata ere ikke Gjen-

stand for en egentlig Consumtion t den Betydning, hvori dette
Ord her er taget, og der kan altsaa ikke være videre Tale om
disses Priis-Forringelse eller Forhøjelse for Consumenterne ved

den eventuelle Forening.
Det vil derimod af hvad der er anført i det Fvregaaende

formeentlr'g være tilstrækkeligt godtgjort,

*

at den Toldforhoielse

) Consumtionen i den preussiske Stat for Bienniet 1837—39 angi

ves saaledes:
af preussisk Tobak
*

..........

Tobak fra andre Lande i Toldforeningen.

- - fremmed Tobak

215000 Centr.

60000

—

.......... 90000

—

tilsammen

.

.

♦

365000 Centr.

Den tydfle Tobak udgjorde saaledes over 75pCt. af det hele consumerede Qvantlyn.

Dieterici: Uebersicht rc. lste Fortsetzung S. 148
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J

j

paa en Deel Fabrikata, som vild'e r'ndtræde, naar den tydske
Toldforem'ngs Tarif blev gjeldende for Danmark, og som altsaa skulde bevirke en PruSforhsielse for Consumenterne, fuldkomment vilde opvejes derved, at et i industriel Henseende alle
rede temmelig vidt fremstredet Lands Jndustriefrembringelser
erholdt fri Adgang til det indenlandske Marked. Consumenterne
vilde ikke alene erholde den store Mængde tpdsie Fabrik- og
Manufacturvarer, som allerede nu indføres, billigere end hidtil,
men disse vilde netop paa Grund as den lettede Adgang, ifolge
te Forhold, som jeg ovenfor har sogt at udvikle, komme til at
spille en langt vigtigere Rolle end nu med Hensyn til Indlan
dets Forsyning. Ligesom ogsaa den Forøgelse af det hele induftrr'elle Liv, som vilde blive en Folge af Udvidelsen af det frie
Marked, et kunde andet end fremkalde en Forringelse af Pri
serne.

Undersoges fluttelig, hvilken Indflydelse en Forening, som
den supponerede mellem Tydsiland og Danmark, vilde have
paa Finantskassens Indtægter, da bliver det, saaledes
som det ogsaa ovenfor er paavü'st, atter nødvendigt særsir'lt at
betragte hver af de angivne 4 Hovedklasser af Artikler, som
kunne blive Gjenstand for Ud- og Indførsel. Det er allerede
antydet, at Forbruget af de Consumtionsgjenstande af 1ste
Classe, som slet ikke eller i meget ringe Grad produceres i
Indlandet, cr langt storre i Danmark end i den tydske Toldforening. For Oversigtens Skyld vil jeg her sammenfatte de
vigtigste af disse Gjenstande og angive Forbruget af dem, forsaavidt de ere af udenlandsk Oprindelse, i det tydste Told
forbund og i Danmark (Kongeriget og Hertugdømmerne til
sammen).
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Consumtion
i Danmark

Dito i den
tydske Toldforening

pr. Individ

pr. Jndivid

Forholdstal

Sukker (Raasukker og
raff. Sukker, reduceret
til Raasukker) .... 8,5 Pd. 4,3 Pd. = 100 : 50,5.
2,1 — = 100 : 52,5.
Kaffe...................... 4 —
0,013— = 100 : 5,2.
Thee*) .................... 0,25 —
0,37 — = 100 : 46,3.
Rus......... 0,80 —
0,60 — = 100 :. 32,0.
Tobak...................... 1,87 —
)
**
Vt'in
.................... 1,38 Pot. 0,33 Pot. --- 100 : 23,8.
isens maatte vinde betydeligt, naar
den tydske Toldforem'ngs Tarifpositioner for de ovennævnte Va
rer bleve gjort gjeldende t Danmark, og Consumtionen dog
vedblev at være ligesaa betydelig som nu, idet der efter det
Foregaaeude for de fleste af disse Artikler vilde blive oppebaaret
en over 100 pLt. hoiere Afgift end nu. Det er ogsaa aabenbart, at dersom Forbruget et aftog, vilde Consumenterne komme
til gjennem Tolden paa disse Varer at contribuere langt mere
til Fisens end nu, hvilket tydeligt fremgaaer af nedenstaaeude
Tabel:

*) Roeskilde Stændertidende 1812.

S. 2 )54.

Consumtionen

er her

angiven til 500000 Pd. aarligt; men jeg tør dog ikke lade ubemær

ket, at der er reist Tvivl mod denne Angivelses Rigtighed (Berlingfke
Avis No. 231 for 1842).
**) Roesk. Stændert. 1812. S. 2152—51.

Consumtionen i Kongeriget

er her angiven til circa 6U'JO Oxh. aarligt.

Efter de statistiske Ta

beller for Hertugdømmerne for 1839 og 1840 har Indførslen

disse Landsdele omtrent være lige saa stor.

tit

tilsammen

I

913717

I

I

2,931682
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Det fremgaaer as denne Tabel,
handlede Artikler, naar

gjeldende for

Danmark,

den

at Afgifterne af de om

tydsie Toldforenings Tarif blev

vilde have

belobet sig

K'l over

3

Gange saa stort et Belob, som der nu virkeligt er indkommet i

Told, og Tabellen viser ogsaa, hvilken ftørre Byrde, der altsaa

vilde have hvilet paa Consumenterne.
lertiv undersoges notere,

Naar Forholdene imid-

vil man sinde, at der netop i denne

Omstændighed ligger en væsentlig Aarsag til at gr'ore en Til
trædelse til det tydske Toldforbund ogsaa fra denne Side utilraadelig for Danmark, naar denne skulde baseres paa de samme
Grundsætninger, som Foreningen mellem de allerede forbundne

Stater,

nemlig en Deling af Intraderne efter Folkemængden;

thi en betydelig Deel af den Afgift, som var erlagt af danske

Undersaatter vilde ikke komme den danste Statskasse tilgode,

men tilfalde de andre tydfle Stater.

I det tydfle Toldfor

bund har Tolden af de ovennævnte Gjenstande i 1839 udgjort

17,054265 Rbd.*)

Tolden vilde have udgjort i Danmark,
naar den var erlagt efter den tydfle For

enings Tarif

........

2,971682

altsaa Tolden i det supponerede Forbund

20,025947 Rbd.

af Tydsiland og Danmark

*) Tolden udgjorde i 1839 af Sukker
Sirup
Kaffe
Viin
Tobak
Riis
Thee

.
.
♦
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
*

. . 5,903718 pr. Lhlr.
8050 —
. .
. . 3,800220 —
. . 1,462105 —
. . 1,299171 —
272109 —
. .
40326 —
. .

tilsammen 12,780699 pr. Thlr.
= 17,054265 Rbd.
Dieterici: Uebersicht rc. 1ste Fortsetzung S. 1l0.
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Indbyggernes Antal i det tydste Toldforbund, saaledes som

det -lev lagt til Grund for Revenuedelmgen
i 1839 var

26,858886 Ind.

det var i Danmark i 1840

2,086636

....

28,945522 Ind.

tilsammen

eller i Danmark 7,15 pCt. af det hele Antal.

stor Deel

—

En lige saa

af Revenuet vilde falde paa Danmark eller
1,431800 Rbd.,

medens der efter det Foregaaende virkeligt

vilde være erlagt af Consumenterne t Dan

2,931682 Rbd.

mark

eller mere, end der vilde indkomme i den
1,499882 Rbd.

danske Statskasse

Sees imidlertid bort fra
Indtægt alene

de Skatteydende,

tages i Betragtning, vil det

og Mus's

sees,

at denne

ved den heromhandlede Classe af Barer vilde have opyebaarct

en Indtægt af

1,431800 Rbd.

istedetfor at Indtægten efter de nu gjeldende

Tarr'ftr kun vilde have belobet sig til

.

.

913717 Rbd.

altsaa vilde Mus have vundet

.

.

518083 Rbd.

.

men at denne Sum, der vilde være indvunden for Fisius ved
en reel forsget Skattebyrde paa Consumenterne af 2,017965
Nbd., ikke kunde betragtes, som en Vinding for den hele Stat,

behover vel neppe at anfores.
Da der endnu ikke ere publicerede fuldstændige Tabeller
over Indførslen af de forsijellige Gjenstande til Kongeriget, seer
jeg

mig

ikke

istand til her

at

gjennemfore en lignende Be-

regm'ng, som den ovenfor anstillede, for de andre Classer af

Indførselsgjenstande.

Imidlertid

er

det af hvad,

Foregaaende er anført om den Indflydelse,

som

der i det

en betydelig
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Udvidelse af det frie Marked har paa Toldens Belob, indly
sende, at Fistus's Tab paa de 3de andre Classer af Varer
vilde blive langt storre end dens Vinding paa den her forst
omhandlede. Dette kan gjores endnu mere indlysende ved fol
gende Betragtninger.
Toldens Belob af de ovenfor specificerede Vareartikler udgjorde i den tydfle Forening t Aaret 1839 64, 69 pCt. af dens
totale Belob, medens den i Danmark kun udgjorde 913717
Rbd. eller af Toldmtradernes Bruttobelob, (Gjennemsnr't af
1838—40. 3,834940 Rbd. aarligt*) 23,5 pCt. Bleve den tydfle
Toldforem'ngs Prositioner i det Hele gjorte gjeldende i Dan
mark, og Handelen fri mellem Tydstland og det sidstnævnte
Land, vilde sandsynligvils Toldbelobet af de specificerede Artik
ler, forsaavidt det kom til Fordeling paa Danmark, i det Hele
komme til at staae i det samme Procentforhold til det totale Belob, som nu finder Sted i den tydste Forening. Som ovenfor
anfort vilde under de givne Forudsætninger Toldindtægterne af
de specisicerede Artikler for Danmark udgjore 1,431800 Rbd.,
og na ar disse vare 64, 69 pCt. as det totale Belob, vilde dette
udgjore
2,213332 Rbd.
det har udgjort
........ 3,834940 •—

altsaa vilde Fistus's Tab være ....

1,621608 Rbd.

*) Toldintraderne ere beregnede i Budget pro 1841;
i Kongeriget til 3,173500 Rbd.
i Hertugdømmerne til *1,633280 —
tilsammen 3,806780 Rbd.
i Budget pro 1842:
i Kongeriget til 2,248700 Rbd.
i Hertugdømmerne til 1,615400 —

tilsammen 3,863100 Rbd.
I Gjennemsnit af hine 2 Aar 3,834940 Rbd.
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En anden Betragtning

leder

næsten til samme Resultat.

Tolden i den tydfle Toldforenmg falder med et Bruttobelob af

Rbd. paa hvert Individ.

circa

Tiltrædelsen af et i For-

hold til den hele Forening saa lille Land som Danmark vilde
ikke i nogen væsentlig Grad kunne forandre dette Forhold;

antages

det

at være

gjeldende for Danmark,

Bruttobelob blive

vilde Toldens

2,217049 Rbd.

.

det har været

og

—

3,834940

altsaa Fiskus's Tab circa.

.

1,617891 Nbd.

.

hvilket Tal ikke væsentligt afviger fra det, som fandtes paa en
At hertil sandsynligvü's som Tab maatte lægges

anden Ver.

hele Dresundstoldens" Belob er allerede antydet.

Dersom Skatteyderne erholdt en lignende Remission i den

paa dem hvilende Byrde,

da vilde de ved andre Afgifter være

istand til at holde Statskassen skadesløs for dens Tab.

vidt dette imidlertid vilde være Tilfældet,

ja fast umuligt, at afgjsre.

frem i

Consumenterne

skulde

Hvor

er yderst vanskeligt,

Det er nemlig paavust,

erlægge Afgift

efter

at saa-

den

tydste

Tarif, og Forbruget vedblev at være ligesaa stort som nu,

vilde de foruden det Belob,

da

som tilstod Statskassen, desuden

for nogle enkelte Artikler have at udrede 1,499882 Rbd.

An-

tages imidlertid, at henved Halvdelen af den Vim, som consu-

meres i Indlandet, under de forandrede Forhold vilde hentes
fra Tydflland altsaa fra et indenlandsk Marked, og at deraf i

ethvert Tilfælde kun vilde blive at betale ved Indgangen til
Danmark

en Differencetold f. Er. lug

sumtionsafgift

r

Preussen

paa

den hoieste indre Con-

den sammesteds

producerede

Vim, eller 89 Rbß. pr. Centr., vilde den hele Vimtold synke
ned fra 640000 Rbd. til 350000 Rbd.

dele s, at en Deel af den Tobak,

Antages det fremde-

som consumeres i Danmark,

og som nu ganske hentes fra Udlandet, vilde komme til at ind-
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gaae toldfrit eller mod ringe Afgift fra Tydstland, er det ikke

usandsynligt, at den hele ovennævnte Sum af 1,499882 Rbd.
herved vilde synke ned til circa 1 Mill. Rbd.

Om nu Consu-

menterne vilde komme til at indvinde hele dette Tab i Forbin
delse med det, som vilde opstaae paa endnu flere Artikler end

de ovennævnte, ved den Vinding, de vilde have derved, at den

Told,

som nu svares af mange Manufactur- og Fabrikvarer,

der mdgaae sra Tydsiland,

vil ikke være mu-

vilde bortfalde,

ligt med Noiagtighed at afgjore, selv om man havde fuldstæn
dige Tabeller over de Qvantiteter af disse Varer,

som t de

senere Aar ere komne til Fortoldning t Danmark; thi det vilde

her ikke være tilstrækkeligt at opsummere Belobet for de Varer,

som nu mdgaae fra Tydstland, beregne Tolden af dem og stille
denne Sum, der

vilde udgjore

en Deel

af Consumenternes

Vinding, ligeover for det Tab, som vilde opstaae paa den anden

Side af de ovenfor anførte Aarsager.

Det burde tillige tages

i Betragtning, at Indførslen af tydfle Varer vilde tiltage, me
dens den af andre fremmede Varer vilde aftage, hvorved Consumen

ternes Vinding paa den ene Side vilde stige, men at paa den anden

Side det hele Belob af Tolden af de Varer, som nu indføres fra
Tydstland, ikke vilde vindes for Consumenterne ved en i samme
Grad formindsket Prus paa saadanne Varer,
tildeels

tilvirkes

i Indlandet,

som allerede nu

idet Concurrencen

mellem de

indenlandske Fabrikanter allerede har trykket Prisen saaledes ned,
at den i Indlandet ikke staaer saa meget hoiere end i Udlandet

som Toldens Belob udgjor.
ved et Erempel.

Jeg vil soge at oplyse dette notere

Naar en Alen Bomuldstoi her koster 32 ß.,

og, Tolden belober sig til 30 pCt.,

koste 24, 6 Nbß.,

flulde den uden Told kun

Transportomkostningerne

fraregnede;

men

Varer af samme Art staae t Reglen ikke i dette Prisforhold
til hinanden paa danfle og tydske Markeder, og den hele Difference

vilde

altsaa

heller

ikke komme

Consumenterne

tilgode,
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naar

Tolden

mellem

Danmark

og

Tydstland

hævedes.

At

Forholdet imidlertid i denne Henseende vilde stille sig fordeelagtigere for Indbyggerne i Kongeriget end i Hertugdommerne

er aabenbart, naar der sees hen til, at Tolden af mange Ma-

nufacturvarer

paa førstnævnte Sted er meget høiere end i de

sidstnævnte Landsdele.

I den tydske Toldforenmg fradrages Udgifterne til Grændsebevogtningen Indtægterne, forinden disse komme til Fordeling
mellem de forffjellr'ge Lande.

strakte Kyster,

Den Stat,

som har meget ud-

der ere vanffelr'ge og kostbare at bevogte,

maa

vinde derved; idet de med denne Bevogtning forbundne Udgifter

tildeels bæres af de andre Stater,

og Administrationsomkost

ningerne ikke komme til at staae i et saa nfordeelagtigt Forhold

til Indtægternes Belob,

som dersom den paagjeldende Stat

Anvendes dette paa Danmark,

stod isoleret.

vil man indste,

at dette Land t denne Henseende maatte vinde ved at tiltræde

det tydfle Forbund.

Omkostningerne ved Toldmtradernes Oppe-

borsel i Danmark belobe sig nu til circa 20 pCt.z i den tydfie
Toldforenmg udgjore Udgifterne til den fælleds Grændsebevogt-

m'ng kun circa 11 pCt.

Mm hertil maa dog endnu lægges

det Belob, fom det indre Toldvæsen og Centraladministrationen
i Landet koster,

saa at den hele Fordeel,

seende vilde vindes for Danmark,

Betydning,

som i denne Hen

om den end ikke blev uden

dog ingenlunde vilde blive saa stor, at den vilde

kunne opveie de Tab, som vilde flyde af Foreningen.
Sammenfattes de foregaaende Bemærkninger til et Ende-

resultat,

da synes dette mig at maatte blive folgende:

Naar

Danmark indgik et paa Ophævelsen af Differencetold, Antagelse

af samme Toldtarif og Toldlovgt'vm'ng, samt Fordeling af Ind- .
togterne

efter Folkemængden

grundet Forbund med Tydstland,

da vilde de gavnlige Virkninger, fom en betydelig Udvidelse as

det frie Handelsmarked maa medfore, ikke udeblive for det forst-
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nævnte Land, men dette kunde dog ikke vente i nogen væsentlig
Grad at see Afsætningen af sine vigtigste Udforselsgjenstande
af Agerdyrkningen forøget. Transporten til de Markeder, hvor
de danske Producter kunne vente at finde Kjobere, vilde ikke
lettes,-og Danmark vilde ikke kunne vente at blive Udstibningssted for de tydste Producter. Mange af de i Indlandet bestaaende Industrigrene vilde vanskeligt kunne udholde Concurrencen med den mere uddannede tydste Industrie; kun enkelte
vilve strap kunne vente at see deres Vr'rks. mhed udvidet. Consumentcrne vilde have at Letale langt hoiere Afgifter end nu af
de Consumtionsgjenstande, som hentes alene eller for største
Delen fra Ublandet, og en stor Deel af denne hoiere Afgift
vilde ikke komme Statskassen tilgode, hvorimod det er meget
uvift, om Forringelsen af Tolden af andre Gjenstande vilde
eeqvivalere det store Tab paa hine, og om Skatteyderne uden
virkeligt forøgede Byrder vilve være istand til at holde Stats
kassen skadesløs for de betydelige dirccte Tab, som den vilde
komme til at lide.
Ved de foregaaende Undersøgelser have Kongeriget og
Hertugdommerne, Slesvig og Holsteen, saavidt muligt, været
betragtede som et samlet Hele. At gjennemfore lignende Undersogelser, som de foregaaende, specielt for Kongeriget og hvert
af de omhandlede Hertugdømmer er ikke muligt, da disse sidste
have fælleds Toldlovgivning, og da Mængden af de Varegvantiteter, som ere forte til eller fra ethvert af dem, ikke kan angives særskilt. Naar derimod begge Hertugdømmerne betragtes
samlede, da haves i de foreliggende bekjendtgjorte Data Midler
til for deres Vedkommende alene at udfore Undersøgelsen om
trent paa samme Maade, som jeg ovenfor har forsegt for den
hele danste Stat. Hovedresultatet vil imidlertid i Almindelig
hed blive det samme som for hele Staten, men det vil i oeconomisk Henseende endnu stille sig noget ufordelagtigere for Her-
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tugdommerne alene end for den hele Stat. Det er nemlig
allerede i det Foregaaende paaviist, at Forbruget af de Consumtionsgjenstande, som for Tiden sket ikke frembringes i Jndlandet, i Hertugdommerne forholdsvü's er endnu storre end i
Kongeriget. Da disse Gjenstande efter den tydske Toldforemngs
Tarif ere de holest beskattede og yde den storste finantsielle Ind
tægt, ville Consumenterne i Hertugdømmerne ved disses Ind
lemmelse i det tydske Handelsforbund komme til at bære en forholdsviis endnu storre Skattebyrde, som ikke vilde komme Lan

dets egen Kasse tilgode, end det ovenfor er vü'st om Consumen
terne i den hele samlede Stat. En anden Forfatter
*)
har

*) D. A. Renck i Kieler Correspondenzblatt 1842 Nr. 94.

det ikke har kunnet blive mig klart,

Endfkjøndt

hvorledes Forfatteren i flere

Tilfælde er kommen til de af ham anførte Tal,

formaaer jeg dog

ikke i hans Beregning at paavise nogen bestemt positiv.Feil, som
kunde have nogen væsentlig Jndflydelse paa hans Slutninger, men

det forekommer mig, at den givne Fremstilling og de deraf uddragne
Resultater paa.Grund af den Korthed,

hvormed de ere fremsatte,

naar man ikke undersøger Sagen nøiere,

Anskuelser.

kunne lede til feilagtige

Forf. angiver nemlig, hvilke Qvantiteter Barer,

der

ere indførte til Hertugdømmerne i 1840, han beregner hvilken Af

gift de vilde have havt at erlægge,

naar den var erlagt efter den

tydfle Toldforenings Tarif, og han finder, at Afgiften i dette Til

fælde vilde falde med 152 ß. Cour, paa hvert Jndivid, medens den
i den

hele tydfle Toldforening i 1839 kun

er falden med et ei

ganske reent netto af Wz ß. Cour. pr. Jnd. og i Hertugdømmerne
efter den sammesteds nu gjeldende Tarif i 1810 med et reent netlo af
48 ß. pr. Jnd.; heraf slutter Forf., at da Hertugdømmerne af alle

de vigtigste Artikler consumers flere fremmede Barer end den tydfke
Forening,

bør de aldrig fluttes til denne under Betingelse af en

lige Fordeling af Jndtægterne efter Folkemængden.

tat er jeg ganske enig med Forf.,

noiagtig.

I dette Resul-

men Slutningsmaaden er ikke

Bar den indskrænket alene til de Gjenstande, som efter at

Hertugdømmerne vare forenede med Tydfkland, vilde vedblive at være

fremmede, vilde den være rigtig, men det er ei faa; da Jndførflen af Barer

fra Lande udenfor Foreningen til Hertugdømmerne, efterat Forbun-
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allerede beregnet, at naar de fremmede Consumtionsgjenstande
af den her omhandlede Art, som i 1840 ere indførte til Hertugdommerne, havde erlagt Told efter den tydske Toldforem'ngs
Tarif, vilde Belobet as de deraf oppebaarne Afgifter være fal
det med en Størrelse af 77 ß. Cour, eller 2 Rbd. 54 ß. paa
hvert Individ. Denne Tolds Belob vilde altsaa have udgjort
circa 2,038440 Rbd.*), som vilde være udredede af Consumenterne. Disses Antal i Hertugdommerne udgjore kun 2, 9 pCt.
af Jndvaanernes Antal i det tydste Toldforbund og Hertug-

det var afsluttet,

meget vilde aftage,

som Consumenterne i Hertugdømmerne
under de givne Forudsætninger,

af 152 ß. Cour, pr. Ind.
løbet af de Varer,

vilde. Beløbet af den Told,

v'lde komme til at svare

ingenlunde falde med en Størrelse

Bel har jeg søgt at vise,

som nu komme fra Udlandet,

at Loldbe-

men som efterat

Tydskland i commerciel Henseende var kommen til at høre til Jndlandet afgiftsfrit ^vilde indføres fra dette, ikke vilde være saa stort
som Forøgelsen af Loldpaalceget paa Varer, som vilde vedblive at
komme fra Udlandet,

og at Consumenterne saavclsom Fiflus altsaa

virkeligt vilde komme til at tabe, naar Hertugdømmerne indtraadte i

den tydfke Forening, og Jndtægterne skulde fordeles ester Folkemæng-

den, men Forf. undersøger ikke dette Spørgsmaal, besvarer det alt
saa ikke i samme Retning, som jeg har søgt at giøre, og da Svaret

paa Hovedspørgsmaalet,

nemlig om det vkde være oeconomisk for-

deelagtigt, at Hertugdømmerne tiltraadte den tydfke Forening, maatte
blive et andet end det Forf. har givet, dersom den her fremhævede

Undersøgelse ledede til et andet Resultat end det, jeg har søgt at
begrunde,

saa beviser Forfs. Fremstilling ikke hvad den fkal bevise,

og jeg tør ansee den for utilstrækkelig.

Da D. A. Renck vistnok er

en competent Dommer i denne Sag, og hans Afhandling i Correspondenzblatt synes at have vakt en velfortjent Opmærksomhed, har

jeg troet ikke at burde undlade at paavise det formeentligc Mangel

fulde deri.
*) Naar dette Tal sammenlignes med de S. 246 anførte, maa det

forekomme for stort; Aarsagen er, at dette kun angaaer Aaret 1840,
da Jndforflen af fremmede Consumtionsgjenstande var usædvanligt

stort, hine derimod et Gjennemsnit af flere Aar.
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Lemmerne tilsammen» altsaa vilde, naar Fordelmgsprincipet efter

Folkemængden gjordes gjeldende,
Belobet af Tolden
rede

Toldforem'ng

kun falde 2, 9 pCt. af hele

af de omhandlede Gjenstande i den finge
paa

Hertugdommerne,

hvilket for

Aarene

1839 og 1840 kun vilde udgjore circa 600000 aarlr'gt; altsaa
v-'lde kun omtrent 0,33 af den hele Afgift,
Consumenterne,

Forholdet

vilde

indflyde

t Statskassen.

som var ydet af

Hvor ufordeelagtigt

blive for Hertugdømmerne,

fremgaaer ogsaa

deraf, at Indførselstoldens totale Beleb i 1840 og 1841, har
udgjort i Gjennemsnt 1,267000 Nbd. eller 1 Rbd. 58 ß. pr.

Individ, medens Tolden alene af de fremmede Consumtionsgjenstande (Colom'alvarer), naar den var erlagt efter den tpdfle

Forenings Tarif, vilde have udgjort 2 Rbd. 54 ß. pr. Individ
eller 92 ß. pr. Individ

mere end det nuværende Toldbelob af

samtlige beflattede Gjenstande.

Da t Hertugdommerne Afgt'f-

terne af saadanne Manufactur- og Fabrr'kvarer, som nu maa

mdfores fra Udlandet mod Erlæggelse af Told, men som, naar
Hertugdommerne mdtraadte i en Toldforening med Tydflland,
vilde mdgaae afgiftsfrie fra dette Land, t det Hele ere betyde

ligt lavere end i Kongeriget,

saa ville ogsaa de Fordele, som

Consumenterne i Hertugdømmerne i de her omhandlede Henseender
ved Tiltrædelsen til eet tpdsie Forbund vilde vinde,

blive rin

gere end de, Consumenterne i Kongeriget vilde have, og Tabet
for de forste altsaa i det Hele ved den omhandlede Foranstalt

ning blive storre eud for de sidste.

Hertil kommer endnu en væsentlig Omstændighed: Af hvad

der er anfort i det Foregaaende ligesom af almindelige Undersogelser over den industrielle Tilstand i Hertugdømmerne og i

Kongeriget fremgaaer det,
kan

at Industrien i det Hele ingenlunde

siges at være mere udviklet t den førstnævnte end t den

sidstnævnte Deel af Landet, men at snarere det Modsatte finder

Sted.

Det er ikke alene de egentlige Fabrikanlæg og Haand-

.

257
værker, som i det Hele i Kongeriget levere et i Forhold til
Forbruget storre Qvantum Producter end i Hertugdommerne,
men fornemmeligt er Huusfliden langt mere uddannet i hunt
end i disse og bidrager væsentligt til at forsyne Consumenterne
med de fornodne JndustriproducLer. Hertugdømmernes vigtigste
Fabrikker have deres væsentligste Afsætning til Kongeriget, saaledes navnligt Uldmanufacturerne, der i 1840 have leveret
uldne Varer til Indførsel i Kongeriget for en Værdi af 215683
Rbd., og de bestaae tildeels ved den Besiyttelse, som Konge
rigets hole Indførselstold paa lignende stemmede Fabrikata yder
dem. Mellemhandelens Størrelse mellem Hertugdømmerne og
Kongeriget i Aaret 1840 vil oversees af nedenstaaende Tabel.
*)
Udførsel fra Kongeriget
til Hertugdømmerne
indeni.
Produc.

Jndførsel til Kongeriget
fra Hertugdømmerne

indenl.
frem.
tilsammen
Produc.
Prod.

frem.
Prod. tilsammen

Rbd.

Rbd.

Rbd.

Slesvig. . .

747377

73923

821300 1,239815 362081 1,601896

♦.

887995

51033

939028

Holsteen

tilsammen

Rbd.

458804

Rbd.

46-556

Rbd.
505860

. 1,635372 124956 1,760328 1,698619 408637 2,107256

Altsaa belob hele Mellemhandelen sig til 3,867584 Rbd.,
hvoraf de indenlandske Producter udgjorde 3,333991 Rbd. eller
86, 2 pCt. og de fremmede Varer 533593 Rbd. eller 13,6 pCt.
Det fremgaaer heraf, at Værdien af de fra Hertugdøm
merne til Kongeriget forte Producter har oversteget Værdien af
dem fra dette til hine forte med 346928 Rbd.; og undersøger
man Tabellerne notere, findes det, at en langt storre Deel af
de Producter, som ere forte fra Kongeriget til Hertugdømmerne,

*) Statistisches Labelwerk, herausgegeben von der allerhöchst ernannten

Commission.

1842 — S. 176.

Danmarks industrielle Forhold-
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have været Landhuusholdningsproducter, end af dem, som ere
gaaede den modsatte Ver, saa at de sidste have modtaget en
langt ringere Deel indenlandske Fabrikata fra Kongeriget end

dette fra Hertugdømmerne. At angive i bestemte Tal hvor
stort Overfludet har været er meget vanskeligt.*)
Af disse Forhold vilde folge, at, naar Hertugdømmerne
optoges i den tydske Toldforening, og Kongeriget derved i det
Mindste i industriel og commerciel Henseende kom til at hore
til Udlandet, da vilde Hertugdømmernes Fabrikker ikke alene
have at udholde en fri Concurrence med Toldforbundets i mange

Henseender videre udviklede industrielle Anlæg, men de vilde
ogsaa tabe en stor Deel af den vigtige Afsætning, som de nu
have til Kongeriget, idet Adgangen dertil under disse Forhold

*) En Forfatter har i Kjobenhavnsposten Nr. 86 og 87 for 1843 ved
at benytte de officielle Tabeller over Varetransporten mellem Konge
riget og Hertugdømmerne og antage en fast Priis for Landhuusholdningsproducterne for de 5 Aar 1836—40, hvorved i det Mindste
Forholdstallene for disse Aar maa blive rigtige, erholdt følgende
interessante Resultater:
Værdien af Vareferslen fra
Hertugd. til Kongeriget

Værdien af Vareførslen fra
Kongeriget til Hertugd.

Producter af Producter as
Qvægavl
Agerdyrkning

Producter af
Agerdyrkning

raa

1886
1837
1838
1839
1840

Nbd.
426345
•287048
218400
53109
70774

forædl.

raa

forædl.

raa

foræd.

Rbd.
Rbd.
Rbd. Rbd. Rbd.
151587 6544 638655 414873 1353
126237 65931 697893 366205 2233
120021 17768 582526 502822 2597
82596 23085 554727 1,076013 4130
84182 14804 448424 1,083642 8437

Producter af
Qvægavl
raa

forædl.

Rbd. Rbd.
210883 71729
117887 198604
152117 151793
130049 199095
133849 301889

iGjennems. 211134 112924 254.46 564445 688871 3950 148957 1846-22
Efter denne Beregning udgjorde Gjennemsnitsværdien af Jndforflen:
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fun vilde -live Hertugdømmernes Producter tilladt under samme
Betingelser, hvorunder den nu staaer aaben for Udlandets Frem

bringelser, nemlig mod Erlæggelse af en t mange Tilfælde hor

Indførselstold.
Ester hvad der saaledes i det Foregaaende er vrist,

til Hertugdømmerne

til Kongeriget

af raa Prpducter:
af Agerdyrkning

.

af Qvægavl -.

.

2lI134Rd.
25446 —

af forædlede Producter:
112924Kb.
af Agerdyrkning .
af Qvægavl. . . 564145 —

vil

688671 Rd.
148957 —

837628Rd.

236580Rd.
3950Rd.
l84622 —

188572 —

677369 —

I,026200Rd.
9l394LRd.
tilsammen
Lages nu blot Hensyn til Aaret 1840 og til den i Hovedtexten anførte Tabel over Værdien af den totale Vareførsel mellem
.Kongeriget og Hertugdømmerne i samme Aar, da sremgaaer deraf,

at Værdien:
a. af de indenlandske Producter, som gik fra Hertugdømmerne til
Kongeriget, udgjorde

■

.......

1,61)8600 Rbd.

deraf Landhuusholdningsproducter

«... 618100 —

altsaa indenlandske Fabrikat«

....

1,080500 Rbd.

b. af de indenlandske Producter, som gik fra Kongeriget til Hertugdømmerne, udgjorde
...... 1,635300 Rbd.
deraf Landhuusholdningsproducter

altsaæ indenlandske Fabrikata

.

.

.

.

1,527800 —

.....

107500 Rbd.

Medens altsaa Hertugdømmerne tilførte Ksngeriget indenlandske Fabrikata for .... .

1,080500 Rbd.

tilførte dette hine kun for

.....

altsaa mindre

107500 —

.

973000 Rbd.

hvortil endnu kommer den større Jndførsel af
forædlede Landhuusholdningsproducter af . .

222300 Rbd.

.

.

hvorved Overskudet af forædlede Producter,

som ere førte fra Hertugdømmerne til Kong:,
mere end sra dette til hine, stiger til . . .

1,195300 Rbd.

De i Hovedtcxten anførte Resultater bekræftes fuldkomment herved.
17*
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det nu formeentlig her

være

overflødigt notere i Detail at

undersøge Sporgsmaalet om cn Tiltrædelse til det tydste Toldfor
bund alene for Hertugdømmernes Vedkommende, især badet nærmest

har været mm Hensigt ved de anstillede Undersøgelser at tydelig

gøre Begreberne over disse Forhold i Almindelighed,

og der

ei, saavidt mig bekjendt, foreligger nogen aldeles bestemt Plan

til i industriel og commerciel Henseende at forene nogen Deel
af den dansie Stat med den tydsie Toldforening.

Hensyn

At politr'fle

maa gjore ethvert Forsog paa at inddrage Slesvig i

et saadant Forbund for hoist utilraadeligt,

vil være klart for

enhver Dansk, men at undersøge dette notere vil jeg her ikke
forsøge,

da det kun

har

været Hensigten at

det kunde være oeconomifl fordeelagtigt.

vise,

hvorvidt

De politiske Forhold

kunne derimod med Hensyn til Holsteen muligt tale for en com-

mercr'el og industriel Forening med Tydflland, ligesom der alle
rede bestaaer en politisk,

navnligt naar Handelssorem'ngen om

ikke lang Tid kommer til at strække sine Grændser lige

til

Elben.
Er det saaledes nødvendigt for Danmark for at oplive

sin Industri og Handel at soge

at

udvide

det

frie Han

delsmarked, og vilde en commerciel og industriel Forening med
de Sonden for liggende Stater ei alene i polr'tifl men ogsaa i

oeconomifl Henseende være saare mislig,

saa

maae vi vende

Blikket mod Norden og spørge, hvad Skikkelse de commercielle
og

industrielle Forhold t de tre nordiske Riger

vilde

antage

under en paa indbyrdes Handelsfrihed grundet Forbindelse mel
lem dem?

NetLelser.
S. 42, 1 L. f. o.

af de — læs — af de et

— 51. 5

—

for mindre at trætte rc. — læs — for ved Afvexling

— 59. 2

—

mindre at trætte dem og rc.
Brændselsværdi i Tørv haves rc. — læs — Brænd
selsværdi haves

— 130. 5

—

11257 Pd. — læs — 2 l 1257 Pd.

— 246. 3 L. f. n.

20 Rbd. — læs — 20 Brl. 20 Rbd.

-------- 2

8 Rbd. — læs — 30 Brl. 8 Rbd.

—

