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Indledning.

g
yst ril Forandring synes at være nedlagt i dett men- 

nejVeliqe Natur, oa nær forbunden med den Menne

sket egne Anraae til at forbedre sig oq sine Kaar. Oret 

blændes, Smagen sieves, Hret kiedes, Lugten akter-og 

Fslclfen siappes ved ideligen at reres af det selvsamme.

Menneskers Glæde bestaaer fornemm li) i Beater- 

ligheders Opfyldelse. Kiedsømmeliiched f laer denne i 
Hælene, og kun nyeHnff'er, nye B<gierltqheder, Haab 

vm oq Nydelsen af det et fer felte, kunne, ved nt ad

sprede den KiedsomMeliqhed, der Forrige og Sædvanlige 

efterlod, gwre Livet behageligt.

Af denne Lyst tit Forandring udspirer Pppiqhed, 

saasnart OverflMqhed af Menneffer og Ting, frem

bragte ired deres Flid, tillader Pppiccheven, Ovetfledigs 

heds Datter, at fremkomme. Ppptcched, O»crdaarjgs 

hed oq Pragt sees og lidt efter lidt ot have underaivet 

sig den heele Verden; at have faaet H-'vd pacp at be

herske Smagen, især t Europa, som den ttici ft dyrkede 

Deel af Verven, ved idelige Forandringer af Moder;
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at have (port Tarvelighed, Sparsommelighed og 

somhed landflygtige, saa at de nu næsten forqieves ssgeS 

Uden ved Polerne, hvor Snladftn er sperret ved en evig JiS, 

eller hos de Vilde under Linien, hvis Fornsdenheder ere 

faa, eller hos Folkesiag, fom endnu ere uden Kultur.

Naar et Folk ikke selv frembringer dets Pppiqheds 

Vare, maae det, naar del vil tilfredsstille sine Lyster 

og Begierliaheder, ved Handel ffaffe sig samme, og 

tilbytte sig Overfiedigheder mod Nødvendigheds Vare. 

Landet taber derved sin Marv, og de sieeste Slar-Skyn- 

diiie have ansecr Luxus for cn tærende Sygdom, der ud

armer Landet. Den har og Indflndclft paa Sæderne, 

og paa enhver Enkelts Formue i Staten, da den Rige 

formeger derved kan udmærke sig fra den Fattige, hvil

ken paa sin Velfærds Bekostning tragter efter ot ligne 

hin, og vanskelig lader Pragt og Pppicched siq indffrcm- 

ke allene til ben Rige, i hvilket Tilfalde den vilde tiene 

til nt adsprede de opdyngede Skatte, Udbrede Velstand 

og Omlob af Formue li! de lavere Stænder, og forskaffe 

Arbejderne Fortieneste. Fra denne Synspunkt er Luxus 

blcven kaldet Blodets Varme i Starens Legeme, Grund- 

volden for Arbejdsomhed, og har fundet Forsvarere. Den 

fortjente og at forsvares, naar den, mod det Erfacen- 

hed viser , kunde indskrænkes til den riaere Dee! af Na

tionen , og hindres fra at smilte Mængden.

Historien viser, atLuxrl- har steqet ved Folkenes Kul

tur og ved Handelens Udbredelse. Den Srarskonst, som 

i gamle Dage blev agter for den öcste, grk især ud paa 

Tarvelighed og Tapperhed, de Gamle ansaae sig derved 

sikre og rige nok; thi Frihed og fornedent Ophold var alt, 

. hvad



hvad de ssqte, oq deres Lyst til at glimre og udmærke 

sta, havde langt ander Formaal, end de seenere Aldres. 

Rom i sin Va-xr, Grækerne ril en Tid, Spartanerne, 

Scykherne, og vore egne Forfadre, tiene herpga til Be
vits. Men jo ældre, jo meeke gierrige, avindsycze og 
yppige ere Folkene blevne. I fordum Tid seqde de ved 

Tapperhed ar beherffe og svække andre; nu derimod sö- 
ger man' ved List i Handelen ar tdtnæffe sig andres Rigs 

domme. Ved Handelen har Pppifheden og Loft tit 
Ovcrsiediaheder fornemmelia taget til. Araberne og 

Venetianerne beanndre den fsrst t Middelalderen» Is- 
bovne, der opfanc? V.xl-.r for ak redde deres Formue 
fra Forfslgelfek, have givet den Liv. Den er kommen 

sidst her til Norden,' som imidlertid dyrest har maattet 
kilkiebe sig Pppigheds Vare.

Uden Tvivl bil Pppiqheden kutt kunne stige til et 
vist Vtaal, og i sig ftlv finde Grændser. Men den hak 

dette tilfælleds med Sygdomme, hvis Grændfe oftest ee 
Doden, oq altid 2lsmagt. Då den vel ikke ganffe ef
ter de nærværende Vatter oq Fordomme,- føm Ovdras 

gelsen forplanter, kan afffaffeS, bør dctt dbg ledes dg 
ftandses. Men da den sicwer i noieste Forbindelst med 

Handel oq Næring, udfordrer dette megen Varsomhed, 
og det beste Middel er vel at forarbejde vore egne ruae 

Produkter i Landet til den mueliqste Fuldkommenhed- 

for at giere Pppigheden mindst ffadeliG En overdre. 
löen Ppprghed vil alletidet blive en teerende Sygdom sot 
Verden i Almindeligheds og for enhver Stat i Sardes 

leshed; men ar hemme bett üldeles- vil være umneliqt». 

Forbydes end Pppigheds Vares Indførsel, og Forbud 

hwD deres Brug ikke overholdes, og ved de Niaes og 
A 2 Mcegl
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Magriqes Exempel ikke styrkes, vil Snighandelen aabne 

Veie nok for Deres Indfsrsel, og bedrage al Opsigt. 

Foruden at Yppighed drager den arbejdende Deel bort 

fra Agerbruget,-og formindffer Folkemængden, med

bringer den oste mange Laster og Unoder; thi ved dens 

Emi.rrerie og forstilte Wreöbeviismnger bliver den af 

wed sit Kram allevegne, saa at Dyden selv, som den 

ferste Aarsag og fornemste Drivesiær til ædle og gode 

Handlinger, bliver udpyntet med saa herlig en Dragt, 

ar den af Undseelse neppe tør være sig bekiendt. Vore 

Forfcedre levede meere sparsomme og vare lykkeligere med 

den Tiendee! af hvad vi nu beü-ve ril Underholdning. 

Men for et nogenledes dyrker Land i vor Tid vil uden 

Tvivl en overdreven Tarvelighed findes f^adcüg, thi der- 

ved maatte nødvendig Handelen lide cikade, dg niange 

Fabriker og Manufakturer nedleggeS. Lader os kun 

forfsqe at klæde og fode os paa samme Maade, som Fæ

drene i fordum Tid; de havde en Hielm paa Hovedet, 

et Panrser paa Brystet, Dyreffind til Klæder, Strøm

per af Vadmel, Skoe eller Saallcr af raae Hunder; 

derved vilde Hattemagere, Skrædere, Strømpevævers 

og Skoemagere miske deres Næring. De spiiste raat, 

røstet og stegt Kied, Fle^', Fil^, Gred, §)s! og tred

veres Drik var Al og Mwd, de spiiste paa Tin og drak 

afTrcre- eller Meta! Skaaler, de dræbte Fol? hverken 

med sort, hvidt eller guult Piilver, men allene med 

Spyd, Bue og Sværd: om det nu var mueligr at leve 

paa samme Maade, som ufeUbar maatte ffee ved Op

dragelsen øg Vanen, saa vilde vor Handel paa ChlUK 

og begge Jndierne ophsre, ligesaa paa Levanten og de 

fieeste Steder i Europa, da vi kunde finde Zvde og Klce- 

der nok i Landet.

Verden
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Verden er nu bleven meere oplyst, og i visse Maa- 

der meere skrobelig og lækker, saa at en saadan Overgang 

eller Forvandling neppe vil sinde Sted. Ingen (fal 

kunne sætte i Tvivl, at baade Pppiqhed og Tarvelighed 

6ør have sine Grændser, og Forsliellen imellem der Unyt

tige, det Skadelige,' det Forneielige, det Nødvendige 

cq Beqvemme maae ingenlutrde undaaae Statsmandens 

Opmærksomhed. Den store Nccker siger derfor, at Pp- 

pighed er vilkaarlig, og al vilkaarliq Skat maae med 

Varsomhed paalegges, da man ligesaavcl maae see paa 

Ligevægren og Credilen i Handelen, som paa Forbrugel-? 

fen, eller rettere MiSbrugelsen af fremmede Vare. En

delig kan man ikke ffinle, ar jo mange gode Indretnin

ger og nye Fabriker ece blevne enten gvalre i deres Fedsel 

eller nedlagte siden, formedelst de mange Baand og Hin

dringer, der have været i Beten, og den Fond, som 

udsordreS ti! Forskud ved ethvert nyt Værk, ville priva

te FslkeS Kræfter neppe fmine bestride, uden særdeles 

Frihed i Handel og Vandel, hvis rette Formaal fortic- 

uer herved en notere Bestemmelse.

Saalænge vi ere Mennesker, synes det unmeligt, 

tit kunne anbringe en uindskrænket Frihed uden ar fornær

me Sæberne. De, som leve under en despotisk Regie- 

ring, har en billig Aårsag ar klage over Frihedens Tab. 

De derimod, som have den, i de! mindste den indbildte, 

klage over Lovgiverne og Administrationen, for ethvert 

mielinget Forssg, eller Uheld, fom kan rilstsde Lalidet. 

Engeland og en Deel Republiker kan give herpaa Epem- 

pel. Upaatvivlelrg vil en forholdmæsstg Frihed befordre 

et Lands Opkomst, forskaffe meere Rorelse og Munter

hed i Handelen, og omdreie det store Hinl i Fabrikerne;

A Z dm
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den Engelske Hums i hans Efi'iis and Treat, of fev. 

fubj. siger j " at Friheds Fare synes størst ved dens 

,, ulovlige Bruq. " Friheden er, fem Livet, et hsie« 

ste Gode, dog maae derr i er borgerlig Selskab ind

skrænkes ved retfærdige Love, four særke Grændser for 

Herrernes Maqk og Tienernes Underkastelse, og da er 

Meuneffer frir under Love. De" rette Frihed bliver 

da vel, en Evne ester eget GotbeNudende under viise 

Love at befordre sur Lyksalighed, saa meget som mueligk. 

Alle Evner ligge siappe uden Ficcrkraft, hvor ingen Fri

hed er; men hvor den overdrives, virker den det mod-, 

satte« Den nr:eil nafhænqjqe Stat i Verden maae jo 

have Love, og disse Love vil neppe tillade Unde - saatterne 

ar kilttebe siq saadane fremmede Vare, sonr liqesaa gode 

kunne fabrikeres i Lander, eller endnn det, som er.verre- 

at udpibe sine raae Peodnkttr, for en hastig Fordeels 

Skyld, og siden indføre dem forarbejdede tilbage, hvor

ved Pengene maae gaae ud as Landet og VinWrbclrahes 

hen undertrykkes. Ligesom det er enhver Reaierrngs 

Pligt, at afværge Vanffelia,heder, fqni hindre Indbyg

gerne i deres Næringsveje, saa er det ogsaa Indbyggers 

nes Skyldighed, at have Statens Ve! til Hiemeed, og 

fege ved Vindffibeliqhed at berige baade den og sig ftlv, 

for i paakommende Tilfælde ak kunne forsvare sig, om ei 

direkte med Penge, saa dog med Credit og Vare, hvor

for' det Manglende kan bekommes. Enhver Nations 

yarliae A>heide bliver egentlig den oprindelige Fond, der 

gaffer den alle de Livets Nodvendigheder og Beqvemme-- 

liaheder, den hehover. Forfatteren til Undersegelfe om 

Nationak-Belstands Narnr og Aarsag siger, "at Llrbei- 

„ dels Frembringelse, eller det, der kiobes for, maae have 

h tt vist Forhold med deres Amal, fom ftrbruge samme, 
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„ og dette Forhold maae hos enhver Nation indrettes efr 

„ rer tvende forffielliqe Omstændigheder: forsi efter den 

„ Indsigt, Behændighed og Skiensomhed, hvormed Llr- 

„ berdet hos dem drives, og for det andet efter Forhol- 

,, det imellem deres Amal, som bruses, og deres, som 

,, ikke bruges ril nyttigt Arbeide. Hvordan Jordarten, 

„ Klimaret og Landftrækningen end er beskaffen, saa maae 

„ Overflod eller Mangel paa det aarliqe Forraad i et 

„ Land beroe paa disse tvende Omstændigheder. " Si

den Europa havde fon et en meere udstrakt Handel, baade 

i de andre Verdens Parter, og imellem sig selv indbyr

des, synes StatSkonften meere at have opmuntret og 

yndet tine Opfindelser af Kunster, Manufakturer og Han

del, Stcedernes Vindffibeliqhed, end Agerdyrkning og 

Landets Forbedring. Begge Deele synes efter Erfaren- 

hed at fortiene Regierinqens Omsorg og Opmærksomhed. 

De ferste synes ved ArbeidetS Deeling al befordre Vind- 

skibeWheden 04 Folkemængden, der andet, som en un

derholdende Kilde til de evriqe; hvorfor man efter Tin

genes naturlige Lsb kan med Grund anbringe den største 

Deel af hvert voxende Selskabs Kapital ferst og fornem

melig paa Agerdyrkning, dernæst paa Fabriker og Ma- 

nnfakmrer, oq tilsidft paa fremmed Handel. Alle disse 

Næringsveje synes ufcilbar saaledes ar være sammenknyt

tede , at man ved at efterlade Omsorgen for en af Dee- 

lene, vil finde Modstand i at bringe de andre til nogen 

Fuldkommenhed; overalt synes el Lands virkelige Vel

stand eller Fattigdom at beroe paa disse Deeles Overflo- 

dighed eller Mangel. Ideen om en lykkelig Stat bli

ver vanskelig ak bestemme, naar man ikke vil tage disse 

tre Hovedgienstaude ril Hiemed; en almindelig Politik, 

ligesom en almindelig Lov for Ppprghed, synes desuden

A 4 hver-
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Hverken muelig eller nyttig; thi enhver Stats Simation, 

dens Forhold til andre Stater, cr saa uendelig forskiel- 

lig, og dens indvortes Velstand underkastet saa mange 

Forandringer, at almindelige Grundsætninger ville maa- 

|fee blive uanvendelige. Professor Büsch i hans Ency- 

clopedie siger derfor, " at det er Statsmandene fornem

ste Sysier, at opmuntre Jorddyrkningen, understotte Fa

brikerne, og fremlede Kiebmanden i sine Handelsbevæ

gelser li! Statens Fordeel. Han ffal nsiagtig tiende 

Privat-Jndustrien, dens Opfindelsesevner og Kilder, og 

ikke krænke dens Rettigheder; han maae overveje Land- 

mandens og Arbejderens ringere Forretninger i Forbin

delse med Kiebmaudens større Sysier. Han maae fte 

ligesaa meqer pan Sælgeren som paa Kisbcren, og vids 

det rette Forhold kil begges Fordeel. "

At berere Srarspolitikcn cr ci min Hensigt, men 

for saavidr den har Indflydelse paa el Lands raae Pro

dukter og Fabrikvæsenet, har jeg allene nævner den. 

Stars- og Kammeral-Videnffaberne crc i de seenere Ti

der, især ved en Sully, Montesquieu, Stewart, Smidt, 

Neckec, udvidede. Mit Forsæt er allene at sige noget 

om Produkterne og deres Bearbejdning, men ikke alt; 

da enhver Dce! af de fornemste Jordprodukker synes at 

fortkne en sirrffilr Afhandling, og om mueligt paa den 

fortrinlige Maade, som den Svenffe Hr. Rinman har 

afhanvltt Jernets Historie. Min Hensigt har allene 

vsrek, at bevise den Skade ct Land har af sine raae Pro

dukters alt for hyppige Ndftrsel, naar de kunde fabrikeres 

i Landet, ei allene til indenlands Brug, men og til 

weere fordeelaqrig Udferfel. Skulde mine Tanker blive 

anstere ftr nyttige og Lander ril Fordeel, vil mit Hnffe 

vare



være opfyldt; hvis ikke, vil jeg dog haabe at de kunde 

riene kil en Erindring eller Paamindelse for en meere ind

sigtsfuld og merglig Mand, der paa en meere bestemt og 

fyndig Maade kunde eale Tanders og Fokkers Sag for 

Regenten. Et er at tænke, skrive og enffe, et andet 

ar legge Haand paa, iværksætte og fuldende en nye Ind

retning; det sidste synes at overstige private Folkes Krcef- 

ter, og befordrer gierne deres Ubarmelfe. Ved denne 

Lejlighed er dcr, at Regieringen kunde med Billighed 

udlaane ril Landers Nytte af Lauders Indkomster, om 

end Udfaldet i Fsrstmngen ei svarede til Anffer; der

ved vilde og den Frygt for ar odeleqge sig, et crfffrcrkke 

Folk at anlegge nye Fabriker. Vor Tidsalder frem

bringer Projektmagere i Mængde, hvoraf de fieefte ere 

egennyttige, og andre faa emhusiasiiffe, ar de fitere en 

Elefant af en Myg, og for at have Ord for en nye Jnd- 

retning, opholde sig ofte med Bagateller, giere cn Ho- 

Ben 21 tlarm af intet, opfere store Bygninger, og antage 

mange Belientere, faa at, naar man fornuftigvris be- 

regner Omkostningerne, af Kapital og Renter, synes 

den heele Indretning at være Lander nfordcelagtig, og 

omsider maae nedlegges. Enhver fornuftig Regiering 

vil lertelig indste dette, og derfor med Varsomhed un- 

Derstsrre saadanne nye Indretninger, som kun have et 

falff Skin af Nytte, omendffisnt de ere blevne afmale

de og forestillede med den meesi pralende Veltalenhed.

A 'S
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i. Kapitel.

Om Folkemængden.

>O<& Indbyggernes Tilvert bliver alrid Formue ind

draget i Lander, Næringsvejene fleere og Pengenes Om- 

leb sisrre, ftralænqe node Anstalter gisres ril Fabrikers 

og Manufakturers behsrigc Drivt. Naar et Land er 

nogenledes beqvemr beliggende ril Seilads oq Handel, 

kan det vel ikke siges ar faae før mange Indbyggere. 

Holland kan herpaa tiene li! Exempel, i hvis Tieneste 

Folk af mange Slags Nationer bruges og underholdes.-

Land og Folk, ikke Landet allene, bestemmer en Stats 

Magt oq Rigdom; men det n?aae vare faadanne Folk, 

fem finde deres Udkomme i Lander ved Treueste oq Ar- 

beive. Stqten har alrid uopfyldte Fornsdenheder og 

Beqvemmeliahcder, oq Evnen til disses Tilfredsstillrng 

finder den ikkun hos faadanne Underfaatter, der selv ha

ve nok oq deres rundelige Udkomme. Derhen kunne 

Statens ElnbcDsmænd og andre Kostaænaere ikke vel 

regnes, da de underholdes ved de andre UnderjaatterS 

Arbejde. Jeg rroer derfor, ar den (foin de peuple) 

Omsorg for Folket, hvilken Hr. Recker saa meget til- 

raader, fornemmelig burde iagttages oq komme i Be

tragtning som en Hovedsag i Regieringskonsten.

Ved ar vedligeholde og forede Næringsverene ved 

Jordbrug, Konsier, Haandværker oq Handel, vil al

tid Staten faae lidt efter lidt det mueligsie største Antal 

Wienne-
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Mennesker, der nsiurliqvlis vil beholde et vist Forhold 

tik Nærinasverenes Mangfoldighed. Del somme For

hold bor og Statens Fornødenheder oq den SkatydendsS 

Afqivt fattes i, faa ak Afgivten pan den letteste og siker- 

sie Maade kan oppebæres, uden ar den Skatbare fslev 

noget mærkeligt Tab, i Henseende til sin egen og Fami

lies Udkomme, eller at han bliver betaget de Redff'a- 

ber, hvormed han ffcrl erhverve baade sil Udkomme og 

Skatten. Derved ere mange Familier blevne ødelag

te, oq nodte, af Mangel paa Fortienesie, at gribe til 

Bettelstaven.

Upaatvivleliq vil Verden endnu kunne ernære et 

langt ftørre Antal Mennesker, naar Tarvelighed oa Ar- 

beidsomhed blev almindelig indført, og bragt til nogen

ledes Fuldkommenhed, thi det som een Familie lever af 

hos os, ville maass'ce tvende og fleere leve af paa andre 

og meer sydlige Steder. I Frankeria lever den gemene 

Mand for det meeste af grønne Urter. Potetes, Agur- 

kcr, Tyrkisk Hvede, oq en Sort Korn, de kalder Mil, 

Lentser, er deres meeste Spise; Klimatet kande takke 

for denne lette og sunde Fede, hvilken tillige sætter deres 

Fabriker t den Stand, ar de kunne undersælge andre Na

tioners Vare paa del offentlige Marked.

Det er ikke min Sag, her at rate om Verden i 

Almindelighed, eller at oplsse det Spsrgsmaal: om en 

Star ei kan faa? alt for mange Mennesker? jeg vil kun 

holde miq ri! Dannemark oq Norge, oa om nmeligt vise, 

ak disse Lande endnu kunne fede mange fleere Mennesker, 

end ve for nærværende Tid have. Formeeringen beroer 

især paa Menneskenes Konst og Videnffab, at drage 

den
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den timeligste stsrste Nytte af det beboede Land, til Lev

nedsmidlernes Forøgelse. Dannemark,, hvis Klimat er 

ganske fordeelagtig for Agerdyrkningen, hæl' gisrt nogen 

Fremgang deri, skiont endnu meget under Fuldkom

menhed.

Folkemængden er derfor steget i en temmelig Grad, 

ja paa sine Steder maaffee over Forholdet med Llrbei- 

det. Dette kan tydelig erfares deraf, tu paa Marke

derne i Jylland söge Mennesker hen for at fæste siq bort 

i fremmed Treueste. Hollænderne tage med Begirrlig- 

Hed imod baade Folk og Kreaturs derfra, og vide paa 

den fordeelaqtigste Maade ar anbringe begge ril Statens 

Fordeel. En stor Mængde Folk gaae og ud hvert Aar 

for at ssge Tieneste i den Tsnderffe MarfV. LUtfaa 

synes Klagen over Folkemangel til Fabrikers 2lnlæg at 

være mindre grunder, end Folkemængdens over Mangel 

paa Fabriker og Manufakturer, eller andre Næringsveje, 

hvorved de kunne sysselsætte sig hiemme, og ei have ns- 

dig at reife ud af Landet.

Efter Büschings Beregning over Folkemængden i 

Stalems seer man, at

Dannemark og Norge udgisc af Land

6,275 Qvadrat - Mile, og af 

Mennesker 2,500,000 

Engela rid - ♦ 6,600 — — 10,100,000

«Holland - \ 625 — — 2,250,000

Schweih - i 1,000 — — 1,800,000

Frankerig - - 10,000 — — 26,831,151

Heraf kan mgn fee, at Sterrelsen af et Land ei udgier 

IvkketnMgden, men Bindffibelighed og den Konst at

Udbrede
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Kdbrede Ncerinqsveiene, og at sysselsætte Jndbyagerne 

paa en Landet fordeelagrig Maade; thi hvor Forrieneste 

og Næring er, sirsmmer Folket til og formeerer sig selv. 

Naar Folkemængden i et Land overskrider det nødvendige 

Antal til Jordbruget, og ingen andre NærinqSvere ud- 

fiudes, maae de overßsdigr Mennesker nødvendig blive 

dovne og orkeslsse, hvilke, naar d§ komme til en vis 

Alder og af Vanen til Al beide, ßnde bedre deres Reg

ning ved at betle af de Arbejdende, end ved ar arbeide 

selv. Vore Tugt- og Manufakrur-Huuse synes ei til

strækkelige at modtage alle disse, ikke heller indrettede til 

Arbeide for enhver Alder. Dog vil sleere saadanne 

Anlæg, tilligemed Opfostrinqshuuse for fattige Bern og 

Hospitaler for gamle udarmede Forældre, »den Tvivl 

v«re det eenesie og beste Middel herimod.

Lotteriernes Afskaffelse vil oq ganske vist hielpe ril 

at formindffe saavel 2!ntaltet af Tiqqere og Ulykkelige, 

som af ulykkelige Hænd lftr, der daglig sees i vore offent

lige Tidender. Laurent Tonti, som bragte Tontiner og 

Lotterier i Moden i Frankerig, blev i Ferstningen be- 

rømt for hans sindrige Indretning, ligesom enhver Der 
Udfinder lumsk« Skatte oq ubekiendte Indkomster; mail 

troede derfor, at Lotterier var en Maade at skaffe den 

Kongelige Kaffe Indtægter paa, og unægtelig have man

ge Skarer betient sig deraf med Fordeel i visse Tilfælde, 

for at faae en Fond samlet i en Hast. Men naar man 

derimod betragter , at det er en lumsk Skat, som ede- 

lægger mange og bringer andre i Fortvivlelse, saa synes 

den meere skadelig end nyttig, allerhelst naar kun Lan

dets egne Undersatter spille deri; thi det bliver kun at 

tømme mange Pnnge for at fylve een, og Staren er ak- 

rid



tid rigere ved at have velhavende og rige Folk, end ved 

at tiltrække sig alle Pengene fra Indbyggerne, og derved 

befordre deres Ufuldkommenhcd i at ernære sig. I Be- 

traqtnivq heraf kan jeg ei andet, end med Grund bifal

de Hr. Reckers Hnffe, ar faadanne Midler til nt skaffe 

Regieringen Indkomster, for det menneMge Kiens Be
ste, ei vare blevn'e bekicndte.

Folkeformeerclfen maae natmligviis hos et og det 

samme Folk være underkastet manqe Forandringer, efter 

som Folkets Love og Eæder forandres. Vi have ei 

Aarfaq ar klage over, ot lange kostbare Krige have stand

ser de borgerlige Næringsveje, og sdrlagt Indbyggernes 

Antal; ikke heller, at P.ft og epidemiske Sygdomme 
har borrrykket Folket, men maaff'ee meere Menneskenes 

egne Daarliaheder, Adselhed, Lediaaana, en overdre

ven Pppighed, fremmede nye opfundne Retter oq Kry- 

derier, samt andre fremmede Galanterier, i hvis Felge 

gierne nye Sygdomme indsnige sig. Uagtet dette kroer 

jeg sikkerlig, at vi have Folk tilovers, naar Aqerdyrk- 

ning, Bjergværker, Fiskerier og de nærværende Fabri
ker ere forsynede efter den Maade, de nu drives. Disse 

overflødige Folk kan ansees som Statens tærende Lem

mer, saa længe de ei ved deres Tieneste og Arbejde ere 
Staten nyttige.

Mennesket er ei allene ffabt til Kundskabs Erhver

velse, men det er af Naturen en virksom Skabnisia, og 

fkabt til Arbeide, hvorfor man har den billigste Aarsaq 

at fordre meere af et Menneske, end netop ot seve oa oee, 

og ingen Tanke kan være fælere for en Doselia, end at vide 

med sig selv, at han har veerek en Unyttig Borger i Verd'N.

Vats
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. Vare vi allene ffabre til Hrkeslsshed og Magelig

hed, saa kunde vi jo med Forneielse sg fierste Roelighed 

fere det samme Levnet, som Braminerne i Asien, og 
Munkene i de Kacholffe Lande i Europa; dog, denne 

Levemaade, naar den bscv almindelig, vilde snart op

hore af sig selv, og tvinge, som det hedder, nsqen Ko

ne til at spinde, thi Fede oq Klæder voxe ikke allevegne 

til af sig selv. Vi behove deeverre alt for mange Ting 
til ot ernære os nogenledes anstændigt efter vort Lands 

Skik og Klimak. Uden Arbeide oa VindffibeliqHed vil 

Mangel oq Fattigdom i ethvert Land indfinde sig, hvor 

Almuen er bleven talrig og overflødig.

Da Menneffer ligesom andre Dyr formeere sig, 

eftersom de kan forskaffe siq LevnetSmidler kil, saa ere 

Levnetsmidler altid meere eller mindre begierlige, efter

som Folkemængden tager til. Arbejdslønnen maae nsd- 
vendi^viis falde og stige efter det Forhold, der cr imel

lem Levneksmidlerne oq Folkemængden. Heraf ftes da, 

ot det bliver en Hovedsag for el Land, ot forffaffe Lev- 

netsmidler for billio.ste Priser, saavel til at underholde 

det fornødne Antal Menneffer ril Arbeide, som til at 

frembringe Arbejdet paa den letteste Maade, hvorefter 

Priserne gemeculiq rene siq, og hvorpaa Undersalget 

imod andre Nationers Arbeide vil beroe enteh paa det 

almindelige eller besynderlig paa Hjemmemarkedet, hvor

ved den cirkulerende Fond i Landet forsges, der egentlig 

er det Hiul, som sætter Arbeidssysierne i Bevægelse. 

Derom taler Smidt i hang Undersøgelse om National- 

Velstand saaledeS: " SeljVabetS almindelige Industrie 

„ og Vindffibelighed kan aldrig blive stsrre, end hvad 

„ SelffabetS Kapital kan sætte i Virksomhed. Ligesom 

tf det



„ det Antal Arbeidere, der kan holdes i ArLeide af ert 

„ vis Person, maae staae i et vist Forhold med hans 

„ Kapital, saa maae og det Antal Arbejdere, der be- 

„ standig sysselsættes af alle det store Selffabs Lemmer, 

„ staae i er vist Forhold med det store Selskabs heele 

„ Kapital, og kan aldrig overgaae dette Forhold." Jo 

siorre Kapital et Land har, og jo lettere Kreb Levnets- 

midlerne der ere, jo stsrre Mængde Arbejdere kan det 

sætte i Bevægelse. Den Srat, som ikke kan underhol

de Folk nok nden til hoieste Nødvendighed, til Agerdyrk- 

Urttg, Fi^erie og de almindelige Haandværker, bliver 

nsv til at kisbe adskillige forarbejdede Vare fra en anden 

Stat, som har Overfledirched paa Folk, og følgelig paa 

forarbejdede Vare, sow ei kan forbruges i Landet.

Til Manufakturer og Fabriker vil man meene, at 

vor Mangel paa Folk yttrer siq paa det kiendeliqsie; men 

herved maae man betænke, at nye aulaate Fabriker ge-- 

meenlig begyndes med Fremmede; thi übevanr Arbeide 

falder ei allene tungt, men qaaer baade trevent oq lang

somt. Frankerigs, Enqelands, Spaniens oq mange 

andre Landes Fabriker ere fsrst anlagte af Fremmede, oq 

nu synes Engelands, især i visse Slags, at nærme sig 

ril Fuldkommenhed. En af Aarsaqerne dertil bliver 

Unægtelig denne: at Genier, Konstnere og nye Opfindel

ser ikke ffisnnes bedre paa oq belsnnes boiere noqenfteds, 

end i Engeland. Folkets Mængde bliver altid anftet 

for Rigers Lyksalighed, saavel til Sikkerhed og Forsvar, 

som til at forffaffe siq Fornodenheder af Penge, Klædee 

og Fsde, thi der er ei nok, at et Land i Krigstider katt 

fremstille en stor Armee s Feldten, den maae Underholdes 

sg Undertiden vedligeholdes i nogle Aar^.



Vi have i forrige Tider ei HM Aarsag at klage ovee 

nogen afDeelene; og hvadFolkemangelen anqaaer, rroee 

jeg, det er meere af Mundheld end for virkelig Aarsag at 

der klages. Skulde den ytlre sig, maarte man vist endnu 

meere udbrede Sejladsen, anderledes gribe sig an med 

Fifferierne, oq indrette mange nye Fabriker. Iblandt 

Middelstanden synes Man ar spore en temmelig Mængde, 

om ikke til Overfiedicched, thi den nederste Stand vil 

gierne stige heiere i Betret, og dertil er Overgangen tem

melig ler. Skal vi da have nogen Mangel paa Folk, 

maae den være paa Almue eller Statens arbejdende Lem

mer. Forholdet imellem Stænderne, de tærende oq ar

bejdende Lemmer i Staten, henherer ti! Lovstiveren, og 

kommer an paa Landets Love, Politic 04 god Orden, 

hvilket er uden for mir foresatte Hiemeed at afhandle, 

men anferes allene som en Aarsag til den almindelige 

Klage over Folkemangel.

De fleeste Nationer t Eukopa qiste underlige Negs 

ninger over deres Folkemangel; de indrette dem gerneen^ 

lig efter deres Hulder i at erobre oq udbrede Handelen. 

Saaledes regner HollKnderne, Enqelffmandett og Franff- 

rnauden deres Folkemangel ikke efter deres virkelige Eiett-- 

Lornme, eller hvad de silv behove, men efter hvad an

dre mindre vindffibeliae Nationer rrænqe til af forarbeis 

Lede Vare. Denne Reqninq kan være qob Uok, hielt 

Holder neppe stik for Bestandiahed, oq c tt Nations Vel

stand , grundet paa andres Ukyndighed oq Ladbed, kast 

aldrig blive en sikker Fordeel; thi oin alle Nationer kütis 

de bringe det dertil, at enhver kunde forsyne sia selv 

Udelukke fremmed Handels da vilde det see gait ud M 

de meest folkerige Stater, fom hu allene holde ZotkM

B ailtzres
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andres Bekostning. "Dette vil man ei befrygte faa ha- 

siig, i det mindste vil det ei ffee saa lange den herffen- 

de og fordervelige Sygdom grasserer iblandt os, at alt, 

fom er fremmed, om det end er slettete og kostbarere env 

vort eget, bestandig ffal have Fortrinet. Jeg veed ei, 

hvad man egentlig ffal kalde en saadan AnkipatriotismuS, 

maaffee en naragtig Fordom, eller en forfængelig Stolt

hed, hvilken dog w.eeft besraaer deri, at man kan have 

den 2Ere at vcere den forste, som laver siq see i en frem

med Dragt, hvis Kostbarhed endnu opløftes meere, jo 

vanskeligere dens Indforsel eller Forffrivning har været.

de fremmede Vare ere bedre og kan fa aes for let- 

te're Kisb, eller siet ikke kan bekommes i Landet, saa kan 

Forbruget have nogen rimeligere Aarsag og Hensigt til 

Sparsommelighed; hvorom meere paa et andet Sted. 

Folkemængdens Foregelse ffcer paa tvende Maader, en- 

ten ved en foreger Næring, hvorved Folket formeerer sig 

uformcerket ; dette ffeer enten ved at forbedre Iorddyrk- 

ninqen , eller ved al satte Vindssibelighed i Drift ved at 

forarbejde sine egne og andre Landes raae Produkter. 

Den anden Maade er ved at tildrage sig og modtage 

alle Slags Fremmede og Misforneiede fra andre Lande, 

hvor Mcengden gier deres Underholdning meere knap og 

besværlig; denne Formeerelse vil altid blive skadelig for 

ct Land, saaftemt de Fremmede ei ere Konstnere og 

Haandværkere, som kunne bringe nye Konster og Lethed 

t Forarbeidningen ind med fiß»

Der klages over Fölkeniangel i Norge; men, naar 

det overveies , at dette Land er uden Fabriker, og Mt 

betydeligste NKtingsveie er Agerdyrkninq, der formedelst 

Klimam fta oste Mer feil, og Mm- der drives
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kun i det Smaa^ og uden Plan; at, naar Hssten flaaet 

feil, oq Mangel paa Korn derfor o-f af aiidre Aatsager 
indtræffer, den blege Sult med dens Dstrre, Blodgang 
og andre af siet Fede flydende Sygdomme saa ofte op

rykker en sisr Deel af den arbejdende Deel af Nationen; 
ar saa mange af dm smukkeste Deel af Mandkwnnet ere 
blevue commanderte ned til Dannemark, kun faa af dem 
vende tilbage til Ploven, hvortil de dg næsten ere bkevnL 
Uduelige, efterår de have faaet Smaq paa Lediggang og 

Kiobstædlevner; at saa Mange af de ved Seekysten boen

de qaae i Hollands? oq Engels Tieneste, for at finde 
den Fortjeneste og Underholdning, som vor egen Handel 

oq Fifferie hjemme, saatedes som de drives, ikke kunne 
skaffe dem; ar nogle af Næringsvejene, ijeer Fiffebierne, 
efter de dertil nu brugelige Nedffaber, ere forbundne 
Med Fare: naak dette overvejes, og at Landet endnu 

har Indbyggere paa mange Steder i Forhold til deres 

indskrænkede NæringeveLe, bor det ikke klages over Watt- 
gelen paa Folk, men over det, som anlediqer den. Det 
er ikke sieldent, at mange af Almuen Med Kone oq BeM 
af de fasteste Bygder forlade deres Hietn, oq ftge hett 

til andre Egne, og til Kiebstæderne, for ar ftqe Tiene- 
sie for del meeste allette for Feden. Saaledes ere i nogle 

Aaringer hundrede Familier komne Ssttden fra Norden- 
fields, som deels have bellet, deels fsqt om Arbeide fok 

den billigste Priis. Aarftgett dertil har uden Tvivl væ

ret , at NordenfieldS Hat været frie Kornmdfsrjel, felqe- 
lig Fedevarerne lettere, og Bred at bekomme for Arbej
de etter Penge. Hetaf sees da, ät Mangel paa Fode, 
Fabriker og ManufakMrer paa disse Steder erAarsaqeli, 
üt disse Folk, som baade ere duelige og vindstibetiqe^ d 

kan finde qndke Naringsveie i Lander, end netop bvad

/ B å Jorden
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Jorden bringer frem; og da Huusmomds og en Deel 

Bonders Zvrdmonne Heit oppe ere alt for meget ind- 

ffrænkede, saavel af Naturen for de sidste, som af Jord- 

vrotten for de ferste, kunne de, ved allermindste tilftie- 

de Ulykke i Huushowningen, et andet end blive udarme

de, og nodes ril at forlade deres ringe Boelig for at fege 

deres Levebrod paa andre Steder. En Aarfag dertil 

bliver vel og, ar de Folk, føm boe rundt om de heieste 

Fjelde i Norqe, ei meere lægge sig efter Fceeavlinqen, 

hvortil deres uendelige Græsgange synes at indbyde bcm, 

og hvorved de langt bedre kunde underholde sin Familie 

ved Hollænderier og Stutterier, hvorpaa de fire Field- 

siuer kan liene ril Exempel; enhver vil endelig forssge, 

om det og ffal vare paa Siden af Fieldet, at avle 

Korn, fom dog kun lykkes hvert rredie eller fierde 2lar, 

thi enren forbrændes det af Solen imellem Biergene- 

eller for det meeste fryser reenl bort. Naar Qvæg- 

avlingen blev meere opmuntret paa de Norffe Fielde, og 

den Schweiherffe Huusholdning indfort, kunde der vist 

fedes mange fleere Familier. Desforuden ere disse Field- 

grcesqange saa seede, ar, naar man ret vidste Behand

lingen med at forfærdige Oste, da vilde de ei eftergive 

de Engelske, og gandffe vist overgaae de Hollandffe; 

hvilket kunde blive en god Næring, og til stor Fordeel 

for Landet. I Betragtning af Vet onfevte troer jeg, 

og er næsten forsikret om, at man ei vil mangle Folk 

hverken i Dannemark eller Norge til at anlægge en eller 

anden nyttig Fabrik.
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2. Kapitel.

Om Dannemarks raae Produkter.

y?<iat Kornet og Kreaturer ere navnke, synes det ak 

de næsten tilhobe ere nævnte, i det mindste ere de foe 

Dannemark de betydeligste oq vigtigste Produkter. Dog 

gives her nogle andre, som og kunne indbringe Landet 

ftor Fordert, især om meere Flid blev anvendt paa deres 

Frembringelse og Behandling. Den ferste og naturlig- 

flc Næringsvej bliver uden al Modsigelse Jorddyrkningen 

og de deraf kommende Produkters Erhvervelse. Jorden 

er det, som ffaffer os Fsde, enken saa den fortæres af 

de Iorddyrkere, Der arbcide umiddelbar, eller af dem, 

som fortiene den ved Arbcide i Statens andre Sysler. 

Det bec fslgelig være Statsmandens ferste og fornemste 

Hensigt, at befordre Jorddyrkningen i Almindelighed, 

baade ved ar vise den fordeelagtiqße Dyrkningömaade, 

som ved Opmuntringer at drive Arbeidet saa vidt som 

mueligt, og efter Landers Situation og Klimar er an

vendeligt.

Hos os har Landhuusholdnings-Selffabet faavel 

ved Underviisninger og Vejledninger, som ved Præmiers 

Udsættelse, sggt at indfore en bedre Dyrkningsmaade. 

Hvad Forbedring derved er skeet i Agerdyrkningen, be- 

hsver jeq ikke at (inføre; dog kan jeg ikke endnu bifalde 

Hr. Lülkens Meening, at Agerdyrkningen i Dannemark 

Mlde nærme sig ril Fuldkommenhed; visse Her ere maa- 

ffee komne Maaltt normere, men mange ere entmu 

langt derfra.

B Z Dette
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Dette veed jeg tilforladelig, nt ffnlde manA'Norge 

fl dyrke og behandle Jorden bedre, end paa mange Ste

der i Sielland, vilde man hofte meere Uf rub end Korn. 

Jeg anfsrer dette som et Beviis, at Landet er overman- 

he frugtbart, og ligesom af Naturen ff'abr til at frem

bringe en stor Mængde Korn > da det ved en maadelig 

Dyrkning kan bringe dek saa vidt, at der kan have til* 

YverS og udffibe ril andre; hvilket dog endnu kunde 

drages i Tvivl, ifald Wrrse og Bornholm er laae saa 

fordeelagtig fyr Kornhandel, yg maaffee kunde ril visse 

Tider understøtte med carakkeriftrek Danff Korn. Dog, 

hvordan der end gaaer til, kan man endnu have A arsag 

yt forvente en stor Fremgang og Forbedring i Agerdyrk

ningen i Dannemark, og der saa meget meere nu, da 

det er bleven vores allerhøjeste Regiennas Omsorg at un- 

herststte og opmmnre Folket til Jorddyrkningen, For- 

Uden det Kongel. Landhuitsholdnings - Selffab og det 

Norske Videnskabers Selskab i Tronhjem, erc der man

ge private patriotisse Selskaber, som i Nejtved, Chri

stiania, Molde K. oprettede, som ved deres Exempler 

yg Præmier har været Landet til stor Nytte, yg lokket 

hen Egensindige, ved at see en ufejlbar Fordeel, ot for

lade den gamle Slendrian ved Jorddyrkningen. Jeg 

er saa dvevbevijst om Nytten af saadanne Sell?aber, at 

jeg vil snffe, der maatke blive oprettet et i hvert 2(mt 

haade i Dannemark og Norge. Det er ffammeligt at 

see den Syssel oq Haandtering at være i Foragt, hvoraf 

pi har vsres Fede, og de andre Sysler afhænge. Dette 

have vist Chineftrne lrrnqe siden indseet, hvorfor Keiseren 

bestandig holder Jorddyrkningen i ?1qe, ved selv ar lægge 

Haanden,paa Plsugen en Gang hvert Aar, naar Dyrk

ningen ffal hegyndes« Den styre Peter Zar i Rusland 

hragte
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bragte Skibsbyggeris og Haandværker i Stand i Riget, 

ved selv at arbeide som Temmermand paa de Hollandffe 

Skibsværfter, og at lære andre Haandværker udenlands. 

I vor Tid har Prinvsen af Wallis km at ploie, saae, 

bage, brygge, male rc., hvilket vist vil opmunne Nls 

muen i Landet til saadant Arbeide; det er just den rin- 

geste Stand og de grovere Sysier, som gierne undgaaer 

en Regenes eller Prindses Opmærksomhed, da de dog 

tre de vigtigste for Landet. De fornemmere maae nsd- 

vendig læres ved at regiere, og blive idelig forestillede 

med meere Varme, skisnt de ei indbringe Kongens Kaffe 

nær saa meget, som Jorden og dens Dyrkere. Det har 

desuden en besynderlig Art, naar Fyrsten selv vil ned

lade sig at tale med og raadfsre sine Undersaatter i et 

eller andet Arbeide, o tu Aan ei selv vil just lægge Haand 

derpaa, Nationen oplives og fatter Kierligbed baade til 

Fyrsten og Arbeidet, enhver vil gierne giere det, som 

de Fornemste holder for smukt og gavnligt; det gaaer 

dermed ligesom med Forbruget af endeel Pppigheds Va

re, at Mængden gierne vil efterabe de Store. Ligesom 

Hppighed stiger altid ned ad, faa maae oq Sparsomme

lighed og Vindffibelighed tage samme Tour, om den 

nogensinde skal blive indfort i et Land. Da Thee og 

Kaffe ferft blev indfort i Europa, var den allene i Brug 

ved Hofferne og hos de fornemste Familier, men snart 

gik den fra Adelen ril Middelstanden i Kiobsiaderne, og 

fra Kisbstæderne til Proprietairerne paa Landet, fra 

Herremanden til Forvalteren, og fra ham til Ladefog

den, og saa videre til den ringeste Arbeider, hvilken nu 

omstunder hellere vil miste et Maaltid eller spiss usselt, 

end undvære denne fornemme Drik, som dog ei skal v«s 

ve den sundeste og begvemmeste tilsat styrke en Arbejders 

B 4 Nerver.



Nerver. Ligeledes gaaer det med Agerdyrkningen, da 

Herremanden begyndte at inddeele sine Marks til visse 

Aars Bmg oq Hvile, begyndte ogfaa hans Bonder Dm 

med. Paa samme Maade ere ogfaa Kartofler blevne 

overalt indforre. Moder og Exempler virke paa Jord

dyrkningen, som overalt.

Agerdyrkningen har det forud fremfor andre Haand- 

teringer, at Jorden bringer sin Dyrker mange Gange 

den betroede Værdie tilbage, og ei allene giver ham hans 

Underholdning, men ogsaa noget Overskud til Skatters 

Afberalning, og nye Forbedringers og Redffabers Til

vejebringelse. El saadant Overffud er egentlig Land- 

Istandens Opmuntring for hans møjsommelige Arbeide, 

hvorved han kan tilkiebe sig for sin raae Produkt saadan- 

ne Nødvendigheder, som hans Landbrug ikke indbringer. 

Disse Nsdvendigheder eller Beqvemmeliaheder maae han 

da kisbe, enken raae som Naruren frembringer dem paa 

andre Steder, hos Kisbmanden, eller forarbejdede af 

Konstneren og Haandværksmanden. Da disse Nærings- 

veie ere meqet sammenknyttede, maae man nodvendig 

fee til et vist Forhold og Ligevægt imellem dem, saa ar 

den eene ikke undertrykkes, naar den anden opmuntres, 

famr at Fordeelen og Prisen paa begge Deele kan blive 

vis og varig.

Der er ikke nok, at avle Korn tik nogen Overfls- 

dighed, man maae og vide at behandle denne Produkt 

siden faaledes, ak den kan bevares i nogen Tid og riene 

tik Udfsrfek, samt at den i Godhed kan ligneS med det 

Udenlandske Korn, som gierne bliver solgt for ringere 

PM. Matt maae tillige bsffytte den stsrste Frihed i 

Korn-
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Kornhandeken paa Hjemmemarkedet, og ssqe, ar Prism 

paa denne Vare, hvorefter alr Arbeides Priser rette sig, 

bliver saa stadig, som mueligt. De Præmier og For

bude, hvorved Engeland udretter dette, er en kostbar 

Indretning, der maaffee er for sonstig til, at den ful

de derved tilsigtede Nytte naaes. Meget have vore Ti

ders politi ff ø Skribenter giorr sig Umage for ar finde det 

passeliasie Forhold i Kornpriserne, til Næringerne oq Ar

bejderne i Landet, til de omliggende Landes og Verdens 

almindelige Priser, ril Pengenes stigende og faldende 

Værd, og til andre Nsdvendigheds Vares Priser, saa 

at i Landet selv hverken en alt for let Priis paa Kornet 

skal qisre Jordbrugeren mismodig og Manufakturisten 

efterladen, eller en alr fov hei Priie besvære andre Haand- 

teringer ved Arbejdslønnens og alke Vares derefter ftw 

gende Kostbarhed. Til at naae dette, og stedse at fore

bygge Mangel, hav Dr. Reimarus bevnst, at bestandig 

frie Ind- og Udfsrftl af Korn er det sikkerste og naturlig

ste Middel, ifter for et Land, der kigger ved Soen, og 

hvortil Transporten er let. Og det staaer endnu i Re

gentens Magt, ved maadekige Forhøjelser af eller Efter- 

givelser i Toldafgifterne, al styre Kornhandelen. Alle 

Forbude veed Snighandelen ar undgaae; hvorved jeg ei 

kan forbigaae at nævne Hr. Emsraad Martftlrs Skrift 

vm frie Kornhandel.

Kornets Behandling og Udskibning kunde visselig 

fortiene en egen Afhandling; chi det Danffe Korn nuae 

af alle fornuftige Handlende renses, harpes oq torres, 

inden det nogensinde bor komme i Fartei ril Forhandlings 

Maas^kee Bonderne feike de rette Maskiner ril denne Be

handling, eller og de ei stierte om ar bruge dem, da deres

B § Kom
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Korn næsten er i samme Priis, enten der er godt eller siet; 

deres Havre forsommer de aldeles, den er faa ringe, at 

man i Norge meget fielden kan bruge den til Dæd, o ni 

bøn end ikke er bleven bedærvet i Skibene. Io nieere 

Skarn cg Ukrud der er iblant Kornet, jo hastigere træk

ker det Varme til sig og bedcerves, hvilket rcent og vel- 

torret Korn sielden er underkastet. Angaaende Udffib- 

mngen, da troer jeg det ei maatte være urimeligt, at 

indrette Kornskuderne saaledes, at Kørner deri kunde 

kigge Ubedærvet 2 til 3 Maaneder. Man er jo kommet 
efter, at indrette Skibe til at bringe levende Fiffe fra 

et Sted ril et andet, hvorsore ffulde man da ci ophitte 

en Maade at bringe Korn, som er saa meget kostbarere, 
til fremmede Lande, uden at der stal bedcerves oq tabe 

i sin Priis, ja undertiden kun bliver tienligt til Fsde for 

Sviin og Heste? Erfarenhed har lært at fatte Trcekrsr 

füet en Skorsteen af Trcee paa Laderne, Kornhuufe og 
Fæehunse, hvilke giore qvd Tieneste i at trække Fugtighe

den ud; om man end har indhsstet sit Korn temmelig 

fugtigt, er det dog ei bleven bedærvet, naar Laderne have 

været forsynede med sine behsrige Trækrer, hvilke maae 

gaae fra Bunden af op igiennem Taget. Jeg er der- 
fore falden paa at troe, at anbragte Trækrsr i et Korn- 

slkib ei maatte være uanvendelige og unyttige; den simple 

Maade til en saadan Massine, kan let beffcives Mn 
Tegning. Et Rsr eller giennemboret tykt Træe af i4 

Alens Diameter ffulde nedlægges omtrent 2 Alen fra 

Skibets Bund, oz gaae horisontal fra Kahytkielderen 

iil Forstavnen, eller saa langt, som Lasten strækker sig; 

fra dette Hovedrer, hvis Ender maatte vare beslagne 

med Blik eller Blye, ffulde der gaae paa Skraas ned 

Äd oa op imod Skibets Sider ab (Tillige mindre Rer, 

, hvorpaa
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hvorpåa maatte være Huller neden under halv bcdakke'de 

med srnaae Blrkhytter, ot ikke Korner kunde tilstoppe dem, 

og forhindre Luften eller den varme Damp ar trække sig 

ned i dcr store Ror, fra hvis begge Ender ffulde opaaae 

et Rer xif en halv 2l!ens Diameter igieunem Dækket af 

Skibet, unaefar 2 Alen, Hvi5 Ender maatte i paakom- 

mende Tilfælde af Sseqang euren reenk rilfioppes, eller 

wed en opstaacnde Blikhytte være forseere.

Dette er kun et Udkast; Tanken troer jeg er nyttig, 

yg Maaden kan altid raffineres; da den er simpel, og 

Uden stor Bekostning, kunde maaff'ee en eller anden Pa

rret finde Fornøjelse i at giere et Forssq derpaa, hvor- 

for jeg ei har villet undlade al anføre samme. Korn- 

avlinqen er i de seenere Tider, næsten af alle Skarer i 

Europa, bleven forbedret, saave! i Henseende til at frem- 

hringe den storfte Mængde, som i ar behandle det siden 

paa den meest fordcelagriqste Maade. Naar man har 

Korn nok, kan man altid faae Penqe oq andre Nsdven- 

digpeder; altfaa er det egentlig ved 2lgerdyrkningen6 

Befordring, ot Regenterne vise sig som det menneskelige 

Kisns Velqisrere. Den gamle Plinianffe Regel: ca

veat, ne familiæ male fint, vil allerider blive ved sit 

Værd, til Erindring saavel af Regenten for Landet, som 

af enhver Propriekair for sine Vender,

Vi have ei Aarsag ar klage i denne Henseende; vor 

wilde Regiering har paa mangfoldige Maader viifl den 

emmefte Omsorg for Landets Forbedring og Folkets Vel, 

ei allene ved Opmuntringer, men og ved ar afffaffe de 
Hindringer, som ligge i Veien for Agerdyrkningens mus- 

ligste Fremgang. Jeg behever kun at rmvne Jagtdyre

nes



«es Jndffrsmkm'ng t Dannemark, og Magasiners An

læg med gør Scrdckorn i Norge, at afværge Mangel i 

mislige Aaringer. Forqieves vil det være ot anføre 

Aarsagerne til Agerdyrkningens Forbedring, da de err 

alminveligen bekiendte i vor oplyste Tidsalder, ved saa 

mange oprettede Landhuusholtnings-Selffaber og 2lger- 

dyrkmngS-Mademier. Jordernes Inddeeling og Hove

riets Afskaffelse kan jeg dog ei forbigaae at bersre, som 

de ere Hovedaarsagerne, og hvis ferste Stiftere fortiene 

den sildigste Tak af Efterslægten.

Den første Aarsag, FatleöffabttS Ophævelse og Jor

dens Jnddeeling, har en besynderlig Kraft at befordre 

Vindffibeligheden, thi naar enhver Bonde har sin Eien- 

dom asmaalt og indhegnet, kan han giere sig den saa 

Nyttig, som muelige, og inddeele sin Tid og Arbeide efter 

eget Behag; desuden kan han atter igien inddeele sin 

Eiendom eller indhegnede Jord i saa mange Decle, han 

lyster. Det qaaer næsten med Jordens Deeling lige

som med Arbeidets; thi en Huusmand dyrker bedre og, 

avler fleere Fold end en Gaardmand, og en stor Jord

bruger mindre end en liden. Det kunde være Umagen 

værd at udfinde det rette Forhold imellem Jord og Men- 

neffer, eller hvor mange Qvadrat-Alen der behsvedes 

til et vist Antal Menneffcrs Fode, som maarte indret

tes efter ethvert Lands Klimat, Situation og Levemaa. 

de; faatedes, at de ei allene kunne leve vel, men og have 

noget tilovers til Bekvemmelighed og Fornsielft.

Den anden Aarsag til Agerdyrkningens Forbedring 

i Dannemark er Hoveriets Afffaffelfe. Hr. Recker siger 

Derom: 4‘ at det kun er eu Trætte imellem Rige og Fak-

h ?
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„ rige; thi med eet Aekast begriber man lettelig den 

„ Fattiges Fordeel ved Hoveriets Afffasselse, og at dec 

„ er ingen Tvivl om, at det jo er eiensynlig stridig mod 

„ den Klasse af Deres Majestæts Undersaatters Velfærd, 

„ imod hvilke Deres Majestæts regierende Haand bsr 

„ uden Ophor udstrække sig, for saa meget som mnelig 

„ ar lette paa Eiendoms oq Rigdoms hecffesyge Aag. " 

Hvad store Jordegodser, Grevffaber og Sramhuuse an- 

gaaer, vil det vel være vanffeligl ar asstaffe Hoverier al

deles; thi om Herren af Godset vilde betale Arbejdet til 

Hovedqaardens Brug med Penge, vilde der neppe blive 

saa mange Daglennere at bekomme, som udfordres til 

Bruget; men om saa var, kunde Herremanden altid !eie 

sine egne Vender, og lade Arbeidslonnen tilflyde dem; 

Forffiellen blev kun denne, at de med mindre Trevenbed 

og Skiedeslsshed vilde forrette Arbejdet, formedelst den 

indbildte Fortjeneste nf Daglsnnen. Derved vilde og 

disse tralbaarne og qieldbundne Svendes idelige Klager 

over haard Medfart ophore. De store HovedgaarVeS 

overflødige Marker, der ere langt fra Gaarden beliggem 

de, mangle for det mceste Dyrkning, og kunde overla

des lidt efter lidt til Familier, hvorved Landel vandt i 
Arbejdernes Antal og Herremanden i Indtægt. Pro

fessor Fabricius siger i hans Skrift om Folkeformeeringen 

i Dannemark: " at uden Frihed oq EienDom, og udek 

Bsndergodftrnes Deeling, vil man kun lidt bestemt Ud

rette med Folkeformeeringen. " Man mane og gisre 

Forffiel paa Hoveriet; det, ftm gisres om Foraaret, 

erdet meest trykkende for Bsnderne, og burde maajkee 

reent afskaffes, det om Hesten vilde da forrettes med 

Fornsielfe, allerhelst om Tienden, fom paa andre Ste

der, blev erlagt i Pengr etter aftmffet Kom Uden Halm;

thi



thi Tiendens P delse paa Marken forhindrer ofte Ind- 

hsstningen, og tillige formindffer Foret for Bonden til 

Kreaturers Underholdning, felqelig Gisdningen til hans 

Agerdyrkning, hvorved Gaarden ffcrl blive forbedret, 

kaste fleere Fold af sig, og stige i sin Priis. Den pri

selige Indretning med Coldinqhum 2(mt fortiener stedse 

at bemærkes, hvorved Tonder Hartkorn blev sat 

i saa forbedret Tilstand, ar en Tende Hartkorn der giel- 

der fra 600 til 1000 Rdr., da cn Tsnde Hartkorn 

iblandt almindelig Proprietairgods andre Steder sielden 

gaaer over 300 Rdr. Behoves vel et meere feleliqt 

Veviis paa, hvor meqen Jndfiydelft Frihed og Eiendom 

har paa den almindelige Velstand? Ved Agerbrugets 

Ophielpnina udfaaes tillige ufsdre Slægters Lyksaligheds 

Sæd; thi havde Frihed og Eiendom været indfsrr i Dan

nemark for 50 Aar siven, fymte der vist været sterre 

Velstand iblanr Almuen, end der nu findes samlet un

der Aaget. En Sandhed bliver det og, at Friheden et 

ganffe lader siq undertrykke, den ulmer stedse under A- 

ffen af sit afbrændte Tempel, og siler bestandig paa dens 

smedede Lænker.

Den haarde Medfart mod Bender udsves maaffee 

meere af Forpagteren og Forvalteren, end af Herreman

den selv, som ofte veed kun lidt af, hvad som passerer 

paa Godset, om han end er nærværende. Regiermaen 

har ssgr ar raade Bod herpaa, ved at faae Arvefæster 

indfsrte, for at skaffe de Danffe Bsnder Kierliqhed til 

Fsdestedet. Sal. Grev Bernstorff, denne Friheds og 

Eiendoms Befordrer, liqesaa stor Menneffeven, som 

Minister, har giorr sit Navn udsdeligt, ved at afskaffe 

Hoverier og Udgive Arvefcrster tit sine Bender» Han 

vae



var den ferste i Dannemark, og efter ham have adskillige 

fornuftige Herremand ssgt ved viise Indretninger al brin

ge Velstand, Frihed og Vmdffibelighed ind paa deres 

Godser. Hvad kan være (levre Drivestær for en Jord

bruger eller Bonde, til at forbedre sin Gaard, end det 

fede Haab, at Frugten af hans Arbcrde oq Slid sVal 

blive arvelig paa hans Børn. De fieeste Europaiffe 

Stater have i den fernere Tidsalder udgivet (Fiønne An

ordninger, for at beffytte de Undergivne, hvoriblandt 

der Edict, udgivet i Frankerig 1779 om Liveqenffabers 

Ophævelse, og Ludvig den Fjortendes (le Code noir) 

forre Lovbög 1685 for de Franffe Colonrer, foriicne at 

anmcerkes. I Norge et er godvilligt Hovene i Brug, 

fo.n kaldes Duna eller Done, del er et Gilde, en Gaard- 

mand giøv i Hosreriden, hvorved han t en Hast kan faae 

en Mængde Arbejdere samlede til Hielp ved hans Ind- 

hsstning eller ander Brug, hvortil han er selv har Kræf

ter eller Folk nok. De faaer kun Mad oq Drikke, og 

om Aftenen, efter Arbeidet er endt, en liden Lystighed 

af Danvs i Betaling. Denne Maade kunde maask'ee 

være anvendelig andre Steder, hvor man ei kan faae 

Folk nok for Betaling, til et vidtloftigt Brug.

De andre raae Produkter i Dannemark ere ei af faa 

stor Betydenhed, dog vil jeg opregne nogle, som deelS 

ei blive paa den rette Maade behandlede, og deels siet 

ikke ere i nogen Agt, da de dog, hvor ringe Antal Mett- 

neffer derved kunne fedes, synes varde Erindring. Sko

vene indrenre ikke meget, endfkiont derved hverken mang

ler Indretninger eller Opsigt. Sporgsmaal og, om 

Dannemark ikke er meere hegvem ril Agerdyrkning, end 

Skovplantning

Skovene
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Skovene kunde nok blive ril ftørre Nytte i Dannes 

mark, naar man i Almindelighed forstod iblandt ander 

ar udssqe og ophugge AfVerrcee, saaledes som det brudes 

til Blokker, Tridser for alle mueliqe Fartsier. Til Boe- 

skab er intet smukkere end Lsn og Alm, hvorfor ikke til

lade, ar der i der mindste siaaer ved Siden af det kost

bare Mahony. Vort Eeqeremmer bruges heller ikke 

alrid paa den fordelagtigste Maade. Bødkere manqle 

til at gisre Fustaqer, som ere saa nsdvendiqe for Fi^e- 

tierne. Fleere smaae Skibsværfter, som paa Thaasinge, 

vilde vist fortiene Opmuntring.

Qvcegavlingen er paa sine Steder, især i Jylland, 

af temmelig Vigtighed. Vi sælge en Mængde Stude 

til Holland og Hamborg, kun Skade, ar vi kisbe iaien 

vore Studes Bryster og Tunger rsaede af Hamborgerne, 

og Oste af Hollænderne. Det syntes derfor et urime

ligt, om vi sendte Folk ud ar lære dem denne Kønst af, 

for at deele Profiten med dem i denne Handel. Smsr- 

- Handelen i Dannemark er betydelig, dog synes Oftais- 

relft af snur Melk endnu at mangle, hvilket i Norge 

overalt er i Brug. Ligedan er der qaaet tilforn nfeh 

vore raae Huder og Skind, vi have udffibet dem med 

Haarene paa, og kisbt dem garvede tilbage, og desuden 

en heel Hoben Kryl- og Stoppe-Haar» KreatMnes 

Horn, Been og Tarme ere hidtil meget lidt blevne brug

te til Lim, Kamme, Dreierier og Strange, hvilket dog 

nu synes at blive meere opmuntret. Vor Kride paa 

Msen og Stevens Klindt synes ar gaae samme Ver, 

man bruqcr den ril Baglast over til Holland, oq fsrer 

den raffineret tilbage; bedre var det, at brænde Kalk 

deraf- eller giede visse Slags Agre dcrmev.
Hestes
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Hestehandelen er Meere fordeelagtia for Dannemarks 

Sttd Qvæghandelen, da Den er ikke underkastet meeke.For- 

bedring end den, Naturen stiver, oa da de DaufVe He

ste ere gove, ville de allelider blive i Priis. Derimod etz 

kun Faareavlinqen i maavelig Stand, baade af en rin
ge Sort og en liden Mænade. Der gives mange smE 
Ker i Provwdserne imellem Slesland, Fyrn oq IyllanV^ 

Langeland rc., hvilke snues ak være Meget beqvenmre til 

Faareavl, o i naar deroera blevü satte Engelske elkse 
Spanffe Faar^ kunne de maaff-ee liqesaave!^ som man

ge Steder i Norge, gaae ude heele Vinteren, hvorved 

Ulden blev uliqe bedre; et var fim ar iagttage, nemlig 
om höieste Vinter nt oprette, ligesom ril Iaarvyrem- 

nsale Foerhuuse, hvor de kunde faae deres Fsde, og 
desuden plants nogen Underskov, som kunde liens til 

Skiul og deels ril Fsde; det er kun et Forflaa, indstils 
let til hoiere Eftertanke. Ak Faareavlingen trænger til 

Forbedring ev unæateliqt, allerhelst hu, Da vore mange 

Klædefabriker behove faa Megen IU^

Sildefangsten, forti b-tydeligst af det Danffe 

sterle, Maae man vel reqne tit Landets kgm ProdUks 
ter. Behandlrnasmaaden derMed vi! ventelig forbedres 

Meget, da man har begyndt at Udffibe dett til Vestltts 

dien, og hvortil den sVal vare tjenligere end den feeds 

Norf'ke Sild. Fiskerierne ere ellers paa mange Ste
der i Provindferne forssinte, Maafkee af den Aarfetg^ 
ak der kan forricnetz meere med Mindre Besvær paa LaW 

det i Kiobstæderne. Dsa maae herfra undtages BvrUk 
holm og endeel Skeder i Jylland- hvis La^eDelie iftet 

sr bekiendt.
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Humleavlingen, en herlig og nyttig Produkt, for

tiener vift i Dannemark Opmuntring. Jeg kan tale her

om af egen Erfarenhed, da jeg af nogle Engelffe Humle- 

rsdder har bragt det dertil, at kunne avle sårlig 10 til 

12 Lispd. Humle, som i alle Henseender er saa god som 

Len Bmnevigffe; naar nu denne Urt saa vel kan voxe 

Nordenfields i Norge, troer jeg den endnu maatte naae 

en sisrre Fuldkommenhed i Dannemark. Fyen er det 

eenesie Sted, hvor jeg har seer Humleavlingen dreven 

med nogen Alvorlighed, dog langt fra paa den rette 

Mande, som vore Naboer, de Svenffe, behandle den, 

og hvorom der ere udkomne adskillige Afhandlinger. 

Jeg troer, om Regieringen vilde anlægge en Humleplans 

rage paa et eller andet beleiligr Sted i Sielland, den 

vilde i Tiden indbringe i Proportion meere end Fyr- og 

Gran-Plantermger, og i der mindste komme til sisrre 

Fuldkommenhed end Tobaksplankager.

Nogle faa andre raae Produkter, som Jorden kun

de frembringe, af Farver, Salpeter, Kalk og Steen- 

arrer. Vox, Honning og Havefrugter, vilde Dyr og 

Fugle, vil jeg gaa§ forbi, da de ansees for Smaaeüng, 

ligeledes Fiær, Krylhaar re., fom dog, naar de ffal 

kiobes, drage Penge ud af Landet ril Fremmede, der ei 

forsmaae en saa liden Næring, og paffe hver Leilighed 

ar benytte sig af andres Ttang, foraarsager ved Storag

tighed eller Dovenskab. Her- og Hampeavlingen er saa 

meqet opmuntret af Landhmlsholdnings-Selffabet, ar jeg 

vil haabe, denne Produkt med Tiden kunde forsyne Landet, 

sg bringe Rusland i det mindste ül ar ffaffe bedre Hsr for 

Mgere Priser.



Z. Kapitel.

Om Fabrikvæftnet i Dannemark.

-Aaandvc-rkcr °q Fabriker cre Frugter nf tiet srkffabelige 

Levner. Zo talrigere og mægtigere de borgerlige Sel

skaber ere, jo fleere Konster opstades, og jo storre Lej

lighed har Haandværkerne, at opnaae en vis Grad af 

Fuldkommenhed. Der ligger i Tingenes Narur, at det 

Land, som selv har raae Materialier i Landet, ber kunne 
frembringe fabrikerede Vare lettere, end de Lande, som 

ffal tilkiobe siq ferst raae Produkter af Fremmede ril sine 

Fabriker. Eet Menneskes eger Arbeide frembringer kun 
for en liden Deel det, han behever, derfor maae han 

arbejde saa meget, at han ved Ombytning eller Salz af 
fit eget Arbeide kan faae de andre Nsdvendigheder.

Ved nye Fabrikers Anlnq i et Land mane man fte 

Nöte ril, at Folket ikke drages fra ander mesre vtatigt 
Arbeide, som Agerdyrkning og Fiffene; rbi et Land, 
som har Oversisdighed af disse tvende Rigdoms Kilder, 

kan beriqe baade sig selv og Verden, og derfor kan be
komme alle nmelige Fonedcnheder.

For der andet maae agtes, om Lander ek folkerigt 
og stræbsomt, hvoraf gierne felqer Folkelennens Ncdsrt- 

telft, da mange maae arbeide for Livets Ophold, samt 

at Levnelsmidlerne i det mindste kan brinaes derhen uden 
stor Bekostning, og sælges for billigste Priser. Enhver 

Stat, som selv ikke forarbejder sine eqne raae Produkter, 

Underholder Fabrikerer paa fremmede Steder, hvor Folke-

C s UtKUgSerd:
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mcengden er sisrre og Arbejdslønnen Lettere, alt ester 

Mængden af de Slags Vare, den irrdfsrer og forbruger 

i Landet. D.ernM bliver fornedent ar see paa Steders 

-Beqvemhed ril at anlægqe Fabriker, paa Afsartningen og 

Udførselen, paa ar skaffe duelige Mestere og beqvemme 

Maffiner, og endelig, om den nye Fabrike med Tiden 

kan lomme ril ar holde Prn§ med Fremmede, eg ei be- 

slandig trænge til ForffuD eller Forbud af fremmede Va

res Indfsrsel, men at den kan i Tiden udbrede og for-- 

Levre sig selv, og er allene igien betale Staren den der- 

paa anvendte Kapital, men og forege de Kongsl. Ind- 

Lægter ved Consumtionen,.

Som Konsier og Videnskaber have deres Oprindelse 

j Asierlandene, og derfra ragel Veiøn ril Vesten, saa 

er det ingen Under, ar de cre komne megs! sildigere til 

os. I der iAde Seculum begyndte Spanien ferft at 

fabrikere Klæde af sin ffisnne Uld, og drive Handel der

med i Europa. Paa samme Tid, under Ludvig den 

Ellevres Regiering, giorde Doriale en Anmsrknmg over 

den Profit, Venetianerne og Hansestæderne havde ved 

at transportere og sælge de France Vine, Uld og Kom 

paa andre Steder i Europa. Engeland var endda ikke 

kommen saa vidt med Handelen og Fabrikvcrsenet; de 

Sode Flammcrnderne forarbejde deres Uld, og Hanftstce- 

Lernes Skibe udbringe deres Blys og Tin ril Forhand

ling. I Dronning Elisabeths Tid begyndte man ferst 

ar forskrive Fabriksrer, og indrette Manufakturer paa 

samme Maüde i Engeland, som i Flandern; de Refoo 

wertes Forfelgelse i Frankerig bidrog meget ri! dette Fore- 

ragendes lykkelige Fremgang. Engelcenderns begyndte 

Paa den Tid ar hygge SMe- fom de tilforn tttkiebre sig



fra Lybek og Hamborg, og snart begyndte deres Handel 

at udvide sig baade i Europa og Asien. EndWsnt vi 

kunne med rette fortiene Navn af de forste Seemænd t 

Europa, og Bchnlere af der store Hav, saa kunne Di 

Dog ci regns os iblandt de fsrste Handlere og Kiebmænd, 

rhi den meeste Handel gik ud paa Plynderier og Rsveriec 

fra Fremmede. Man sinder i Historien, ar i Kong 

Oluf Tryggefens Tid 1013 blev Nord a meric a opfundet 

af cn Islænder, ved Navn Leif Eriksen, som seilede paa 

Grönland, meere for at forplante den christeltge Religion, 

end før ar beriqe sig ved Landes Erobring. Han byg

gede Hytter paa et Næs eller Odde af Landet, som harr 

kaldede Korsnasser, hvilket cndrm skal have det samme 

Navn. Landet blev kaldet Viinla'ud, fordi de forte 

nogle Frugter derfra, som lignede Druer. Hav

de vi den Tid forstaacr os paa Handel, havde vi vist 

havt I; et endnu, som primus occupans > nt drive -den

ne beteilige Handel, og ci tilladt de evrige Europæiske 

Seemagter, ar dcele denne herlige Verdens Park imel

lem sig, uden al vi havde faaet cn Brod erlod ved 

Deelingen.

Konster og Handel begyndte her r Norden fersi ef-

Reformationen, ved Christian den Andens, Frwe- 

nch den Forstes og Gustav Wafas viift Lovs, at fa ae 

noget Lys, og a! rndffrænke HanftstceLernes Monopolies 

i Handelsveren. Heraf sees da, ar vi have vceret lige

som nsdre ril at lære af andre, og lidt efter lidt at ind

for e deres Fabriker i Landet, Da vi i Begyndelsen rratur- 

lrgvLis maatte nlkrsbe 06 vore Nsdvendighedev fsr raae 

Produkter. Det samme har jo de mecst polerede Na- 

rjoner giork tilforn, og det synes her ar iudtraffe- ar de 

. - . ' C Z fsrste
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forste skulle blive de sidste, 01 de sidste de forste. Naar 

man -bttragrer Egypten og Rom nu imod de forrige Ti

der, synes det ei urimeligt. Chineftrne ere uden Tvivl 

Len eenefte Narion , fom har beholdt sine gamle Looe, 

og-derved aisrr stsrre Fremgang i Jorddyrkning og Fa- 

brikvæsenet end andre Nationer i Listen. Forfatteren af 

Hiftoire philofophiquü & politique stger, nt China kan 

«usees som en Familie, og Keiseren som Fader, for hvil

ken all? Landets Bern have en hellig Mrbodiahsd, end- 

-stisnr der Herlev intet Hoveris eller Feudalsystem. Fol-S 

ket er frit, og Næringsvejene mndffrankte. SeiladS, 

Jagt, Fiff'crie og Händel er frir for enhver, ligesom  

Jorddyrkningen. Udgiften bestaaer fiw i en vis Tien« 

Le, som ydes in Natura, msere eller mindre, efter ek- 

hvE  Steds Frugtbarhed , hvilken. Mandarinerne  ■ oppe« 

bære paa visse bestemte Tider. Vindffibelighed er Na

tionens største Mre, og bliver allerider opmuntrer; der

imod er Dovenskab ocz Lediggang foragter, ja undertiden 

bliver den og afstraffet, som en uværdig Handling. Aar- 

saqen, hvorfor de kunne sirla,e sine fabrikerede Vare lettere 

end andre, bestaaer fornemmelig i dercö indvortes gods 

Forvaltning og Indretning; dernæst i Lev  nets  midler

stes Overfkedighed og Folkets Mængde, hvilken, da in

tet er ureenl for dem, spiser alle Slags Dyr, Fugle, 

Fiffe; deres Riis er, ligesom Korn hos os, den for

nemste Fsde; de lave deraf Brsd, og en Sort Vim, 

som de af Patriotismus holds bedre end vores. Ingen  

Viin maae indferes til Forhandling, endffism Manda- 

pnersn, som Familiens Hovmester, gierne gider drikke 

d->  Portugisiske oa Spanffe Vme. Cbineftrne sælge til 

Heele Verden Hllketeier, Porcelam, Thee og Farver, 

MN kiobs intet af andre; alt hvad de sælge, maae be

tales
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tales med Guld, Selv, eller kostbare Steene. Felge- 

Lig kan Europa ei frygte for Solvers alr for store Over- 

flediqhed, eller for Tabet af dets V-erdie, saa længe 

Handelen paa China staaer ved Magt, og Europæerne 

ville tillade, at de ædle Malmgruber fra de andre Ver

dens Parrer flyttes til China, imod de ommeldte Chine- 

siffe Vare, hvilke dog ei synes saa aldeles nsdvendige. 

Med hvilken Behændighed og Lethed Chineftrne matie 

forarbejde deres Vare siurres deraf, ar Europæerne kan 

finde deres Regning ved ar stile nogle 1000 Mile for at 

hente dem, og siden iglen udbringe disse Vare med Fok- 

Leel ril andre Starer. Silkeavlingen har tager saa me

get li! i China, ar man i de seenere Aar har kunnet bes 

komme raae Silke til Udfersel, men dersom derved 

de |Tce nogen Hinder i de ChineMe Silkekorers Afsætr 

nrng, vil der snart fF« Forbud paa dens Udfersel. Vr 

derimod udfore er allene vore raae Produkter, men kiebe 

dem endog fabrikerede tilbage, hvilket jeg med Undseelse 

maae rilstaae, ei viser Oekonomien fra en fordeelagtig 

Side. Jeg troer derfor, o.t en Anmeldelse af disse raae 

Produkter, som endnu hos osudffibes, og raffinerede 

feres tilbage, ei aldeles kunde være unyttig. Jeg har 

talt øm nogle i Dannemark, og endnu langt fleere vil 

der findes i Norge, hvorom meere siden.

Det er ikke altid Regentens Pligt, at oprette og 

vedligeholde Fabriker, men hans Omsorg mane messt 

tage sig af offentlige Barker, som private Folk ei for

mane ar iværksætte, og hvorved mindre Sysser kunde 

sættes i Bevægelse. Ved at udsætte aarlige Priser for 

nye Opßndelser og Indretninger, vil altid opkomme en 

Kappen iblandt Undersaatterne, da Wen stedse vil blive

C 4 dm



Lm lykkelige Dnvesiær; men hvor den sssal kiobes for 

Welsærdens ForULs, kan den ei være overeenssiemmende 

med Fornuften. I Engelland og Frankerra har man 

seer Falmkvæsener ved gode Anyrdninqrr at komme L en 

HlonUlrende Tilstand. Ingensteds er Haandværksstan- 

den t sterre Anseelse, end i Enaeland, hvor Over-Parle- 

menters Lemmer rilliae cre indlemmede i Haandværks- 

L ua, ø" altsaa paa seer hew Erepe ved al'e Lejligheder. 

Den store Colbert i Franlerig var en stor Befordrer af 

Mgnufaktttr og Handel; han forcsioa Ludvia den Fjor

tende, ar der ffulde anvendes en vis Fond aarlig, for 

ot understorte Handelen , nye Compggniev og Marin fa k- 

lurcr, men da han udvirkede alk for mange Monopolies 

Hlev haus System kastet, forkaster og optager igren; hav

de han været noget meere physiocratiff' oa lilttae befordret 

Agerdyrkningen og Landgodsernes Forbedring, havde han 

MaaEee varet den sterste Statsmittifter, Fremkeriq har 

havt. Endnu feer man baade i Frankeng og Eustelanv 

store Kapitaler at anvendes til Fabrikers og Manufaktur 

rers Drift og nye Opfindelser. Hvad Holland maae 

Hcrye anvendt til at oprette sine mangfoldige Fabriker yg 

Handels-Compaqmer maae endnu vare anseeligere. Vo

re Naboer paa beqae Sider synes oa ar være komne os 

i Forvejen med en Deel af deres Fabriker, da de selv 

-ndfsre deres Vare ri! os for lettere Priser, end vi kan 

fabrikere dem for.

Det kommer meget an paa Skeder, hvor en Fabrik 

anloWes, om de fornsdne raae Produkter cre ved Haan- 

den, eller de maae rilkiebes og ved besværlig Transport 

srlfsres. Vor læede eg alk for tidlig mistede Jnftitö- 

?sad Schyrrs i ßn Afhandling om Dannemarks eg Nor-
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g e §  n a t u r l i g e  o g  p o l m f h  F o r s k n i n g  s i g e r  s u t  d e n  o f f e n t 

l i g e  H u u s h o l d n i n g  a n g å  o .  e n d e  F a h r i k v æ s c n e t :  " a t  K i e b -  

s t a d e r n e s  F o r r e k n i n ^ e r  a a a e  i s a r  u d  p a a ,  a t  f o r æ d l e  N a -  

t n r - P r o d u k r e r n e  v e d -  A r b e j d e r  o g  K o n s i e r ,  f o r  a t  g i e r e  

s a m m e  b e g v e m m e l l s i e r e  r i l  B r u g  e g  F o r n s i c l s e  i  d e r  b o r 

g e r l i g e  S e l s k a b . V i  h a v e  l æ n g e  h a v t  K i e b s t æ d e r ,  m e n  

v i  k u n n e  i k k e  s i g e ,  a t  K i s b s t æ d e r n e  l æ n g e  h a v e  O p f y l d t  

d e r e s  P l i g t e r . "  H a n  ä u s s r e r  t v e n d e  A a r s a g e r :  f e r s t  

V o r e  F o r f æ d r e s  T a r v e l i g h e d  o g  c e n f o l d i i » e  L e u e m a a d e  i  

S p i s e ,  D r i k k e ,  M s u b l e r ,  K l æ d e r ,  B y g n i n g e r  r c . ,  

D e r n æ s t  D e  b e s t a n d i g e  K r i q e ,  f ø m  v i  v a r e  i n d v i k l e d e  i ,  

s a a  a t  h v a d  m a n  o p b y g g e d e  i  F r e d e n ,  m a a t t e  n e d r i v e s  

i K r i g e n . C h r i s t e n :  d e n  F j e r d e  o p r e t t e d e  1 6 2 0  e t  H a n s  

d e l s - C O m p a q n r e ,  D e r  m e d  a n s e e l i g e  P r i v i l e g i e r  f t k  H a n 

d e l  pm  F æ r e e r n e ,  N o r d l a n d e n e  o g  I s l a n d . I  F r i d e -  

r ' i c h  d e n  T r e d i e s  T i d  b l e v  1 6 6 3  a n l a g t  K l æ d e f a b r i k  p a a  

J n v a l i d e h U u s e t ,  h v o r a f  A r m e e n  b l e v  f o r s y n e t  m e D  M u n 

d e r i n g ,  o a  T a p e k m a g e r i e  b l e v  a n l a g t  i  K i s g e ,  h v o r a f  

e n d n u  k a n  f t e s  T a p e t e r  p a a  e n  D e e l  S l o t t e ,  d e r  h o l d e  

P r i s e n  m e d  d e  u d e n l a n d f f e . C h r i s t i a n  d e n  F e m t e  e l f f c -  

d e  F a b r i k v æ s e n e t ,  o g  F r i d e r i c h  d e n  F j e r d e  L n d f o r d e  a d -  

W l i g e  f f i s n n e  K o n s t e r  f r a  I t a l i e n ,  i s æ r  B y g n i n g s -  o g  

B i l l e d h u a g e r - K o n s t e n . H a n  a f f f a s s e d e  t i l l i g e  V o r n e d -  

r e t t i g h e d e n ,  s o m  k a n  a  n s e  c  6  f o r  e n  B e g y n d e l s e  t i l  F r i 

h e d e n  i  D a n n e m a r k . F o r  d e t  e w i g e  b l e v  O e k o n s m i e u  

f o r f o r m  i n d t i l  C h r i s t i a n  d e n  S i e t t e s  f r e d e l i g e  T i d s p u n k t ;  

d e n n e  K o n g s  l o d  f o r s k r i v e  m a n g e  f r e m m e d e  F a b r i k a n t e r ,  

f f i e n k e b e  d e m  P r i v i l e g i e r ,  o g  o p r e t t e d e  O e k o n o m i f f e  S e l -  

f f a b c r ,  f o r  a r  b e f o r d r e  V i n d f f j h e l j g h e d e u . D i s s e  n y e  

A n l æ g  o g  n y r r i g e  F o r e t a g e n d e r  b l e v e  s i d e n  v o r  s t o r e  F r j -  

d e r i c h s  f o r n e m s t e  H i s m e e d  a t  b r i n g e  t i l  F u l d k o m m e n h e d  

D e t  v i l  h l i v s  f o r  V i d U s f t i g k ,  a r  o p r e g n e  d e n n e  s t o r e

C  s M m s
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Menneffevens og det Danffe Folks Velaisrerg Fortie- 

mst-.r i dette Fag. Hvad Understøttelser oq Forbedrin

ger vores allernaadiqste Konge har forundt Landbruget 

ved Fællesskabets Ophævelse og Hoveriers Jndffrænk- 

mng, Fabrikvoeftnet ved gode Anordninger, oq Hande

len ved Ocrroyer og Opmuntringer, den Elesvigffe Ka

nal rc., er meere end nok bekiendt. Jeg vil allene on- 

fke, nt Sisse viise Sparsommeligheds-Love og gode 2ln- 

ordmnc;er ei maakte tabe sin Kraft med Tiden, som har 

en forunderlig Styrke at odelægge der Gamle og bringe 

Nyeheder frem, eller at bringe Forfænqeliqheden pan 

Bane mider Nyttighedö Masse. En herlig Sag var 

det, om man kunne felge der gamle Ordsprog: di vir i æ 

grandes horn ini fund vivere parce. Eller at man kun

de blive saa klog, som den gamle Philosoph, der takke

de Gud for, at der vare mange Ting, han kunde undvære. 

Men hvor finder man saadan Troe i denne Forfængelig

hed 6 gyldne Alders Som vi nu behsve fleere Ting, 

maae vi oq arbeide meere, ifald vi ei alt for meget vil 

Lrange til andre.

At vi ei kan holde PriiS med de Engelffe og Hol- 

landffs i vore Manufakturvare, bestaaer foruden deres 

Folkemængde og lerte Arbeidslen ogsaa i Arbejdets Dee- 

ling, som der er meere i Brug, især ved de store Fa

briker, saasom Glocester Naale-Fabriker, og den store 

Berømte Jern-Fabrik ved Birmingham i Engeland rc. 

Til en MeralknapS Ferfærdiqelft ffal der være §o for- 

skiLÜige Behandlinger. Naar LlrbeidetS forholdsmæs

sige Deelinq er bleven indfort, maae nodvendig samles 

Forraad ril at siette Arveidet i Værk. Den Mængde 

Marerialier, der samme Antal Folk kan oparbejde, forsges
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fa a Weget meere, som 2lrbeidet fordeeles ibland! fieere 

Arbejdere. ArbeidctS Behandling vil Tid efter anden 

bringes ril en ftørre Grad af Simpelhed, saavel ved 

Hvelse som ved nye opfundne Maskiner, der kan lette 

og forkorte Behandlingsmåden.

Der ere mange Fordeele ved at forarbeide sine egne 

raae Produkter. Foruden at Pengene forblive i Lander, 

er det og den Fordeel, at man fvr en liden Mængde for- 

orbeidet Produkt kreber en stor Mængde rane Produkt, 

og fabrikerede Vare rage kun lidet Rum bort, imod raae 

Vare, naar de ss'ulle udssibes. Ved Hielp af Handel 

oq Manufaktur kan en siorre Mængde Menneffer under

holdes, meere Fevevare fortæres, fieere Indkomster ind- 

hestes; altfaa jo mecre Rsrelse, jo meere Velstand. Den 

naturlige Virkning af Fabrikers Opkomst og Forbedring 

er, at den virkelige Priis for næsten alle Manufaktur- 

Vare Tid efter anden falder. Følgen deraf bliver, at 

man kan undersælge eller holde Priis med udenlandske 

fabrikerede Vare; hvilket har været en Omstændighed, 

der har edelagr eller hindrer mange af vore nye Jnv- 

relnittger.

I aLe Slags Konfter og Haandvcrrker behsver den 

stsrste Deel 2lrbeidere en Mester eller Faktor, til al for

sirække dem med Materialier til deres Arbeide, deres 

Arbcidslon og Underhold, indtil det bliver færdigt, hvor

imod han faaer sin Andeel med Renre af deres ArbeiDs- 

Produkr eller dets Værdie. Mangesteder ere Assistents- 

huuse eller Laanebanker dertil oprettede, hvor Arbewer- 

ne kan faae alt hvad be beheve, imod ar levere deres 

Arbeide til Betaling, naar det er bleven færdigt EU 

saadan



saadan Indretning var det forrige General-Varemaqa- 

zin, og nyelig har Spanien oprettet en Nationalbanke 

til Industriens Befordring. Vi have er manglet An

stalter ril vore Fabrikers Drivt, dog stra forbedrede de 

end ere -levne i dette Seculum, kan man neppe rroe at 

de endnu nærme sig kil Fuldkommenhed, imod de andre 

handlende Staters i Europa, fom har havt længere Tid 

og ftsrre Beqvemhed dertil.

As vors betydeligste Manufakturer ere nu vore Kloe- 

Le-Fabriker komne til den Fuldkommenhed, at de mangle 

snarr inter for ak sattes ved Siden af de Engelske, und

tagen det ffulde være Conleurenes Bestandhed, hvilket 

man vil haabe at komme efter. Og herved bsc anmcer- 

kes den Preussiske MenagcrLe-Jnspecteur Hr. SchulheS 

nye lig Udkomne Bog om Uldfarvninq. Vore Silke- 

Fabriker ere ganfFe gode, men ei endnu som de uden

landske, dog komme de dem temmelig nær ved visse Lei- 

kiqheder. Conferellksraad Rybergs Dreiel- Damaff- 

Fabriks i Sielland er uforbederlig, men til hvilke Priser 

det Fabrikerede sælges vides ikke, siden man endnu ved

bliver at samle paa Oplag. Mange Bonderborn lære 

herved en Slags Industrie, og om der kan erstatte Om

kostningerne, vil Markedsprisen kunds sige os, naar der

af engang ffal fælges. Manchester-Fabriken er ypper

lig , og holder nogenledes Priis med de Fremmede. 

Kamin-Trykkerier er næsten uforbederlig,, og indbringer 

god Nytte. Kniplinger og Floerö-Fabriker nogenledes, 

Dreiel , Linner, og af de grovere Sorter, som Lærre

der oq Seilduq, megetmaadelige, desuden ei i den 

Dverfledighed, at Landet deraf kan forsynes. Hakte- 

Fahriker m temmelig forbedrede, men i ProvindftrnF 

siette
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siette nok. Skoe oq Srrswper forarbejdes ganske gode; 

dog er man et endnu kommen efter den Læderqarvning, 

som de Engelffe bruge, ikke heller den Behændighed 

med Strempevævninqen, som tydelig erfares saavel af 

Bonireren søm Prisen imod Le fremmede, hvoraf et ikke 

ringe Llntal bliver indsneget i Landet. Handske-Fabriker 

ere i temmelig god Skand i Fyhn og Jylland. Sned

kere, Dreiere, Hjulmagere, Remmesnidere, Borsten- 

bindere rc., hvoraf vi i Hovedstaden have cn temmelig 

Mængde, men Mangel paa andre Steder, have p«a 

nogle Aar, især hvad Konstarbeide, Mcnbler og Vogne 

anqaaer, temmelig efterlignet de Engelske''/ undtagen i 

Behændighed og Prisen, dog allerider saa vel, at vi er 

behove at forffrive saadanne Ting fra Fremmede.

Derimod ere vore Meral- og Jern-Fabriker i en me

get siet Forfatning; thi vores meesie Isenkram rilkisbe vi 

os af Engelffe og Tydffe Fabriker. Vore Besiag paa 

Meubler og Vogne ere meget usie, imod de Engelffe; 

thi jeq regner ei, Hvad en enkelt Mand særdeles kan for

arbejde; vi have deraf næsten ingen Fabriker. Alle vo

re Instrumenter ril andre Fabriker, som Axer, Sauge- 

Hamre, Dreiejern, Saxe, Knive, Hevlerænder, Bo

rer, Rasper, File rc. tilkiebe vi os af Fremmede, hvil

ket synes ar være urigtigt efter oekonomiske Regler i et 

Land, som Dannemark, der hor OversioViqhed af Jern 

fra Norqc. Ligeledes forholder det s?q og med Gortle- 

te, Kobbersmede og Blikkenslagere, vi have en god Deel 

deraf, men de kunne ei endnu forsyne Landet; paa mange 

Steder i Norge og Provindserne bliver indssrt fremmed 

Arbeide- eller i der mindste plitttetBlik- Messing og 

Kobber, fom bringe Penge ud af Landet» Hr, Erars- 

raatz
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rand von Hemetts parriotif^e Indretning med en Mes

sing-Fabrik fortiener vist megen Agt. Ligeledes den 

focst af Hr. Eraksraad Jessen oprettede File- og Liede- 

Fabrik i Dyrehaugen, fom endnu drives af Isenkramer- 

Lauget i Kiebenhavn. Arholms Fabrik, som og er i 

flriøn Drivt. Ds Fabriker t dette Fag, som meesi gisre 

Opsigt her i Landet, ere Generalmajor Clasens Kanon- 

steberie, og Grev Schimmelmanns Gevær- og Sabel- 

Fabrik. Saa priselige Indretninger for Landet vil altid 

blive fslgeværdige oq nyttige. Dog, hvad den sidste 

sngaaer, onsses Forbedring i Godhed og Prisen, at Vå

rene kunne sattes ved Siden af udenlandffe.

Naar saadanne Fabriker kan lønne sig i Dannemark, 

hvor De raae Produkter ffal rilferes udenlands fra, og 

hvor Kullene og Arbeivslsnnen cre temmelig dyre, hvad 

kunne man ba et vente af saadanne Anlæg i Norge, hvor 

ingen raae Produkt behøvedes ar rilfores uden netop Gal- 

meyen. Fsrend jeg forlader denne Materie, maae jeg 

lage mig den Frihed at nævne nogle smaae endnu mang

lende Fabriker. Ligesaavel som vi kan forarbeide ffren- 

ne Knappe- og Sycnaale til vore Fruentimmere Haand- 

tering, kunne vi jo og oprette en Fabrik af adffillige 

Slags Metalknapper ril Brandfolkenes Brug, som vel 

neppe vil gaae af Moden. Dernæst en Kniv- og Gaffel- 

Fabrik, hvoraf indftres en mroelig Mængde hvert Aar. 

En Spcrnde-Fabrik, og fleere af de foran anførte Jsen- 

kramvare, synes at burde anlægges paa beleilige Stes 

der, hvorved Landet i Tiden maaffee kunde komme kil 

at fpare nogle Tender Gulds Udgivr. Til Bevirs her- 

püü vil jeg antage - at enhver Familie af nogenledes 

Stand i Almindelighed det eens Aar med det andet-



forbruger aarliq af fremmede Lærreder, Dreieler, Kam

merdug, Floer og Kniplinger for * - - 6 Rdr.

af Isenkram, som Knappe, Saxe, Knive,

Gaffe, Spænder, Koster, Som rc. for - 3 — 

af Italienere, Franske og Nürnbergere Ga

lanterie-Kram for ----- - i —

tilsammen - 10 Rdr. 

belober sig for 10000 Familer ril en Tonde Guld om 

Aaret. Denne Kapital er kun ringe ansat, imod hvad 

deraf forbrugeö over heele Landet.

Den af vor store Chymicus Hr. Muller oprettede 

Porcelain-Fabrik hliver alletider en 2Ere for Landet. 

Efter tvende Sachseres og en Franffmands mislinqede 

Forssg, er den nu kommen saavidt, at Ven kan sættes 

ved Siden af den bekrendre Dresdner Fabrik. Det 

gaaer med denne Fabrik, ligesom med de andre nye An

læg, at man ei kan holde Prisen med Fremmede; Aar- 

sagen dertil kunde maaffee tilregnes den herffende og til

lige fordærvelige Tanke eller Vane, ar alle Fabriker ska! 

anlæages i Hovedstaden, for at berige den. Mon en 

Stat kan være tient med, at have en mg Hovedstad og 

et fattiat Land? Den Fabrik, som anlægges og drives 

med store Bekostninger i en stor Stad eller Bye, kan 

Maaffee anlægges og drives for den halve Deel paa et 

under Sted, hvor Fedevarene eke mindre kostbare, og 

de sieeste raae Materialier ere ved Haanden. Denne 

Tanke leder mig ril at troe: ifald denne ffisnne Porce

lains-Fabrik var bleven anlagt paa Bornholm, hvor 

dens fornemme raae Produkt findes, den da natMligvttS 

maatte kunne have solgt Vårene fsr en ringere Priis» 

Oplaget kunde jo ligevel have vater r Kiebenhavn, til



Fordeel for Skaden. Den Rendsbsrqffe Sresnrsis- 

Fabrik er i temmelig god Stand, ligner del Engelle L 

Smukhed, men ei i Styrke. Fajancer, Leerrsf, og 

isat' de bekiendte sorte Jvdepotter, glsres ganff'e brug

bare i Lander. Vores Flaade og Haudelsst'ibe forsyne 

vi selv med Ankßre, deelö med Seil oq Tou lværk, kun 

Skade, ak vi maae kisbe Hampen dertil fra Rusland. 

Papiir- og Olie-Msl!er, Lirm - Fabriker rc., ere nogle 

ganske gyde, men er tilstrækkelige ril Landets Brug, 

langt mindre til Udfersel.

Der ere endnu mange Slags Fabriker, hvilke kun

ne være nyttige for Landet, og burde anlægges. Zeg 

har kun opregner de meest almindelige og bekiendte, hvil

ke fornemmede] bttrde istandsættes, forend man begynder 

med andre meere bekostelige. Vi maae ikke tænke paa 

Overdaadiqheds-Fabrikce, da Laudet endnu ikke kan klæ

de sine eqne Soldater, og skaffe dem indenlcmdst' Leerred 

til Skiorrer. Ppperlig haver Srarsraader 1771 ff'revet 

herom til Kongen. See Büschings Magazin 14 D»

Endelig er jeg af den Tanke, ar naar vi ville felv 

forarbeide vore egne raae Produkter, og raffinere dem 

ligesom vort raae Sukker fra Vestindien, saa meget som 

vi selv behovede ti! Brug, og derefter kunne faae Afsæt

ning til, vi endda kunde have saa megen raae Produkt 

tilovers at udfore, hvorfor vi kunde tilkrsbe os det sok- 

nodne Salt, Uld oq Piaster fra Spanien, Olie, Vox- 

Frugter rc. fra Middelhavet, Speeerivr fra Indien 

Steenkul, Tin oq Vlye fra Engeland^ Vi>, Lignsuret 

oa Moder ftaFrankeriq, Seildug, Lærreder oq Oste ftä 

Hollands Nürllhergekkram og allehaande fra Tydffland.
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For vore Fabriker er der især til Hinder, at de flee- 

sie ere anlagte i Hovedstaden, hvor Pppigheds-Fabriker 

allene burde have Sted. Ingen skal kunne nægte, at 

Hovedstaden er kostbarere Levested, end de andre smaae 

Slæder i Provindserne, alksaa maae Underholdningen 

og Arbeidslennen i disse være lettere for en Fabrik. Ho

vedstaden har næsten ingen raae Produkt, men maae 

fragte Skibe for ar hente dem; mange smaae Stædee 

har Produkter i Nærværelsen, alksaa spares denne Ud- 

givt. Hovedstaden har fleere Førnoielser oq Adspredel

ser, og jo fleere af disse, jo mindre Arbejde og Viud- 

skibeliched. Det eenesie Hovedstaden har forud i den

ne Henseende, er en stsrre Credit oq Afsætning, hvilket 

dog alligevel kunde naaes, da fabrikerede Vare rage lidt 

Rum, og letteligen lade sig transportere. Jeg vil kun 

anfsre Christisnsfeldks Fabrik ril Exempel, hvad Vind- 

ffibelighed har den ikke sat i Gang, og til hvilke lette 

Priser kan ci Varens sælges?

Laugsattiklerne, Ceremonierne maae være hvordan de 

vil, no av kun Hensigten er nyttig. Nogle Love og Ceremo

nier maae nsdvendig være til Orden i en saa ceremoniel 

Verden; ja man kunde maaffee med Nytte anbringe Fest

dage og Heitideliqheder ved Fabrikers lykkeline Flor, og 

Præmier, efter enhver arbejdende Lems udmærkede Fliv, 

famt adskillige andre Forbedringer oq Indskrænkninger ef

ter Arbejders Fremgang. Vi have Akademier for Viden- 

taberne og de f?ionne Konstcr, men ikke er for Fabriker og 

Haandvcrrker. Jeq vi! neppe drage dets Nytte i Tvivl, 

naar jeg seer hen kil den Fremgang, vort Maler- ogBilled- 

huqger-Akademie har giorr. 8andhuusholdnmgs--Sel- 

sdabet kan næsten ansees som et Ager Akademie; hvor

ved jeg kan ei forbigaae ar nævne den ligesaa lærde som

D erfa-
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erfaringsfulde Hr. Provst Lüders store Fortieneste i det 

Fag. Landhuusholdnings-Selskabeks nyttige oekonsmi- 

ffe Skrifter kunne liene i Sreden for Forelæsninger, 

men, Skam at rale om, faa er det kun faa, der gider 

læse nyttige Boger, neppe nok de ffisnne og fornsielige; 

Smagen i den Henseende, ligesom i alt andet, vil vel 

have sine Perioder, og vi ville haabe det Beste.

Vore Konger, af faderlig Omsorg for at skaffe Sta

ten nyttige Borgere, have anvendt og anvende mange 

Penge til at lade unge Herrer reise udenlands, for ak 

erhverve sig Kundffab, i Haab om, at de ved deres 

Hjemkomst skulle udbrede Lys i de Videnffaber og Kon- 

fter, der endnu hos os maatte trænge til Forbedring. 

Hensigten er god, men desverre mange komme tilbage, 

hvormed? med nye Moder og tomme Punge. De reise 

for at see, lære og bringe sig der til Nytte, men de see 

meere paa det Fornsielige end Nyttige, meere paa Virk

ningen end Aarsagen, meere paa Træerne end paa Grun

den, meere paa Fabrikens Stsrrelse end paa dens ind

vortes Indretning, og gribe ofte Skyggen i Steden for 

Legemer; korr sagt, de seer alt for meget, og meget lidt 

paa engang. Jeg taler ei om de Personer, som paa 

egen Pung reise udenlands for at bekomme Kundffab om 

Verden. Uieilbar vil Reiser i meere polerede Lande 

være den letteste Vei, hvorved fremmede Konster kan 

læres. Naar man kunde hoste de rene Frugter af Reise- 

bekostninqerne, var det mueliqen vcerdt, ligeledes at lade 

unge Mennesker af vore Fabrikerer oq Haandvcrrkere reise 

paa offentlig Bekostning. De ffulde forbinde sig til ved 

er vist Haandværk at blive Mester deri, og siden efter 

visse Aars Forleb at komme tilbage, aficegge offentlig

Prsve



Prsve paa deres Duelighed, saavel i Theorien som Prak- 

riken, thi begge Deele ere fornodne inden man kan an

lægge en Fabrik. Tillige kunde en saadan Person faae 

Tilladelse, at indbringe med sig duelige Meftere eller 

Svende i en eller anden Profession, som endnu maatte 

mangle hos os, og holdes hemmelige udenlands, saa ot 

en Fremmed neppe kan lære dem Konlten af; hvilket 

sidste vel maatte ffee med visse Præmier og Betingelser 

for de Fremmede. Man seer nyelig, ar der fra Schweiß 

og Engeland ffeer mange Udvandringer, saa Sagen ei 

synes umuelig. Den Tydffe Keiser har nyeliq tilladt 

tvende rige Schweißers ar sætte sig ned i Jnnspruch, hvor 

ffulle oprette en Silke-Fabrik, der ffal sætte hundrede 

Menuener daglig i Arbejde, og en Franskmand, ved 

Navn le Brun i Burchersdorf, har anlagt en S Pinde- 

Fabrik, som drives ined Vand, og daglig kan spinde 

20 Pund Bomuld.

Dl Faörikvcrseners Opkomst kunde man endnu on- 

s?e, et fleece Real Skoler maatte oprettes i de mindre 

Kisbstæder, og SpinDeffoler paa belejlige Steder i Pro- 

vindftrne, hvormed der tillige kunde forbindes eet eller 

andet lidet Ulden- og Linned-Manufaktur Arbeide; rhi 

urigtig er Paastanden, at fordi Velstand ikke strax kan 

blive almindelig, bsr man heller ikke giere Begyndelse i 

tet Smaae, ril at Len kan rodfæste sig hos Enkelte.

Alt dette cmferts synes ikke ar være saa Vanskeligt 

at iværksætte; Monarken behsver kun at give sit Minde 

derril, og skrap vil Vanskelighederne reddes af Veien«. 

Dertil beheves hverken en PittZ Overkalclstsaand, eller 

en Reckers statistiske Genie, vi have stiv duelige Folk, 
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som tænke maaffee meere oekonomiff, end de ere i Stand 

at iværksætte.

4. Kapitel.

Om Norges raae Produkter.

Endskient Norge er et Land af et meget koldt Klimak, 

af biergagriqe Situationer, og meget mindre dyrket end 

Dannemark og andre sydlige Lande i Europa, saa kan 

jeg doq li! mit Fødelands Hæder anfere, at der findes 

meget faa Lande rigere paa raae Produkter. Naav 

Kornavlingen bringes til den meest muelige Fuldkommen

hed, og mislige Aar ei indfalde, behsver Norge intet 

at hente eller kiebe af Fremmede ril Livets Opholds simple 

Fornsdenhed, men har derimod mange Ting at udfsre 

til Forhandling, hvorfor det kan rundelig rilkisbe sig Be- 

qvemmeligheder ril det nye Modens Levnet. Ved mis

lige klaringer kan det vel lide Mangel paa Korn, hvilket er 

tilfælles med andre saadanne kolde Himmelegne, men for

medelst dets raae Produkter, og beqvemme Beliggenhed 

til Handel, bliver denne Mangel remmelig lettet, hvor

ved er ander Land maaffee kunde staae Fare for at odelceg- 

ges, eller ikke engang oprejses ved frie Handel, som er i 

siigr Tilfælde den seneste og naturligste Vei til Redning.

Formedelst Mangel paa gode Indretninger med 

Magaziner, og Agerdyrkningens endnu maadelige Frem- 

vexk, vilde det vare en ligesaa nyttig som priselig Anord

ning
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Mg af Lovgiveren, om Norge i visse Aar endnu, eller 

for bestandig, maatte nyde frie Kornindfsrsel. Denne 

Tanke vil maaffee synes for Norff, men om saa er, 

rroer jeg tillige, den kunde værdiges en retfærdig Dom 

imod al den Allarm, der gisres om det ædelmodige Sy

stem af frie Kornhandel, som dog er det meest virksom

me Middel mod Hungersned. Jeg troer desuden, at 

Handelen og Fabrikvæsenet i Norge ei paa nogen anden 

Maade kan komme i Stand; thi Dannemarks Korn vil

de neppe forflaae ti! dets egne, naar de fFuOe allene sovs 

synes dermed, og om saa var, kunde jo det oversisdiqe 

Danffe Korn, naar det blev bedre behandlet, allendev 

blive afscetligr i Norge, og burde kunne holde V^iS med 

der fremmede. For Norge kan der være det samme, 

hvorfra Kornet kommer, naar det kuner godt og taale- 

ligt i Prisen; men for Norges Handel er det ikke lrge- 

gyldigt, enten dels Skibe komme baglastede tilbage, eller 

ladte med godt Korn, hvorom jeg paa et andet Sted 

vil facte Lejlighed meere udforlig at tale.

Norges raae Produkter kunne deekes i de store oz 

smaae, eller i de meere og mindre fordeelagtige. De 

store og meere fordeelagtige kan iqien deeles i sire SlaqS, 

Skovene, Fifferierne, Berqværkerne og Kornavlingett. 

De smaae eller mindre fordeelagtige ere Heste- og Qvæg- 

avlen, vilde Dyr og Fugke, med mange fleere Slags, 

der ere Greene af de store, og henhsre til Jorddyrk- 

Uingen.

i) Skovene, en af Norges betydeligste Ejendom

me, og Indbyggernes fornemste Nceringsvei, synes at 

vare vmd saavel Monarkens som Statsmandens Op-
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tnærksomhed: en Eiendom saa betydelig, at mange Lan

de sukke derefter, og med al Konst ikke kunne anskaffe sig; 

en Guldmine, som har indbragt Kongen og Landet man

ge Tonder Guld; ja en Eiendom, der er uffatterlig for 

den Danffe Krone, og umistelig for Det Norffe Folk. 

En saadan Eiendom synes paa den nyttigste og fordeel- 

agtigste Maade at burde behandles. En uindssræn- 

ker Frihed i Handel og Vandel bliver alrid priselig for 

fornuftige Skabninger, men derimod meget ffadettg for 

uformiftiqe, hvis Tanker og Begreber ikke strække sig 

meget over, at kunne have nok til fir eget Livs Ophold. 

Ar rænke paa Efterkommerne eller Landers Vel, er dem 

fremmed, og noget man er kan forlange, saalænge egen 

Drang og nærværende Fordeel giver dem Anviisning paa 

Skovene, som det ncrrmeste Middel til Gields og Skat

ters Afbetaling.

At Skovene i Norge aftage Aar for Aar kan ikke 

dragss i Tvivl, da der meies bestandig uden at saaes, 

oci neppe efterlades Sædetræer, hvorfra Sæden ffulde 

nedkafkes. Norges mange betydelige Eergværker, den 

oversisdiqe Udfsrsel as 'Trekker, Tparrer re., og fornem- 

weliq det overalt oq til alle Tider ssadeligs Fællesffab, 

ere uden Tvivl de sterfte Aarsager til Skovenes Afragelse.

Bergværkerne ere meeft beliggende paa hsie Steder, 

fslqeliq er Omkredsen, formedelst Transportens Lethed, 

ssrli bleven Udhugget, sr^en er dermed fortsat nedefter 

til Dalene. Denne Fremgang er vist ikke den natur

ligste og beste; thi nacve Træerne afhugqes paa Vierg- 

ryggene oq i Herden, vil Froet neppe spadsere fra de 

endnu rilbagestaacnde Træer i Dalen opefter, for at be
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saae Herderne, paa hvilke Traeplantning, om den var 

muelig, neppe vilde lykkeö formedelst den ffarpe Luft, 

der har alt for sicerk Kraft, naar Skovene enqanq ere 

blevne reent ndhugne. Dette kan lydelig erfares af 

de mange blotte Biergstrcekninqer i Norge, hvor tilforn 

har siaaet stien Skov; ikke engang naar Skovene paa 

faadanne Steder blive rnnde og giennemblæseliqe kan de 

bestaae, men fortørns esterhaanden uden at kaste frugt

bart Free fra sig. De fieesie Bergværker, om de ikke 

har, saa vil de vist faae Aarsaq at klage over Skov- 

mangel, da dermed behandles ligesom med Korn, der 

voxer hvert Aar tik tgien. Jeg vi! onffe, at min Tan

ke var urigtig, og ar man om hundrede Aar herefter er 

maatte komme til at sande den i Gierningen. Dog den

ne Mangel vil vel forekommes, da man lever i en Tid, 

hvor BergvcrrkerneS Directeurer, liqesaa ffovssyndiqe 

fom erfarne, selv vil have Opsigt med Skovene, i det 

mindste ville de ei mangle ar vcelge de dueligste Perso- 

rrep dertil.

Alt for sildig har man indseer Skovmanqelen, og 

endnu sildigere vil den oprettes, efter nærværende Om- 

gangsmacide og Forvaltning. Ved de fleeste Virker 

skeer ingen ordentlig Udviisning eller Beregning over, 

hvor meget as Træe og Kul der behsves, i Forhold med 

Værkers Drivr, enhver hugger efter Godtbefindende saa 

længe der findes Skov. Ikke heller ere Skovene i de 

seenere Tider blevne opmaalte ved geographies Karter; 

thi efter de gamle vilde man nu have ondt for ar tiende 

Situationerne, og finde Skovene igien. Oitt Skove

nes Conservation ved Bergværkerne have vi Forordninger

ne af i r Jul. 1725, Zi Mark. 1741 og 27 Dec. -752.
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Mm al «aaqe oeet be beste L-v-s udov-lst er ,n vansse- 

lig Sag, hvor Egennytte og indbildt Fordeel fordarvec 

den agre Borgerfrihed.

Sauqbrugene ville vel ligeledes conserveres af deres 

Eiere, at de et ffutle mangle Saugtommer ril der an

satte Qvantum, saa længe der er noget at finde enten i 

d"es egne Skove eller tilgrcrndsende Almindinger, hvil

ke enhver fornuftig Saugeier nok paaseer, et at blive 

misbrugte o« odelagte ved Undermaalshuqst, som des- 

Uden kun indbringer en ringe Fordeel. Mine Tanker i 

den Henseende, ligesom de steeste Forbedringer fra Pen

nen, ville maaffee være ligesaa unyttige som oversiedige; 

dog maatte mig tillades, at anmelde nogle Misbruge, 

der endnu knude yttre sig i Skovbehandlingen, faavel i 

Hasende til Bielkehandelen som Bordffæringen, hvor

ved Trælasten synes at blive udbragt ril et for Landet 

mindre nyttigt Brug. Bielkehandelen er ssadelig for 

Lander i den Henseende, at vi unde Hollænderne Skære- 

lennen; jeg vil ei tale om, at disse Bielker ved nogle 

Aars længere Vept kunde ved Sauqbrugene indbringe 

storre Nytte, oq at de tage meere Rum bort ved UD- 

ftibningen. Hollænderne ffcere disse Bielker oq vore 

Planker i mindre Dimensioner til tynde Bræder, hvilke 

de afsætte i Middelhavet, og især ril Spanien, hvorfra 

vi iqrm kiebe de samme omgiorre ril smaae Kasser, op

fyldte med Citroner, Pomerankser, og andre saadanne 

Frugter. Hvorfor kunne vi ei selv s?crre vor Trælast i 

saa smaae Dimensioner, efter ethvert Lands Beqvemme- 

liqhed^ Zeg veed ingen Forordning, som forbyder det. 

Vi have jo ftlv Handel paa Spanien, og selv kunde 

bringe dem derhen, uden ar overlade Fragten til andre.

Ved
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Ved Bordffærinqm er det og en Feil, at man et indret

ter sine Sauge til adskillige Sorter, finere og grovere, 

kortere og længere, efter Træers Beskaffenhed; thi hvor

for ffal alt være lige tykt og langt? Det synes kun 

spildt Umage oq mcrcrffee skadeligt, at hugge en Stok 

over ril § a 6 Alninger Bræder, hvoraf jeg kunde faae 

12 Alninger Planker, som ere meer end dobbelt kostbare.

Haandsauqers Skade for Skovene, om de blive afe 

Mindelig tilladte uden ril Huusfornodenhed, behover jeg 

ikke at anfsre, da man i de ftenere Aar har havr rydelig 

Cxempel derpaa. Et maas jeg endnu anfsre, som maa- 

s^ee kunde blive en ligesaa fordeelagtig Udfersel for Nor

ge, som Vaandsiaaer til Bodkerarbeide. Den bekiend-- 

te Pileart, under Navn af Salix viminalis, hvilken brn- 

ges saa hyppig til al Slags Kurvearbeide, voxer over- 

flsdig i Norge ved Aabreddene og andre fugtige Steder. 

Z Dannemark forffnves de fra Holland og Tydssland- 

La denne Produkt er brugelig over heele Verden, ftlge- 

kig paa sine Steder meer eller mindre afsærlig. Bedre 

var det, om man kunde anlægge en Kurve-Fabrik, hvil

ket synes at fortiene en Præmies Udsættelse afLandhuus-- 

holdnLngs-SeljVabet.

Skovvidenskaben er faa forflidt, at det vil vrers 

vanskeligt ar hytte sig for Jgientagelser af hvad andre ha- 

ve ffrsvet tilforn, om man end havde reist heele Europa 

omkring, og camperet paa Grcendftrne crf Asien. Man 

kan ligesaa ler i denne Materie blive Skrifttyv, som en 

Skovbetiene Skovtyv, den ene af Mangel paa egen Er

faring, og den anden af Mangel paa egen Underholds 

mng. Jeg vil ei længere opholde nrig ved denne Mare-

D § rie-



pie, hvilken jeg meere systematiff har udfort'r mit For« 

føg om en Forbedring i det Norffe Skovvæsen, men til 

Slutning üllene sige: at dersom vi allene ville betragte 

Dcrarligheden af Skovenes Behandling i den forbigang

ne Tid, og ei see paa Forbedring i den tilkommende, 

saa Me vi gatwffe vist for bestandig blive Dosmere i 

SkovvidenjVaben.

2) Fifferierne ere tt tt flen ligesaa fordeelagtige for 

Norge, som Skovene, og kunde blive der meere, men 

da de fornemmelig hænge af Lykken, saa ere de ei saa 

faste at bygge paa, som anden Jordprodnkt. De Nor- 

fVe Strande velsignes som oftest med et godt Fifferie, 

hvilket igien dyrkes i meere eller mindre Fuldkommen

heds Grad. En systematiff mishandling derom synes 

endnu at mangle os. Vi have kun EtatSraad Hage- 

rnps om Fifferierne, Prof. Stroms Sammenligning 

imellem de Norffe og Svensse Fifferier,, Etatsr. Field- 

sieds om en nye Handels-Indretning i Island, Betcenk- 

nmger foranledigede af er Handels-Selffab, man iTron- 

Hiem agter ar oprettte, og endeel smaas Stykker i Ma- 

gszinerne. Andre have giort sig denne Syssel meere 

angelegen, hvorom meere kan sees i Memoires de Cap 

Breton, Büschinqs Magazin für die neue Historie und 

Geographie, Abbed Raynal i Hans Hifloire philofo- 

phique & politique, hvor han beskriver Terreneuves Fi

skerier, Russels Hiftory of America. Man seer der

af, hvor meget de Terreneuviffe Fifferier have tager til 

siden Aarer 1763, nemlig at de nu, efterår Kolonier

ne i Vestindien ere forsynede med nødvendige Fiskevare, 

kan indrente 500000 Pd. Srerl. aarlig. Hr. Field- 

sted kroer, at dee Js landffe Fiffcrie kunde ind rente lige
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saa stor Sum, naar det blev benyttet paa den Maade, 

som de Franffe og Engelsse bruge. I det mindste seer 

man endnu, at de Franffe, Engelske og Hollandffe have 

i lange Tider drevet med stor Fordeel det vandrende Fi

skene paa Island. Ligeledes have Kisbmændene fra 

Archangel og .Kola fundet Regning ved at rage Deel 

i vort Fifferie i Finmarken, hvorved den viise Regie

ring i Rusland ei allene forsger sit Folks Rsrelje, men 

og har aabner en nye Næringsvej, der rndrenter en Ten

de Guld om Aaret.

Kaste vi Aiet hen til Grönland, finde vi og der 

Engelske og Holland Ee Fiffere, hvilke, uden at giere 

Hinder i vores Fangst, bringe sVrenne Ladninger hiem. 

Saadanne Fifferier udfordre, foruden Indsigt o/klog 

Bestyring, en Fond, der atlens kan udredes enten af 

Regieringen eller et Selssab af. velhavende Kiobmand. 

Vi have et manglet disse Indretninger, men maaffee 

meere Indsigten og den rette Bruqsmaade. Vi vikle 

imidlertid vente paa Forbedring, og som vi tage Moder 

op efter andre i mindre nyttige Ting, vis det heller ikke 

blive en Skam, at efterligne andre i ar fiffe, som dog 

er en anstcendig og nyttig Konft.

Norge er fra Lindesnæs til Nord-Cap omgivet med 

Havet, som enhver veed; denne vesi- og nordvestlige 

Landstrækning er meget biergagtiq, og ligesom af Narn- 

ren allene bestemt til Handel og Fiffene, da Jordmonnen 

baade er snæver og vanskelig til nogen betydelig Jord

dyrkning. Sondensields er Fifferiet ei af saa stor Be- 

tydenhed, dog kunne Anchioser, nedlagte efter den be- 

kiendre Madame Munchs Maade, blive en fordeelagiig 

. - Han-



Handes, naar man Vilde drive den med nogen Magk^ 

Ligeledes Laxefifferiet paa mange Steder, og i Besyn

derlighed ved Mandal. Desuden Makrel, Torffe, 

Berggylte, Blaastaal, Hummer, Hsters rc. End

også« her paa den Norske Val! sinder man Engelske og 

Hollandffe Fiffehukkerter, som for en ringe PriiZ op- 

kisbe vores FisV, oq bringe den Hiem til god Fordeel. 

De give 2 a 4 Skill, for en Hummer, oq faae en Gyl

den og vel meere igien i London og Amsterdam. Den

ne Fordeel kunne ve! Landets egne tiltrække sig, naar de 

ville indrette Skibe dertil, og giore delte Fifferie til cnr 

Handelsgreen.

Nordenfields er, foruden de foran o tiførte Sorter, 

det betydeligste Filene Sild og Torsk, eller Skrey, 

Langer, Helleflynder, Sey og Brugde, hvori egentlig 

Udffibninas-Fifferiet besiaaer. Af andre mindre, som 

liene til Fede i Lander, kan man regne Lax, Hrreder, 

Blege eller Viklinger, Kuller, Lyr, Uqher, smaae Torsk 

og Sey, Piigvarer, Flyndre, Mort rc., hvilke ved 

denne Lejlighed ei kan komme i Betragtning.

Sild, som den betydeligste af alle, kunde vist for* 

Uene en bedre Behandling; det fornemste derved er, at 

den sirax kommer levende i Salt, dernæst at mindre Fu

stager blive dertil brugte; thi det er bekiendt, at Sild 

nedlagt i Fjerdinger holder sig længere, end i en heel 

Tende. At bruge dertil Eegetræe i Steden for Fyr, 

vil blive for kostbart i Norge, hvor der sindes gandske 

faa Steder Eegeffove. Men mon man ei kunde trække 

Ticeresmagen af Fyrretræet enten ved nogen Slags Rog, 

eller ved at lade Fustagerne nedsenke i Ssen en Macmeds

Tid
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Tid forend man vilde bruge dem til Sildens Ned salt

ning? Det kommer oq meget an paa, især med Som- 

rnersilden, at Ganen bliver udtrukket, og Insekterne vel 

afskyllede, fsrend Nedsaltninqen ffeer; rhi derved for- 

L-rrves mange Ladninger; enten maae saadanne Sild 

saltes alt for stærkt, hvorved den taber sin Feedme og 

Smag, eller den bliver fmiv og bedarves.

Torff eller Skreyfifferiet kommer nceft efter Silden. 

Det drives maaEee ikke nær med ben Force, som det 

burde. Den fornemste Feil beftaaer nok deri, at FisVer- 

baadene ikke ere indrettede saaledes, at man kunde holde 

Soen dermed, oq ei være nsdt til, hver Aften og un

dertiden med Livsfare at ssge Havn. Ved store Far- 

toier kunde man ogsaa have den Fordeel, at Fiffen paa 

Stedet kunde blive nedsaltet, og desuden det Haab, at 

de ved Omkrydsninq kunde opdage endnu lykkeligere og 

fordeelaatigere Fiskebanker paa Havet. De sædvanlige 

Baade, naar de skal have nogen Tid til at fiffe, og 

komme tilbage om Aftenen, kan ei vove siq lærrqere ud 

paa Haver, end 4 til 5 Mile, fylgelig ei heller benytte 

sig af det Fiffene, som kunde findes 10 til 12 Mile 

Udenfor. Helleflynder-, Lange- oq Seyfifferiet drives 

endnu nærmere Landet, oa mange Tider inde i Fjordene. 

Brugde, Sqvalus maximus, denne Fis? fanges allene 

for Tranens Skyld, den kan have 12, 16, ja 20 Ten

der Lever i sig, fanges med Harpun, ligesom Hvalen, 

og naar Leveren er taget af ven, lader man Resten sten

te til Bunds.

Til vore Fifferiers Forbedring var det godt, om 

Oplagshuuft af Salt og Trrrer bleve oprettede hist og 

hex



her paa de beqveüimeste Fiffeværn, thi ofte ophsrer Fi

skeriet af Mangel derpaa, og Fifferne maae sælqe deres 

Fisk raae for en Bagatel. Compagnier, oprettede til 

FLfferiernes Opkomst, ville vist ei være at foragte, aller

helst om Gadningen med Silden kunde indrettes paa den 

Flamffe, og med Torsk og Langer paa den Terreneuvi- 

ffe Maade.

3) Produkterne af Bergvcerkekne ere vel drevne i 

dette Seculum med temmelig Iver, men om jeq maae 

sige der, ei allesieds med den sterste Nytte oq Vmdski- 

belighed. Læseren ska! strap blive underretter derom, 

men fsrst maae jeg opregne de betydeligste Berqværker. 

Guldvcerket ved Edsvold, hvilket er bleven nedlagt af 

Mangel paa GuldertS, eller rettere, fordi det ei lsn- 

nede Umagen t Forhold mod de andre Værker. Konqs- 

berg Solvvcerk siaaec endnu ved Magr, og da deraf kun 

Udvindes lidet Selv, saa udfordrer ei heller saa meget 

Kul og Brænde, hvorfor dets betydelige Skove ere tem- 

rnelig conftrverede; hvorved jeg ei kan forbigaae at an

melde det der oprettede Seminarium, en Indretning lige-- 

saa nyttig som beqvem paa delte Sled ril Bergvidenssa- 

bens Forfremmelse. Kobbervarker: Reraao, Leckens, 

Selboe, Qvichne, Friderichsgave, Guldnces, Frides 

richsminde, Guldstad, Christiansqave, Moche. Jern

værker: Dikkemark, Bærum, Hassel, Bolvig, Egge- 

land, Edsvold, Hakkedal, Moss, Ulefofs, Fossum,- 

Noess, Lamvig, Oudal, Eidsfoss, Soanedal, Frs- 

land, Lesise, Mosiamarken. Andre Værker: Blaa- 

farveværket paa Fossum i Modum, Alunværket ved Chri

stiania, Vallse Saltværk, og ndffilliqe Glas- og Teql- 

vcerker, hvilke alle udfordre Trcee og Kul til deres Drivt, 

og



og i Mangel deraf maae indstilles og nedlcegges. Nogle 
gamle ere allerede nedlagte enten af Mange! paa Malm 

eller Skov; nogle nye optages, og mange fleere kunne 

endnu findes, men som ikke allesteder findes Skov, ville 
faadanne Opdagelser kun lidet gavne.

Hvorlcenqe Skovene ville tillade disse Barkers Drivt, 
veed man ei saa lige, da neiaqrige Karler og Beffriv- 

ninger over ethvert Vcerks Skove mangle, og neppe vil 

man faae det ak vide, fsrend Barket staaer færdig at 
nedlægaes af Mangel paa Skov. Jeg troer ikke det 

var qanffe umueligt, at udfinde et vist Forhold imellem 

Skovene og Barket, eller imellem Norges Skove og 

dets Varker, hvilket saaledes maatte indrettes, at ikke 
fieere Værker macrtte optages, end de, Skovene uden 

nt formindskes hvert Aar kunde vedligeholde med Trcee 
og Kul, ikke heller meere Malm opvindes af er rigt Værk, 

end dets tillagte Skove uden Skade aarlig kunde taale 

at forarbejde, thi derved kunne de beste Skove sdelægges. 

Efter den Mængde Malm, som udhugges under Jorden, 
udhugqes gierne Skovene over Jorden saaledes, at de ei 

kan vinde Tid at voxe til igien, allerhelst om VcerketS 
Flor staaer ved Magr i nogle Aar.

Skovenes Jnddeeling i visse Hugster synes fomem- 
rneliq at burde finde Sted ved Bergvcerkcr, Hvortil alle 

Slags Træer kunne tiene til meere eller mindre Nytte. 

Dernæst burde paafees, at de hore Jordstsd og Redder

ne, Toppene og de ftorste Greene bleve brændte til Kul, 

enten i horizontale eller sinaae Cylinder-Kulmuler, hvor

om jeg har ffrevet tilforn.
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Norge har fleece Slags raae Produkter af Bierges 

ne, hvilke kunne ttene til Vindffibeliqheds Brug. De 

ffisnne Marmorbrud, hvoraf kun lidt bruges og endnU 

mindre raffineres. Fedksteen, som og kaldes Gryde- 

sieen, hvoraf Kakkelovne, Gryder og ander kunde, naar 

Arbeidet ffeede paa Stedet, til megen Fordeel forfar- 

Liges. Adffillige Slags Skiefersteen, Slibe- og Qværns 

sisene, foruden mange Slags rare Steene, som Agak, 

Jaspis, Crystal, Magnet, Granat, Zeolit rc.

Ingen ffal kunne nægte, at jo mange fleere Fami

lier kunde underholdes ved ot forarbeide og forædle disse 

anførte Sorter, end ved allene ar opgrave og udhugge 

den raae Produkt til Udfsrftl. Uden Fabrikers Anlæg 

vil det neppe ffee, da en eller to Familiers Driv! et vil 

komme vidt dermed. Efterår jeg har opregnet de bety

deligste Bergvcerker, finder jeg det ei yanffe overflødigt, 

at rale noget om Forarbeidningen af disse raae Produkter, 

hvilke! egentlig er Formaaler af dette Skrift. De ædle 

Metaller vil jeq qaae forbi, da de let forarbeide sig selv, 

og næsten forsvinde under Forarbeidningen.

Kobberet, en ffien Metal, som bruges over heele 

Verden til mangfoldige Slags Beqvemmeligheder oq Zi- 

rater, er bleveu med Virksomhed opgravet af vore Gru

ber, omsmelter i visse runde Former, og udffibet til 

Holland. Derefter have Hollænderne forarbejdet vores 

Kobber i tynde Plader og andet Uddrevet Arbejde, hvil

ker de med stor Fordeel har afsat rundt om i heele Euro

pa. Ja Skam at tale om, faa have vi selv alt for læn

ge kiebt vorr eget Kobber forarbeidet tilbage af Hollæn

derne. Vi have kun havr en Plathammer ved Rsraas 

Kobber-
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Kobbervterk, som tietsp har plattet Kokbek trl Stiftet»' 
Fornodenhed, Værkers Drive, og nogle Plader til Re- 
pararioner ved Kirketagene; xrwt lidet udffibes deraf 
ril Dannemark og Frankerig, Men hvad FordeU kunr 
Le man ei have havt, om Mütt selv havde forarbejdet 
Kobberer i de nu faa brugelige og beqierlige Plader tit 
Krigsssibes Forhudning, Kiedler, Flaffer ög Pontons- 
foruden ander Arbeide ril HuusholdningsbtUq. At foks 
vandle Kobber nl Messing er bekrendt over Heeke Euro
pa, og bruges Med Fordeel endog paa de Skeder, hvoe 
Kobberet ved Transporten maae falde temmelig kostbart; 
kun i Norge, hvor man hat Kobber i OverflsdLghed, ee 
endnu denne Konst öa Necringsvei nbekiendt. Galnieyett 
kunde man lige saave! bekomme t J?orge font andre Skes 
der, om den ikke ved note Underssgmng fandtes i Lan
der. Endnu staaer tilbage, at blande Kobber med an
dre Metaller til Kandnsteberrek, Kldkket- Mortere ög 
andet Gsrtlerarbeide, hvilket paa andre Steder fætteL 
Vindffibeltghed i Gang, og erNLtzkdr Mange Familier. 
Hvor mange Fabriker vr have af denne Oskt hak jeg fagt 
rilforn, men endntt maae jeq tcegqe til, at Norge i Sæk- 
deleshed mangler denne Indretning, hvor Man dog kims 
de have Haab om at ledets VeL ftraröeldede Gods nogfe 
Procent lettere Kisb*

^il faadanne Slags Fabriker iibforbtéé féthéitttttø 
lig vandfald dg Kul, hvilke findes maaffee överffddig^ 
kö i Norge end noget andet Skev^ Dm küae PrvdukL 
haveö i Landet, og hvad fattes dä? Skulde dek VE 
Genie ög Opsindelftskraft? Äei! Mali kan stettwift 
ülr for mange KotMykker- ndaröeidede med den Nor
ske Teljskniv- og ander Gsrtlerarbside? gwn rwm UB

E dW



derviismnq, at man ffulde tvivle derom. Den fornem* 

fle Aarfag er nok den overfisdige Mængde af raae Pro

dukter, der findes i Lander, hvorved Folket i en Hast, 

uden Hiernens Ansirængelse, kan sinde Nærinqeveie, og 

jaa længe Folket er beffieftiget dermed, kan man ei ven

te at det vil anlægge Fabriker, der i de fsrste Aar neppe 

ville betale Omkostningerne. Mærkeligt er det og, ae 

jo mindre raae Produkter er Land har, jo stsrre Vmd- 

ffibeltqheD har det ar tilvirke og forædle andre Landes 

raae Produkter. Maassee Aarsagen ligger i Tingenes 

Narur, at man heller vil forarbejde andres Vare, end 

ßne egne, ligesom alt Fremmed maae være ypperligere 

og bedre end vort Eget. Et Land, som ei har raae 

Produkter selv, maae enten have Overflsdighed af Fede

vare til Indbyggernes Underholdning, eller tilforhandle 

sig raae Produkter af andre, for at sætte Folket i Arbei- 

de, eg derved vinde saa meget, at det kan bekomme sine 

Beqvemmeligheder til Livets Ophold. De betydeligste 

Participanter i Kobbervcrrkerne have længe indseer denne 

Mangel, mep da mange ere fraværende, og andre Kieb-- 

wcend, der have en udstrakt Handel, saa kan man ei 

vente, de ville beffieftige sig med nye Fabrik-Anlæg, og 

Va de handle en gros ved Indførelsen, ville de neppe 

nedlade sig en détail ved Udfsrelsen af Vare. Regie

ringen maae da i det mindste begynde saadanne Anlæg, 

eller forstrække visse Brugspatroner til at oprette en eller 

gnden nyttig Fabrik i dette Fag.

Sverrig, Holland og Tydffland have mange saa- 

danne Fabriker til at forstile og omdanne Kobberet, 

hvorfra vi meget let kunne forskrive duelige Mestere til 

Barkers sikrere og fordelagtigere Drwr; og maaffee det 
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kunde «cere nok med at indrette Fabriken ester EtatSraad 

von Hemmers (Henne Indretning ved Brede i Siel

land. Nok ralt om denne Metal, hvis Historie man 

med Begierlighed vil forvente af en eller anden oplyst 

Landsmand.

Jerner kommer derefter, hvorom jeg kun qansse 

kort vil tale, men henvise de gunstige Læsere til Hr. Rm- 

mans fonreffelige Afhandling derom. Af raae Produk

ter fortiener Jernet vist den meeste Granskning og Under- 

fø.ming, fom det er det angelegneste og meest brugelige 

Metal i alle menneskelige Sysler, saasom alle SlagS 

Vcrrktei til at frembringe attdxe Metaller, ril Fabrikers 

og daglig Haandrerings Brug, til Bekvemmeligheder, 

Nodvendigheder og Zirater, fort sagt, uundværlig for 

Menneffer i Almindelighed. Som denne Metal er den 

overflødigste og ældste i Norden, burde man og vente, 

at den allermeest er bleven undersegt og bekiendt i alle 

Deele. Men denne Metal har saa Mange forskellige 

Egenskaber, og kan forandres paa saa mange Maader, 

at Namrforffere ville endnu have nok med at bestemme 

dens Nytte og fordeelagtiqste Brug. Man har mange 

lærde Skrifter derom, hvoriblanr bor anmærkes Hr. JarS 

voyages metallurgiques, Reaumours om ak forvandle 

Jern til Staal, Svedenborgs de ferro, Hr. Horns 

Effais concerning Iron and Steel, PerretS memoirs 

fur lacier, Hr. Levis chenüjVe Afhandlinger om Ierntts 

Egenffaber og Kiendemrrrker.

Foruden de anførte JcknetS Fordeele kan det endnu 

bruges med Nytte til Medicin, Farverier, Garvning, 

og mange fieere Ting, fom vilde blive for vidtlsstigt at
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opregne. Nu maae jeg spsrge, om vi veed ar benytte 

os af vort Jern til disse Fornsdenhcder, eller om vi til- 

kiobs os dem af andre? Jeg burde som Normand sva

re Ja, men da Erfaringen let kunde robe mig, er det 

best at blive ved Sandhed, og sige, ar vi endnu tilkisbs 

os mange Fornsdenhedec af Isenkram og andre Jernvare 

af Engelanv og Holland, som Knive, Epcrndcr, Knap

pe, Laase, Saxe, Dreiejern, Hevlttcmdcr, Sange, 

Borer, Spader, Hakker, Syle, Hamre, Krr-ltæn- 

ger, Sporer, Bidselstcrnger, med mecre. AfSver- 

rig kisbe vi Lieder, Saxe, Plougjern, Hesieffoe, Ssm, 

Sauge, Knive, ndhamrede JcrnplaDer og polerede Blik- 

Waaler, hvorved mange Tustnde Rigsdaler maaskee aar- 

!iq gaae Ud af Landet. Jeg vil til grundigere Beviis 

hcrpaa anfsre en speciel Regning: Et af de maadelige 

Kirkesogne i Norge kan man ansætte for 200 Gaard- 

rnand, foruden Huusmand og Inderster; enhver Gaard- 

mand kieber geweenlig paa Markederne, Syndensields

Grundsæt, og Nordenfields Levanger, hvert Aar i det 

Mndfte 2 Lier eller Liaaer a 24 Skill. - - 3 Mk.

et Plougjern a 32 Skill. - - - - - 2 —

to Gang Hesteffoe a 16 Skill. - - - - 2 —

en Saug hvert zdie Aar a 48 Skill, c s 1

en Sax, en Kniv, en Blikffaal, Ssm

og Jernplader hvert 6te Aar a 1 Rdr. - 1 —*

tilsammen - 1 Rdr. 3 Mk. 

hvilker as 200 Bsndev belsber sig til 300 Rdr., og af 

100 Kirkesogne til 30000 Rdr^ hvilken Kapital synes 

sr være all for sior til ar man ffulde see igiennem FingrL 

Lermed- og fan ffammelig lade sig tage ved Næsen as 

Fremmede, da vi have ei allene Meget godt Jern i Lan

det, men og Den snffelWe LeMghed til at oprette saa- 

danne
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danns Fabriker i Nærheden af Virkerne. Den eneste, 

fom med nogen Virksomhed har begyndt dermed, vae 

den ædle Landsmand og nyttige Borger Hr. Clasen, Eier 

af Barums Jernværk ved Christiania. Hr. HekmanS 

Vm'k ved der gamle blyehaltige Selvvcerk, ikke langt 

fra Strsrnfte, ber dernæst anmærkes; ved den gamle 

prægtige Sreendam over Elven har han anlagt et Aar- 

gangs Mellebrug, orre Spigerhamre, en Bolthammer, 

en Stangjernhammer med 6 Kamme, en Valkemslle, 

en Saugmolle ti! ar sperre Bræder i finere Dimensioner, 

el nyt Slags glasserede Tegelovne til Brændeveedens 

Besparelse, som er en Sag af megen Vigtighed i Huus- 

holdningen; han ernærer ved sit Brug go Mennesker, 

sætter VinDfkibelighed i Gang, og fortjener vist baade 

Agtelse og Understottelse. Kanonsteberiet ved Mosses 

Vcrrk, Laukvig og Fossum, samt Kakkelovne og Gryde- 

siebener rc. ved de andre Vmker, udmærke Patrioterne 

ved mange fPitnne Forbedringer;^ dog bestaaer ikke alt c 

at læne Afsætningen ved nye Modellers og Tegningers 

Opfindelse. Naar et saadanr Værk ffa! bruges paa den 

fordeelagtigste Maade, maae Malmen og Jernet sorte

res og bruges efter Omstændighederne til ftørre og min

dre Gods og Meubler; rhi ae stsbe Ovne og Gryder af 

det Jern, som kunde bruges ril finere Arbcide, synes ikke 

gr vcere rigtigt, naar Indretningerne dertil kunne haves.

Ligesaa at udssibe vort Jern i Stænger til Enge

land, og kiobe det igien omdannet ril Saxe, Knive, 

Etuier, Knappe, og andet fiinl Arbeide, synes et alk-^ 

ite at være ffadeligt, men tillige skammeligt for en saa 

oplyst Nation. Vi kunne ligesaavel forandre Jern til 

Sraa!, som andre, og fra vore Naboer bekomme Mo-
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deller af deres horisontale og vertikale Poleremaffiner til 

Lettelse for Arbeidet. Norge kan fremvise Konststykker 

nok af enkelte Personer i dette Fag, men kun faa have 

endnu gi ort det til en Fabriks oq Handel, fom er Hoved

feilen. At forfærdige Geværer, især Rifler, og at ind

fatte Messing i Jern, ere de Norffe Mestere, men de 

holde ingen Svende 01 Drenge, felqeliq maae Arbeidet 

gaae seent oq blive kostbart. De fleste Bonder have et 

Smeddeværkstcd paa Gaarden, hvorved de til Forne- 

denheh reparere og forfærdige Gaardsredffah, men in

tet til Afsætning. Ofre forsømme de og derved andet 

meere vigtigt Arheide. Jern-Fabriker af alle Slags ere 

Upaarvivkcliq en stor Mangel i Norge, da neppe noget 

4?anb er meere beqvemr dertil, saavel i Henseende til de 

raae Produkters Godhed og Mængde, som til Afsætning 

gens Lerhed paa fremmede Steder. Vi kunne maaffee 

ligesaa let stiele denne Konst fra Engelkemderne, som vi 

have lært ar eftergiore deres Glas.

4) Jorddyrkningen etter Kornavlingen har jeg an- 

fert som en af Norges Hovedprodukter, visselig er den 

og er af saa ringe Betydenhed, som mange forestille sig 

i et Land under et saa koldt Klimat, ffionr Landet eftey 

sin biergagtiqe Situation vel aldrig kan komme til at 

Lredssde sil? selv, især Nordensields. Hvad Fremgang 

deri er qtort efter Landhuusholdnings-Selskabets Opret- 

eelft, vi! bestyrke min Meenilrg. De faste Beigder ellev 

Sogne oppe i Landet avle meere og langt bedre Korn i 

Proportion end noqensteds i Dannemark. Visse mis

lige Aarinqer af Frost eller Skin have vel bersver Gro

dens Fuldkommenhed, men med Tiden vil man haabe, 

itt saadarme Ulykker maarte saa meget mueligt forekom

mes



mes ved Magasiners Oprettelse, saavel i Købstæderne, 

til at forsyne Ssekysten, fbiu i Fieldbygderne, ^voc 

Kørner gemeenlig fryser bort, og hvor Transporten fra 

Staderne er lang og besværlig. Ieg vil herved nævne 

de Sogne, hvor saadanne Magasiner fornemmelig burde 

anlægges: Lessse, Vaage, Tensæt, bolgen, O.vifnc, 

@ønt)eti|iølt)ø, Opbol, ^søltaalen, Tt)dals 2(nner til 

Selboe og A!erager ri! Srordalen, Nordenstelds, for

uden fieece Fieldbyqver, Valders, Hardanger rc., hvil

ke alle trænge i meere og mindre Grad til Korn, ja ofte 

nsosages at hente det paa Hesteryggen 20 til Zo Mile 

fra Kiebstæden.

Saadanne Bygdemagasiner kunne oprettes lettere, 

end man for nærværende Tid tænker. Naar det blev 

^Senderne paalagt, at opbygge ved Kirkerne et saadcmt 

Huus, inddeelt efter Sognets Fjerdinger, og desuden 

i visse Parter til hvert Slags Korn; naar dette var i 

Sraud, troet jeq, at et eller to Aars Kongetiende vilde 

sætte Magasinet i fuldkommen Stand. Og om ei Kon

gen vilde ffienke disse fattigste af hans Undersaatter denne 

Kapital til en saa nyttig Indretning, kunne maassee 

Magasinet mev Tiden ved gode Aaringer sinde Lejlighed 

at igienbetale dette Forffud: enhver Bonde ffulde for- 

pligteS, at erlægge hvert Aar noget vist ril Magasinet, 

enten in Natura af Korn, eller Penge at kiebe for. 

Bestyrelsen deraf ffulle allene overdrages til 4 a 6 af de 

Leste Vender, hvilke, overbeviiste om Nytten deraf, 

ffulde paasee detS Beste med godt Korns Indbringelse 

og Onrffiftelse hvert Aar, nt Magasiners Korn beftan- 

di.f kunde tiene til Soed. Naar saadanne Indretninger 

kom i Stand, og Nytten deraf blev eienfynlig, rroer
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ie3 vist, dl endog maadelig frugtbare Kirkesogne vilde 
paa egen Bekostning oprette sig el saadcmt Forraadskam- 
mer, hvorved Hungersnsd kunde forebygges; og hvilken 
Indretning kunde vel fontene meere Understortelfe af Res 
giermgen, og Laudets Patrioter, hvilke ikke sielden bort- 
ffimke deres Midler ril offentlig Brug?

Naar man vil fte Hen til der Skilderis, fom Fov- 
l^kteren af fur les finances pag. 86, gisr over sir Fodes 

fattige Indbyggere, hvilke med grædende Taars 
snffs- at deres Bsm hellere mqatte henrives af Berne- 
kopperne, end see dem omkomme af Hunger, da de ved 
skarke Paalæg, og mislige Äarinaer ved Biinbiergene^, 
ri d^vde andet end Älid at opholde Livet med; naar nian 
Hetragrer dette, siger jeg, og tillige den retfærdige og 
Menneskelige Maade, hvorved Undertrykkelsen hlev ned- 
flaaet. Uskyldigheden heffyttet, og Trangen ashiulpet: 
saa kan man ei andet, end med er solende Hierte sam- 
tnenliqne vore gode Kongers priisværdrae Omsorg for at 
afhielpe Undersaakkernes Trang og befordre Fokkers Lyks 
ke» Naar man tillige sammenligner Hvedeklid med 
frossent Korn dg Tark as Træe, hvormed de ynkværdis 
ge Norft'e Bsnder saa tidt have maattet opholde Livet, 
iroer jeg vist, at intet Folk meere kan ftrriene sin Kon
ges medlidende Barmhjertighed i dyre Aaringer; og 
veppe vrl de Fransse Undersaakter med al deres medftdte 
Veltalenhed overgaae de Norsse Bonder i deres varme 
Hnffek eg trohjertige Bonner for deres Konge.

Fællesskabet har altid været til Hinder og Skade, 
jsaavek for Iorddyrknmgens som Skovenes Fremvept. 
MiZuttdelse hlMbsr ssg allid imellem ftlles gordeeke, og 

enhvev
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enhver seger at tiltrække sig det Beste og lægge Hindrin
ger i Veien for sine Naboer; overbeviist derom har mak 

begyndt ar ophæve FælleEccher paa mange Steder i Nor

ge. Naar enhver Mand havde sin Eiendom afdeelt og 

indhegnet, vilde man ses Skovene bedre vedligeholdle og 

Agerdyrkningen bragt ril en stsrre Fuldkommenhed. En 

indffrænket Eiendom, og en uindskrænket Frihed ril at 

giøre sig Den saa nyttig, som muelig, vil alrid blive dm 

beste Drivefiær ti! Landvæfenets Opkomst. Frihed og 

Eiendom er Norges stsrste Herlighed, men saalænge 

Fællesskabet ei er ophæver, er heller ikke Friheden uiufø 
Dænket.

Jamais la liberté ne cefle d'Stre aimable, 

Et e'elk toujours pour le pays un bien eftimable.

Co r n e il l e .

Sa avel Odelsgods som det Beneficercde siaaer Fa

re for ar ruineres ved viffe Lerligheder, der forste ved Aft 

hændelser og Igienlssning nf Odelsprætendenter, det an
det enten ved nye Boxler eller Fæster, hvorved de Op- 

siddere, fom ffal drives fra Gaarden, i de sidste 2lar 

faavel ssge ar berige sig af Skovene, som at trække Mar

ven af Jorden, da deres Arvinger ei meere kan komme 

til ar heste Frugter as Forældrenes Arbeide og Sveed. 

Odelsrettens Indskrænkning har vist været nyttig for 

Norge; thi naar Odelsmanden kom og lyste Pengemcm- 

gel, for siden at indleje sin Gaard, blev den gierne, 

som sagt, ruineret i de sidste Aar. Da Odelsrermr 

desuden har tabt den Herlighed af Skattefrihed imod 

Lednings Betaling, og kun beholdt Jgievkesmngs Ret

tighed, kan det næsten være det samme, om den og- 

faa hkey asffaffer, og aklene forundr de Adelige, fom

E § messt
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messt rromqe til den, og endnu nyde Skattefriheden 

umdffromket.

Om Agerdyrkningen maae jeg endnu lægge dette til, 

at mange Bondergaarde ere alr for vidtløftige til en Fa

milies Underholdning og Dyrkning, hvilket lettettg kan 

erfares deraf, at paa en liden Gaard ofte findes sierre 

Velstand og liqesaa mange Folk, som paa en af de fter- 

sie. Beliggenheden kan være Aarsag dertil, men ikke 

altid. Der udfordreö et Forhold imellem Jorden og 

dens Dyrkere; dette troer man nogenlunde at finde, 

naar man antager et Spand, Vog, Hud, Tunge rc. 

efter den almindelige Benævnelse i den Norske Skyld- 

sætning at være en afpasset Jord til at underholde en Fa

milie med fornøtmc Tienere. Dog maae iagttages Be

liggenheden af Kiebstæderne, og Frugtbarheden af Jor

den. Ak udrede Skatter og Conmburioner af en 2 til 

3 Spands Gaard, der ikke er bedre end en, der skyl- 

der | Spand, maae nsdvcndig odelægge Opsidderne. 

De sierste Bsndergaarde kunne maaffee derfor gierne 

deeles i tvende Parrer, ernære dobbelt saa mange Mett- 

nejker, og blive dyrkede til sterre Fuldkommenhed.

Til Jorddyrkningen i Norge kan man endnu regne 

Her og Hamp, Humleavlingen, Potetes, Napper eller , 

Roer, hvortil jeg vil feie Lichen Islandicus, eller den 

bekiendte hvide Reenmoffe, hvilke alle meget vel voxe i 

Norge, og hvoraf den sidste besynderlig burde komme 

i Betragtning Ved mislige Aarinaer, da det er bekiendt, 

ak af den kan kaageS en federig Gelee, og maaffee ved 

Forssg kunde bedre tiene til at blandes med Meel til 

Brsd, end den sædvanlige Fyrre- og Alme-Bark. I

Field-



Fjeldegnen tiener den og ril KreamreS Fsde, og er vig

tig i Huusholdningen.

Af vilde Bær har Norge en Overflodighed, som 

vist vilde tiene andre Nationer til en Næringsvej: Mul- 

tebær, Tyttebær, Berberikftr, Tranebær, Blaabcer, 

Biernebær, Hinbær, Heqnebcrr, og ma'hge flecre Soi
rer, hvilke ved Præparation kunne tiene en Deel i Ske

den for Citroner, eg andre til Most og Viin, som maa- 

s?ee er var ar foragte, og vilde blive li.qesaa begierlige 
andre Steder, som Champagne og Bourgogne hos os.

Af Norges mindre Produkter kan regnes Heste«, og 

Qvægavlinqen, som endnu kunne forbedres meget, naar 

Stutterier bleve anlagte paa de Norffe Fielde, og vilde 
Faar eller Skcrfcrier paa Åerne ved Soekysten. Der
næst vilde Dyr, som Elsdyr, Reensdyr, Hiorte, Ha

rer, Bever, Los, Bierne, Ulve, Ræve, Sælhund, 

Fielfras, Maar, Hermelin, Egern, og Fugle, Tiur, 
Urhons, Ryper, Jerper, Vildgiæs, 2Ender, Beka- 

siner. Ederfugl, og mange fleere Slags Rovfugle og 

Soefuqle, der kunne riene til Nytte formedelst deres 

skisnne Ficrre.

At opregne alle Norges raae Produkter vilde blive 

alt for vidtloftigt, men af de anførte treer jeg enhver 

maae tilstaae> at et Land kunde have nok, naar den ret
te Fordeel hlev deraf hsstet, og Produkterne bleve fors 

arbeidede og forædlede i Landes

5. Ka-
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Om nye Fabrikers og Manufakturers 

Anlæg i Norge.

^Intet Land i Proportion har sieere raae Produkter end 

Norge, og intet Land er mindre forsynet med Fabriker. 

Naboelandene skeer herved en Treueste, og ventelig ville 

de gwre sig Umage fer, at vi bestandig skal blive i Van- 

kundighed, og som et raat Folk udffibe raae Produk- 

ker; men vor oplyste Tidsalder tillader os ei længere 

Uden Skam at vandre i dette Merke, og med Tiden vil 

man haabe, ar andre Ovationer ikke skal ansee os som 

halv blinde, ligesom Chineserne tilforn have anseet alle 

Europcrer. At Chineserne udffibe endeel raae Silke, 

Spanien og Frankerig raae Druer, er vist Aarsagen, 

et al denne raae Produkt ei kan forarbeides i Landet, 

rnen aldrig har man Herr, at de have kiebt deres Silke 

og Druer forædlede tilbage.

At forarbejde alle Norges raae Produkter var hver

ken gisrligt eller tienligt for Lander; men nt kisbe fabri

kerede Vare af Landers egne raae Produkter af Fremme

de, er taabeligt og under al Oekonomie. De fornemste 

Fabriker, som i Særdeleshed mangle og burde anlægges 

i Norge, ere folgende: Kobber- og Messing-Fabriker 

Nordensields, hvor de betydeligste Kobberværker findes, 

og mange Stedes ffisn Leilighed til saadanne Anlæg; 

Jern- og Sraal-Fabriker af forskiellige Slags, efter 

Jernets Godhed, Sondensields. Barums, Foffums, 

Eidsfog og banrvigens Jern ffal vare det beste, hvorfor

de



be fineste BAFabriker der burde anlægges. Ved Eidsfos 

Vcrrk har Brigader Huusmand tilforn opretter et Staal- 

Manufaktur, fom kan erfares af Forordningen af 22 

Julii 1698» Hvad for Indretninger kan man ei vente 

afLaurviqens nye Eier, som pan en saa let Maade har 

bekommet dette ffienne Værk? Vist vil han forssrive 

fremmede Staal- og Iernarbeidere fra Engeland, for er 

allene at forbedre sin Eiendom, men for at bekomme ver 

herlige Navn af en nyttig Borger i Staren.

De andre Jern-Fabriker, som ellers ved de fleeste 

Vcerker burde anlægges, ere: at forfærdige Lieder, Segs 

ler, Hesteffoe, Som, store Sauge, Spader, Axer, 

Borer, Jern- og Blikplader, Sttygjern, Bolte, Saxe, 

Knive, oq saadanne Tinq, der bruges almindelig i hvee 

Huusholdning og ril en Gaards Redskab.

Geværer, Sabler, og meere til KrigSammunition 

fcrneOne Ting, kunde ligeledes fabrikeres bedre oq foc 

lettere Pr ils i Norge, end paa mange andre Steder. 

Af de finere Sorter vil jeg et opregne fleere, end Spæn

der, Knappe, chirmgiffe og mathemariffe JnstrumeNs 

ter, Dreiejern rc., men med et Ord at sige at Slags Isen» 

kram, hvoraf vist hvert Aar mdfsres for en Tsnde Guld 

i Landet.

Manufakturer oq Spinde-Skoler wattgle r Norge 

*énbnti meete> end l Dannemark- dg del vad ät ötlffe- 

ür der bleve oprettede saadcrnne, t det Mindste ét i hLert 

Fogdens og en Spinde-Skole paa hver Ladeplads, hvok 

Mændene bruge Frieris og Seilads^ dg Konerne atlrge^ 

tzet for Tidsfordriv de lange Vtnttrastener ernörri W



med at spinde oq verve. Disse Manufakturer ffulde be- 

staae i qrovr Klcede, Stoffer, Lerreder, Dreiel, Seil- 

duq, og saadanne Vare, som kunne afsættes i Landet. 

Mig er ei bekiendt andre af del Slags, uden hvad som 

fabrikeres i Tugthuusene i Købstæderne. Farverier bur- 

de ligeledes indrettes paa saadunne Steder, hvortil Lan

dets egne Farver af Lev, Redder oq Jordarter for

nemmelig maarte bruges, i det mindste blandede med 

fremmede.

En Fabrik afTrcrekar, Bstter, Spande, OS (Fer, 

Kurve, og anden Træelast, fkaaren i smaae Dimensio

ner ril Kasser rc., vilde vist være Opmuntring værd, oq 

kunde lønne Umagen ved at skaffe Fode for gamle Folk 

og Bern.

Handske-Fabriker kunde ligeledes anlægges i Norge 

med Fordeel. De bekiendte Værdals Handsker over- 

gaae de udenlandske baade i Godhed o g Lugt, men ikke 

endnu har man kunnet bragt der til nogen Fabrik.

Garverierne ere kun maavelige, hvilke dog ved den 

idelige Commerce med Engeland, og deels med Rus

land, burde forbedres og bringes til nogenledes Fuld

kommenhed.

Glasværker, Teglværker, Ticerebrcrnderier, Tobaks

pibe-, Olie- oq Liim-Fabriker, Alun- oq Potaffe-Brcen- 

derier, Saltværker, Salpetersyderier, Papirr- og Kruds 

Moller, have Norqe nogle af i meget god Skand og 

Drivt, men maassee ei i Proportion af Landers Stor-



Af Hatte- og Kam-Fabriker ere ingen endnu crnlag« 

te, uden hvad enkelte Personer have kunnet forarbejde, 

hvilke dog synes i Norge, ligesaavel som paa andre Ste

der, ar kunne indrettes med Fordeel, i det mindste til Lan

dets egen Fornsdenhed.

Huve- og Strompe-Fabriker har man begyndt med, 

hvoraf en er anlagt i Tronhiem, dog mangler endnu den 

rette Behændighed og Drivr, for at kunne holde Prisen 

med de fremmede.

Et Ulden-Manufaktur er og nyeliq bleven anlagt af 

et patriotisk Selffab ved Gaarden Evenstad i Store- 

Elvedalen i østerdals Foqderie. Denne Fabrik er be

liggende Ungefær midt imellem Christiania og Tronhiem, 

2S Mile fra Kiebsiæderne; fkiont Transporten falder 

temmelig kostbar derfra, lover den ei allene god Frem

gang oq brugbare Vare, men og taalelige Priser. En 

saadan Fabrik har og megen Indflydelse paa den almin

delige Huusflid, da unge Born derved kan oplæres til 

en saa nyttig Konst, og siden forplante den hver i sin 

Egn eller Kirkesogn. Den meest fortienle ved denne 

Fabrik er den bekiendte agtbare Bonde Ole Evenstad; 

han har af fin egen Pung giort betydelig Forffud til Fa

briken, og er nu i Færd med at opbygge en Valkemelle 

til dens Tieneste. Hr. Wulfsberg, Kapellanen paa Ste

det, bsr oq anmeldes som en nidkier Patriot og Med- 

hielper til denne Fabriks Opkomst. Jeg kunde endntt 

opregne mange fleece smaae Fabriker, fom med Fordeel 

kunde indrettes, men fsrend de anfsrte og meest nyttige 

for Landet blive istandsatte, kan ei ventes at man vil 

»pholde sig med de mindre.

Til



Til disse Fabrikers Oprettelse maae nran opssge dtte- 
Uge Mestere, enten de saa ere i Landet at finde, elle« 
Man maae ftrffrwe dem fta Fremmede. Fabriker bee 
nnlæqaes paa beqvemme Steder, saavel r Henseende tik 
Vandfald, Skov og Kul, som ri! Levnetsmidlernes Let
hed, og Afsætningen inden- eller udenlands. Enhver 
af disse anferrs Fabriker forriente vist en særdeles Beskri
velse, og ei allene theoreE, men og praktisk, med fuld- 
stændige Tegninger overMaffinewe 2g Værkesiet, hvor
til hverken min Indsigt vil strække, eller Tiden denne 
Gang vil tillade mig. Vi have af Fremmede manqe 
fkieune Afhandlinger cm særffilte Fabriker, men de fle
ste gaae nd paa ar vise Indretningens Skikkelse og Nyt
ten deraf, kun faa have opholdt sig med ar undervise i 
Behandlingsmaaden, Opbyggelsen fra Grunden af, og 
Brugen, hvilket dog synes ar være en mdvendig Ting 
8ed Fabriker.

Laseren vil vist faae Leiliqhed ar bebrejde rnig det 
samme; hvortil jeg allene kan svabe, at min Hensigt ved 
Lette ringe Skrift har meere vævet at Undervise om hvad 
fom kunde og bürde skee, sg äe gavns ved dt oplyst 
Manglerne > end ved at udfinde fyldestgwrende Midlet 
LU at afhielpe enhver især, hvilket vilde blive er Arbeide- 
der vdfsrdreve meere end m MenneMs Vindffibelighed 
hg Indsigter;

Jeg forhen kalt oht ÄkademLek dg ^kolek i dm 
Henfteüde, hvorfor kunde man ikke ögsaä oprette et Lünds 
^Uusholöttings-ÄkadeMie i Norge? Hertil ville bel W 
§be<?i Lasere spare: ük Man kü'n see, Forfatteren er eü 
Nbt'Maiid» og at en sverdreven parriorist Aarw har feti 

Petft
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Pennen. Andre ville sige, dt det var urimeligt SH 
imod Politiken; thi de Norffe kunne jo liqesaavel reise 

til Dannemark for at lære Landbuusboldninq, Konstee 
og Haandværker, som de hidindtil ved de Danffe Uni

versiteter have maattet lære Sprog oa andre Videnskaber, 

for at erholde eu beqvem eller ikke ubeqvem Kürak?er til et 

Embede i Fødelandet. For ikke at være vidtleftiq i ett 

Materie, som fortrener en bedre Skribents Oplysning, 

vil jeg allene svare, at der findes neppe noget Land i dett 

oplyste Deel af Verden, som er af den Vigtighed og 

Størrelse, som Norqe, hvor intet Akademie er oprettet». 

Vore sydlige Naboer have Oversisduched deraf. Svet- 
tig har oprettet Akademie i Finland, og snart vil man 

see den store Catharina at fltftø er paa Grændserne af 

Scherten, fok al udbrede Kundffabø Lys der, hvok det 

weest mangler i henves Lande. Endnu maae jeg an

føre, at, som Norge hav meere Handel oa Fart med 
Engeland og Holland, end med Dannemark, saa vil det 

nok hellere og lettere lade sine Bern der oplære t saadatts 

ne Haandværkek, Konster og Videnskabe?, naar denne 

Lærdom ei kunde bekommes i Landet. Sverrig er env- 

NU ncsrmere, hvor Huusholdningen er i temmelig Flov, 

og efter Anseende vil endnu meget forbedres. Jeg rroee 
derfor, om intet andet, saa dog er LcrndhmisholdiiinqS- 

Akademie burde ovrettes i Norge, hvilket ei allene vilde 

(live nyttigt fok Landet, men og gavnligt for Staren.

Akademiet burde anlKgges i en af de Græder, hvok 

Lcvnersmidlerne ei vare for dyre, oa hvor dec handledes 

Med alle Slaqs Vare, og hvoromkring var beliggende 
Bergværker, Skove og Fisserier, for ved Leiliqhed tit 

kunne anvenDe praknffe UnDerviisninger. Ieg vil ncevne 
F nogle
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ttøgle Stader: Tronhjem, Braances, Tensberg, Scheenz 

dog vilde Tronhiem have forud dels Videnff'abers Sel

skab og ffisnne Bibliothek, Natural-Kabinet, og den 

Hielp dertil kunde haves af den riqe Angelske Stiftelse, 

hvis Indlrader af 12 ril 16000 Rdr. aarlig med Ti

den vil overgaae Hensigten af Stifterens Indretning, 

vg hvoraf allerede ere indrettede Vandspring i Byen, og 

opbygt en nye qrundmuuret Kathedral-Skole, som tillige 

kunde tiene Akademiet til offentlige Forelæsninger, om 

den ikke kunde Udvides til begge Deele.

Saaen er ikke saa vcmffettg, som man ffulde troe. 

Som jeg har inddeelt Norges Hovedprodukter i 4 Slags, 

troer jeg og, ar fire Professorer burde antages at holde 

Forelæsninger over enhver af disse fire Næringsveje.

1) En i Skovvidenffaben, Hvorunder skulde ind

befattes de ferste Grunde af Mineralogien og Berqvcerks- 

Videnskaben, al Slags Jagt af vilde Dyr og Fugle.

2) En for Fifferierne, Handelen og Skibsfarten 

med deres vnde Omfang.

, 3) En ffulde afhandle Agerdyrkningen og alle dens 

Greene af forffiellig S«d og Brugsmaade, hvorunder 

kunde indbefattes Mellebruq, Baqerier og Bryggerier, 

ramme Dyr og den specielle Huusholdning.

4) Skulde en vare over Fabrikvæsenet og Haand- 

værker, hvilke fysiemariff ffuwe afhandles hver for sig. 

Ved praktiske Forseq kunde saavel i denne, som i de 

foran anfme, antages kyndige M«nd og gode Mesters 

til



til Hielp i Undewiisningen, for at den rette Nytte maat- 

U hsstes af Indretningen.

Den Gage, disse Personer ffulde nyde, vil vel et 

Llive saa betydelig, at jo Forbedringen, i Lander og op- 

l -ste Undersaarter kunde veie op derimod. Maaffee et 

nyt anlagt Værk, Saugbrug i de Kongelige Almindin

ger, en nye opfunden Fiskebanke, en nye Fabrik, og 

nye Oprsdninger ril Agerbrug i Almindingerne, kunne 

rigelig erstatte Kongen denne Udgivt. Naar Akademiet 

kom i Stand, og Folket indsaae Nytten deraf, vilde 

der vist ei mangle Patrioter, der betænkte denne nyttige 

Indretning ved en eller anden Leilighed, og da kunde 

det vrrre Tids nok, at Udviide den til en sisrre Fulds 

kommenhed.

Maaffee og Akademiet med Tiden, ligesom ander 

saadanne Stiftelser, kunde bekomme et Gods af Forbe

dringerne i Almindingerne, en Kirketiende og Parter i 

-Værkerne, naar det fsrft var oprettet og havde en Fond 

et begynde med. Denne Fond kunde maaffee lettelig 

bekommes, naar Akademiet blev indlemmet med det Nor» 

ste Videnffabers Selskab, hvilker alligevel aarlig udsæt

ter Præmier kil Landhuusholdmngens Forbedrings

Lærerne skulde baade cheoretiff og praktisk undervist 

«lle, fom forlangte Oplysning. De ffulde vcrre Con- 

sulenrer for de Kongelige Collegia, og giere Forestillin

ger om alt, hvad som kunde være nyttigt og forbederligt 

i Hmwholdmngen. De Studerende, ssm havde taget 

fine Examina ved Akademiet, maatte forrmdes nogen 

Hielp til ar reife Udenlands, for end videre i en eller

F 2 anvcu
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anden Videnskab eller Haandværk at gisre sig duelig, og 

ved Hjemkomsten mantle de til Belonning nyde et Em

bede, eller et Slags Privilegium ved peres Haandværk 

eller nye anlagte Fabrik. Monopolier synes ej at være 

anvendelige uden paa noale faa Aar, da andre dermed 

hindres fra Vindftibeliahed, og ofte blive faadanne Vas 
re blandede med fremmede.

Til ar ffaffe Ungdommen de fsrste Grunde og Fors 
smag paa disse Videnfl'aber, burde der anlægges sieere 

Real-Skoley t Landet, hvor Compendia af disse Videns 
skaber ffulde lcrses.

Jeg hehsyer ei at forestille Nytten af en saadan Jnds 
retning, men af andre Landes BeMeftiqelse med Land- 

huttshyldningen og deres Agerdyrknings-Akademier vil 

nian kunne hlive overheviist om Fordeesen deraf. Man 

behøver ikke heller i Norge ar opmuntre den patriotiffe 
Aand (public Spirit i Engeland), den sindes allevegne, 

vst enhver griber efter Leiliqheden til at være Fcedrenelan- 

det til Tienefts, enken ved nye Opfindelser, eller at for- 

hedre de gamle Indretninger. Kun dette maae jeg ers 

indre, ar Konstnere, Fabrikerer yg Haandværkere ej havs 

været i den Agt, som saa nyttige Borgere for Staten 

burde være, hvoraf flyder, ar kun faa Folk, ja de ars 

Heidende Borgere selv neppe ville sætte deres Bbrn i Lars 

hyg en Haandvmksmand. Deraf folger og den Ulejlig
hed af mange Solicitanter yg mange Sraavere; thi ens 

Hver vil lære boglige Konsler, og blive fornemmere end 

Forældrene, hvorved ofte de sidste blive ruinerede og fFil« 

ts ved heres Næring, da de maae rage hvem de kan facie 

af gemene Fylk paa dms Vmkstev.

Denne
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Denne ringe og ufuldkomne Plan indstiller jeg til 

nsiere Overvejelse af de i dette Fag foresatte kyndige 

Mcend. Finder den Bifald, og vcerdiqes Forestilling 

til Regenten, vil jeq gl^de mig paa mit Fødelands Veg

ne, da jeg er fuldkommen overbeviist om de manqe For- 

desle, Landet ved en saadan Indretning »formærket vil

de indhefte.

6. Kapitel.
Om Indskrænkning for fremmede Vares 

Indførsel, saadanne, som kunne frem

bringes i Landet. ;

58?b Fabrikers nye selqcr i Almindelighed den 

Vanffclighed, at kunne hold- Priis med fremmede Va- 

re. Saalænge man ei har Fabriker nok at forsyne heele 

Landet med Vare af indenlandske Produkter, maae man 

laale, ar samme indforeg fra Fremmede; thi uagtet at 

Forbud derpaa er ffeet, vil Staten endog med stersie 

Strenghed have ondt ved at holde derover. Det er en 

afgjort Sag, at Landets Indkomst og Consumtion bli

ver stsrre ved Folkeformeeringen og Næringsvejenes Ud

bredelse, hvorfor man i Fsrstningen af en nye anlagt 

Fabrik maae oversee nogle Vanskeligheder, nciåv man 

kun kan have godt Haab i Fremtiden.

At forbyde Indferselen af Vare, som lige jaa go

de og til Nedvendighcd kan fabrikeres i Landet, synes

F 3 at
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at havs nogen Rimelighed, men Forbud paa Vare, der 
for lettere Kisb kan tilvejebringes hjemme, bliver altid 
rrnytrigt. Dr. Smidt i hans Underfsgelse om Nationals 

Velstand siger, " ar en fuldkommen Handelsfrihed vil i 
<t Land være det kraftigste Middel til med Tiden at for

syne sig med alle Haandvcrrkere, Manufaktlirister og 
Kiebmarnd, som mangle hiemme, og til ar opfylde det 
meget vigtige Tomme, de mærkade hos dem selv, paa 
den beste og fordeelagtigsie Maade. Efter dette ædel- 
rnodige System troer han, ved at forhsie egen Jordpro- 

-dukts Værdie, og ved dens bestandige Forsqelse, at der 
Tid efter anden kunde indrettes en Fond til at anlcrgge 
pye Fabriker i Lander."

I Franksriq fees et Selskab oprettet af Kiobmamd, 
Hvilke baade fabrikere og sælge. De ere bekiendte un< 

tev det Ravn Marchands fabriqtians, hvorom tales i 
DjHonnaire porratif des arts & metiers. Ieg vil ons 
ste, ot denne Mode ogfaa blev optaget hos os, da Kisb- 
nmnd allerbest kunde forskrive dct Nødvendige til en Fa
brik, og qfsætte Vårene paa den beste Maade Udenlands. 

Derforuden er den omtalte Fond for det meeste at finde i 

Købmandsstanden, og naar et Handelsftlffab hvert Aar 
»ilde aflægge noget vist til en nyttig Fabriks Oprettelse, 
Vilde de behsvende Fonds snart bekommss. En privat 
Perlon, der havde anvend! sin Kapital til et flovt Manu- 

faktuk, vilds ved Hjemmemarkeders hastige Aabnmg foe 

fremmede Vares Medssgning, et allene risdes ril ar forlade 
s!n Haandtermz, men og miste sin Kapital og Velfærd.

Ved nye Fabrikers Anlæg niaatte nedvendig fFee 
«ogen Zndffroenkmrrg ved Toldafgifters Forheielse paa

' De
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de Vare, man i Landet selv kunde fabrikere. Jeg har 

tilforn sagt, at nye Forbud paa fremmede Vares Ind- 

fsrftl, og ikke paa Brugen, vilde kun formeere Snig- 

handelen, hvorimod Confiscationerne neppe vilde opveie. 

Jeg kroer derfor, at en masdelig afpasser Afqivt paa alle 

faadanne Vare vilde være meere fordeelagtig, og ind

bringe Staten sierre Nytte; hvilken Afqivr saaledes 

inaatte bestemmes, at de indenlandske fabrikerede Vare, 

der et vare af lige Godhed med de fremmede, kunde sæl

ges for saa meget ringere Priser, og Derved blive afsæt

lige. I Engeland er Udfsrselen af indenlandske Vare 

blevcn opmuntrer ved Godtgørelse af Tolden (Draw

backs), ved Præmier (Bounties), og undertiden ved 

fordeelagtige Handels-Traktater med fremmede Narioner. 

Jeg vil ei tale om de mange andre Slags Manufakturer 

i Skorbrittanien, der have erholdet enten et halvt eller 

heelt Monopol imod deres Landsmand; men om det sig

ter ril ar forege Selssabets almindelige Vindffibelighed, 

er vel endnu ikke ganske nføtort. Der er vanskeligt at 

sige, hvor meget et Land enten vinder eller taber ved sin 

Handel; man ffulde vide, om Landet har solgt eller 

kiobl flesre Vare af Fremmede, end disse have folgt eller 

kiebr af Lander; men ved ar giere er Forhold imellem 

raae og fabrikerede Vare, seer man letkelig, at de sidste 

rnaae være fordeelagtigere for Staten til Afsætning, fsl- 

gelig bsr deres Frembringelse lettes og Understems saa 

meger som mueligr.

I Almindelighed gaaer det med Forbud paa frem- 

Mede Vares Indførsel, som med Forbud paa fremmed 

Korn, hvorved Korupngere gierne blive rige, men 21 (s 

innen desto fattigere; khi fremmede Vare have en besyn-

F 4 derlig



derlig Kraft, enten direkte eller indirekrr, at blande sig 

med de indenlandske; hvorved b-?r bemærkes Carl den 

Andens i A Starut 7 Cap. i Engeland. Havde Fre

den imellem Engeland og Frankeriq kommet i Recker« 

Tid f havde han beslutter at formindffe Contrebanditer- 

nes Rænker og Toldens Besvigelse, just ved at nedsatte 

Toldafgivterne paa de forbudne Vare. Dette kan me

get vel sinde Sted i et Land, hvor Fabrikvasenet er i 

enffelig Flor.

Toldsgotgisrelse synes besynderlig at have Sted for 

saadanne Vare, som enten kan afhielpe Hungersned el

ler sætte Fabriker og Vmdffibelighed i Gang, oq i Sær

deleshed for saadanne fremmede Vare, der med Fordeel 

iqien kan udskibes oq sielges til andre. Nye Fabriker 

have atletider Vanffeligheder at bestride , hvorfor de og 

gemeenlig forundes nogle passende Privilegier, enten paa 

visse Aar eller Udstrakt til et vift Distrikt, hvorinden en 

lige Fabrik ei maae oprettes paa nogle Aar; alt dette 

synes rimeligt og beqvemr til at bringe Indretningen t 

Stand og vedbsrlig Drift, for siden at underholde sig 

selv og svare den almindelige Consumtion. De natur

lige Fordeele, nogle Lande kan have i at frembringe be

synderlige Vare fremfor andre, ere ofte fa a store, at det 

Vil blive forqieves at kappes med dem. Ved saadan Lej

lighed vil Forbud paa flige fremmede Vare ei finde Sted, 

da Forarbejdningen hiemme vil koste meere end man kuns 

de kisbe dem for.

Raae Produkters og Fsdevares Indfsrsel er ftdbett 

bleven anseer for skadelig, hvor Handelen og Fabrik- 

VKftnel er i nogenledes Flor.

Den



Den ene Skat seger gierne at gisre Vederlag ved 

Toldsforhoielser og Forbud paa fremmede Vares Ind« 

forset. Saaledes har Frankerig 1667 lagt hej Told 

paa fremmede Manufaktur.Vare, hvorved Hollænderne 

bleve fornærmede, fa a at de 1671 forbod Franffe Vi

nes oq Manufaktur-Vares Jndfsrfel i Holland; 1697 

sorbed Engeland Indførselen afKniplingcr fra Flandern, 

hvorimod Spanien til Vederlag forbed Indførselen af 

fremmed Klæde. Vi kunde vel paa samme Maade sin

de Lejlighed at gienqielde vore Naboer, naar vort Fabrik-- 

v«sen var i nogen bedre Stand, og vi ei trængte saa 

lneqet til Brugen af fremmede Vare. Der er megen 

ForfViel paa, hvad Slags og hvorfra de fremmede Va

re indssres, noale synes endog nsdvendiqe til at sætte 

den indenlandffe Vindffibeliqhed i Virksomhed, som Fe

devare, nye Maffiner og Vcrrktsi, med videre vi selv 

endnu mangle. Ligeledes naar Varens komme fra de 

Steder, hvormed vi ftaae i en for Landet fordeelaqtig 

Handel, allerhelst om nogle af disse Vare igien kunde 

opmuntre Fragrhandelen. En anden Sag er det med 

de Vare, der indssres af et befrygret Naboeriqe, hvil

ket, naar ei kan eueres et forholdsmæssigt Vederlag, 

wane nawrligviis vinde derved, trække Pengene nd og 

berige sig selv, hvilket egentlig har Sted imellem Fran

kerig og Engeland.

En Plan ligesaa vanffelig fom sior vilde det være, 

tlt udfinde den beqvemmeste Tarif for Ind- og Udforsel, 

hvorved poliriffe Hensigter kunne foreenes med Landers 

Vel og den Kongelige Kasses Bekvemmeligheder. I 

denne oplyste Tidsalder kan man vente alle mmlige For

bedringer af el Folk, der besieles af saa patriotisk en Aand 

ril at befordre det offentlige Vel i Staten,

8 5 Korts-



Kortelig har jeg afhandler denne Materie, kun lidt 

synes den at henhere til mit Forehavende, og Tids nok 

kan man gisre Forbud paa fremmede Vares Jndfersek, 

rraar vore Fabriker ere komne i dm Stand, ar Landet 

deraf kan forsynes.

Vn “

7. Kapitel.

Om Compagniers, Bankers og Oplags- 

hunfts Anlæg paa beqvemme Steder, til

Afsætningens Lettelse og Handelens 

Opkomst.

D-k msnneffeliae Liv er ffabt til Selskab, og Selska

ber ere overalt indfsrre, enken til Tidsfordriv, eller, hvil

ket er meere fornuftigt, til at befordre fcelles Lyksalighed. 

Ar Selskaber kan udrette meere end enkelte Personer ee 

naturligt, og det er Aarsagen, hvorfor Compagnier ers 

oprettede i Hcmdelsveim.

Banker ere oprettede til Handelens Lettelse og Vind- 

ffibsligheds Underststtelse. De ere Vexlingssreder, hvor 

man kan faae courant Myndt for accepterede Vexler og 

tzlnviisninger, smaae Penge eller rettere Sedler i Ste- 

tsn for store. Der ere og Laane-Banker (Caiffes de 

credit), hvor man kan faae Penge i Steden for Va

re, imod en vis Rente eller Afgivt. Man har og 

Discomo-Banker, der laane Penge paa Vexler, ferend



be ere forfaldne, imod lovlige Renter, hvorved Hgys 

delen lerret

Oplagshuuse ere overalt indftrte hos de handlerr- 

Le Stater. Den Nytte, de medbringe r Handelen, er 

noksom bekiendt. Oplaq af Fsdevare tiener i paakom

mende Tilfælde af Dyre Aarinqer, oq til Krjgsforn-den- 
hed; Oplag af andre Vare riener til at forfremme Han

delen, da man ril visse Tider bedre kan afsætte baade 
inden- og udenlandske Vare«.

Da denne Sag er af stor Vigtighed for et Land
vil jeg forssge, til meere Oplysning, at melde noget om 
enhver især, for at see, om vi ei ffulde feile i dereS 
UKt'vcrrende Indretning.

i) Handels-Compaqnier, hvilke ere nsdvendige til 

en udstrakt Handel. Vi have i Dannemark mange der
af, hvis Skiebne jeg ei behover ar beffrive, men allene 

vil rage mig den Frihed ar sperge: om de ere anlagte 

paa der begvemmeste Sted, og om Indretningerne ei ere 
opbygte paa et overdrevet Haabs Grund b

Det Osiindiffe Compagnie er maaffee det eeneste, 
fom med Billighed, formedelst fremmede Vares Afsæts 

mng Udenlands, burde være beliggende i Hovedstas 
Den. Derimod rroer jeg, at de andre Compcrgnier> 
Der kun have Havk en ringe Skredne, men dessterre 
Udgivrer, ved alt for kostbare Bygninger rc., kunde 

med Fordeel have ygrø anlagte paa andre Skedes 
i Landene.
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Efter mine ringe Tanker troer jeq tilforladelig, at, 

naar del ^sterssiffe Compagnie havde været anlaar i 

Christiansand i Norge, der da havde været døbbelr for- 

deelaatiqt, og vist kunde blevet et Emporium for alle 

krigfsrende Maqter i Nordsoen. Min Neeening bestyr

ker endnu meere den bekiendre Soqnrna, som de Engel, 

ske, Franske og Hollandske giøre ril denne Bye i Krigs

tider. Den naturlige Fordeel, ikke at være indftoffet 

af IiS i a til 3 Maaneder, ber tillige komme i Ve- 

tragrning, da man næsten heele Vinteren kan giere sine 

Operationer ved Afsrlninqen. Norge havde oq den 

store Fordeel deraf, at der i mislige Aaringer kunne ha

ve er Tilflugtsted, hvor Fodevare bestandig kunne faaeS 

fvr en taalelig Priis. For Dannemark vilde det og 

være ril Nytte og Fordeel, fornemmelig for de Eeefa- 

rende, som saa tit maae sætte Livet til i det farlige Kate

gat, naar Transporter med Levnetsmidlev om Vinters 

Tid maae ffee. Det Danske oq Hsterfeifke Korn kunde 

paa beqvemme Tider fores derhen, Omtuffninqen af 

Vare ffee sikrere, og Handelen lettes saavel for Danne

mark som Norge.

Det Grsnlandffe Compagnie synes ikke heller 

under Kongelige Administrareurer at frembringe den 

forventede Nytte. Maaffee dette Compagnies An

læg burde være i Bergen, hvor Kiebmænv tilforn have 

bestyret samme med god Gevindst. Om Konqen end 

vilde beholde det selv, kunde jo hans Agenter kiqesaavel 

bestyre det i Bergen, som i Kiebenhavn, hvor Leve- 

maaden og Bygninqsmatenalier ere saa meget dyre

re. Et Oplag af overslsdiqe Vare kunde jo alttge- 

ve! haves i Hovedstaden, for at lette Afsætningen.

Dette
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Dette Compagnie fik derved beqvemmere Lejlighed at for

syne Island, som dog snffes med Tiden den nye Hcm« 

dels Indretning, beffrevet af Hr. Etatsraad Fieldsted, 

og udgivet af del Kongelige Landhuusholdnings Selffab. 

Fares vil jeg qaae forbi, da det er og bliver et beqvemc 

Sted til Småhandelen, ei uden Fordeel for Dannemark. 

Andre Nationers Exempler ere i denne Henseende talen

de Beviser for Handelens Indflydelse paa Stadernes 

Beqvcmhed; fan faa of dem have samlet alle sine Han- 

delg-Compaqnier i Hovedstaderne. Sverrig har sit Ost- 

indiffe Compagnie i Gochenborq, hvor Frankerig for nye- 

lig har erholdt Tilladelse at have et Oplagssted, hvilket 

vi maaskee kunne indskrænke ved at anlægge et i Norge.

Den Finmarkffe Handel synes at burde overdrages 

Tronhjem, faavel for Beliggenheden, font for at udvi

de den til en Slags Fuldkommenhed, hvilket lettelig og 

paa næsten ingen anden Maade kunde ffee, end ved at 

forunde Tronhjem en uindffromket Tilladelse ar anlægge 

tn Ladeplads eller Oplaqssted paa Tronmsen, hvor den 

belejligste Havn sindes, oq alle Skibe, der aaae ril Ars 

change!, maae passere forbi af Frygt for Malstrsmmm. 

Der er næsten uhort, at i en Strækning Land af omtrent 

200 Mile, hvor Seilavs og Handel er belejlig, ei fim 

des en eeneste Kiebstad. Nsserierne vilde ved denne 

Indretning tiltage meer end dobbelt, Lander bedre dyr

kes, og gladere Udsigter vilde ved Vindffibelichev og 

Handel oplive heele Provindser, der nu tigge i Dvale» 

Nyttige Borgere vilde derved erhverves Lander, og due

lige Ssemcrnd tit at forsvare det. Forfatteren af de i 

sorriqe Aar udkomne Betænkninger om det Tronhiemffe 

Handels-Selffab paa Trömssen haver paa en tydelig og

G grun«



QZL

grundig Maade fremsat alle de Fordeele, Landet og Ham 

delen veras kunde hssie, hvorhen jeg vil henvise Læserne.

Ved ar forflytte disse Handels Compagnier fra Ho

vedstaden, vi! man vel formode, at der var ar formind

ske dens Handel og Næringsveje. Men naar er Coiw 

pagnie ei kan sominere sig, og dels Actier falde 2lat fra 

Aar, noer man ei det kan vcsre Skade, at forsiytte det 

til et belejligere Sted. At overdrage declinerede Com

pagnier til Kongen, fom bedre kan taale at gisrs For

skud eller tabe, er det stimme som at tage fat paa Kapi

talen, naar man ei kan leve af Renterne. Desforuden 

kunne jo de samme Fylk være Actie-Eiere i Norge som i 

Dannemark, og naar der kunde erholdes sisrre Udbytte, 
havde ingen at klage, enhver kunde bestemme, hvad Slags 

Vare han vilde have til Oplag i Dannemark, naar Af

sætningen derfra kunde findes fordeelagtigere.

Jeg vil ei videre indlade mig i det Omsicendeligs 

ved Compagmerne, da de ei henhore til Fabrikvæsenet, 

Uden for saavidt Handelen har Indflydelse derpaa, og 

derfor har jeg taget mig den Frihed at berere denne Ma

terie , som en Ting, der kunde befordre det almintø 
lige Vel.

s) Banker ere Steder, hvor store Pengesummer 

nedsættes udett Rente, altsaa maae Renten indhentes 

ved visse, pro C. Betaling, for den Tieneste de giere de 

Handlende i Staren, enten ved Laan, Vexlers Udbeta

ling rc. Betalingen ffeer paa mange Maader, enten 

ved Courant eller Sedler, enten ved Transporter, nye 

Vexlers Udstedelse, eller Anviisninger.

Et



Et Baneo-Compagnie bsr fornemmelig vsate sig for 

ar Udstede fieere Sedler, end der kan bruges til Circula

tion i Landet, thi Overfloden kommer altid tilbage til at 

indlsfeS for Guld og Selv eller Kobbev, efter Myndter- 

nes Indretning. Mange Banker have ei nors nok paa- 

feet dette, thi Forholder bor alleiider være saaledes, at 

de myndtede Penge bsr have Ligevegten, da Sedlerne 
meget hastigere komme tilbags ril JMssnmg. Ved at 

Udstede en alt for fror Mængde Bancoftdler, hvis Over- 

ffud ei Banken kan indlsfe for rede Penge, bliver den 

ofte sar i Forlegenhed, og er nedstiger ril at kisbe Myndre- 
Metallerne meger dyre for at holde Balancen.

Banker ere et nødvendigt Middel ril ar underststte 
Handelen, rhi de fleste af vore Kisbmænd ere ei i Stand 

Uden den at udvide deres Handel. At leve af uden- 

landffe Commissioner er vel ikke heller det fordeelagtigste 

fov Staten, da Pengene gaae ligesaa hastig ud som ind, 
og derved vinder vores Vexel-Cours kun lidt. Disconco- 

og Laane-Banker ere egentlig de, jeg rroer ar kunne 
Mangle hos os.

Distonro-Kasser ere mange Steder med Fordeel op
rettede, inddeelte i Actier, og deres Fond anvendes ved 

Reprefentantere at dijcomere, mod 4 pro C. aarlig^ 
Vexler paa to eller tre Maaneder. Saadanne Banker 

vphielpe Handelen, og befordre Penge-Jnrereffens Lets 
relse og Omlobers sierre Virksomhed.

Laane-Bcrnker Hielpe endnU i steere Henseender til 

at frembringe Vindffibelighed, og ar forekomme mange 
paalvmigne Bankerotter af private Handekehtmse.^

G 2 Ofte



Ofte kan en Kisbmand, uden at overdrive sin Han

del, blive sat i Forlegenhed for Penge. Naar da c ti 

Banke, foruden at discontere hans Vexler, kan forstræk

ke ham saadanne Summer, og Tid ester anden modtage 

Betaling igien, saa befrier den ham fra mange Uleilig- 

heder, der kunne standse hans Credit paa andre Steder. 

Laane Banker kunne vel fordre storre Rente, end den al- 

rnindslige, hvilken dog ved andre Skaansier igien kan 

blive raalelig for den Handlende.

I Frankrig seer man endog visse Laane-Kasser op

rettede, som ere betroede til visse Handelemænd, hvilke 

rriaae indkiebe raae Materialier, som de igien maae ud- 

decle i smaae Portioner ril trængende Professionister; 

riaar Varens ere færdige, bringer Arbejderen dem igien 

til Kiebmanden, og faaer da baade Værdien deraf i 

Penge, fradraget Værdien af den leverede raae Produkt, 

og tillige nye Materie ril Arheide igien.

Saadanne hsiprifelige Indretninger kan man med 

Fornsielse anmelde i Dannemark, som det forrige (Se? 

rieral-Vare-Magazin, der almindelige Hospital, Chri- 

flians Pleiehuus, yg adffillige Spindeffoler. Norge 

synes derimod at favne alt dette, hvorfor jeg, overbe- 

Viist om Nytten deraf, ei rager i Betænkning at sige, 

ar en Disconto- og Laane-Banke i Christiania, som Ho

vedstaden i Norge, ei allene kunde ophielpe Handelen, 

rnen og bidrage til Fabrikernes Opkomst, hvilke begge 

Deele hsr komme i Betragtning, fom Kilder til Sta

tens og Landets almindelige Flor og Velstand. Naar 

wan vil simre fra de smaae til de store, faa ere ingen 

Personer og ingen Stater i en Hast blevne rigere end de, 

fem
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som ferst have famlet sig en Fond, og begyndt med at 

laane paa Pande eller Obligationer imod en vis fors 

heiet Rente.

Staden Hamborg har et Assistentshuus, hvor Sta

dens Undersaarker kan faae Penge til Laans mod 6 pr. C. 

Canronet Bern, Geneve, og Republiken Genna, have 

famlet store Rigdomme, ved ar udlaane Pengesummer 

til fremmede Stater.

Jeg kan er forbigaae at anføre dm Maade, Regie

ringen i Pensylvanien har brugt at laane sine Undersaal- 

ter Penne paa. „ Den forstrakte Folk imod Rente og 

„ Sikkerhed i Jordbruq, til dobbelt Vcerdie Vexler, der 

„ 15 Aar efter Dato ffulde indfries, og imidlertid kun- 

„ de gaae fra een til en anden, ligesom Bancosedler, og 

„ved en Forsamlings-Act blev erklærer ar være lovlig 

„ Betaling ved alle Fordringer af en Indbygger i Pro- 

„ vindsen paa en anden; og derved giorde sig en taalelig 

» Indkomst, hvorved de for en betydelig Deel bestreed 

n en aarlig Udgivr af omtrent 4500 Pund.

Disconto- eller Assistents-Banker kunde oprettes 

Uden nogen Byrde for Staten, naar de ligesom andre 

Compaqnier indrettes i Actier, hvortil Folk efter Behag 

invffyde deres Penge, for at have dem staaende sikre, 

og om mueligt ved en fornuftig Forvaltning at profitere 

nogle pro Cento Rente om Aaret.

Videre at Berøre denne Materie er baade uden for 

mit Fag og min nærværende Hensigt, og da vi er mangle 

indsigtsfulde Handelsmand, ville de vel ei undlade paa 

en
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en meere grundig Maade at forebringe denne Sag, om 

den ellers findes saa nyttig hos os, som paa mange an

dre Steder.

3) OvlastsHmrse ffal ingen kunne negre at være saa- 

Del nyttige som nsdvendige paa Mange Steder, decks til 

fit forekomme dyr Tid, deels til ar sætte VindsAbelighed 

i Drivr, og endelig til Lettelse.for Afsætningen og Han
delen. Handelsftæderne ere egentlig bestemte til ak have 

Oplag af Vare, dog formedelst Transportens VmM- 

lighed ril visse Tider, kunde andre mindre Oplagshuuft 

og Magaziner sindes nyttige paa andre Steder, fom ved 

Fifkeleierne, Værkerne og store Fabriker, hvorved Fede- 

vare ei allene kunde haves for en maadelig Prris, men 

og Varens af ds forarbeidede Produkter bedre behandles, 

og ei afhændes r Utide for en alt for ringe Priis, hvilket 

paa mange Steder skeer af Mangel paa Fede og Credit.

Hvo, der endnu maatte tvivls om Nytten af disse 

anførte Indretninger, vil jsg bede at kaste -Kier hen til 

andre Landes Historie, eg da skal han finde, ot saadans 

tte Anlæg oq Forbedringer et allene ere blevne anseele sov 

nyttige, men og istandsatte ril siorsie Fordeel sor StatSkl 

og Lander.
Happy the ftate, where wakes a ruling eye 

Of fuch inspection keen, and general care I 

Th o ms o n .
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