
 

DTU Bibliotek 

Danmarks Tekniske Universitet 

Anker Engelunds Vej 1 

2800 Kgs. Lyngby 

Tlf.   45 25 72 50 

 

 

bibliotek@dtu.dk 

www.bibliotek.dtu.dk 

 

 

 
 
 
 
 
Denne fil er downloadet fra  

Danmarks Tekniske Kulturarv  

www.tekniskkulturarv.dk 

 

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek 
og indeholder scannede bøger og fotografier fra  
bibliotekets historiske samling. 

 
 
Rettigheder 
Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på 
www.tekniskkulturarv.dk/about 

 

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og  
tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail 
til tekniskkulturarv@dtu.dk 
 
 
 
 

http://www.tekniskkulturarv.dk/
http://www.tekniskkulturarv.dk/about
mailto:tekniskkulturarv@dtu.dk










3W489)

dSM -





Industriens Tilstand
i

de danske Provindser/

, samt

om nogle Midler til dens Fremme, 

nedskreven

paa en Reise i Sommerne 1819 03 1822.

Ved

Ole Jorgen Rawert, 

Kammerju nker.

DANMARKS TEKNISKE 8IBLIOTEK

Kjobenhavn, 1820.

Trykt hos Haridcrich Povp.





Til

Hans Majestæt

Kong

Frederik den Slette.





Allernaabigste Konge.

oVaste bi et Blik tilbage i Historien, biser 

den os, at allerede cn Rcrkke af Aere s Ma
jestæts kongelige Forfcrdee have ssgt at 

fremme Kunstfliden i de Stater, som af For
synet vare Aem anbetroede; vi fee, at bety
delige Opofrelser ere til dette Äiemed ssete; 
men, sammenligne vi disse Opofrelser og den 

Rakke af Aar, de ere fortsatte i, med den 
danffe Kunstflids nuvarende Tilstand, vil mue- 
ligen den upartisse Dommer ikke finde sig fuld
kommen tilfredsstillet mcd disse BestraMsers 

og Opofrelsers Virkninger.
I narv<rrende Skrift, som jeg allerun

derdanigst vover at nedl<qge for Deres 
Majestæts Fodder, har jeg sogt at ud

vikle nogle of Aarsagerne hertil, samt at frem« 
sEe, hvorledes jeg formener, aKDamnarks 
Kunstssid dedst kg» befordres. Da jeg meget



onffede, at mine Tanker om denne Gienstand 

rnaatte vårdiges Deres Majestcets aller- 

hoieste Provelse, og, at nogle af de Midler, 

fom jeg formener tjene til den danffe Kunst- 

flids Fremme, maatte vorde udforte, saaftemL 

Deres Majestcets starptffuende Blik 

fandt dem passende dertil/ har jeg dristet mig 

til i allerdybeste Underdanighed at tilegne 

Deres Majestcet dette Skrift, onstende, 

at det ikke befandtes for uvcerdigt til at vcrre 

prydet med Deres Majestcets allerhoieste 

Navn.

Kjobenhavn, den 28OcLbr. 1820.

Allerttnderdantgst

Ole Jorgen Rawere.



Fortale.

SJ« jeg onssede at fm at kjende til den danffe In

dustries narvcrrende Tilstand, fornemmeligen til den 

vigtigste Deel deraf, Huusindnstriens, overleverede 

jeg i Foraaret 1819 til Direktionen for det 

Reiersenske Fond en Plan, hvorefter jeg at- 

traaede at bereise Sjaelland, som den Deel af den 

danffe Stat, hvortil Dens Virkekreds indskrænkes. 

Med den Beredvillighed, som altid Har været et Seer- 

kjende for denne Direktion, til at understette Alt, 

hvad der staaer i Forbindelse med Dens Forrnaal, 

modtog Den min Plan, og satte mig istand til at ud

fore den. Imidlertid onssede jeg at udstrække mine 

Underssgelser til alle de danffe Provindser, og an- 

sogte derfor Hs. Majestæt allerunderdanigst om 

Understottelse til ved samme Lejlighed og i samme øje

med at berejse det øvrige af Danmark. Hs. Maje

stæt bevilgede allernaadigst Anssgningen. I tvende 

Sommere har jeg saaledeö med Understottelse af det 

Reiersenske Fond, af Fondet ad unir publi- 

cor, og af det rinder General-Toldkammer og Com-



merce-Collegiumhenlagte Fond til Commercens 

og Industriens Fremme, bereist de danffe Pro

vindser.

De Resultater af denne Reise, som angaae Vind- 

skibeligheden, fremlægger jeg i ncervcerende Skrift for 

Publikum. Jeg har bestræbt mig for, at give Skriftet 

den Fuldstændighed, der var mig mueligt; imidlertid 

maa jeg dog gjsre opmcerksom paa, at jeg deels forsæt- 

ligen har Udeladt meget, som mange maaffee ville ansee, 

for at burde være anført, f. Ex. Stampemsller, Tegl

værker, Kalkovne, Farvener med Trykkerier, m. nu 

ntcn som jeg an faa overstsdigt, og ikke svarende til 

min Hensigt, da det er saadanne Vcerker, som uunds 

gaaeligen maae sindes i enhver nogenlunde cultiveret 

Stat, deels ere maaffee nogle, sßjsndt neppe mange 

Industri Anlæg, forbigaaede, fordi jeg ikke vidste, 

at de vare til. Statistikeren fordrer mueligen ogfaa, 

at flere af mig anførte Dam, burde 6ave været nsiere 

bestemte, han vil maaskee sinde, at ved et eller andet 

Industri Anlcrg ikke er anført dets nærværende Sta

tus, men hertil maa jeg benrarrke, at det ikke har vcrret 

mig mueligt at levere meer, end jeg har kunnet komme 

til Kundskab om. Til dette mit Arbeide har jeg af 

Mange erholdt gode Oplysninger, hvorfor jeg herved 

aflægger min Taksigelse, men Undertiden er jeg blevet 

stnffet i Haabet, om ot erholde de attraaede Oplys

ninger.
SkUlde nogen synes, at dette Skrift meer egnede 

sig til at vorre i Manuskript overleveret Hs. Maje-
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stcrt, ellervedkoMtnende Collegium, end til at vcrre 

bekjendtgjort ved Trykken, da maa jeg bemærke, at 

Direktionen for det Reiersenske Fond, 

som har den Korste Part i Skriftet, snffede at see det 

trykt, og jeg troede ikke, at jeg burde undflaa mig for 

at efterkomme Dens Hnffe, dertil kom og, at jeg for

mente, ar Skriftets Ojemed, det nemlig, at bidrage til 

Industriens Fremme i Danmark, herved bedst opnaae- 

des. Skriftet er et Menneskes Arbejde. Det kan, 

som Saadant, have Mangler, og det maaffee meger 

store.

Ved at offentliggjsres, gives Enhver Lejlighed 

til at yktre sin Mening derom, og ffulde jeg have 

feilet, staaer det til den bedre Vidende, at rette mig, 

og, saafremt Regjeringen fandt Skriftet værdigt 

Dens Opmærksomhed, kunde Denne derved erholde 

mange gavnlige Vink. Det forekommer mig saaledes 

at vcrre en priisvcerdig Skik af den preussiffe Ncgje- 

ring, ar Den, naar Den har isinde at udgive An

ordninger, som i nogen Henseende kunde gjore For

andring i hidtil værende Indretninger, Den da la

der, som en Afhandling, indrykke i de offentlige Ti

dender Grundtrækkene, af det, Den har isinde at 

udfore. Borgerne have nu Leilighed til at yttre sig 

derom. — Det kunde maaffee og forekomme Nogle, at 

jeg undertiden har udtrykket mig med for liden Forbe

holdenhed. Skulde dette vcere Tilfældet, da har min 

Hensigt dermed ikke været at ville fornærme; men jeg 

har ikke troet at burde udelade det, som nmeligen



kunde give Anledning til Mishag, da jeg ansaae det 

USdvendigt, for derved at gjsre det, jeg dermed tilsig

tede, meer indlysende. Det er Skribentens Lod, ikke 

alletider at kunne strive alle tilsinds, men, er han sig 

bevist, at have skrevet sine ira et studio, maa han 

ikke frygte, at fremsætte sine Meninger, naar han der

ved haaber, at udvirke noget Nyttigt.

Endeligen har jeg tilforet enkelte historiffe Notit

ser om forffjellige Industri AnlorgS 2Elde, naar jeg 

har troet derved at kunne berigtige af vore Statistikere

deöangaaende anførte Data, hvilket jeg saameget mere 

har varet istand til at gjsre, formedelst den Adgang, 

jeg fprhen har havt til Commerce Collegii Arkiv.

. , > . ■ - : i
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Industrien deler sig i Danmark i tvende Dele: i Fabri

kation med det dermed forbundne Haandværksvæftn og i 

Hnnsftid, eller i det Slags Industri, som enten udgjsr 

dets Udsvercs Hovednæringsvci, eller blot er denne underord.' 

ner; hiin udsves enten i Kjsbstædcrne eller paa Landet, 

dog meest i hine, denne næsten alene paa Landet. Ligesom 

Industrien saaledes har sine tvende Hovedafdelinger, maa 

den og rigtigst beskrives adskilt; jeg vil derfor forst soge at 

fremsætte, hvorledes jeg har fundet Fabrikationen og Haand- 

værksvæsenet i Kjsbstædcrne, dernæst, hvorledes deres Be- 

ftaffenhcd er paa Landet; endeligen vil jeg afhandle Huusflidcn.

No es kilde er blandt de danffe Kjsbstæder den, som 

er Hovedstaden nærmest; da der tillige i denne findes vig, 

Uge Industri Anlæg, gjor jeg Begyndelsen med disses Be- 

skrivelse.

I 1734 fik Ole Schistt Bevilling til cn Papiirfar 

briks Anlæg ved Maglckilde. Denne Papiir Fabrik, hvis 

mekaniste Indretninger sattes i Bevægelse af Vandet fra den 

Hovedkilde, som har bidraget til at gjore Noeskilde beromt, 

blev svagt drevet, indtil et Interessentskab kjsbte den 18II, 

udvidede Fabriken, forenede dermed et Bomuldsspinderie, 

og, da den Vandmasse der var, ikke blev tilstrækkelig til 

at drive alt dette, anlaae en Dampmaskine med 8 å 10 

Hestes Kraft. Ved Papiixfahpiken tilvirkes nu aarlie

A



gen omtrent 5000 Ras Trykpapiir, 4 til 5000 Riis Ma

kulatur, og ligesaameget Concept og andre ordinaire Sorter 

Skrivpapiir; desforuden tilvirkes af gammelt Tongværk 4 

til 500 Riis Carduus og andet Pakpapiir. Arbejdernes 

Antal ved Papiirmsllen er omtrent 40, desuden haveK 

mellem 35 og 40 Klildesamlcre. >

Bomu lds spin beriet bestaaer af 12 Kartemastir 

nev, 2 Strækrammer, 2 Sluppemaffiner, 2 Forspindema- 

stiner, 5 Spindcmastiner paa omtrent 1000 Tene, og ende

lige» en Bomuldsrensnings r Maskine, som Ugcntligen kan 

rense 1000 til 1500 Pund Bomuld. Da Spinderiet ind- 

rettedes stete Bomuldsrcnsningcn med Menneskehænder, og 

til at pille eller rense 5 å 600 Pund Uld behøvedes 8 til 

10 Mennesker; nu derimod renses mcev end Det dobbelte 

Qvantum ved 2 Menneskers Hjælp. Maskinerne ere enten 

byggede af Hr. Gillespie, eller og haves ældre Maskiner 

forandrede efter Gillespies Maskiners Construktion. De Gil- 

lespieske Maffiners Fortrin fremfor de ældre her t Landet bcr 

siaae i en yderst simpel Construktion og i at deres Gang er 

meget lct, saa der udfordrcs langt mindre Kraft, til at drive 

dem. For det meste ere de af (lebt Jern, hvorved de blive 

saamcgct mindre kostbare, og optage mindre Plads. Uag- 

tet de Gtllespieste Mastiner have 2 å 3 Gange flere Tene, 

cnd de her i Landet tidligere forfærdigede Maskiner, saa 

have dog de nyeste engelske Spindemastiner 2 a 3 Gange 

saamange Tene som Gillespies. Spinderiet kan levere aar- 

lig 25 å 30,000 Pund grovt Lysegarn og andet grovt Iflett 

garn. For øjeblikket leverer det ugcntligen 5 ä 600 Pnnd 

grovt Garn, som udsælges til Lysegarn eller til stint Ohnew 

dugs Zflctgarn. Da Afsætningen af et saa stort Qvantnm

grovt Garn, eller 5 til 6 Strængs Garn, er vanffclig,
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spindes stundom finere Sorter. Af No. lo, eller 10 

Strangs Garn, kan ugentlige» spindes et lige Qvantum, af 

No. 20 omtrent 3 a 400 Pund, nf No. 30 circa 300 

Pund og af No. 40, ISO å 200 Pund. Bomuldstsi- 

Væverierne i Kjobenhavn erholde Undertiden endnu finere 

Garnsorter herfra. Omtrent 30 Personer sysselsættes ved 

Spinderiet.

Under Krigen var med disse tvende Værker forenet et 

Strømpevæver i, og 60 til 70 Væve holdes i Gang. 

Dette er indtil videre ophort, imidlertid har saavel i Nocsr 

kilde, som i Kjsbenhavn, etableret sig nogle af denne sidste 

Fabriks Arbeidcre, som nu drive Strsmpcvæveriet for egen 

Regning, dertil understøttede af Jnteresentffabet.

I Roeskilde er desfornden en Tsjvæver, som af 

det Reiersenffe Fond har erholdt ffjænkct i Karte, I Slnppe 

og I Spinde-Maskine, og som dertil erholder af Det en 

aarlig Fabrikations Præmie; en Bo muld s væv er, og 4 

Linnedvævere, som sysselsætte hver nogle Stole.

Af de Industrianlæg, som til forskjellige Tider have 

været i Frederiksborg, er endnu blot tilbage Eapt, Vosbeins 

Salpeterværk og Skedevands Fabrik. Salpeter- 

værket, hvis fsrste Anlæg stete 1753 for kongelig Regning, 

har i 2 Skure 40 Salpeter Bænke, som staae i 3 Aar, 

vg hvoraf aarligcn erholdes 12 til 1400 Pund Salpeter, 

flette Qvantum er langt fra ikke tilstrækkeligt til Forbruget 

ved Skedevands Fabrikationen; i forrige Aar forbrugtes saeu 

ledes 8000 Pund Salpeter. Dette blandes med kalkcinc- 

ret Vitriol, og i en Galej Ovn med 6 Ierngryder bestille.' 

res deraf Skedevand. Forrige Aar gjordes 36 Brændinger; 

hver Brænding leverer 270 Pund Skedevand og 80 Pund 

rod Farve, hvilket sælges til Materialister. Værkets Drift

A 2
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har forhen været langt stærkere; 72 til 76 Brændinger fo

retoges aarligcn; men under Krigen standsede det, af Man

gel paa Salpeter. Siden har ProdUktionen efterhaandett 

tiltaget.
Tvende Sukkerraffinaderier, som have været r 

Helsi n g ser cre standsede, fordi dc ikke have paa fremmede 

Steder kunnet konkurere med fremmede Sukkere. I denne 

Dy findes isvrigt intet Industrianlæg, undtagen cn F a V 

lig-Arb^kdsanstalt oprettet for privat Regning. I 

1816 indbod nogle Borgere til Bidrag til cn .'lrbeidoaiu 

stalts Indretning. I forste Aar erholdtes 2870 Rbdlr.; i 

yndet Aar 2060 Nd.; i tredie 735 Rd. og desforuden enkelte 

Summer i flere Aar, saa at hele Belobet blev 6500 Nbd. 

En G aard indkjebtes. Her spindes Hsr og Blaar, som opvæ- 

ves; ligeledes tilvirkes Dækkener af Kohaar. Denne Ar- 

beidsansralt var sin Undergang nær. Da jeg besøgte den, 

var blot I Væv i Gang, og 3 Fruentimre kartede og spandt 

Kohaar. Det forekommer mig at være til Arbejdsanstaltens 

Skade, at det tillige brUges som et Tvangs Arbeids Huns.

Heldigere Fremgang har det med Fa ttig-At'b c id s 

anstalten i Slagelse. De Fattige klædes, fodes, tyv 

fes og sysselsættes her. Almisselemmerne, hvoraf der cr af 

alle Aldre og Kjsn, sysselsættes ved Dugmageri og Linned- 

væveri. Zeg tyae 2 Dugmagervæve i Gang, drevne ved 

Svende, og 2 Linncdvæve, drevne ved Lemmer. Af Ma, 

stiner til Dngmagerict er der cn Karte og Lokct Maskine, 

som cr Maker Stiftelsen af det Reiersenffe Fond og en 

Vulf, tildeels anskaffet ved samme Fonds Hjælp. 2 Aar 

var spundet og vævet 364f Alen Blaarlærred til Stiftelsens 

Brug og 975 Alen V raat Klæde til Salg; tilforn tit; 

virkedes kun grovt Klæde, men nu er der gaaet over til
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den finere Fabrikation, da den anden ikke svarer Regning. 

Klædet stampes og apprcteres i Kjsbenhavn og sælges til V\V 

lig Priis og med Avance. Foruden ovenmelte tilvirkede 

Qvantum, er der endnu spnndet og vævet megen Uld for 

Fremmede.

Fattiganstalten styres med den Orden, Kyndighed og 

Planmæssighed, som erdens Stifter og Bestyrer, Pastor 

og Ridder Bast holm, egen. Dcn vanskelige Opgave, hvor/ 

ledes et Fattigvæsen kan og bsr organiseres i en By, er 

her heldigcn lost*).  Ved at blive bekjendt med Slagelse 

Fattiganstalt/ kan det Onffe ikke tilbageholdes, at andre 

Byer vilde efterligne det her givne Exempcl og deres Borgere 

skulde da ikke med saamcgen Grund klage over Fattigffat.

*) Jevnfor hermed: Thevretisk og practise Anviis- 

tting til Fat tig o« Sne t S hensigtsmæssige Be. 

styrelse i Danmark uden for Hovedstaden, 

saavel t Kjobsterderne som paa Landet, af HanS 

Bastholm, Ridder af Oannebrogcn vg Svgneprcesk 

til St. Peders Kirke i Slagelse.

I de andre sjællandske Kjobstæder, samt i den under 

Stiftet horende Kjobsiad Stege, paa Msen, ssges forgjæL 

ves noget, der kan benævnes Fabrik, med mindre det stal 

være Kjebmand Hages Garveri i Stege. Læderet her 

forfærdiges, roses for sin Godhed; vandtæt gjores det efter 

cn engelst Fremgangsmaadc. Da nogle forbinde med Ordet, 

Tugthuns, Betydningen af et Sted, hvor Fabrikation bri; 

ves, tøv jeg ikke forbigaae, at jeg har bescet MsenS 

T n g t h u u s.

Ken Bornholm hcnhorcr under Sjællands Stift. 

Dens Kjsbstædcrs Industri maa derfor rigtigst finde Plads her,



eg , nagtet jeg ikke har været paa Øen i de tvende Som,' 

mere, som dette Skrift nærmest indbefatte, men alt tidligere 

tvende Gange, og derved er blevet bekjendt med Landets Til- 

stand, troer jeg ikke at burde forbigaae i en almindelig 

Oversigt over de danske Provindscrs Industri at nævne den, 

og vil derfor her afskrive, hvad derom anfores i den af 

Dr. Sarlieb og mig udgivne Reise til Bornholm i Aarct 

1815.
Den talrigste og incest Udmærkede Klasse af Nærings- 

brugere i Nonne ere Uhrmagerne, hvoraf der er 25 med 

17 Arbeidere. Oprindelsen til Uhrmagcriet paa Bornholm 

ansees at være nogle Strandinger, som indtraf paa Kysten 

1750 og hvorved endeel Stucnhre kom til Nonne, for at 

Udbedres. Ved denne Lejlighed lærte man at kjende til det 

Indvendige af et Stueuhr, og nogle af Beboernes Kunst- 

uemhed gjorde sig denne Lære nyttig. Uhrmagcriet udbredte 

sig meer og meer, og i Aarct 1806 udfortcs 885 Uhre, 

hvorved 14,160 Nd. regnes at være fortjente. Under Kri

ge« leed denne Vindstibclighedsgreen, da Afsætningen aftog 

tilligemed Seiladsen; men den har uu igien begyndt at hæve 

sig, og 1814 udførtes til indenrigske Steder 215 Stue." 

uhre, 19 Taffcluhre og 2 Scconduhrc. Til udenrigffe 

Steder udfsrtes i samme Tid 27 Stueuhre; altsaa tilsam

men 299 Uhre. Man regner at enhver Uhrmager forfærdü 

ger 2 ril 3 Uhre maanedlig, eller fra 30 til 40 om Aarct. 

Iblandt Uhrmagerne cre især 5 som Udmærke sig, nemlig 

N. Sonne, F. Sonne, L. Funk, Arbo og Niels 

Espersen; især er det dcn Sidste, som bærer Prisen for 

dem alle. Han forfærdiger Taffelnhre, som gaae i 8 øg 14 

Dage, flaae Quarteer og tillige angive Timen. Han bcsiræ- 

bcr sig stedse, nt give sine Uhre al mulig Fuldkommenhed.



Det bornholmske Uhrmageri er deri forffjelligt fra det schveit 

zcrffe, nt dette er mecr cn Landindustri, hiint derimod ind- 

skrænket til Kjsbstæderne, i Schveiz forfærdige Landmænd 

de enkelte til et Uhr henhsrende Dele, og overlade, for det 

Meste, til Kjebsiedbocren at sammensætte disse, paa Born

holm gjsre Kiobstedbocrne det Hele. Deri ligner derimod 

begge Landes Uhrniageri hinanden, at det ikke cr nogen 

egentlig Fabrikation, men mere maa betragtes som cn Huns- 

industri, hvori Familien deeltager uden fremmed Hjælp.

Næst efter Uhrmagcrne cre Pottemagerne de 

talrigste Næringsbrugcnde i Rsnne. Forend Krigen bclsb 

Pottemagcrnes Antal sig til 37, nu (1815) cr der blot 

23 med 5 Arbcidere. I Renne brændes nu over 100 Bræn

dinger om Aa ret. Hver Ovn kan rumme omtrent 3500 

Stkr. Pottemagertsi af alle Slags. Leret erholde Potten 

magerne forncmmeligen fra Nebbeodden, norden for Støn? 

ne, og fra Nisebækken. Til hver Brænding udfordrer 

omtrent 4 Læs Leer. Bornholm leverer cn stor Deel af 

det fornsdnc Brænde, især Avnbsg og Birk. Fra Sver- 

rig erholdes ogsaa Birk og Oldenbog. Til hver Brænding 

regnes til 2 Favne Brænde: ISO til 200 Favne cre altt 

saa Pottemageriets nuværende Brændselforbrug; det Halve 

hentes fra Sverrig. De nohvendige Materialicr til Glas- 

føringen komme næsten alle fra Udlandet, da man endnu 

betiener sig her af den, ved cn uforsigtig Behandlingsmaade, 

saarc stadcligc Blyglassur. Til hver Brænding udfordres 

7 til 8 Lpd. Blykalk.

Een af de bedste Pottemagere i Nonne er Spitz. 

Han blander 3 ril 4 forsticllige Slags Leer, som han, 

efter nt have renset dem paa sædvanlig Maade, sammcnælr 

tor med Fødderne, øg siden flere Gange overstjærer med en



stor Kniv, for at Massen derved kan blive mere kompakt 

og alle smaa Steen og andre fremmede Dele fraffilles. 

Hovedbcstanddelcne i denne Masse udgjor det sorte, 

kaldte Pudseerleer fra Risebæken. Dcn færdige Masse har 

derfor en msrkegraa Farve, og cv meget fim, at fole paa. 

Spitz har altid tilbørlig Forraad af færdig Masse, for et 

at være nodt til at bruge den friff, som han anseer meget 

skadelig. Den dreies paa almindelige Pottemager Skiver. 

Her forfærdiges alle Slags Leerkar. Under Krigen har 

Spitz ogsaa forfærdiget temmelig gode hvide Tallerkener, 

og andet hvidt Steentsi, men han kan ei levere det til 

saa billig Priis, som det engclffe. Foruden tvende almin

delige Pottemagcrovne, hvis Dimcntioner, for det Meste, 

cre, i Hsiden 3 Alen, i Længden 3 Alen, og i Dybden

Alen, altsaa ISO Kubikfod stor, har Spitz endnu crr 

Glassurovn, hvori han tilbereder Glassurcn. Den brændte 

Glassur rives siden paa en Malerstcen af Mangel paa ctt 

ordentlig Molle. Endnu har han en liden oval Proveovn, 

med tvende Etager. Medens Tsiet forglodes i det sverste 

Rum, indbrændes Glassuren i det Nederftc.

Hermed maa og Listen flu ttes paa Industri Anlæg paa 

Bornholm.

Forgiæves ssges iLolland og Falsters Stifts Kjsb- 

stæder efter noget Industri Anlæg, betydeligt er det heller ei, 

som er i F y e n s Stifts Kjsbstædcr. I O d e n se er et S ær 

besyderi, der aarligcn tilvirker omtrent 400 Td. grsnSæbe, 

og ct Sukkerraffinaderi, der nu kun drives med ltden 

Force, da der klages over, at de raae Sukkeres Priis ei staae 

i Forhold til de raffineredes. 400 Fade raae Sukkere have 

ellers for været her raffinerede. Af 2 Klæde fa brik er, 

som have været i Odense, cv endnu kun een tibage tilhorende



9

Hr. Hirschfeldt; men af de 6 Stole, som have vsret der 

i Drift, arbeides nu blot med I til 2. Komplet Maskineri 

er her. En for sine Varers Godhed bekjendt Ko ha ars og 

Uld Fabrik, tilhørende Madam Kjær, er endnu til, men, 

istedetfor for med 4 Væve, drives den blot med I. Tids

omstændighederne i Forening med at Eierinden rnuelitzen ci 

stedse har erindret, at naar kun lidet er at fortiene z maa 

man og lade sig nsic med lidt, er Aarsag til denne Afta

gen. Et godt Garveri har været drevet af Stshr med 

6 Svende; det Tab, som Pengenes hUrtigc Forbedring 

foraarsagedc, og hvilket er cn Hovedaarsag til de fleste Jnr 

dustri Anlægs Undergang, har saalcdes bersvct ham al 

Force, at han nu kun kan arbeide med i Svend, uagtet 

der var mere Afsætning, end han med sine forrige 6 kunde 

præstere. Ligesom Odense Tugthuus udmærker sig 

fremfor mange andre af samme Slags her i Landet, saale- 

des leveres og fra dette, og fra det dermed forbundne Tvangs 

Arbeidshuus, ret gode og brugbare Varer.

Til det Ubetydelige, Mid delfarth har at fremvise, 

maa henregnes Kochs Klædefabrik med 2 Væve.

En Brodér til den meget Udmærkede Kjobmand, 

A g c n t V o i g t, i Faaborg, har i samme By et Garveri, 

som drives ved i Mester og 5 Svende. Afsætningen haves 

fornemmeligen til Holstecn og Hamborg.

J Svendborg c ve 2 Garverier, hvoraf det ene 

dog forst er i Anlæg: det andet drives af Mesteren selv med 3 

Svende, og har sin hele Afsætning til Holstcen og Hamborg. 

Med dette Garveri cr forbundet et Liimsydcri. Hver 

tredie Dag koges her i Skyd. Linn nf de fycnffe Garveriers 

og HandffemageriersAffald. Limen sælges ti! Altona og
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Hamborg, og langt mere kunde afsættes, saafremt mere 

Material til Kogning kunde erholdes.

Langeland cier i sin eneste Kjobstad, Nndkjsbing, intet 

Industri Anlæg.

I Iydland har jeg bereist østkysten fra Snoghsi til 

Frederikshavn og Hjørring. Fra nogle af Vesterhavets 

Skudesteder, fra 2lalborg og Nibe, gjenncmskar jeg Landet, 

og tog over Viborg gjenncm Lysgaards og Hammerum- Her,' 

reder til Ningkjsbing; folgende Vesterhavet ned til Ribe 

endte jeg min Reise i Iydland ved det Punkt, hvorfra jeg 

havde begyndt dcn.

Ved at komme til den eimbriskc Halvse var Frederik 

eia den forste Kjobstad, hvori jeg fandt noget, som fortjener 

Navn af Fabrik; det var nemlig Ivstitsraad Brunns Kl ær 

defabrik. Her er 11 Vævstole i Gang, med dertil horen

de complet Maskineri, hvoriblandt 8 Overskjærcr Maskiner. 

Det er middel Klæde, fornemmelig af jydff Uld, som her 

forfærdiges. I 1819 sysselsætte denne Fabrik 52 Fabrik 

Arbejdere, og 5 Dagleiere; 290 Stkr. Klæde tilvirkedcs. 

Over Mangel paa Afsætning klagedes ikke. Hvorfor her 

var mere Afsætning, end ved andre lignende Industri An« 

læg, maattc naturligviis være mig magtpaaliggende at vide, 

og ved nærmere Efterforskning erfares, at Iusiitsraaden 

stedse lader sine Sonncr reise omkring i Provindserne, saar 

vel i det af ham etablerede Handelshuses 'Anliggender, 

som for nt afsætte sit Klæde og Tobak, da han tillige 

cier en Tobaks Fabrik. Det er i Sjælland og Fyen, men 

især i Lolland, at hans Klæde finder Afsætning. At III- 

stitsraad Bruun har Capital til at drive Fabriken Med 

-Kraft, at han kan anskaffe sig de fornødne Varer til rette
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Tid og fra rette Sted, og at han endelige» lader ssge efter 

Afsætning, maa jeg arrsee, som Aarsagerne til at denne 

Fabrik drives med Held. Ikke tor det imidlertid forbigaaes, 

at han af Regjeringen har erholdt mange og store Begun

stigelser , med Hensyn ril denne Fabrik, men dette har 

han dog tilfælles med andre, som derimod paa deres 

Side ikke have det tilfælles med ham, at de endnu drive 

Fabrikationen, i det Mindste, ikke med hans Held. Een af 

Zustitsraadcns Ssnncr er oplært i Klædcfabrikationcn, og 

har i 1819 gjort en Reise i Tydstland, for at blive bekjcndt 

med det derværende Dugmagcri. Da det er at formode, at 

han har reift med Nytte, og da han har havt Leilighed til 

gt gjore sig bckjcndt med de fortreffelige cockcrclfle Maffiner 

i Berlin, hvilke, efter Sigende, komme til Fredericia, 

saa er der al Sandsynlighed for, at denne Fabrik kan fln; 

sees rodfæstet.

Foruden den brUUnsse Klædefabrik, drives endnu i 

Fredericia treydc lignende, nemlig Salomon Jacobsen 

& Comp. med 5 til 6 Væve, fordum med I I. Her er 2 

Skrublc og i Kradsemaffine, I Slnppe og 4 Spindcma- 

skiner; Tilvirkningen var i 1819, 80 Stkr. Klæde, hvore 

ved 32 Fabrikarbeiderc og 4 Daglejere fandt Underhold; Isa ck 

K o ck med 2 Væve, for med 4 til 6. Denne havde cit 

dobbelt og en enkelt Karde, cn Slnppe, 6 Spinde og 3 

Haspemastiner, samt 2 Overffjærer Maffiner med dertilhsr 

rende Mekanik. Fabrikarbeidernes Antal 20, Tilvirkningen 

40 Stkr. ä 50 til 60 Al. pr* Stk. I is 19 etablerede 

Wilhelm S ch roder og Iomfrn Schwartz en ny 

Fabrik med en Skruble, cn Karte, en Slnppe, tvente 

Spindcmaffincr, cn Haspe, to Overffjærerborde og tvende



Væve. Med- 14 Arbejdere vare 30 Stkr. Klæde å 30 til 

40 Al. pr. Stk. forarbeidedc.

I Veile findes blot i ubrugte Mastiner Spoer af for/ 

dnms Fabrik; i Horsens og Skanderborg end ikke dette.

Det maastee bedst indrettede Sukkerraffinaderi i 

Danmark findes i Aarhuus, tilhørende Kjobmand Nee. 

Forst for 4 Aar siden er det anlagt og paa Ruinerne af det 

Randerffe. Intet er sparet, for nt g s ore Indretningen saa 

fttldkommen MUeligt; at den ikke er det i en endnu hsiere 

Grad, er ene af Mangel paa Kundskab om det bedre. 

Kandis siges her at fabrikeres bedre end i Kjsbenhavn, og 

dertil skal Vandet være Aarsag. Tørrelofterne opvarmes 

paa den nu i tvende kjobenhavnffe SUkkerraffinaderier tniu 

gelige Maade, ved at afbenytte den ellers til ingen Nytte 

bortsvUUdne Varme fra Ilden Under Panderne. Pudersuk- 

terets Knusning, sdm almindeligen skeer ved Menneskeart 

beide, foretages her ved cn Maskine, hvorved saavel Mcn^ 

neskckraft, som Tid vindes.

Tvende Heste Olie Moller haves i Aarhuus. Ved 

at see disse og deres Indretning, og see dem, da Surrogat 

Tiden dog er forbi, endnu i Gang, synes det at være 

indlysende, at der uraa være stor Fordecl ved at anlægge 

og drive en godt indrettet Viud Olie Molle, saaledes f. Ex. 

som den, der sees ved Skioldemose i Fyen, eller omkring 

Flensborg. Fornemmeligen formales paa disse tvende Mel

ler, Kornfrs, der bringes til Torvs af Bonden, som cv; 

holder det ved Korn/Rensningen. 9 til is Potter Olie ud

presses af en saadan Td. Kornfrs. — Uagtet denne Rens

ning beholder Bonden dog endnu formeget Kornfrs tilbag? 

mellem sin Sæd.
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Nedlagte ere nn tvende betydelige Klædefa brik er, 

som have været drevne i Randers, en tredie drives endnu 

kun svagt, af en af de nedlagte Fabrikers Mestere, Gad.

Ecneste i sit Stags i Provindserne er en Ksnrsgs 

Fabrik i Randers. Den har 2 Ovne. Over at Lybekr 

kerne med mindre gode Varer giorde Afbræk i Afsætningen, 

klagedcs meget. Denne Fabrik er meget gammel; den w 

lagdes 1742, og var den fsrste af det Slags i Iydland, 

men fik snart flere Efterfølgere, hvoraf endnu een til i 

Randers; men de ere indgaacde. Denne Fabrikations 

LElde i Danmark maa nok regnes fra 1727, da en saadan 

Fabrik anlagdes i Kjobenhavn; i det Mindste er det fsrsie 

Gang, jeg har fundet Privilegium udsiædt derpaa.

Ligeledes har Nanders at fremvise en Fabrik, som .er 

eneste i sit Slags i Danmark, og som kan maale sig med 

enhver anden af samme Art i Udlandet, det er nemlig 

Franskmanden, Mattas, Handskefabrik. Da den 

i Randers etablerede Kjsbmand, Kjellermann, var i sin fttlde 

Actwitct, indkaldte han i Landet nogle franste Handskemar 

gere fra Egnen om Grenoble, for ved disse at bringe det 

Danffe Handskemagen til en hsierc Grad af Fuldkommen- 

hed. Han viste, hvad der kan tilvirkes af danske Faarer 

flind, og Fabriken var i en snffelig Gang, da han forlod 

Danmark. Een af de indkaldte Arbejdere, Matta, over; 

tog nu selv Fabriken, og har bragt den til dens nuværende 

og stedse tiltagende Hside.

Han sysselsætter 5 Svende med at tilberede Skindene, 

2 franste Svende med at tilffjære dem, og I Dreng, 

som fra Fattigvæsenet i Kjsbenhavn er didsendt, for at 

lære Tilskjæringen. 60 Syersker haves i Chrisriansfeldt, 

andre i Randers, Aarhnus og Aalborg. 10 å 12,000

• /
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j yd ske Faarestind forædles om Aaret, og langt flere kunde 

forædles, saafremt der alene havdes Syersker nok, hvorfor 

Fattigvæscnet i Randers nn har etableret en Skole, for 

at lade fattige Dorn oplære i Handske Syeningcn under cn 

af Mattæ dertil givet Lærers Veiledning. Handskerne, som 

leveres fra denne Fabrik, ere fornemmeligen Vaffe Hand/ 

sker, gule og hvide; desuden forfærdiges Aluns Handsker 

vg de saakaldte rand erste, men som ikke smitte nf. Afsætt 

ningen haves fornemmelig til Rusland, Tydffland og noget 

til Frankrig. Afsætningen i Danmark er ikke betydelig og 

Indskrænker sig mest til det, som sælges paa Christiansfeldt 

og det Fabrikanten sælger i sit eget Huns; men den ordu 

ncrcde Mængde Varer er altid saa stor, at han har sjæl

den Forraad hjemme, og i Christiansfeldt var det, jeg fsrst 

erholdt af Mattæ Handffcr. Handskerne, fornemmeligen de 

Gule, udmærke sig ved cn Vlodhed og Fiinhcd, som jeg 

ikke mindes nogetsteds at have sect Mage til, og hertil koUu 

mer cn Syrning, der i ikke kan være bedre, hvilke Dele 

tilsammen giore, at Mattæ Handffcr saa fordeelagtigcn ud, 

mærke sig, fremfor de Fabrikata, der almindelige» tilvirk 

kcs her t Landet; thi, om og nogle enkelte Dele ved dem 

ere gode, ere de det sjældent i alle Dele, og meget ofte 

ikke i det, som ellers g tøve Fabrikata afsættelige; nemlig i 

det udvortes. Dog er det kun hans Vaffehandffer, som 

fortjene udeelt Roes; ved de af dcn randcrffe Sort finder 

jeg Skindene ikke saalcdcs, som gode Randers Handffestind 

plcie at være, og hans Aluns Handffcr have ikke de fran.' 

st'e Handskers Blsdhed og Fiinhed; men heri er ikke han, 

men Skindene Aarsag. De franste Aluns Handsker tilberet 

des af Skindet af italienffe Gjedc Kid, som endnu ikke have 

smagt Græs; denne Sort Skind haves ikke her, og en
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Prove med norske Gjedeskind har viist, at de ere for grove. 

Derimod ere Mattæ Vaffchandsker igjen i samme Grad 6c/ 

dre end de franske, da det j yd sie Hedefaars Skind over- 

gaaer langt til dette Drug andre Lammeskind, hvorfor 

og Danske Handsker ville blive mindre gode i samme Grad, 

som man vil fortrænge Hedefaar med Blandings eller span- 

ffe Faar. — At kunne erholde Syersker nok, er alt hvad 

Mattæ suffer.

Allerede har jeg nævnet, at Fa ttigv æsenct i Ram 

dcrs har etableret en Skole, for at lade fattige Born 

oplære i Handffesyening • jeg kan imidlertid ikke forlade 

denne By, uden at maatte hæderligen omtaledens Fattigvæe 

sen. Tæt udenfor Byen beboe de Fattige et meget stort, 

af flere Huse bestaaende Locale. Her erholde de Fattige, 

ligesom i Slagelse, Hu ns ly. Fode, Beklædning, Vask 

ctc. ftit, og sysselsættes med Linned og Ulden Spind og 

Vævning, Strsmpebinding, Aærkplukning m. m. Uagtet 

de Fattige nu nyde alting frit, koste de dog Byen ikke 

mcer, end for, da de blot erholdt fri Bolig og Ugepenge, 

og dertil haves den Fordecl, at de Fattige sysselsættes med 

nyttigt Arbeide. Her haves samme Erfaring, som i Sla> 

gelse, at der fun behoves at fordres Arbeide af de Almis- 

se forlangende, og strax bliver Almisselemmernes Antal og 

med dette Fattigffattcn betydelig ringere; i modsat TilfæU 

de kan Fattigforssrgelsen være Aarsag i, at Fabriker maa 

standse, og aldeles ophore, fordi Arbejderne kunne erholde 

stsrre Almisse hos Fattigvæsenet, end Fabrikanterne kunne 

give dem i Arbcidslon, og hvorved Fattigvæsenet bliver et 

trykkende Onde for Staten. Ogsaa herpaa haves Erempler. 

Uldfabrikationen, som drives saavel i Slagelses, som i Nan- 

ders Fattig Anstalt, synes at være den bedst passende for
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en lignende Indretning, da her forekommer Arbcide, som 

er stikket, saavel for Bern, som for Svage og Stærke. 

Om og vcd Produkternes Salg de paa deres Fabrikation 

anvendte Penge ikke aldeles erholdes igien, bliver det dog 

et blot tilsyneladende Tab; Fordelen bestaaer, ikke alene i 

at de Fattige sysselsættes, men og i at man nu kan være 

lemmelig sikker paa, at kun de virkelig Trængende ssge Al

misse, oa denne Fordecl er maaffee den sisrsre, og det 

muclige Tab langt ovcrveiende. At Fabrikationen imidlertid 

kan drives med direkte Fordecl for en Fattigsriftelse, derpaa 

er Slagelse et Beviis.

I den saakaldtc Ksobstad Mariager og i Hobro er 

intet Fabrikanlæg, derimod er i A a l b o r g et betydeligt S u b 

kerraffinaderi, som imidlertid af Mangelpaa Afsætning 

kun drives svagt, men fordum med ligesaamegen Force, 

som Fordecl for Interessenterne. Til den aftagende Afsætt 

ning anføres som Aarsag, ikke alene at der er færre Pen

ge, end for, mellem Folk til at kjobe for, men og at Ring- 

kjsbing forsyner den hele Vestkyst og cn stor Deel af Ind- 

landet med hamborgste Sukkere: tilforn var det det Aal- 

borgske Raffinaderi, som gjorde det. Sin Lige i Danmark 

ssgcr Kjobmand Ssdrings Sennepsfabrik. Et meget 

hensigtsmæssigt og godt bearbeidct Maskineri, hvortil Ideen er 

laant fra England, drives af een Hest, og kan levere 100 

Pund Sennep om Dagen; nn mangler Afsætning til et 

saa stort Qvantum.

Disse 2 Industrigrene, samt 2 Sæbesydcrier, er 

Alt, hvormed Aalborg decltagcr i Fabrikation; thi et Par 

Klædcfabriker, en Oliemølle, en Pibcfabrik, samt 5 for- 

stjellige Industriaiilag, som Agent Ealsrer havde etableret

i
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> dct paa him Side Uorden liggende Sundby, cre ind- 

gaaede.

Sæby, Frederikshavn og Hjsrring besidde intet Fa

brik, heller ikke Nibe. Viborgs eneste Manufaktur maa 

sogcs i Tugthuset. 12 Klædcvæve vare her i fuld Gang. 

I Ringkjsbing, Varde, Nibe og Colding ere ingen Indu

strianlæg, undtagen nogle Tobaksfabrikker, hvilkede have 

tilfælles med de Fleste, af de allerede omtalte Byer.

Er dct af Ovenstaacnde indlysende, at Fabrikinduftrien 

ikke er blomstrende i de dansse provindsielle Kjsbstædel> 

staaer det tilbage at undersøge, hvorledes H aa n d værke rr 

nes og Profession isternes Tilstand er der, og Skil

dringen af denne vil ikke blive fordeclagtigcre.

De almindeligste og uundværligste Haandværker findes 

i de fleste Kjobsræder, saalcdes Skomagere, Skrædere, Sa

delmagere, Felberedere, Snedkere, Smede, Tommen 

rnænd m. fl., men almindeligviis drive de deres Haandte^ 

ring daarligt, ikke sjeldent yder ft flet, og saare faa ere de, 

som udmærke sig, eller hæve sig noget over deres Ordensbro

dre. I Sjælland, paa Bornholm, i Lolland, Falster og 

paa Langeland har jeg ikke fandet noget, denne Gjenstand an- 

gaaende, værd at bemærke, og Odense var i Fyen den eneste 

By, hvorom jeg finder noget at anfore, og det ikke saamc- 

get for hvad der nu er, som for hvad der har været, og 

hvad der igjcn kan blive; herved menes Odense Ha nd ske- 

mage ri. Dette drives nu af 13 Mcstcre med 6 Svende 

og 9 Drenge. Ikkun 8 af Mosterne tilberede felv deres 

Skind. Fer dcn franffc Revolutionskrig udbrod, bestod 

Langet af 55 Mestere med 70 Svende og 50 Drenge, og 

Alle disse havde saamcget Arbeidc, at hver af Mosterne tilbed 

redte flere Skind, end alle 13 „u tilsammen. Aar sag erne

B
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til denne saa betydelige Aftagning ere, at den fransse Kriz 

forstyrrede al Handelsomsætning paa Tydstland, hvorhen 

den stsrsie Zlfsætning var-, og bragte derved Mosterne i en 

saadan Fattigdom, at de bleve tvungne til at sælge deres 

Handffer til Kjobmændene i Odense for saa lave Priser, at 

de raae Materialier neppe betaltes dermed, hvorfor Arbeir 

det blev gjort saamcget desfletterc, og Vårene bragtes i Misr 

credit.

Naar der kjendes til den Berømmelse, de Danffe, 

fornemmeligcn de saakaldte Randerffe Handffer have uden,- 

lands, og naar der vides, hvor stærk Afsætning der kunde 

haves af dem, maa det være paafaldende, at see Handffer 

magenets nuværende Tilstand. Paa min Reise gjennem 

Europa har jeg overalt spurgt, om Danste Handffer vare 

kjendte, og overalt crfoer jeg, at de vare ikke alene kjendtc, 

men og berømte, overalt onskedc man sig dem, men intett 

steds kunde de erholdes, og dette er Tilfældet fra Elben 

Ued til Neapel. Er det saa, at de danffe Handffer ssgcs 

med saamegen Begjærlighed, men ikke funne faaes, i det 

Mindste ikke gode, maa det være et Beviis paa, at vi ikke 

have driftige Handlende, som ville forskaffe en Afsætning, 

der dog er saa lønnende. Vel besværes nogle Steder Jndr 

fsrselen med hei Told, eller med aldeles ForbUd, imidlertid 

er der endnu mange Afsætningssteder aabne, og endog der, 

hvor de ere legalitet lukkede, pleie ellers Handelsstanden at 

vide, at finde Indgang, hvilket ogsaa nyfigen har været 

Tilfældet.

At Handffehandlen kan være lsnnende, derpaa havcö 

Exempel i den 1802afdode Kjsbmand Lahn. Fsdt af fat

tige Forældre i Hamborg, kom han med ligesaa fattige Paar 

rerende, som Barn, til Odense. Her begyndte han at handle
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med Handsker, hvilken Handel han tilsidst saaledcs udbredte 

over hele Europa og til Vestindien, at hans Navn kjendtes 

paa de vigtigste Handelspladser, og hans Vexler der honoe 

reredes. Han handlede ene med Handster, og havde dog der

ved erhvervet sig cn saadan Formue, at, da han dsde, og eft 

terlod den til milde Stiftelser, fandtes over 100,000 Rdlr. 

efter ham. '

ved sit Erempel viist, hvorledes man ved 

Handskehandlen kan erhverve cn betydelig Formue; og dog 

har ingen fulgt det. Vel have Conjuncturcne ikke senere 

været saa gunstige, som da han drev denne Handel stær

kest, imidlertid kan derved endnu haves, derom er der 

ingen Tvivl, et anstændigt Udkomme.

Blandt andre, som drive borgerlig Næring i Odense 

udmærker sig Uhrm ager, S mitt. Han forfærdiger alle 

Slags Uhre, men fornemmcligen af dem med Musik. Hans' 

Arbeider roses meget, og fra de andre Provindser, endog 

fra Kjobenhavn, sendes ham Musikuhre til Udbedring.

Af jydske Stædcr var vel i Fredericia intet Haand- 

værk, som fortrinligcn udmærkede sig, men derimod endeel 

ret gode Profcssionister, hvorom en stor Sproite, som for 

et Par Aar siden der var forfærdiget, fordcelagtigen vidner.

Sogningen efter duelige Professionister i de Byer, som 

ligge mellem Fredericia og Aalborg, er ikke lønnende. Af 

Randers gamle bekjcndte og talrige Handffemagerlemg cre 

endnu blot 4 Mestcre tilbage, som kummerligen hendrage 

deres Liv. I Aalborg ere tvende Professionister, som 

fortjene hæderlig Omtale; den ene er en Kobbersmed, 

Winther, som nyligcn har etableret sig der. Hans Ar

bejder vidne om Smag og ere godt forfærdigede. Den 

anden, som fortjener Omtale, er Blikkenslagermester

D r



Meyer, fsdt i Hamborg / fornemmcligcn oplært i Drcsr 

den. Denne Mand har ikke alene benyttet sit Ophold paa 

sidste Sted til at lære, hvad der hsrte til Professionen, 

men han har og, henreven af alle de KUnstskatte, som fin- 

des i denne Bye, ssgt at uddanne sig til Kunstner, og 

modellerer nu meget smnkt. Behagelige« overraskes man 

derfor ved at træde ind i hans Varelager, og finde der Ar

bejder, som ikke alene ere, med Hensyn til deres haandr 

værksmæssige Udforclse fortreffelige, men som og med Hen.' 

syn til Form og Tegning sætte denne Mand iblandt Rækken 

af Danmarks fsrste Professionister. Det er ikke til Blik.' 

kenflagcrarbeide ene, at Meyer indskrænker sig, han stobcr 

og i Metal. Hvad denne Mand kan præstere, derom vid

ner det Monument, som Aalborgs Borgere have reist for 

afdøde General Moltke. Til denne Mindcsststte har han 

givet Ideen og gjort Modellen; de Zirater og den Ind,' 

fskrift, som ere anbragte dcrpaa, cre af Metal, og disse 

har han modelleret og stobt, og det Hele er saaledcs Ud

fort, at jeg ikke tager i Betænkning at erklære det, for 

en af de smukkeste, af de mange Mindestotter, jeg har 

scet.

Med Bemærkningen om denne Mand maa jeg og slutte, 

hvad der er fortrinligen at sige, om de andre af mig frc; 

førte jydsse Kjobstædcrs Haandværker og Professionister.

Naar undtages Bornholm og nogle faa Steder paa 

Landet i det svrige Danmark, er Brændeviins- 

brænding en industrieus Kjobsrædsnæring og, som saar 

dan, deler den Skiebnen med mange andre lignende, nu 

at væve kommet aldeles i Forfald. Af den Mængde Bræn- 

eerier, der for 1807 have vævet i Gang, drives maaffce 

nu neppe Halvdelen, og alligevel er disse tilbageblevne»
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Drift fa a re maadelig, fem oftest brændes ene for Syslens 

Skyld. Aarsagerne til den betydelige Formindskning i Bræn^ 

deviinsproduction, ligger, deels i at Forbruget nn er meget 

mindre, end det har været, hvortil den aftagne Krogang 

og mindre Formuenhed igsen er Aarsag, decks at Consum- 

tionen er for hok, til at Brænderier, som ere denne undere 

kastede, kunne udholde Concurenccn med dem, der ikke be

tale den;' men fornemmeligcn ligger Aarsagen i Norges 

Frafkillclse, da fremmed, altsaa og Danff Brændevim, nu 

cr der contrebande, hvorved den betydelige Afsætning, den 

for der fandt, nu er standset. Saaledes haves her igien 

et Beviis paa, hvor misligt det er med de Industrigrene, 

som udstrække deres Virkekreds til meer end indenrigsk Forr 

-rug. Hvor betydeligt Brændeviins Afsætningen end er 

formindsket, vcd Tabet af det norske Marked, vilde dog 

de Danske Brænderier have fundet pa- deres Hjcmmarkcd. 

en nogenlunde god Afsætning, saaftcmt de ikke der Under/ 

solgtes af Brændeviin, hvorfor ingen Consumtion, Told, 

m. m. er betalt. Vel bestemmer Loven, at Brændeviin 

ikke maa brændes i Danmark, uden at derfor betales Com 

sumtion, og at Brændeviin, som fra fremmede Steder, 

eller fra de eonsumtionsfrie Hertugdommer, indfsres hertil, 

stal betale en Indførsels Told, som er svarende til Com 

snmtions Afgivtcn; men dette Lovbud overholdes ikke og 

kan ikke overholdes; thi forudsat endog, at alle vedkommende 

Betjente gjorde deres Pligt, hvorledes stttldc det være dem 

rnneligt, med det nuværende Toldopsigt, at paapasse Alt, 

hvad der foretages langs mcd saa Udstrakte Kyster, eller 

forhindre Landmanden i at brænde, al ben Stmid alle 

ere lige interesserede i at forhindre, at saadant stal føm/ 

me til Toldvæsenets positive Kundstah.
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Undersøges nærmere Aarsagerne til Brænderiernes Aft 

tagning i Danmark, erholdes, foruden den for alle Bræm 

verier gjcldende Aarsag, Mangel paa Afsætning til Norge, 

to forffjellige Resultater, eet passende for Ferne, et an; 

det for Iydland; hist klages, for det Meste, over at Flcns/ 

borgerne, det vil sige, Hertugdommene, undersælge, i 

Iydland derimod, at Landmanden g tøv det. Brændeviins-- 

brændingen drives i nogle af Hertugdsmmencs Byer, forr 

nemmclig i Flensborg, langt meer i det Store, end i nor 

gen Danff Kjobstad, og saaledes, som Brænderier, naar 

de blot holdt Skridt med de i denne Industrigreen stete 

Forbedringer, bor drives. Naturligt altsaa, at Tabet 

nf den Norske Afsætning blev for disse langt føleligere, end 

for noget danff Brænderi. En stor Mængde af Hertug- 

dommenes Brænderier ere nedlagte, de andre derimod, 

fijondt ikke drevne med den Force, som for, söge paa alle 

muelige Maader at skaffe sig Afsætning, og, hvad Afsætt 

ningen i Danmark angaaer, finde de heri velvillige Mcd- 

hjelpcre i LEroskipperne, som nu ikke kunde afsætte deres 

Kornvarer til disse Brænderier, med mindre de tage Bræn- 

deviin i Betaling derfor. LErsffipperne ere ilde opffrevnc 

ved Toldvæsenet, og det ikke uden Grnnd; thi ikke alene 

Brændcviin, men mange andre toldbarc Varer vide de heelt 

vel at bringe toldfrit i Land. Det er dog blot ved de ved 

Merssen og Bolterne liggende Kyster, at de sværme om, 

vcd Kattegattets Kyster formærkes de ikke saaledes, i det 

Mindste har jeg aldrigen i Iydland hort Klage over, <tt 

se der indsmugle Brændcviin, her cr det derimod Bonden, 

som undersælger Kjobftæderncs Brænderier, og Sandhed er 

det, at der er meget faae Distrikter i Iydland, hvor der 

ikke brændes paa Landet; j« der ere endog Distrikter, hvor
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der findes Brændeviinstsk i hver Bondcgaard, for en stor 

Deel tillige hos andre paa Landet boesiddende. Der behs/ 

ves ikke at eftersees i Gaardene, om Brændcviinstsi findes 

der: om Sommeren er Bondens Mark hans Angiver; thi 

Vaarrng og Havre voxende sammen paa en Ager, er et li; 

gesaa sikkert Kjcndcmærke paa, hvad der foretages i den 

Guard, paa hvis Lod det staaer, som de med Brænder 

viinspander bemalede Skildte vise i Kjobenhewn, hvad der kan 

ssges, hvor de hænge ude; det gaaer endog saavidt med 

den forbudne Brænding, at ikke alene Kjobstedsboercn forr 

syner sig paa nogle Steder til sit Forbrug af Brændeviin 

hos Bonden, men endog Kjobmanden til Udfsrsel.

Fwad angaaer Manden, hvorpaa Brænderierne drives, 

da er den i Almindelighed ikke med den bedste; Værkerne 

cre ikke sielden flet indrettede, Redffaberne maadelige, un

dertiden saalcdcs, ar man maa forundre sig over, at ved 

disse kan erholdes lønnende Brændeviin. Ofte har jeg sect 

Brændevinen lobe ganske varm ud af Kjslapparatcts Pibe; 

længe forinden man kommer til et saadant Værk, lugtes det. 

Godt kan det Værk kaldes, hvis Pande er paa 6 Tender, 

og hvor der brændes 2 Gange om Ugen. Det er i meget 

faae Kjobstædcr, hvor der brændes 3 Gange ugentlig, og 

i disse faae Kjobstædcr er det endda faae Brænderier, som 

gjsre det: saaledes, f. Ex. naar undtages Maribo, som 

forsyner næsten hele Lolland, saavel Landet, som Byerne, 

med Brændeviin, kan der ikke antages meer end 2 i disse 

faae Kjobstædcr, som brænde 3 Gange ugentlig. Der gi

ves Kjobstædcr, hvor der kun brændes for Spolens Skyld, 

vg der ere Brænderier, som derfor kun brænde 2 eller 3 

Gange om Foraarct, naar Foderet bliver Kreaturene for 

tort.
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Produktets Mængde, som erholdes af en Brænding, 

faaes sieldent at vide, men at dette kan være meget betyder 

ligt, er dcr ikke Grund til at formode; med Hensyn til dets 

Godhed paastaae Sagkyndige, at den, i det Mindste, ikke 

i alle Kjobstædsbrændcricrne cr saaledes, som dcn bsr være. 

Sees hen til, hvem det i Almindelighed er, som t Kisbr 

siæderne brænde Brændeviin, er Det ikke at undres over, 

at det ikke er bedre; ene af at brænde Brændeviin er der 

nok meget faa som leve, som oftest cr dermed forbundet 

flere Haandteringer, saaledes: at være Skomager, Garver, 

Landbruger og Brændeviinsbrænder paa engang, er ikke sscl- 

dcnt at finde, ikke heller dct, at alle fire Dele drives lige 

flet. Under saadanne Omstændigheder er det forgjæves at 

vente, at finde i disse Brænderier nogle af de nyere stete 

Forbedringer.

Naar man, efter at have forladt Kj eben havn og 

dens Grund, ssger efter. Fabrikindustri paa Lan

det, viser sig forsi en Olie Mslle, cn Liirn Fabrik 

og cn Reberbane, paa Amager, tilhørende Grosserer 

Jacob Holm.. Oliemøllen producerer aarlig, af omtrent 

1200 Td. Fre, 40,000 Potter Rap,- og Linolie. i 

Mester og 3 Karle paasee Mollens Drift. Ved Liim Fa- 

brikcn tilvirkes aarlig 500 Lpd. Hornliim. I Mester og 2 

Karle koge Limen. Reberbanen leverer aarlig omtrent 460 

Skyd. Tougværk og drives ved I Mester og 12 til 16 

Svende og Drenge. Endnu cr der paa Amager 2 Olie 

Moller, af ovenanførtes Størrelse.

Af Industri Anlæg paa Landet i Sj ælland cr, nu 

da Vomuldsspinderict paa Dnddinge Mark cr nedlagt, 

Mitchells S trempe fabrik, i Gjen tofte, det Ho-
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vedstaden nærmest. Her er 16 Væve, hvorved for Tiden 

8 Svende og 7 Drenge sysselsættes, hertil kommer endnn 

7 Syere. Ved Blegenet ere 8 Mennesker. Til de allc^ 

rede anfsrte 30 Fabrikarbcidcre, som leve ved Strompcfa,' 

briken, maa endnn tilfsies, nt mange af dem tillige have 

Familier. I Lyngbye have tvende Brodre Knoop, 

to Cattuntrykkerier, i Alt med 22 Borde, og sys-- 

selsættcnde 64 Mennesker. Dette er Levningerne af en 

Fabrik, som i ældre Tider har havt mellem 60 og 70 

Trykketborde.

Disse tvende Trykkeriers Vaskene og Blegeplads ligge 

ved den Aae, som driver det stsrste Antal Vandværker i 

Danmark. Udflydende fra cn af Sjællands stZonneste 

Soer, 5 ii ti v Soen, og gjcnnemlsbende Egne, som maa 

regnes blandt det paa Natnryndigheder rige Sjællands 

yndigste, sætte dens Vande i Bevægelse Hjulene for 4 

Meclmsller, en Kobbcrhammer, 3 Papiirmsllcr, I 

Stampcmslle og I Isenkram Fabrik.

Blandt de af .disse Værker, som vedkommer dette 

Skrift, ligger Kobber hamr en ved Vrede nærmest Aa- 

ens Begyndelse. Ved dette smakke Værk er:

I) cn Reverbeerovn, hvori Kobberet smeltes ved 

Steenknl; 10 til 15 Skyd. Kobber smeltes almindeligm 

heri paa engang, og 4 å 5 Timer medgaae inden Metallet 

bliver flydende, eftcrat Ovnen er opvarmet og Kobberet ind,' 

sat. i å i Td. Steenknl forbrnges til I Skpd. Kobber. 

Hver Uge, eslcr hvcranden Uge, smeltes.

2) cn mindre Smelte Ovn, der gaaer ved Vand/ 

hjul og Blæsebælge; ikkun 3 ä 4 Skpd. Kobber kan 

daglige« smeltes, is ä 20 Tdr. harpede Trækul forbrud 

ges til I Skpd. Kobber, Denne Ovn bruges kun vcd cm
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telte Lciligheder f. Ex. naar den store Neverbeerovn ffal eet 

pareres.

3) tvende Kobber hytter, med 3 Vandhjul og 4 

Vandhamre med 2 Blæsebælge, hvori Kobberet bliver 

udhamret. Her er tillige en Neverbeerovn, hvori Kob

beret udglodcs til at Udhamrcs under Vandhamrene; 2 

Favne Stod Brænde og | Td. Steenkul forbruges for hvert 

Skpd. Kobber; endnu er her en Esse, hvori Kobberet 

Udglodcs ved Trækul. Denne brnges almindelig knn til 

svært Arbeide, f. Ex. til Bunde til Brændcviinspander, 

m. m. 10 ä 15 Td. Trækul brUgcs ril 1 Skpd. Kob.^ 

fctv.,

4) et Kobbersmed V ærksted, hvor der forave 

beides Kobber Kjedler, Kjskkentei etc.

5) Endvidre henhsrer til Brede Værk en Messing 

Smelteovn, med Molle til nt male Galmeien, en 

M es sin gh yt te med 4 Vandhamre til at opdybe Kjedler 

og Udhamre Messing, samt et M e s s i n g b e r e d c r Værk

sted. Men disse forffjellige Messingværket' have ikke været 

i betydelig Drift, siden Krigen.

I 1819 har Fabrikationen været af alle Slags fine/ 

det og forarbejdet Kobber, omtrent 240 Skpd. Den store 

Vandmangel har været Aarsag til denne ringe Fabrikation, 

ellers er den almindeligen 3 å 400 Skpd. Af Me stere. 

Svende og Arbeidere sysselsættes ved Kobberværket 15 Men

nesker ; men 35 Mennesker sinde i Alt Underhold her.

I kort Afstand fra Brede ligge de tvende vel indret, 

tede Papiirmoller, Ølholm og Nyemolle, tiltyi: 

rende et Znteressentffab. Paa forste Værk cre 4 Hollæn

dere, paa sidste z; hver af Værkerne have 4 Bstter. I
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Almindelighed fabrikeres ved 4 Bøtter, Skrivpapilr, ved 2 

Bøtter, blaat Papiir til Sukkerindpakning og ved 2 Bstter 

storr Pakpapiir, samt Maeulaturpapiir. Til Pakpapiir bruges 

Værg. 26 Presser ere ved begge Fabrikerne til forstjelligt 

Brug. Naar gunstige Omstændigheder tillade det, kan tilr 

virkes aarlig 28 til 30,000 Nils af alle Sorter Papiir; 

Fabrikationen i 1819 var 6566 Nils Skrivpapiir, 5585 

Niis Trykpapiir og 1909 Riis Pakpapiir, alt nf forsti ellig 

Fiinhed og Stsrrelse. Aarsagerue til dette Aars ringe Pror 

duktion var fornemmelig, at Fnursocn ikke har i Mands^ 

minde havt saa lidt Vand, som dengang. Vandet svandt 

for Exempcl fra det almindelige Maas, imellem 30 og 40 

Tommer til Tomme, saa at Arbeidet maarre af Vand- 

mangel standse ved flere Botter; til denne Aarsgg kommer 

fnbiiu, at fra de foregaacnde Aar° endnu var Papiir Bc- 

holdninger, og at Afsætningen blev stedse mindre og mindre. 

Omtrent 100 Men nester af Svende, Drenge, Dagarbeir 

dere. Koner og Bsrn, leve af Fabrikerne.

Naadvads-'Dams eller Isenkramfabriken er, 

ihvorvel ikke i sin nnværcnde Skikkelse, dog sandsynligviis 

blandt de ældste ved Vandkraft drevne Fabrikanlæg i Dan/ 

mark. Under 23de August 1664 erholdt Ober Toimester 

Peter Kalthoff af Regjeringen den Naadvadffe Mslle 

med Bevilling, paa der at oprette en Slibe og Pulvcrmslle 

til Tsihuscts Fornødenhed. 1769 kom dette Værk, efter 

at have været nndcrgaaet endeel Forandringer, i det Kjo- 

benhavnste Iscnkræmmerlaugs Besiddelse. Dets Status cv 

for nærværende Tid folgende:

ved Vand drives: 2de H a m m c r m o l l e r, hvori atv 

beide 2 Mestere og I Dreng:
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En Slibe, som er iridrettet til at drive 4 Sliber 

stene, 4 Polcerssivcr, 2 Drcierbænke, og i Polercrie til 

Knapper. 12 til 14 Personer kunde sysselsættes ved disse 

Indretninger; for øjeblikket er der kun 2 Slibere; de 

øvrige Maskinerier benyttes deels af Gjsrtlerne, deels 

af Smedene) eller af hvilke andre af Fabrikens Arbeidcro, 

som have noget at dreie, eller polere.

Af Værksteder etc for øjeblikket:

Zde Klein,' og To i smede, hvori arbcide Z Me- 

stere, 3 Svende og 4 Drenge:

I Gjsrtlcrværkstcd med I Mester, I Svend 

og 2 Drenge.

I Spade og Pandeberedcr Værksted, som 

sysselsætter I Mester og 1 Svend.

I Blikkenslagcrværkstcd med 1 Mester og 1 
Dreng.

I Dreierværksted, hvori dreies enten af Tommer- 

inanden eller af Sliberne de fornsdnc Spade-, Hamnrer, og 

svrige Skafter som forbrUges, og cndeligcn

I Tommer-værksted, hvori næsten stedse I Me

ster og 2 Svende finde Arbcide, deels ved Bygningernes, 

Værkernes, og Broernes Udbedring, deels ved Spaders og 

Hammeres Skaftning, m. m.

De for Tiden i Drift værende Indretninger holde dag/ 

ligcn i Arbcide 26 Personer, og disses Familier, tillige- 

ligemcd Inspecteurens, Skolelærerens og Kromandens ud/ 

gjsre i Alt 91 Personer, som leve ved Fabriken. Foruden 

disse nyde 7 Familier, hvori er c 21 Personer, fri Bolig 

og enkelte af disse endog Underststtelse.

I det sidst forløbne Regnffabsaar, fra 1ste Inli 1819 

til 30 Ilmi 1820 er ved Fabriken tilvirket:
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af Hammersmcdene og Bercdcrne: 130 Stkr. Bag^ 

lastskuffer, ZZ00 Pd. Iernpandcr, 20 Stkr. Skibs Stik^ 

sange, 4891 Stkr. Spader.

af Gjortlerne, 86 Bundt Bielder, I2Z Sats Drag/ 

kiste Beflag, 38 Dusin Gardin Es, 37 Dusin Gardin 

Tridser, 265 Par Gardin Dsilcr, 34 Dusin Spille

bords Hængsler, 15 Sats Messing Ildtsier med Borste, 

150 Stkr. Messing Jldwis Kroge, 500 Gros Metal- 

knapper , 22 Pund Uhrklokker, 230 Par Messing Lyse

plader, 110 Gros Noglehuller, 91 Gros Uhrnogler, 60 

Sats Bordruller, 113 Pund Dørklokker, 334 Sats 

Messing Dm'bcflag.

af Klein- og Toismedenc: 18 Stkr. Fyr tsi, 62 

Dusin Fyrstaal, 27 Dusin Klokkefjcdrc, 52 Stkr. Jern- 

hakker , 50 Dusin Bladhængsler, 233 Stkr. Hammere, 

367 Par Ildtoier, 155 Stkr. Ildkister, 237 Stkr. KaaU 

knive, 20 Stkr. Brodknive til at sætte paa Brædt, 72 

Stkr. Jern Ildtsiskroge, 54 Stkr. Kjodgaflcr, 372 Du- 

sm Liigkisteffrucr, 31 Stkr. Taffelaase, 277 Stkr. Man- 

skjætsern, 258 Stkr. Muurffcer, 2 Dusin Gartnersa uge, 

158 Skibsffrabcre, 90 Stkr. fortinnede Strigler, 302 

Stkr. »fortinnede Strigler, 20 Stkr. Stokmcssere, 28 

Stkr. Gangffuffer, 306 Pund Skruestikker, 13 Stkr. 

Tængster, 28 Dusin Proptænger til Flasker, 50 Dusin 

Undersrrsgsftcer, 308 Stkr. Haandsxer, 141 Stkr. Bræn- 

des,rer, 37 Stkr. Bindsxer, 53 Stkr. Skarvorcr, II 

Stkr. Zernomflag n,cd 5 Boer, 434 Prurd ÄUikkertcr, 

44 Stkr. Spigcrhammer, 62 Stkr. Knibctængcr, 77 

Sats dobbelte Vindnesbeflag, 30 Stkr, Vinkler, 12 Stkr. 

Krysaner, 44 Dusin Digtejern.
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af Blikkenflagcren, 72 Stk. Dsrflag, 30Q Dusin 

Blik Legetsi, 72 Stkr. Lamper, 48 Stkr. Lysestager, 

288 Stkr Lyseforme, 10 Dusin Lyseprofitter, 272 Stkr. 

Lygter, 24 Dusin Penalhuse, IOO Dusin Rangler, 144 

Stkr. Sparebosser, 420 Stkr Tragter, 108 Stkr Vand

kander.

af Sliberne ere alle Spader, Øncv, Hammere, m. 

m. flebne og endeel deraf polerede. Tilvirkningen har paa 

denne Fabrik været, fornemmcligen under seneste Krig, 

langt større og mangfoldigere; der er saaledes forfærdiget 

Leer, Skov og Langsauge, Karter, Naale, Kamme, m. 

m., der var et meget godt Jernstsberie; 2 å 300 Men

nesker fandt dengang Arbeide der. Men med Freden stand/ 

fede Afsætningen, og med bcnnc Dristigheden; nogle af 

Anlæggene, f. Ex. Jernstøberiet, kunde heller ikke ventes i 

Fredstider at bestaae med lignende Anlæg i Kssbenhavn. 

Det maa og ansees til Skade sor Fabriken, nt Artikler, 

som kUNne erholdes fra denne for billigere Priis, end samme 

Slags kan indforffrives for fra Udlandet, dog blive indfor- 

skrevne af Handlende i Provind ferne; dette stal saaledes 

være tilfældet med Spader og Pander, hvoraf ingen ind. 

forskrives fra Udlandet til Kjobenhavn.

Hovcdaarsag til den aftagne Produktion og til hele 

Isenkramlaugets Handels Forfald her i Staden, formene 

Interessenterne ligge i, at De, som fordum vare ene be

rettigede til at handle med Isenkram, nu have deri erholdt 

til Concurenter mange, som have vundet Borgerffab, som 

Grosserere, og nu klarere Vare, hcnhsrcnde til Isenkram 

Handlen, bgesaa hyppig, som Interessenterne. Disse 

Vare paasraae Interessenterne ere af t>en Natur, at ingen
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kan kjsbe dem i Partier, hvorfor de blive solgte stykke/ 

viis paa Gaderne af Omløbere.

Ifslge Isenkræmmerlaugets Artikler af 5 Juni Igor 

paaligger det Lauget, nt holde Naadvad Dams Fabrik, som 

dets Eiendom, i forsvarlig og saa udvidet Drift, som 

muligt. Er der derfor Tab ved Fabriken, maa Interes

senterne dække det. Denne Forpligtelse maa altsaa an

se-es som en Byrde, der er forbundet med Jsenkramlaugs 

Handlen i Kjsbenhavn, og er dette rigtigt, synes LaugctS 

Interessenter at have nogen Billighed for sig, naar de 

formene, at de alene skulle være berettigede til Isenkram 

Handel i Kjsbenhavn, eller at, i det Mindste, de, som er

holdt en lignende Tilladelse, burde bidrage til Fabrikens 

gode Drift.

Ikke Usandsynligt maa imidlertid Aarsagen til denne 

Fabriks mindre heldige Drift ogsaa ssges i Indretningen 

selv. Der er nemlig 3 af Laugets Interessenter dens Be/ 

styrere, og 3 Aar varer deres Bestyrelses Tid; efter hvil- 

ken Tid de afløses af andre Interessenter. Da det er at 

formode, at ikke alle Laugets Interessenter besidde de til cn 

saadan Fabriks Bestyrelse nødvendige Kundskaber, og da 

det nok ligeledes cr at sormode, at den hyppige Afvcxlinz 

af Bestyrere kan være Aarsag i, ar Fabriken ikke bestyrcs 

med den Planmæssighed, som den bsr bestyrcs med, saa 

trocr jeg, ar heri ligger cn ikke uvigtig Grund til de Klar 

ger, som alletider cre forte over Raadvad Dams ikke len. 

nende Fabrik Drift. Naar en Fabrik stal bestyres godt og 

lykkes, udfordres blandt flere Ting, at Bestyrelsen maa 

vare betroet helst een Mand, som maa besidde de dertil »tv 

forbrønde Kundskaber, og som maa have fri Raadighed til 

at handle oieblikkeligen, saaledes, som han troer det bedst
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ovcrcensstemmende med Fabrikens Tarv og med Conjunktur 

vene, uden forud nt behsve, at raadfsre sig med flere, eller 

vente paa en maaffee længe udeblivende Approbation, hvor

ved ofte de heldigste øjeblikke uigjenkaldeligen tabes. At 

saadant ikke kan finde Sted, hvor der er Bestyrer og Over-' 

bestyrere, hvor disse ofte afvexle, og hvor maaffee de senest 

tilkomniende forkaste deres Formands Arbcide, for maaffee 

iqjen at fee deres eget forkastet af Efterfølgerne, formener 

jeg, at være indlysende.

Medens Norge var forenet med Danmark, var hiint 

Land det Sted, som syntes meest passende for Metalfabrik 

kcrs Anlæg og Drift; siden Landenes Frastillelse er Naadvad 

Dams Fabrik blevet vigtigere for Staten; den fortjente 

derfor, at hvad der henhørte til dens Tarv, Underkastedes 

cn ny Drøftelse.

Ved Aacns Udlob l Stranden ligger StrandmeU 

lens Papiir fabrik, tilhorende Kammeraad Drev sen. 

Her er 4 Hollændere og 4 Vetter, som samtlige knnne bru

ges til fiin Papiirfabrikation, men hvoraf dog sædvanligen 

de tvende bruges til grovere Sorter. Her fabrikeres aarli- 

gen 10 til 14,000 Niis Papiir; Fabrikationens Størrelse 

heroer paa den til Værkets Drift disponible Vandmasse. 

Postpapiir, Brevvelin, Viekllbe, Pro Patria, Concept, 

og andre Sorter Skrivpapiir forfærdiges her; saaledes 

Stempel Papiret, og Bankens Papiir, desuden Trykpa- 

papiir m. m. 60 til 70 Mennesker arbcide ved Fabriken; 

da de fleste af disse ere gifte leve omtrent 150 Mennesker 

ved Strandmsllen.

Denne Fabrik cr formodentligen cn af de ældste af 

dctSlags i Danmark; naar den anlagdes, veed jeg ikke; for

modentlig er dct fleet i Christian den4dcsTid, og cr den
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maaffee samtidig med Hans Papiirmolle i Frederiksborg. 

Dct fsrste Dokument, hvori jeg har sect den omtale, er en 

aaben Befaling af 28de Martz 1667 til Thomas Holch: "at 

inddrive de resterende Skatter af en Papirmølle, Strand- 

mollcn, kaldet, beliggende mellem Rongsted Kroeg og Kjs- 

benhavn, paa Helsingser Landevci, til hvilken Molle stal 

være beliggende en Kornmslle, saavelsom en Stampemølle."

Nærmere Hovedstaden, men ligeledes vcd Strandveien, 

er Garveriet, Marienlyst; dette, som har tilvirket 3 

til 4000 Huder og Skind om Aaret, er nu næsten stande 

set; aldeles nedlagt er det score Garveri, som har vær 

ret ved Netra i te, ogsaa ved Strandveien, men Norden 

for Strandmsllen. Have Garverierne Vanffelighed med at 

bestaac i Kjsbenhavn, maae de have det i en endnu større 

Grad her, hvor Alt, hvad der behoves til Fabrikernes 

Drift, maa hentes fra Hovedstaden, og hvorved altsaa den 

hele Fabrikation bliver saameget kostbarere. Der maa sjæl- 

den gunstige Conjuncturer, eller meget store Opmuntringer, 

for at overvinde de med Localitcten forbundne Mangler.

En Oliemølle, som dreves vcd Hesrekraft, ligger 

ogsaa ved R e tra i te. For nærværende Tid drives den ikke.

i Miil fra Hirschholm er det militaire Uld- 

manufaktur, det stsrste i sit Slags i Danmark. Dette Ma

nufaktur bcstaaer af teende forstielligc Værker, med dertil 

horende tvende Stampemsller, som ere frcmstaaede, paa faae 

Aars Forffjcl, næsten til samme Tid, men i forskielligt 

øjemed og under forsti ellig Bestyrelse. Det ældste af dlsse 

Værker er det, som kaldes Gamle Værket, beliggende 

paa hoire Haand af Kongevejen til Helsingser. Anlednin

gen til dets Anlæg var, at Vigtigheden af det i England 

opfundne Maskineri til Klædefghrikationen bevægede i 1791

C
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et Interessentskab til at forene sig, for ved Ussersd ar 

anlægge foruden et Valkcværk, et Uldmamrfaktur, hvor Ma

skinerne skulde bruges. En af Interessenterne forfærdigede 

Maskinerne efter engelste Tegninger. 1794 bleve Maski- 

11erne ferst færdige, og indtil den Tid indskrænkede man sig 

til at tilvirke grove Klæder og Gulvtepper.

Imidlertid indtraf 1797 Forandringen med Handels 

og Told Systemet. Uldmanufaktnrerne stulde nu med al 

Magt fremmes. Udenlandff Klæde blev erklæret for Con.' 

treband, men, da de i Landet værende Uldmanufakturer ikke 

vare i den Stand, at de kunde forsyne Landet med Klæde 

enten i tilstrækkelig Mængde, eller af saadan Beskaffenhed, 

fit det kunde Udholde Sammenligning med det bedre, af 

fremmedt Klæde, besluttede Rcgjeringen at anlægge et Uld 

Maskinspinderi, til Understøttelse og Afbetjening for de Fa. 

brikanter, hvis indskrænkede Fabrikations Drift ikke kvnde 

afholde Bekostningerne med selv at anskaffe sig Maskiner.

Interessentffabet, som af forffjellige Aarsager havde 

drevet Ussersds UldmanUfaktUr med Tab, tilbod nu Rcgje.- 

ringen dets Værk til det intenderte Uldspindcries Anlæg, 

og, da her var Vand i tilstrækkelig Mængde, afkiobtcs dem 

dertil Værket i 1802, og dets Bestyrelse overdroges til den 

Lauste Manufakturhandel.

Da Toldforordningen imidlertid, imod Forventningen, 

ikke bidrog til Fabrikernes Opkomst, blev Afsætningen af det 

spnndne Garn ubetydelig, og der anskaffedes Væve, til at 

benytte det. Dette var Oprindelsen til ct Manufaktur, der 

i 6 Aar tilvirkede civilt Klæde, hvis Godhed endnu er i 

frist Minde.

3 1807 Udbrod Krigen med England. Armeen for; 

sgcdes, og da det militaire Uldmanufaktnr i Kjsbcnhavn
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ikke kunde levere det til Armeens Beklædning nødvendige 

Klæde i tilstrækkelig Mængde, da det tillige var for byrde, 

fuldt for Statskassen, og for stridende mod god Oeconomi, 

at indforskrive Klæde fra fremmede Lande, befalede Hs. 

Majestæt ved et Reskript til det daværende General/Land- 

Oekonomi og Commerce-Collegium af 2den August 1809, at 

Usserods Uldmanufaktur skulde, som en kongelig Eiendom, 

indrettes til en Comis-Klædefabrik, efter en til det øjemed 

af Mannfakturhandlen lagt Plan.

Tvende Aar efterår det ovenmældte Usftrsdffe Inter 

ressentstab havde begyndt at anlægge Uldmanttfakturet, cmr 

laa det ligeover for dette Værk, paa den anden Side af 

Kongeveien, et Bomulds Maskin Spinderi. Efterat denne 

Fabrik havde nuderganet forskjellige Afverlingcr, kjobtcs det 

af Handelshuset Watt <8c Gordon, som drev det for egen 

Regning indtil 1810, da Mangel paa Bomuld foranledige 

dem til at tilbyde Regjeringen Værket. Det afkjobtes dem, 

og lagdes ligeledes rinder Manufakturhandlens Bestyrelse, 

for at der skulle etableres et Day Manufaktur til Armeens 

Brug. Saaledes fremstod 2 meget betydelige Manufaktur 

rer, for, i Forening med det allerede i næsten eet Aachun- 

drede existerende Uldmanufaktur i Kjobenhavn, æt arbeide til 

Militair-Etaternes Beklædning. Snart tilfoiedes endnu et 

Tredie.

Foranlediget af Told-'Systemets Forandring i 1797 

havde en i Kjobenhavn etableret dvclig Klædefabrikant, den 

senere afdsde Commcrecraad, S ch e i d t m a n n, ssgt at udvide 

sin Fabriks Drift, og dertil ar erholde af de nye Mastiner. 

Han lldfandt til dette nye Fabrik Anlæg et passende Sted, 

ikke langt fra de allerede omtalte tvende usftrsdffe Manu

fakturer, Vrsnsholmsdal, og hvor der formeentes at være

C 2
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tilstrækkelig Vandkraft til Maskinernes Drift. Da han rmid/ 

lertid var uformuende til at anlægge et saadant Manufak, 

tur, befalede Hs. Majestæt i 1799, at et Mastin Spin- 

deri ffulle anlægges der, under Scheidt mans Bestyr 

relse. Aarct efter blev Værket allerede saavidt færdigt, nt 

det kunde sættes i Gang. Dette Værk betragtedes stedse 

som et Forssganlæg, hvor alle de nye Maskiner, m. m. 

fsrst prsvedes, forinden de blcve satte i BrUg ved Fabri

kerne. Da dette Værk ogsaa tilhorte Regjeringen, befalede 

Hs. Majestæt i 1810, at dette, i Forening med de tvende 

andre Værker, skulle, under samme Bestyrelse, arbeide for 

rnilitair Etaterne.

Paa denne Maade opstod ncesten paa samme Tid trendc 

betydelige Commis t Klædemanufakturer, under den danske 

Mannfakturhandels, og siden under Direktionen for det mif 

liraire Uldmanufaktnrs Styrelse, 'og under GeneralLand, 

Oekonomi og CommercesCollegii Overbestyrelse.

I 1814 havde disse Manufakturer opnaaet deres sier- 

(le Dristighed; dengang var der paa Bronsholmsdal 

9 Skrubbe.' og Kartemaffiner, 19 Sluppen og Spindema: 

skiner, LI Væve, 4 Mastin Overskjærerdisse, og Produk

tionen var 302 Stkr. flint Klæde; paa U s se rod s gamle 

Værk var 14 Skrubbe- og Kartemaskiner, 20 Slupper og 

Spindemastiner, 27 Væve, og 9 Overstiærcrdiffc. Til

virkningen var 814 Stkr. ordinairt Klæde.- Ussersds 

nye Værk havde 16 Skrubbe- og Kartemaffiner, 21 

Sluppen og Spindemastiner, 31 Væve, som producerede 

783 Stkr. ordinairt Klæde. Tilfældige Omstændigheder 

gjorde. At denne Produktion paa disse 3 Værker ikke var 

faa stor, som dm kttnde have været.
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Til samme Tid levede ved disse Værker 372 Vorne, 

200 Born over 12 Aar, og 154 under 12 Aar, tilsam

men 726 Personer. Dertil kunde endnu regnes henved 

200 Mennesker, som levede i Omegnen af Værkerne.

Da Statens Finantser Udfordrede, at der i 1816 

indførtes en ny Ockonomi i Statsbestyrelsen og Armeen 

betydeligen formindskedes, stete der og en Forandring ved 

Værkernes Bestyrelse og Drift, hvilket senere igjen Under

kastedes andre Forandringer. Manufakturernes nuværende 

Bestyrelse har ikke sect sig befsiet, til at meddele mig de af 

den Udbcdte Oplysninger, om Fabrikernes nærværende Virk

somhed; jeg kan saalcdes ikke meddele paalidelig Underret

ning derom. Ved i May Manned dette Aar (1820) at 

besee Manufakturerne, saae jeg imidlertid, at Brsns- 

holmsdals Fabrik er nedlagt, at Fabrikationsdriften er 

noppe en tredie Deel af hvad den var i 1814, og at Ma

skineriet var af samme Indretning, som dengang, det vil 

sige, det her i Landet almindelig ved Uldmanufakturerne ha

vende Maskineri, men som staacr henvcd 20 Aar tilbage 

mod det Maskineri, der nu haves ved engelsse og franske 

KlædemannfaktUrer.

Ville de danske KlædemanUfakturistcr haabe at konkur 

rere, med Hensyn til Varernes Godhed og billige Priis, 

med hine Landes Manufakturer, maac de og forskaffe sig dis- 

ses Maskiner, og bestræbe sig for, at holde Skridt med de 

Forbedringer, som i andre Lande gjeres, ikke alene hvad 

Maskineriet angaaer, men og i Alt, hvad der henherer til 

Fabrikationen.

Ved den samme Vandkraft, som driver Ussersds Uldt 

manufakturer og tæt ved disse, drev es indtil for faae Aar 

siden en oliemølle, som nn er forandret til en Kornmolle.
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U agtet beliggende saa næ r hinanden, drives U ssersds  

-g Bro  nsholm s  dals M annfaktur vcd forstje llige Aae/ 

!sb. Forinden dette sidste M anufaktur m odtager Vandet, 

har dette allerede sat i Bevæ gelse D onseKrud M slles  

M askineri.

Krudvæ rket drives m ed 2 M oller, hver m ed 2 Lsbcre  

og een Ligger; om trent 3 ä 400 C entlrer Krud er Pro.' 

duktionens Bclob. 4 Arbeidere sysselsæ ttes , og paapasse tiU  

lige det m cd Krudvæ rket forbundne Salpetervæ rk. 

H er er 16 Bæ nke, som staae i 3 Aar. 5 til 6 Bæ nke  

nedbrydes aarlig , og ligesaam ange opsæ ttes strax ig jen. O m ; 

trent 32 C entner Salpeter tilv irkes aarlig.

In te t Fabrikanlæ g paa Landet træ ffes nn D onse Krud  

M okle næ rm ere, end Kronborgs G evæ r  fa  brik, eller 

H am m erm sllen, ved H ellebæ k. D et tilhorer det gre- 

vcltgc Schim m clm anffe Fideicom is. Folgende Væ rksteder 

ere nu i Brug. 4 Lsbesm ede Esser, hvorved 8  

M and arbeide; et Boer  m est er  væ rksted, som fore- 

staaes af en Boel m ester, der har 6 Borer og 2 Bajonet 

og Ladestokfllbere under sig , hvortil endnu kom m er 2 M and  

tit at flibe Løbene; en Lob Tilbereder, som holder 5  

© vcnöc og en D reng ; en Laafesm ed, der sta l holde  

16 Svende, m en for øjeblikket ikke har dem , da der ikke  

nu gjores Laase. D esliden m aa han holde en Sm ed og  

roende D renge til at sm ede Lagsene. En Adjuster og  

Bajonet Paasæ tter, som tillige besorget' Lagsenes  

Pole ling. D enne har 7 til 8 Svende og en Sm ed under 

N t opsyn. En G arnitur stob  er og Filer, som hol

der 6 Svende, en Sm ed og en Læ redreng. En Plat/ 

tenudslagcr og Ladcstoksm ed m ed 3 Svende; en  

L)kæ stem ager m ed 10 Svende, og 2 Vajouetsker



39

demag crc. Hertil kommer endnu enkelte Smede til 

Inventariets Reparation, til Msllearbcidct, m. m. I det 

Mindste 12 Mand ere stedse hermed sysselsatte. Ved dette 

Personale kan 3000 Geværer aarligen forfærdiges.

Fabrikens hele Personale, med Koner og Born, belsb 

sig i Mai Manned 1820 til 228.

Af de forffjellige Værksteder drives ved Vandkraft: Lob 

Sliberiet. 2 Overfalds Vandhjul drive hver en Slibe.' 

steen; Hammerværket, hvor et Underfaldshjul sætter 

i Bevægelse en 24 Lyds, svær Hammer, hvormed Plader, 

som brUges til Geværlobene, Udstrækkes, og en mindre 

Hammer, verende 15 Lpd. der Udstrækket Staalet til LadcstM 

kcnc. I samme Værksted driver et Vandhinl 2 Blæsebælge, 

Bo er mol len. Et Ovcrfaldshjul driver 8 Borebænke, og 

et Vajonetfliberi, med 4 Slibestene og 2 Poler stiver.

I Sommer er anlagt ved Esserums Kanal et Slibe/ 

værk, som arbeider i Forening med Geværfabriken. Et 

12 Fod hsit Vandhjul sætter i Gang her 4 Borebænke og 

I Slibestcen, til at flibe Lsbenc. Hertil skal endnu drü 

ves ved samme Vandhjul 2 Bajonet Slibestene og I Po, 

lcerffivc. Dette kommer forst i Gang den Iste December 

d. A. Ved Borebænkene ere 4 Mand, ved Smeden i og 

ved Bajonet, Sliberiet kommer 2 til 3 Mand. J Vinte

ren 1819-20 oplystes Fabrikens Værksteder for fsrste Gang 

vcd Gaslys. Gasen udvikledes af Torv, som forkulledes 

i en Jerncylindcr. Af I Pund Torv erholdtes 2 cnb. Fod 

Gas. Gaslysningen udvides i Aar over hele Hellebæk.

Kronborg Geværfabrik har i Begyndelsen været cn Kobr 

bcrhammer, som anlagdes af Christian den 4de, foiv 

modentligen 1619; senere blev tillige anlagt et Bore/ og 

Slibcværk, samt Jernværk, hvilket sees af et under 9de
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Aug. 1706 ttdstædt Skjsde paa Hammermsllm, eller Kron

borgs Jernværk, til Møllebygger Joh. Christoph Mer- 

cher, der kjsbte det af Ncgjeringen for 4000 danske Kro- 

nør, dog undtoges fra Kjobet Borcv og Slibcværkct, som 

skulde bortflyttes. 3 Aar derefter skjsdedcs Hammermollen 

til Kammerjunker Hans Casper von Platen, for der 

at indrette et Geværfabrik.

Et Bomuldsspinderi, som har været paa Hellebæk, er 

nedlagt; derimod,cr der endnu det største og bedste chemi

st'c Bleg er i, som findes i be danske Provindscr, tilhor 

rende Hr. Mitchell, der med Regjeringcns Understøttelse 

har opholdt sig 3 Aar i England, for at lære den chcmiffe 

Blegning. Her cv en VasVcmolle, der kan drives saavcl 

ved Vand, som ved Heste-kraft. Z Karle og 3 Fruentkm- 

re finde Arbeide i Blcgeriet. Det svage Vitriolvand, der 

bliver tilbage efter at Bomuldsvarene have lagt deri, brur 

ges, i Forening med Græsblceg, til Linnedblcgeri, hvil

ket dog endnu :kle er af nogen Bctydcnhcd. Tillige med 

dette Anlæg drives et S rrsmpcvæveri med io Stole. 

Dette Strsmpevæveri er, saavclsom det i Gjentofte og de 

andre i Kjobenhavn, i Tiltagende, hvilket især er Tilfældet, 

siden det store Strømpevæven i Noeskilde ncdkagdes. Et 

Brændcviinsbrænderi og Klbryggeri, samt en 

Kornmslle, drevet ved Vandkraft, maac endnu foies 

til Hellebæks Industrianlæg.

Danmark har mange Vandværker, men blandt dem 

alle cv der neppe noget, som ovcrgaacr Hellebæks, i Van

dets sparsommcltgc og hensigtsmæssige Anvendelse, hvorfor 

dc fortjene note at undersøges af alle dem, som betjene sig 

af Vandkraft til et ellev andet Anlægs Drift, og heri vilde
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de finde velvillig Hjælp hos disse Vandværkers Consirukteur, 

Inspectcur og Dannebrogsmand, Schultz.

Meelmollen har saaledes ct 12 Fod hsit og 5 Fod 

bredt Overfaldshjul, som driver med omtrent LO □  TomF 

mers Sluscaabning, en 5 Fod 4 Tommer stor Mollestcen, 

hvilket er en ved vore Vandmeclmollcr usædvanlig Virkning. 

Vandhjulet ved det nye Værk ved Essernms Kanal har 

endnu en tredie Deel (levre Virkning.

3 nogle Miles Afstand fra Hellebæk, ved den nordligste 

Deel af Roeskilde Fiorden, er Fabriketablisscmentet, Frede

ri k s w æ r k, ved Arressens Udlob. Naturomvæltninger blev 

Aarsag til, at dette Sted er, med Hensyn til Kunstfliden, 

det interessanteske i Danmark. Arrcssen har nemlig fordnm 

været en Bugt af Kattegattet, og Dronning Philippa sei- 

lede i 1429 med en Flaade der, hvor menneskelig Klogt 

nu har bragt forhen ødelæggende Sandflngts Banker til at 

bære vakker Skov. Men Tid efter anden tilsatte Havet 

Bugtens Munding med Sand, og Bugten blev til cn Ind

so, der dog vedblev at have fit Udlob gjennem cn Aae i 

en Deel af ben forrige Bugts Munding. I SlUtningen 

af det I7de Aarhlmdrede tilstoppedes ogsaa denne, hvorved 

ikke alene 2 Moller, som vare drevne af Aaen, sdclagdcs, 

men store Strækninger sattes ogsaa under Vand. Frederik 

den 4de lod vel endeel af det forrige Aaelob udgrave ved Solr 

dater, men Arbejdet blev forladt, da Sandet trnede med 

at tilintetgjsre det, indtil 500 svenske Krigsfanger sattes, 

1716 til at grave den NUværendc Udlsbskanal. Ved denne 

Kanal var det, i Nærheden af det Sted, hvor Hcrregaarr 

den, Arressdal, nu staacr, at et Agatstiberi anlagdes^ 

som indgik 1751« Omtrent ved denne Tid begyndte Fransk^ 

manden, Peyremhcrt, ct Værk til at forfærdige smedede
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Iernkanoner, en spansk Fabrikationsmaade, brugelig tik 

smaat, men ikke til stort Skyts, da Jernet ikke lader sig 

sveitse »den Revner. I dette Værk var I Stangjernsham? 

mer, 3 Dreierværker og i Boerværk- Arbeidet lykkedes 

ikke, og Pcyrembert forlod Landet. Bygningen, samt 

Dreier og Boerværket, ere endnu heraf tilbage. Efter næsten 

2 Aars Hvile overdroges Værket 1756 til Etatsraad Iu st 

Fabritius, og Canccliraad Claesen. Strax anlagdes 

en Træbygning med en Ovn m. m. til Mctalsksberi, og Aarct 

efter leveredes derfra de fsrftc Kanoner. Foreningen var 

imidlertid kortvarende, og mellem 1760 og 61 kjobtes Vær/ 

ket af Frederik den 5tc, og Claesen udnævntes til dets 

Bestyrer. N» anlagdes ct nyt Stsbcri, 6 Krudmsller, 

med dertil horende Indretninger, I Teglbrænderi, i Sang, 

wolle, I Kornmolle, I Slibemsllc m. m. 1768 solgte 

Kongen Værket til Claesen, der vedblev at besidde det, 

indtil sin Dod 1792, da Landgrcve Carl af Hessen 

overtog, ifolge den Afdsdcs tesramentariste Disposition Vær.^ 

ket, med dertil horende Gods, i SabeU og Klingefabrik, 

2 Hamre med Blæseværk, I Slibeværk, I Valseværk, med 

forstjellige andre Moller og Bygninger til Fabrikanlæg f. 

Ex. Garveri, fremstode nu. Da Landgreven overtog Var/ 

ket, var der ISO til 190 Arbejdere; 1804 kom det i Hs. 

Majestæts Eje, og dengang var Arbeidcrnes Antal steget 

til 500.

3 Hans Majestæts Besiddelses Tid er Værket 

meget Udvidet og forbedret. For nærværende Tid er der 

folgende Industri Anlæg.

i Kanonstoberi, hvortil horer Dreier og Boer- 

værk. Af disse drives ved Vand, i Boerværk, 2 Dreierlad, 

I Saug og i S tamperærk. Ved Heste drives ct Dreier-
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værk. 2 Mestcre og 6 Svende ere ansatte her. 400 

Centner Metalffyt kan leveres aarlig. Fra 1757 til 1815 

er stobt ved dette Værk 1791 Pieccr, fra 36 Pds. Kano, 

ner og 150 Pds. Morterer, indril I Pds. Falkonctter og 

4 Pds. Haubitser.

I Jernstøberi, som er bortforpagtet. Her er en 

Mester med 4 Svende. Alle Slags stsbt Gods kan leve/ 

res.

Krndværket. Dette bestaaer af 5 Kru d S tam? 

pcmsllcr, ved Vand, 1 Krud Steenmslle, vcd Heste, 2 

Tsrrestuer, I Dampstuc, 1 Kttlbrænderi, 1 Salpeter/ 

luttreri, i Sigtehnns og I Runde Maskine. Ved Værket 

kan forarbeides, naar haves tilstrækkelig Mængde Vand, 

2000 Cent. Krud om Aaret; i May 1820 kunde kun een 

Mslle drives, og dens Tilvirkning var 40 Centner menu 

neblig. I Mester og 24 Svende sysselsættes ved Krudfa- 

brikationen.

I Sabel/ og Knivfabrik med 2 Mestcre, 36 

Svende og 4 Drenge. Til dette Anlæg horer I Blæser 

værk, 3 Hamre og i Slibcværk, indrettede til at drives 

ned Vand. Formedelst Mangel deraf blev blot Slibeværket 

drevet. Herfra leveres aarlig IOOO å 1500 Sabler, over 

1000 Dusin Par Knive; alle Slags Egtoi og Laasc kan 

leveres.

I Maskin Værksted. I Mester, 9 Svende og 2 

Drenge arbcide her. Alle Slags Agerdyrknings Redffaber 

og Maskiner, hvori Træ er Hovedsagen, forarbeides. I de 

senere Aar har der kun været faae Bestillinger, men nu 6c/ 

tzynde de tøj en at komme. Fra dette Værksted er udgaaet 

henved 30 udlærte Arbejdere, som nu cre fordccltc omkring 

i Landet, nogle ere i Norge.
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Smede, med 5 Mestere, 45 Svende og 8 

Drenge. Alt Slags Jern Arbeide og Iernmaffineri foiv 

færdiges. Over 50 Arbeidcre ere oplærte i disse Værksteder 

og arbeide omkring i Landet.

HjUlmagcri, 2 Mestere, 3 Svende og i Dreng. 

10 Lærlinge ere Udgangne herfra.

Snedker, 1 Mester, 2 Svende og I Dreng.

Bod ker, I Mester, 4 Svende, I Dreng. 15 

Arbeidcre ere i dette Værksted oplærte og bortreiste.

Gjortlere, 2 Mestere, 7 Svende. Her arbeides 

mest for Bondebrng.

Træd ret er, I Mester, 1 Svend.

Bsrstenbinder, i Mester, i Svend, I Dreng.

Paa forffjellige Steder i Landet arbeide 3 her oplokrte.

Maler, i Mester og 1 Dreng.

Sadelmager, 1 Mester, 2 Svende og I Dreng, 

Garveri et tillige forbundet dermed.

B c st i k m a g c r, i Mester, 1 Drcitg; her forfærd se 

ges Bestiker for Veterinairssolen, hvoraf i de forste 5 Maa^ 

tict'cv af dette Aar 6 Stk. vare blcvne færdige.

Tom mer væksted, i Mester, 4 Svende, 2 Drenge.

Murer, I Mester, 5 Svende, 3 Drenge.

Garver og Skomager, I Mester, 5 Svende, 

3 Drenge. Garveriet et ikke ubetydeligt, i Sammenlig: 

uing med andre lignende Anlæg her i Landet.

Bageri, 1 Mester 2 Svende i Dreng.

Brændeviinsbrænbcrk, 1 Mester, II Svende. 

Det er iblandt de betydeligste og bedst indrettede Brænderier 

»Danmark; hvorom mere siden.

Farveri, nyeligen etableret.

Kobbersmed, I Mester, 1 Dreng.
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Kobbervalseværk, bestaaende af i Valseværk og 

I Stampeværk, drevne ved Vand, i Mester og 10 Svende 

ere herved ansatte. Det stod nu stille.

I Vand og i Veir Kornmolle, 2 Mester 

S kræ d ere med I Svend, 2 Skomagermestere med 

I Svend og I Dreng, i Teglbrænderi, med 1 

Mester og 8 Arbeidere; hermed forbundet Kalkbrænderi.

Druden boer ved Værket 2 Kjsbmænd, i Skolelæ

rer og i Gjestgivcr.

Paa Værket boer i Alt IOO Familier med 560 Mennesker 

desUden ligger der af Artillerister . . . 50 

af Raket Korpset ....... 72

682 Mennesker.

Raket Korpset har og faa Værksteder, men disse kjem 

der jeg ikke.

18 forffjcllige Vandhjttl drive de forffjellige Værker. 

Deraf kan regnes i bestandig Gang: ved Krudmollerne 3, 

ved Valseværket i, ved Slibcmollen 1, ved Blæsehjulet 

I, ved lille Hamren i; til visse Tider hele Aaret 

i g jen nem: ved Meelrrwllen I, ved Sslvværket 1, ved 

Stampehjulet I; til visse Tider af Aaret: 1 Blæ- 

sehjul, 2 Hammerhjnl, 2 ved Drcierværket, I ved Boer- 

værket, i ved Kl'Udmolierne.

Krudmollerne arbeide Dag og Nat; men kun med 

det halve Vand om Natten. Af de 7 bestandig gaaendc 

Hjul have de 6 tilsammen knap saameget Vand, som Val- 

seværket alene, eller 282 Kub. Tommer.

J 3 2lar af 30 har der været ved Værket Floden 

maal og 2 ä 3 Tommer over; ellers er den almindelige 

Vand Hside om Foraarer 12 Tomrner under. I Aar, 1820, 

var Manglen d. I Zanuar 46 Tommer
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Med Undtagelse af Kanonstoberict og Krudværkerne ere 

de svrige Værker og Anlæg bortforpagtcde, og drives for 

Forpagternes egen Regning. Alt det Arbeide, som Væn 

kcts Administration behøver, bestilles hos dem, iovrigt aiv 

beide de for andre, hvorved de ikke falde Værket til Byrde, 

naar dette ikke kan give dem noget at fortjene. Denne 

Indretning maa udentvivl være langt fordeelagtigere for 

Hs. Majestæts Kasse, cnd dengang alt dreves for Vær- 

kets Regning. En herlig Indretning er det og, at 2(i>< 

ministrationcn tragter efter, at gjsre, saavidt mueligt, de 

forftjellige Fabrikations Grene til Huusindustrk, saaledes, 

som finder Sted paa flere Steder i Tydstland, f. Er. i det 

Bergske. Allerede ere 8 Hirusmænd, Udlætte ved Vær

ket i forffjelligt Arbeide, boesatte omkring i Egnen, og 

drive der deres Haandtering, deels'for Værket, decks for 

Andre. Dette er unægteligen den bedste Slags Fabrikation, 

og Værket forvisses derved cn stadig og sikker Tilværelse, uaft 

hængig af Tid og Omstændigheder, og af fremmede Arbeide/ 

res Luner. Istedetfor at de Værker, hvis Arbeidere ikke 

cre bundne vcd noget Baand til Stedet, funnc ved i nd tref

fende Tilfælde, i er l-ic-blik, lades sdc og hurtigen forsvinde, 

vil ved den nu paa Frederiksværk begyndte Fabrikations og 

Colonisations Maade forstjellige Industrigrene rodfæstes til 

Stedet, Kunsten vil forplante sig fra Fader til Son, og 

meer og mcer udbrede sig, og, istedetfor at hvis Helle

bæk, Raadvad Dams Fabrik og Frederiksværk, som oft 

sentligt Etablissement betragtet, kom til at ophæves. Spo

rene deraf tillige forsvandt, stal dog mange af de forffjek 

lige Haandteringer vedblive i Frederiksværks Omegn.

Paa faac Qvadratmiles Omfang have vi nu sect, at 

der i den nordøstlige Deel af Sjælland gives betydelige Fa-'
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Udbytte, jkjsndt vi ffulle fee, at den sydlige Deel fremvi

ser adskillige interessante Punkter.

Det Frederiksværk nærmeste Industrianlæg er et G ar/ 

vcri paa Godset Ry eg q ard, under Stamhuset Rosen- 

krantz. 2 Svende ere der i Arbeide, og dets Læders God

hed roses. — En lille halv Miil fra Sorsc, i Landsbyen 

Do rod, er ogsaa et Garveri, der dog blot drives 

med I Svend. Dette Garveri lider ved at være i Noer- 

heden af Kjobstæder, hvis Kjobmænd sende omkring i Lcnu 

det, for at opkjobe Huder.

Paa Grevskabet Holst ein borg har Grev Holstein 

ct Uldent og Linnedvæveri. Dette drives med 4 

Væve, fer med flere, og selv disse 4 drives ikke altid, 

da Vævningen aftog i Fabriken i samme Grad, som den 

tiltog i Bondens Huus. Klædcfabriken er forsynet med et 

Sæt Mastiner, og 2 å 3 Væve vare i Gang; for det 

Meste fabrikeres hcr for Egnen og af Egnens Uld. Bcsty/ 

reren af Linnedmanufakturet, Kshlcr, (i 1819) forfærd ir 

ger Ritter af Rsr, og med en hollandff Maskine. Disse 

Nitter berommes for at væve meget gode. Paa Antvorskow, 

ved Slagelse, anlagdes af en af Stedets forrige Ejere og 

ved til Landet indkaldre Arbejdere en Kakkelovns Fa- 

brik af brændt Leer. Den gik ind, og de fremmede 

Arbeidere skulde igjen have vævet udvandrede, saafrcmt 

Grev Holstein ikke havde etableret dem paa Grevskaber. 

Der leveres nu herfra Ovne, som ere meget smukt for

mede.

I nogle Miles Afstand fra Holste in borg er det 

kjongske Linnedmanufaktur. Det var afdsde Etats- 

raad Rybcrz, som grundlagte paa dette Sted, i 1778,
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Manufakturer, der siden den Tid har været Uafbrudt forU 

fat. Her drives 20, for det Meste, Damaffvæve, som 

oparbeide 10,000 Strenge Garn aarligen. I Byen Kjong 

haves Spindessole, hvori Vendernes Bsrn oplæres i det 

sabrikmæssige Spind; desUden er der andre Spinde Sko/ 

ler paa Godset Oebjerregaard, hvorunder Kjsng 

horer. Disse Skoler, med hvad dertil spandtes i Omeg.' 

uen, forsynede Manufakturer for med Spindst, men nu er 

det ikke mere Tilfældet, da Skolerne ikke besoges saa stærkt, 

som i ældre Tider; thi nu er det blot Byens Bsrn, især 

souusmændenes, som ssge Skolen, for var det tillige 

Gaardmandens, men dengang var han Fæstebonde, og 

jaaledes meer Under Herremandens Lydighed; nn han er ble

vet Selvejer, beholder han sine Bsrn hjemme. Garn soer 

strives nu fra det wesrphalffe, og dette, uagtet Trans

port, Told, m. m. staaer Manufakturer ikke saa hsit, 

som det Garn, det lader spinde af hjemavlet Hsr. Med 

Manufakturer er nemlig forenet Hsrav ling. 18 til 20 

Td. Frs saaes aarligen, og cn skotsk Hsrmslle haves 

til Herrens Bearbejdning, og en Oliemslle til at for; 

ædle det ikke afsættelige Frs.

Ved Kjsngs Manufaktur har fra dets Begyndelse 

indtil I May 1819 været ansatte 130 Personer, hvoraf 

55 ere blevne udlærte og 42 etablerede. 13 Svende og 10 ,

Drenge vare ved ovennævnte Tid i Arbeide i Væveriet. De 

svrige benævnte Personer have enten vævet tilrejsende 

Svende, eller Lærlinger, som ere dsde, eller have forladt 

Fabriken, forinden de have udsraact deres Lære. I fortie,' 

nævnte Tidspunkt er forarbeidet vcd Fabriken af Damast, 

Drejcl og Lærreder, fra I til 6 Alens Brede, omtrent 

468,188 Alen, af Bardie 191,870 Specier.
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Hs r avlingen har fra Fabrikens Begyndelse været 

dreven der i det Stsrre og Mindre, men indtil 1805 

har kun een været oplært ved samme, da den blev alene 

dreven ved leiede Folk. Fra 1805 til nu, har der deri, 

mod været ansat 14 Lærlinger, hvoraf 4 have udlært, 2 

endnu ere i Lære, og 8 kun i kortere Tid have opholdt 

sig der. Da Horavlingen i li Aar har været bortforpagt 

tet til Folk, som ikke holdt noget ordentligt Regnskab derr 

over, er det ikke mveligt med Nsiagtighed at anføre, hvad 

den har indbragt, med Sikkerhed kan kun siges, at alle 

Aar sammenlagte er saaet 460 Td. Hsrfrs, hvorefter er æv; 

let omtrent 460 Skpd. Hor, 90 Skyd. Svingelblaar gode 

Handelsvarer og 1610 Td. Hsrfrs. Naar Sædefrset fra« 

regnes, bliver igscn 1150 Td. Hsrfrs, som deels er solgt 

til Sædefro, deels flaget til Olie. Negnes Tsnden til 8 

Specier bliver det 9200 Specier

460 Skpd. Hsr ä 40 Sp 18,400 

90 Skpd. Svingelblaar å 10 Sp. . . . 900

i Alt 28,500 Specier.

En Virkning af disse Anlæg er det, at af Kjong 

Sogn, som har en Folkemængde af omtrent 1300 Men, 

neffer paa henved 500 Td. Hartkorn, har Kjsng Bye 

alene 624 Menneffer, paa omtrent 160 Td. Hartkorn, 

hvoraf dog de 60 Td. ere fri Hovedgaardstaxt, paa hvil

ke der er forholdsmæssige« langt færre Beboere, end paa de 

svrigc 100 Td.

Til Linnedmannfakturet horer cndnU det ved Hu ul er 

mose, ved Wordingborg, liggende Vlegeri, som 

er indrettet saaledes, fotn jeg har seer dem i Skotland og

D
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Irland, men efter cn mendre Maalestok; det bestyres af 

«en Skotlændcr.

Den samme Vandkraft, som driver Blegeriets Appre- 

turmolle, driver og en Oliemølle, et Valkeværk, en 

Papiirfabrik og en Me elme!le, alle tilhørende Ccu 

pitain og Ridder, Lind. J O liemsl len ere 4 Huller og 

2 Valser, hvilke sidste kun bruges, naar der er Vand 

nok. 1300 Td. kan flaaes her aarlig. J Valkeyærket 

ere 3 Huller. Siden Klædefabrikationen aftog saameget i 

Danmark, benyttes dct nu blot til Vadmel Stampning. 

Papiir fabriken har I Hollænder, og 3 Geschir Hnl^ 

lev, hvori 3 Par Hamre arbeide. Denne sidste Indretning 

er aldeles uy her i Landet. Ikknn om Vinteren, naar 

dsr er Vand nok, arbeides med det. Geschirrt arbeider 

langsommere end Hollænderen, men bedre, fornemmeligen 

til fiiiit Papiir. Tryk/, Concept- og Makulaturpapiir for.' 

færdiges her blot, da det sagdes, at det ikke kunde svare 

Regning ar forfærdige af de finere Papiirsorter, formedelst 

Arbeidernes Ukyndighed. Alle disse Værker ere anlagte w 

der Krigen.

2 Sjælland findes, efter mit Vidende, ikke flere Fa

brikanlæg paa Landet. Paa Ms en, Bornholm og 

Falster er intet; i Lolland derimod er tæt ved Ny sted, 

paa Grevskabet Christiansholms Grund, cn S t i v e \t 

se fa brik.

Omkring Svendborg har etableret sig 5 Bomulds,' 

fabrikanter, som have for Krigen havt mange Væve i 

(8ang og sysselsat mange Mennesker med Spind; men denne 

Fabrikatron er nu aftaget, næsten øphsrt. 2 af dem drive 

tre Væve, 2 tvende; den femte, blot een. Aarsagen til 

den formmdffede Fabrikation er ikke saameget Mangel paa
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Afsætning, der næsten udelukkende er til Kjsbcnhavn, som 

Mangel paa at erholde Garn spundet. Siden Jord Udstyk

ningen er begyndt, ville Omegnens Beboere ikke mere spinde 

for Fabrikerne; Fattigvæsenet stal heller ikke lidet have bi; 

draget dertil. Det er ikke ualmindeligt blandt Almueklas- 

sen, at de, naar de kunne erholde Livets Ophold, uden at 

arbeide, foretrække hiint for dette.

Her boer ogsaa en Strømpevævet, som har 3 Stole, 

hvorved 3 af hans Ssnncr sidde og arbeide. 2 af Sto- 

lene ere tildecls forfærdigede af ham; selv driver han en 

Linned- eller Bomuldsvæv.—Alle ovenanfsrtc kalde sig 

brikanter, fordi de indkjobe Materialet til deres Fabriks 

tioit, og oparbeide bct for egen Regning.

Noget over ccit' Miil fra Svendborg har Proprretair 

Berg, til S k j o l d em o s e, ladet opfore paa denne Eiendom 

en af de bedst indrettede Oliemøller i Danmark; den er 

en kro Efterligning af C h r i st i a n se n s stjsnne Oliemølle ved 

Flensborg, og er ogsaa bygt af samme Bygmester. Mol- 

len er bygget under sidste Krig, og har meget bidraget til 

Horavlens Udbredelse i Fyen, ved den Lethed, Landmanden 

nu erholdt til at afhænde sit Hsrfrs til gangbar Priis. I 

1819 havde Hr. Berg kjobt 7 lil 800 Td. Hsrfrs, avle

de i Fyen.

Paa Baroniet Brahetrolleborg lader Besidderen 

for egen Regning drive et Garveri, med I Mester og 

3 Svende. Omtrent 60,000 Pund forskelligt Læder tilbe

redes her; en Fjerdingvej derfra er en Ham mer mol le, 

hvor I Mester og 2 Svende forfærdige Leer, Hakkelseknive 

m. m. Tvende Industrianlæg har Grev Schafalihky 

de Mucka del oprettet paa sit Grevskab, et Væveri paa 

Bro byga a rd, med I Mester, 6 Svende og 2 Drenge og

D 2
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cn Pav iirfabrik, Erikshaab, med 3 Svende oz 

2 Drenge. Ikkun een Botte var i Brug. Fabrikationen 

var i 1819, 2358 Niis Papiir.

FabrikindUstri paa Landet forefandt jeg nu rkke forend 

paa hiin Side Veile, i Greis Molle, hvor Fabrikor 

Koch driver cn Klædefabrik. Her er 7 Væve, hvoraf 

5 til 6 i stadig Gang, og fornødent Maskineri, som sættes, 

tilligemed et Valkeværk, i Gang ved Vandkraft. 81 Per- 

soner sysselsættes i denne Fabrik, hvis Produktion havde 

været, i 1819/ 187Stkr.Klæde, indeholdende II,220Alen.

Noget over een Miil fra Greis, l samme sijsnne 

Dalfsre, hvori Veile ligger, er Haraldskjærs Kob

ber hammer samt Hseleefabrik. Ved Hjælp af 4 

Svende, I Dreng og 4 Dagleiere, var her tilvirket i 

1819/ 58 Skyd. Kobberplader og 130 Dusin Hscleer og 

Skjæreknive. Dette Værk er vigtigt, som eneste i sit 

Slags 1 Iydland, og fordi det siges at levere gode Varer. 

EndnU noget mere vestlig, hvor Overgangen saa ffarpt be

regnes mellem en skjon og en srkemnæssig NatUr, ligger 

Engels holms Papiirmslle. Værket blev nyt indretr 

tet under Krigen, og, efter mit Skjonnende, meget godt. 

Herfra er leveret cn stor Mængde og godt Papiir, men, 

da den nu værende Ejer (1819) er under Concours, svarer 

Driften til hans Forfatning.

lå Miil fra Horsens , i Drerre Herred, er en OUc; 

wolle, tilhørende Prokurator Schmidt paa Sv an holm.

Vedblivende at ssge efter Fabrikanlæg paa Landet i 

Iydland, sættes Ssgeren herfra med eet op et Par Miil 

sst for Aalborg, til Gud um lu nd, hvor dampende 

Kalk ovne cre de eneste Levninger af alle de Industri

anlæg, som fordum have været der. De endnll i i8I9
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tilbageværende Levninger af cn Fajancefabrik ere senere op- 

brændte; dog fremstaaer den maaffe igjcn i cn sordcelagtie 

gere Skikkelse. Ved Kalkværket ere 8 Ovne, hvoraf dog 

blot 4 vare i Gang, af Mangel paa Afsætning. Munr," 

sicen og Teglsrecn brændes tillige her, alt ved Torv. For for, 

sie Gang i Danmark saae jeg her en Molle, til at male 

Leret, drevet ved Vand.

Flere Fabrikanlæg veed jeg ikke at være til i Iydland; 

destomere Industri et udbredt paa Landet.

HuuZfliden sysselsætter sig i Danmark med Vævr 

ning af Linned, Ulden og Hvcrgarn, med at binde uldne 

Strømper, med at sti ære Træsko og andre Slags Trævare, 

nrcd at brænde Muursteen og Potter, og tildeels, paa nogle 

Steder, med at brænde Brændevin:. De ovrige Gjenstande 

ere for ubetydelige, til, for Tiden, at tiltrække sig uogen Op

mærksomhed i en almindelig Beskrivelse.

Af Huusfliden hæver kun Vævningen og Strømper 

bindingen sig til uogen betydelig Holde; thi det ovrige tjer 

ner blot til at forsyne det øjeblikkelige og indenrigske Be/ 

hov, med mindre det ffulde være Pottemageriet, som dog 

mere maa betragtes som cn Fabrikation, end som enHnnsindlu 

siri, thi denne sysselsætter sine Udsvere blot i deres fra nn,' 

det Arbeide ledige Timer. Pottemageriet derimod er fol

dens fleste tldsverc en Hovcdnæringsvei.

Vævning finder paa Landet i Danmark overalt 

Sted, men oftest er det blot til dens Udøveres eller dens 

nærmeste Omegns Behov; saaledcs er det i Sjælland, hvor 

det ikkun et* i faae Distrikter, at Vævningen er almindelig, 

f. Er. i Ods Herred; fædvanligst er dct, at Vcrvernc cre fro;
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satte i Byerne og opvæve det Garn, Bondekonen har spun* 

det af sclvavlet Hor. I Sors Amt er saaledes 693 Væ? 

vere, som arbcide for Betaling. Flere af disse Vævere cvc 

oplærte ved Linnedmanufakturet i Kjong, hvorfor de og 

kunne væve Damaff. Paa Gisselfeldt har Grev Ban

nen skjold etableret en paa Kjsng oplært meget dnelig 

Damaffvævcr. — Afgiver al denne Vævning intet Bidrag til 

Handelsomsætningen, gjsr den derimod fremmed Forsyning 

overflødig.

Flittige og vindffibclige crc Beboerne af den til SjæP 

lands Stift horende j-e, Samsse. Her findes i hver 

Gaard og i meer end det halve Antal Hnse Væve, som 

tillige bruges. Uagtet herved produceres cn betydelig Mæng

de Himsflids Produkter, sælges dog kun ubetydeligt deraf, 

da disse beboere decks sætte en 8§re i at have Kisterne ful

de af hjemmegjorte Toier, deels betale de deres Tjenestetyen

de endeel af Lsnnen med Lærred og Vadmel. Produktet er 

ikke Udmærket; det er dog blevet bedre siden den Tid, da der 

under sidste Krig laae Zndqvartering paa Øen; thi imellem 

denne vare mange jydffe Soldater, fom forstøde at væve 

bedre end Samsingerne, og lærte disse deres Kunst. For- 

mcdclst den Vindffibelighed, forbundet med Lærvillighed, som 

herffer mellem Samsses Beboere, fortjente det vel, at de 

sattes istand til at lære at væve bedre, og ligeledes til at 

avle bedre Hsr og Hamp. 2, 4 til 6 Sh'epper Hsr og 

Hamp saaes til hver Guard, men Dyrkningsmaaden er snare 

ufuldkommen. Naar en fabrikmæssig oplært Væver, og en 

paa et af Hsravlings Jnstitutcrne Udlært Horavler etable

redes paa Samsse, ffnlle snart dens Vindssibclighed CVi 

holde et bedre Udseende, og vare mere lonncnde for dens 

Udovere. 4
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Ikke mindre vindskibelige end Samsingerne ere Borm 

holm erne; næsten overalt, saavel i Gaardcne som i Husene 

paa Landet, og ikke sjælden i Kjobstæderne, ere Væve i 

Gang, hvorved Landets Indbyggere ikke allene forsyne sig 

med Alt, hvad de behove til deres Beklædning, men og 

meget udfores til Kjsbcnhavn og andre danffe Provindser. 

Huusflids Produktet har paa Bornholm maaffec opnaaet en 

storre Fuldkommenhed, end paa de fleste Steder, i det øv; 

rige Danmark. Heelt snildt vides her at farve Garn med 

forffjellige Farver, og deraf at frembringe smukke Tsier. 

Under sidste Krig, da meget Tvist indbragdcs, som Priist 

gods, til Bornholm, blev og vævet meget Bomnldstsi; dette 

er nu ophsrt.

Det Sted i Danmark hvor Vævningen paa Lander 

incest har udbredt sig og drives bedst, cr den Deel af det 

nordlige Fyen, som kaldes Sletten, eller Stræk, 

ningen fra Odense til Bogense paa den ene Side, og 

Odense Fjord paa den anden Side, eller Skam og Lun.' 

de Herreder; det er dog ikke i den Grad, som det fitrdes 

fremstillet af forffjellige statistisse Skribenter.

Ved at underssge Væveriet paa Sletten findes, at i 

de sydligste Sogne, i Lumby og Lunde, cre næsten 

ingen Væve hos Gaardmændcne, og de faac, der ere, dri

ves af en Pige, som fæstes ene for at væve; men derimod 

ere i Byerne Hnusmænd, hvis eneste Forretning det er at 

væve, undtagen en kort Tid om Hosten, da de hjælpe 

Gaardmændcne. I de øvrige Sogne findes næsten i hver 

Gaard en Væv, hvorimod der ingen egentlige Vævere cre, 

undtagen i nogle nf de Sogne, som etc de tvende forst 

nævnte nærmest. Uagtet denne tilsyneladende mindre In/ 

dusin i Lunde og Lumby Sogne, er den dog baade
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større og bedre, end i dc fleste andre Sogne. Aarsagen 

til Forffjcllen i Driftsmaadcn er, at i hine Sogne crc næsten 

alle Venderne Selveiere, hvorimod de i de andre cvc Fæ

stere; hine ere velhavende, disse, som Fæstere i Alminde^ 

lighed pleie at være, hine finde Underhold nok ved at være 

Agerbrugere, disse forene begge Dele og have det desuagL 

tet undertiden daarligt nok. Saaledes findes her det samme 

Resultat, som haves paa flere Steder i fremmede Lande; 

hvor cn god Jordbund forenet med Bondens Frihed, eller, 

hvor, i det Mindste, det Sidste er Tilfældet, der er Bon

den Agerbruger, og anvender sin Tid og Flid paa sin Iord5 

Dyrkning, men sysselsætter sig ikke mcd industricuse Arbeü 

der i sine Fritimer, hvorimod han kjober Alt, hvad han 

deraf forbruger, hos Professionister eller Fabrikanter, og 

ved det deckte Arbcidc, drives det bedre; hvor derimod 

Baand hvile paa Bonden, eller hvor Befolkningen er saa 

stor, at Jorden ikke kan yde nok til dens Dyrkers Under

hold, der gaacr han over til at blive Fabrikant tillige.

Z Selvejer Byerne paa Sletten spindes det selvavlede 

Hor i Bondens Guard, og Vinteraftens Arbeid er det 

for Manden at haspe Garnet, medens hans Karle og 

Drenge henbsse Tiden. Garnet opvæves dcrpaa af Væverne 

i Byerne. 2 til 4 Væve findes hos cn saadan Huusmands- 

væver, fornemmelig i A strap Sogn, hvis Vævere cvc 

bekjendte over hele Fyen.

J Fæstebonde Byerne er det, at Væve findes i hver 

Gaard, i Særdeleshed i det saakaldte Tyrki, eller paa 

Grevskabet, E in sid elsbor g. I de Byer, som ligge '

Einsidelsb org nærmest, væves meest Uld, der kjsbes 

af Felbercderne. Ulden kartes i samme Tilstand, den 

bes og dervaa spindes den. Nn koges Garnet i cn tynd
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Oplosning af malet Klinte, som stray borttager Kalken. 

5 til 6, undertiden endnu flere Stykker Dynevaar, å 12 

Alen pr. Stk. bringer en Bondekone herfra til Marked.

k Den Hor, som opspindes og forvæves er meest af egen

Avl, og 3 til 4 Skpr. pleier en Bonde at saae, og ikke 

een Tønde, som nogle Forfattere sige; thi at en eller anden 

udenfor Bondestanden saacr noget niere, ffjondt det er sjck 

dent, gjor ingen Undtagelse i den almindelige Regel. Nogle 

Væver Huusmænd kjobe og imellem i Kjsbstaden noget Hor, 

som de siden spinde og opvæve til Salg. Med Hensyn til 

Mængden, der væves paa Sletten, er dette vanskeligt at 

bestemme, da tilfældige Omstændigheder heri gjsrc Foran- 

dring; men sikkert er det, at det belsber sig til langt mcer, 

end Egnens Forbrug behøver, hvorfor Overffudet bringes 

til Salg, fornemmeligen til Odense Markeder, især til 

St. Knuds, og til at forsyne dette Marked bidrager 

saavel Selvejer, som Fæstebonde og Huusmand, thi, uag

tet Selvejeren ikke selv mere væver, lader han dog af andre 

væve for sig til Salg. Paa St. Knuds Marked forsyn 

ner ikke alene Fycnbocrne sig med Lærreder og hjemmegjorte 

Tsicr, men fra Lolland og Falster komme Handels/ 

mænd, der kjobe disse Slags Varer, for si den at udsælge dem 

paa ^>erne. Med Hensyn til Produktets Godhed, er det saa 

godt, som en Uordnet, uledet Industrigreens Produkt karr

være.

I den sydlige Deel af Fyen, mcn fornemmelig 

gen -i Lolland, paq Falster og Langeland hersker 

ikke megen Hunsflid. Unbcv sidste Krig udbredte Vævniru 

gen sig meget, men med hiins Ophor, ophortc og denne; 

imidlertid klæder Almuen sig med egne Produkter, undta

gen til SsirdaeMædning, der almindeligen kjsbcs i Sjøfc
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staden. Agerbruget, fornemmeligen i Lolland, er og saa 

ansrrængende, at det ikke fortjener at kaldes Ladhed, om 

Landalmuen, efter at have arbeidet hele' Dagen i Marken, 

ftger Hvile om Aftenen. Z- Lolland arbeider QvindfoU 

ker ligesaa godt i Marken, som Mandfolkene, derimod 

forstaae de ncppe at spe, binde eller væve. Paa Falster 
havde Administrationen for det Clasenffe Fidcicomis sogt 

at opmuntre til Spinding og Vævning, ved at uddele Her 
til Spind, hvilket siden igjen blev opvævet; Produktet 

solgtes i Kjobenhavn; men, da dermed var forbundet for 
stort Tab, ophorte det.

I yd land er den af de Danske Provindser, hvor 

Huusfliden er almlndeligst; men den er ikke overalt lige ud- 

bredt, da enkelte Egne heri udmærke sig fremfor andre. I 
Herrederne om Aarhuus og Randers, i Salling, 

Thy e og Ven syssel, væves nok meest; i nogle Egne fim 

ras en Væv i hver (Äaard og Huns, t andre Egne er det 
ikke Tilfældet; nogle Steder er det blot Huusmænd, som 

væve, og disse drive da Vævenet, som Hovednæringsvej, 

saa led es i nogle Sogne af Oster Liisbcrg og Galten 
Herreder, mellem Aarhuus og Randers. I Galten 

Herred s. Ex. drives af lio Væve blot 19 i Gaardenc, 

de andre af Huirsmænd. I Ven syssel kan det antages, 

at der findes Væve over i det halve Antal af Gaarde og 
Huse, men meget faac af Vævene drives Uafladelig, eller som 

Næringsvei. Naar Markarbejder cr forbi, sætte Fruens 

timmerne sig ril nt spinde, hvilket varer til hcnimod-Kyndel- 

misse, da det til den Tid spundne opvæves. Produktet, 

disse Væve levere, er saavcl i O.uantitet, som Qualitet 

meget forstjelligt, nogle Steder et bct blot til eget Forbrug, 

der væves, andre Steder er det til (Salg, dog cr det ncppe
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nogetsteds faa betydeligt, som paa Sletten , Fycn; thi vel 

udforte fordum Aarhuus, Randers, men især A a V 

borg, en betydelig Mængde Lærred med andre hjemmegjorte 

Teier; men det Opland, som leverede det, er og mange 

Gange storre. Aalborg havde saaledes Ve nsy s fes', 

Salling, Thye og Mors. Med Slettens Vævning 

har dog for kundet maale sig den, som drives omkring Ribe, 

men denne er nu senere indskrænket.

Hvad Maaden angaaer. Væveriet drives paa, er den 

saare forffjcllig. I ben oftlige Deel af Iydland, er det as 

hjemavlet Hor , Lærredet væves, i den nordlige Deel, foiv 

nemmeligen norden for Liimfjorden, cv det af ssicrssiff Hsr, 

indforffreven af Aalborgs Handlende, da Jordbunden decks 

ikke er der saa stikket til Hsravl, decks forstaacs dens Dyrke 

ning dcr mindre, end andet Steds. Under sidste Krig hav- 

de Horavlen vel tiltaget meget, men nu cv der Sogne, 

hvor Hor ikke sees paa Marken. Foruden de naturlige 

Ugunstige Omstændigheder mod Horavlen i den nordlige og 

vestlige Deel af Iydland kommer og det, nt ved Strandin

ger erholdes ofte Hsr, som sælges til en Priis, ben langt

fra ikke kan dyrkes for. Omkring Ribe er det saavcl rus/ 

siff, som scloavlet Hor, der klæder Beboerne og nærer Han/ 

delen. — Den Deel den jydffe Kjebmand tager i denne Jnr 

dustrigreen cv heller ikke eens; paa den sstlige Kyst kjober 

han alene det færdigvævcde og, for det meste, blegede Lært 

reb; i Aalborg krediterer han Bonden raa Hsr og modtager 

igjcn Lærred til Afbetaling; i Ribe derimod lader Kjsbmam 

den Herren hegle, uddeler den derpaa til Bonden, især paa 

Fans, modtager den spunden tilbage, lader den mi blege 

og farve, hvorpaa han selv gjar Renningen, og giver den
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saaledes igjen tik Bonden, der ikke har andet at gjsre der

med, end at sætte den i Væven, og give Jflctten det An

tal Traade, som Ksobmandcn bestemmer, den stal have.

Har Væveriet i de forfkjellige Dele af Landet saa liden 

Lighed med hinanden, er det ikke at undres over, at dets 

Produkter ikke heller have det. Naar undtages det Lærred, 

som Ribe Kjobmænd ordinerer, cr alt det svrige hinanden 

saa uligt, som mueligt. Enhver Væver giver et Stykke 

Tsi den Længde, Brede, og svrige Bcffaffenhcd, som 

han vil, end ikke i de Egne- hvor dette Husflids Produkt 

cr cn Gjenstand for Handelen, har Kjsbmanden Sands for 

at lede denne Industri pan en for ham selv, som for Bort' 

den, fordeelagtig Vei, selv ikke t Aalborg, hvor han af 

alle bedst kunde det, formedelst Bcstaffenheden af den Deel 

han tager deri. De Danske Lærreder etc altsaa, paa de fra 

Ribe nndtagne, ikke det, som i Handels Sproget forskaacs 

ved Handelsvarer, og saaledes, som det maa væve, der 

stal sinde Afsætning paa det europæisse Marked, eller con/ 

curere med det, som fra dette udsendes. Norge var det 

Sted, hvor be hjemmegjorte Lærreder, m. m. afsattes. 

Hcli er nu skeet cn Forandring, og Kjobmanden, der ikke 

kan sende Lærrederne andre Steder hen, foler nu, uden 

maasscc ret at vide hvorfor, Følgerne af hans Ligegyldige 

hed. Vel har endeel af Slettens Lærreder og hjemmegjorte 

Tsier været sendte op til Norge; men dog cv Fyen og 

Øcvnc mest forsynet dermed, hvorfor der endnu existerer et 

vet godt Lærreds Marked i Odense, men i Zydland, især 

1 bcrt nordlige Deel, som havde mest Handel paa Norge, 

seer det nu kun sørgeligt ud med Lærredshandelen, og Skatt 

rer og Afgifter erc der nu saameget mere trykkende, som 

det var denne, der for det Meste betalte dem. Deels har
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Norge nu ingen Penge ar kjobe for, decks ere de danske 

Produkter der besværede, i Forhold med nogle andre 

tioners, med saa hoi Told, at intet kan sælges der, (m; 

meget mindre, som de tydske Lærreder have faaet Indpas 

og ved deres billigere Priis og mindre Told undersælge de 

danske Lærreder. Disse vilde imidlertid, naar der toges Hem 

syn til deres bedre Qua lit et, endnu kunde holde Priis 

med de tydste, stjondt der for disse betales mindre end for 

hine, men Kjoberne vælge i Almindelighed det, som koster 

mindst. — Aalborgs Kjsbmænd indforffreve fsr flere Hunr 

vrede Skyd. Hsr fra ^sterfsen, som brugtes til at holde 

Tene og Vævspole i Gang i Ven syssel, Thye, SaU 

ling og paa Mors; nu indforffrivcs intet, i det Mind

ste, ikke til dette Brug, da ingen Lærreds Afsætning fyu 

ves, og Bondens Forfatning desuden er saaledes, at Kjsb- 

manden ikke tsr kreditere ham noget. Aalborg, Naur 

ders og AarhUUs have tabt Lærreds Afsætningen, og 

med denne bleve Vævene ledige.

Dette er og Tilfældet med Ribe Lærreder, de eneste, 

som kunne kaldes Handelsvarer; men til deres standsede Aft 

sætning er en anden Grund. Den stsrsre Afsætning fandt 

Ribe Lærreder i Kjebenhavn, men da kun rede Selv er i 

Omlob i Nibe og i dens Opland, saa have de Hemd- 

lcnde lidt saameget ved de Danske Penges Ustadighcd, saa 

de nn næsten intet tsr sende hid, hvortil og kommer, at 

de tydsse Lærreders tilsyneladende lettere Priis, have i disse 

pengetrange Tider bevæget mange til at kjsbe af disse. 

Det var ordinaire Lærreder, somfsrforfærdigedes ved Ribe. 

En af de Handlende har nu begyndt ikkun at lade fine Lærr 

reder væve, og disse finde Afsætning, hvilket viser, at Fa- 

brikationen lmrde forandres, multgen viser det og, at der
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begyndes med at indsee, at finere Varer, endffjsndt i no/ 

get hsiere Priis end grovere, dog ere i Grunden langt let

tere. '

Gode Ble gerier tjene meget til at forsge Lærleder^ 

nes Værdi; de, som ere omkring i Provindserne, ffulle 

ikke rose sig deraf. Almindeligviis byges nye Lærreder, cft 

ter forud at være indblsdcde 24 Timer i koldt Vand, 3 

Gange, efterat dc mellem hver Gang have lagt 14 Dage 

paa Blegen. At vande de saaledes henliggcnde Lærreder, 

overlades for det Meste, til Naturen. Bsgeaffe er den 

eneste Kali, som brlrges. 5 til 6 Uger varer en saadan 

Blegning. At Loerredcrne ved denne Behandling ikke opnaae 

den Hvidhed, som schlesiffe, hollandffe og irlandske have, kan 

man ikke forundre sig over. Fremmede Lærreder apprcteres, 

og blive derved mere tillokkende for Kjoberne; dette er her 

ukjendt, endog t Nibe.

Vegrændset af Vævning mod Norden, af dette, i 

Forening med Træskomagen, mod Ø|lcii, og med Potte/ 

mageri mod Sonden, samt af ved intet sig udmærkende og 

af Vesterhavet beskyttede Herreder, mod Vesten, ligge Lyse 

gaard og -Hammerum Herreder, med den deri værende 

S trsmp eb ind ing. Her hersker denne Industri næsten 

udelukkende, og hvor man kommer, ftes enhver. Gammel 

og Ung, Mand eller Omvinde, at binde paa en Ulden 

Strsmpe. Ulden hertil er af disse Hede Herreders alminde

lige Faar. Færdige sælges Strømperne til Strsmpchand, 

lerne omkring 1 Herrederne, som sortere dem, og sende 

dem saaledes enten ril Kjsbmændene i de danffe Stæder, cU 

løv til holfteenffe Kræmmere, som hente dem, eller til 

Hamborg. Skjsndt denne Induftrlgrcen nn ikke drives 

saa stærkt, som under Krigen, er den dog, hvad Quan-
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titeten angaaer, den samme, som for Krigen, men Qua- 

litetcn er ikke mere saa god; thi under Krigen, da der ikke 

kunde leveres saameget, som bestiltes, særdeles til Forsy

ning for de franste Armeer, brod man sig ikke om Varenes 

Beskaffenhed, og Strsmpebinderne kom derved i en saadan 

Vane med at binde flet, at de nn ikke kunne finde sig i at 

gM'e det bedre, cndffjsndt det virkelige« er blevet bedre, 

end for nogle Aar siden; thi de flette Varer finde nu in

gen Afsætning. Forskjel maa imidlertid gjsres mellem de 

forffjellige Egne, hvor Strømperne bindes; i de nordlige 

Egne, især i Wium og Lysgaard Sogne, have de 

altid bundet bedst, og binde saa endnu; men i Hamm e- 

rum Herred er det kun middelmaadigk, dog kanne de 

gjsre det bedre, hvilket dc vise, naar Arbeide, som stal 

være godt, bestilles.

I de bedre Strompcbinder Egne fortjenes almindeligen 

100 pr. Ct. derved, det vil sige, naar et Pund Uld ko

ster 3 Mk., bindes deraf Strompcr til I Rbd; »Ham

merum Herred fortjenes derimod ikke meer end det Halve 

og neppc det. Produktets Mængde kan jeg ikke bestemme, 

men naar Herredernes Skatters Størrelse vides, vides om,' 

trcnt og, hvad der vindes ved denne Industrigreen; thi det 

antages, at Skatterne betales med Fortjenesten.

De svrige Grene af Land Industrien folbigaaes her, 

da de, ester mm Formening, ikke saalcdes behsvc Negjer 

ringens særdeles Omhu; thi, om de i Silkeborg og Rye 

Skove kunde bringes til at skjære Træffo ligesaa nette, som 

de fra 23eile Amt, eller om Pottemagcrne ved Varde 

eller Randers kunde bringes til at lette sig Arbeidet ved 

suldkomnere Redskaber, var det vel ret brav, men neppe
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cr dette Gjenstande at omtale, hvor saameget og langt vig/ 

tigere fordrer den forste Opmærksomhed.

Hermed maa jeg flntte, hvad jeg har at anføre om 

Industriens Tilstand i de danffe Provindser. Jeg formener 

at have viisi, at Industrien i Kjsbftæderne kunde snffcs fotv 

oget og forbedret, og at i det Mindste ogsaa det sidste kan 

være Tilfældet med den paa Landet. Ieg vil nu gaac over 

til at afhandle, hvorledes jeg formener Industrien bedst kan 

fremmes i Danmark.

Industri kan befordres paa tvende Maader, enten ved 

en Stats Borgeres, fornemmeligen de Handlendes, Bistand, 

eller ved Regjeringcns, og blandt disse tvende Maader cr 

den fsrste saavel den sikkresie, som den bedste. Dorgeruc 

befordre Industrien, nogle ved at udsve den, andre ved at 

ffaffe den Afsætning. Hvorledes det fsrste steer i Danmark, 

have vi sect, der staaer altsaa tilbage at betragte, hvorvidt 

dct Sidste ffecr.

Industriprodukternes Forbrttgerc betjene sig i Alminde/ 

lighed af de Handlende, som tredie Person mellem dem og 

Prodncenterne; en Folge deraf er det, at det cr de Hand.' 

lende, som ved at ffaffe disse Afsætning paa deres Varer, 

give derved den bedste Ophjælp, der behovc'6. Betragtes, 

med Hensyn hertil, Handelsstanden i de danffe Provindser, 

for derved at kunne ledes til at flutte, hvorvidt de bidrage 

til Fabrikflidens Fremme, ved at forsyne sig med dennes 

Produkter, bliver Resultatet ikke meget tilfredsstillende. 

Naar undtagcs i Kjsbcnhavn og saare faae af de andre Kjob- 

stæder, findes i de svrige ingen, der fortjener Navn af 

Kjebmand, og selv i hine er deres Antal saare indskrænket:
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rtf Høkere og Commissionaircr saavel for indenrigffe, især 

kjsbenhavnffe, som for fremmede Handlende er der derimod 

nok. Fra Kjsbenhavn, fra Hertugdsmmene og fra Hanse- 

slæderne modtage de Handlende omkring i Provindserne Or- 

dre paa de af Landets Produkter, som de behove, og alr 

mindeligcn fastsættes den hsiefte Priis, der maa gives for 

det ordinerede. Disse Ordre soge mi Commissionaircne at 

efterleve, og det naturligviis til saamcgen Fordeel for dem 

selv, som mneligt. For ikke at remittere rede Penge for 

de ordinerede Varer, men derimod for at vinde desto mere 

ved dobbelt Omsætning, eller for, i det Mindste', at sende 

saa faae muligt, sende de igjen tilbage alle Slags frem

mede, saavel Kunstflids, som andre Produkter, hvilke 

Commissionaircne soge at afsætte. Den stsrsre Fordeel ved 

faadan Handel bliver for dem, som oprindelige« ordinere og 

remittere Varer, og den der vinder mindst, er den danske 

Prodllcent, der maa sælge til den Hoker, han staaer i 

Forbindelse med, for den ringest muclige Priis, og mot>* 

tager igjen af haul derfor sine Forbrugs Artikler, men be

regnede til cn Priis, hvorved den Handlende har, som 

oftest, hundrede Procent og mere. Heri ligger Aarsagen 

hvorfor de, som boc i Provindserne, og som nogenlunde 

kunde det, lade deres Forbrugs Artikler komme enten fra 

Kjsbenhavn, eller fra Hanse slæderne, uden at tage dem 

hosa deres Kjobstads Handlende. Almindelige« staaer Boru 

den i samme Forhold til sin Kjobstads Handelsmand, som 

denne igjen staaer i til dem i Kjsbenhavn eller Hansesræ- 

derne, det er, i cn Afhængigheds Tilstand, fremkommen 

ved stedse uopgjortc Regninger, hvoraf ingen af de tvende 

første kunne rede sig nd.

E



Paa en hsiere Standpunkt staae vel de Handlende, 

som indkjöbe de Varer, de handle med, fra fsrsre eller aru 

den Haand, og som, for egen Regning, udfore Landets 

Produkter; men de fleste af disses Kundskab bestaaer dog 

blot i den, de have arvet efter Forfadre, eller erhvervet 

ved lang Praxis, om hvad og hvormeget der behoves, for- 

at forsyne deres Opland, og hvilke de Steder ere, hvor 

de nærmest kunne blive af med de mdkjobte Land Produkt 

rer. Ogsaa for mange af disse gjelder det, at de saavcl 

ved Inskjob, som ved Salg, ikke kunne erholde Fordeel nok, 

vg derved ofte recnt miste den.

Paa meget faae Undtagelser nær ssgcs forgiæves i Pror 

vmdserne efter en Kjsbmand i Ordets rigtigste Forstand, 

eller efter den Mand, hvis merkantile Virkekreds kan, saa/ 

fremt det fandtes lonnende, udbrede sig over hele Iordklor 

den, som kjendcr til den, og dens Produkter, td Menr 

neskenc, som bcboe den, og til disses Tarv. Hvilken 

Skat af Klmdffaber findes hos saabanne Mer ud; disse ere 

det, som ved deres Indvirkning paa deres Medborgere op; 

hue Næringsveienc, og til denne Klasse af Handlende er 

det , som nogle andre Stater skylde deres Flor. Man sanu 

menligne nu Fleerhedcn af vore provindsielle Kjsbmænd med 

disse, og det vil da findes, at det ikke er paa dem, at 

Abbed Ray nals Ord kan anvendes: "at et eneste Pen.' 

ncstrsg af dem sætter den nye og gamle Verden i Bevær 

gelse."

Den lave Standpunkt de fleste af de danffe provindst) 

elle Handlende staae paa, erfares ikke alene ved at opholde 

sig paa de Steder, hvor deres Virkekreds strækker sig, men 

og, ved t fremmede Lande, at hore deres Omdømme, svin 

staae i Forbindelse med dem. Jeg bai- der hort sige, at
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det under Verdens Handlens nnværende almindelige Dvale 

vilde see flet ud med dem, naar ikke Danmark var tilbage 

for dem at fortjene noget ved, og dertil var igjen Aarseu 

gen, at de gjorde med de provindsielle Handlende, hvad de 

vilde.

Nedcnstaaende Eremplcr kunne, blandt mange flere, 

tjene til de nuværende provindsielle Handlendes KarakteresE

Det er notorisk, at, naar en PEroskipper ligger ved 

Kysten og tilforhandler sig Korn, erhold er Bonden stedse 

mere for sine Kornvarer hos Kjobstads Kjsbmanden, end 

naar den ?Ersiffe Concurrence er ophsrt.

I Fycn havde en Landmand med megen Omhu ladet 

sit Korn rense. En Kjsbmand afhandlede ham i hans Gaard, 

ikke alene det rene Korn, men og det svangre, som var 

bestemt til Krcaturene. Forinden det blev bortfort, bleve 

begge Dele sammenkastede.

I Aalborg indgik de Handlende for nogle Aar siden 

den Forening, ikke at kjsbc Korn uden efter Vægt. Fore 

eningen blev underskrevet af bcm alle og trykt. Al Handel 

steer desuagtet nu efter Maas. Da nogle af de Handlende 

ikke vilde opfylde deres Forpligtelse, men vedblcve at kjobe 

efter Maal, maatte de andre gjore det Samme, ellers 

havde de mistet Bondens Handel.

Naar Kornhandclen, som dog cv en af dc Handlendes 

vigtigste Handclsgrcne, ikke kan vente af bcm nogen Op.' 

hsælpning, hvorledes stal det da gaa med Fabrikflidcn? Saeu 

ledes, som jeg har viist, at det gaaer med Handffefabrikalionen 

og saalcdes, som det gaacr med DUgmageriet. I nogle 

Byer, paastaaes der, findes ikke en Alen dansk Klæde hos 

de Handlende.

E 2
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Itlict vilde, efter min Formening, saalcdes bidrage 

ril Næringsvejenes, og med disse til Kjsbstædcrnes og Lan

dets Opkomst, som hvis det var mucligt, at bidrage til den 

provindsielle Handelstands Forbedring. At fremmede driftige 

Handlendes Nedsættelse kan bidrage dertil, haves Ercmpel 

paa. Naar unge Handlende have opholdt sig nogle Aar paa 

dersmte fremmede Handelspladser, pleier det og at have 

gavnlige Virkninger paa dem.

Anseer Handelsstanden det ikke tjenligt for den, at un

derstøtte deres industricuse Medborgcres Bestræbelser, cv 

det ikke at formode, at de andre Borgere kunde det, ftjondt 

det ikke altid mangler dem paa Villie dertil. De i Provind- 

ferne fordeelte patriotiske Selskaber have forsøgt det; 

men, fordi de have villet virke Meer, end deres Evner tik 

lode, have deres Bestræbelser næsten ingen Resultater havt, 

og flere af disse Selskaber, frcmfodte af den ved Englands 

Anfald oplneilde Fædrenelandskjærlighcd, ere igjen mcd 

denne faldne i Dvale. Disse Selskabers Indretning var 

vg Aarsag deri; thi, naar man horte om den Virkekreds, 

dc havde valgt sig, og om hvad de vilde virke, maatte 

rnan ledes paa den Formodning, at dc havde ligesaamangc 

Tusinde, som Dalere til deres Disposition. De Selskaber, 

som endnu ejeistere, have og indseet denne Feil, begynde 

<it rette den, og have valgt enkelte Ting til Gjenstand for 

deres Virksomhed.

Foruden det K o n g c l i g c- da nske L a n d h u u s h o l d,' 

Nings/Selskab, og Selskabet til Industriens 

Fremme, saafremt dette endnu er til, og som begge have 

deres Sæde i Kjsbenhavn, men med en Virkekreds Udbredt 

over hele Riget, er i Sjalland af patriotiske Selskaber, 

det for Kjøbenhavns Amr, hvis' Formaak forncmmelh

*
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gelt er at bidrage til Amtets Landvæsens Opkomst, det for 

Holbeks Amt, fom har samme Tendents, og det for 

Grevskabet Holstcinborg, stiftet i 1809 af dette 

Grevskabs nuværende ædle Besidder. Deels for at see, hvad 

dette i denne korte Tid har virket, decks for at lære, hvor-' 

ledes et saadant Selffab bor virke, er en Reise ril H o l- 

stein borg vel Umagen værd. Paa Ms en cv ligeledes 

et patriotisk Selffab. Dets Medlemmer give intet Penge

bidrag; de ville virke med Raad og Daad. Meget er der 

ikke kommet ud deraf. Om det bornholmske Selskab 

for Efterslægten vides nu heller ikke meget. Fyens 

p a t r i o t i sk e Selskab var sin Oplosning nær, da H a n s 

Heihed, Priu ds Christian, blev dets Præsident, og 

befluttede at give det en anden Indretning. Hans Hsü 

hed havde 'yttret det griffe, at see i Fyen Distrikts Sekt 

skaber opsraae, og, som en Folge heraf, cv paa Sletten 

fremstaaet et saadant, som soger ved Naad og ved enkelte 

Understøttelser at opfylde Hans Hsiheds Anffc.

Lolland og Falster har et Selskab til Oplys.' 

ningcns og Industriens Fremme, som endnu er i 

Virksomhed, øg hvis Formaal er, som dets Benævnelse 

viser, fleersidig, og ikke aldeles uden Nytte. Aarhuus 

har havt et patriotiff Selffab. En af dets Stiftere vidste 

ikke at sige mig, om dct endnu existerede. Derimod er 

der et i Randers med en Capital af 7000 Nbd. Det 

har villet virke for meget; nu indskrænker det sig nicest til 

nt befordre Havcanlæg og Plantning af vilde Træer. 2( a V. 

borg har et patriotiff Selffab, som tillige deckte de andres 

Feil, men dets nærværende Præsident, Stiftamtmand 

Moltke, har raadct Bod dcrpaa.
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Flere Selskaber, som have Industrien eller Landhaus^ 

holdningens Forbedring til øjemed, kjendcr jeg ikke.

Vel er hvad de ovenmclte Selskaber knnne stifte, fra 

den pecuniere Side, kun ubetydeligt; dcstomerc kunne de 

virke med Raad og Daad, naar blot deres Formænd vced 

at interessere Medlemmerne derfor. Saafremt Regjeringen 

i et eller andet enffede deres Medvirkning til et Formaals 

Opnaaelse, fandtes der og dertil sikkert hos dem velvillig 

Understøttelse, og, ved at afbenytte deres Medvirkning, 

qnsporedes tillige Medlemmernes Iver, da de vilde derved 

ansee sig smigrede, og de herligste Frugter hsstedes maastee 

som Folge deraf.

I det Preussiske Edikt z u r B e fö r d er u n g d er L a n d 

Cultur, vom I4ten September I8II. tz. 39, yttrer 

Kongen det Anffe, at erfarne og praktiffe Landmænd salur 

mcntraadte i Landets forstjellige Provindser, og dannede 

praktiffe Landhuusholdnings Selstaber; derved tilkendegives 

tillige den Hensigt, at oprette i Berlin et Central Bureau, 

som stal sætte de forstjellige Selskaber i Provindserne i gjen- 

sidig Forbindelse, ffal af dem forlange og modtage Be/ 

retninger, skal foredrage til de hoiere Statscollegicr det 

landlige Publiklims Stiffer, m. m. De Omkostninger, som 

cre forbundne med dette Central Bureau, især med Sekre

tærens Len, vil Kongen betale. Ihvorvel denne af Kon

gen yttrede Idee endnu ikke er udfort, kan der dog neppe 

være nogen Tvivl om, at det, naar den engang udfores, 

vil være til megen Nytte for den Preussiske Stat. Jeg 

formener, at naar den samme Idee realiseredes for Dan

mark, dog saaledes, nt den ikke indskrænkede sig til Land

væsenet ene, men til Industrien Pg Næringsvejene t Al

mindelighed, saaledes, som Formaalet cr med det Kongen
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lrge danske Landhnusholdnings Selffab, saa stuldc Lander 

deraf hoste stor Nytte; maaffec LandhUusholdnings Selstat 

bet passende kunde her være Central Bureauet. En saadan 

Foranstaltning, troer jeg, bidrog mecvy og i hurtigere Tid, 

til Industriens Fremme i Særdeleshed og til Statens og 

dens Næringsvejes Opkomst i Almindelighed, end Negjerim 

gens ovrigc Foranstaltninger kunne bevirke, da nu Alt, hvad 

som i dette Ajemecd foretages, kun betragtes, som den 

everste Magts Villie, hvis Iværksættelse, som Erfaringen 

lærer, enten ikke alletider er muelig eller gavnlig, fordi 

den har været bygget paa Mangel af rigtig local Ktmdffab, 

eller fordi den Udfores, som noget befalet, og ikke som noget, 

hvortil der fra vedkommende Steder, og fra dem, som det 

nærmest angaacr, er medvirket, og dette bidrager uendeli.- 

gen meget til en Sags heldige Fremme.

Patriotiske Selskabers Medvirkning er og det eneste 

Middel, jeg veed, hvorved der i Danmark kan ventes, at 

Borgerne i deres private Stilling ville bidrage til Indnsiri- 

cns Fremme; hvad mere der bor ffee, maa derfor have sit 

Udspring fra Regjcringen, og, ved at betragte, hvorledes 

dette maa begynde, stsde vi fsrst paa Haandværkerne.

H a a n dv æ rk e r ne vare til forinden Fabrikerne; ligesom 

de vare dette, ere de og disses Basis; thi uden gode Haand- 

værker haves ikke gode Fabriker. Maskiner og Nedffaber, 

som bruges i Fabrikerne forfærdigcs af Haandværker; naar 

det vides, hvormcget Fabrikaters Godhed heroer paa, at de 

Maskiner og de Nedffaber, hvormed de cve forfærdigede, 

ere godt gjorte, og naar det vides, at det endog er en Be

tingelse for dette, saa bliver det indlysende, hvor vigtige de 

ere, naar gode Fabriker onst'cs. Forinden derfor Fabriker 

ophjælpes, maa, saasnart dette stal have nogen Nytte, be<
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Syndes med at ophjælpe deres forste Udspring og den Hovede 

støtte, de grunde sig paa, altsaa paa at ophjælpe Haand- 

værkerne. Endog nden at have Fabriker, eller nt ville have 

dem, er det magtpaaliggende at have gode Haandværker, 

da ethvert af de i det daglige Liv brugende Ting og Redskab 

Lers Godhed, Varighed og Hensigtsmæssighed heroer paa 

disse.

Med Haandværkernes Tilstand er det!fuit maadeligt i 

Danmark, naar »udtages nogle enkelte Grene i Kjobenhavn 

og en enkelt Professionist i nogle Kjsbstæder; de svrige hæve 

sig ikke over Maadelighcdcns lave Standpunkt. Nsisom, sonr 

det noppe uden Grund siges, at den danske Nation er, ta- 

ges til Takke med maadelige Produkter, hvortil maaffee og 

kommer for endeel Mangel paa rigtig Calcnl, ved at ville 

ved Indkjsb stedse have til de laveste Priser, ikke indseende, 

at til saadannc, intet godt kan haves. At Evnen til at 

kjobe det bedre, mere kostbare, nit ogsaa mangler hos 

Flecrhedcn, kan ikke nægtes. Til at levere noget bedre Ar- 

bcide haves derfor ingen Opmuntring, og for de faae, som 

hellere betalte noget mere, naar de kunde erholde gode 

Varer, enten lsnner det sig ikke, at gjsrc dem gode, da 

Proftsslonisterne, som oftest, ikke erc indrettede dertil, eller 

de, af Vane med at gjsrc flet Arbeidc, ikke kunne gjsrc 

det godt.

At A'arfagcn, hvorfor vi i Danmark ikke have gode 

Haandværker, tildeels ligger i ovcnstaacndc Grunde, er sandt, 

111011 ikke mindre har bidraget dertil, at denne sag vigtige 

Gjensiand ikke allerede fra ældre Tider har fra Regjeringens 

Side tiltrukket sig den Opmærksomhed, som den, efter min 

Formening, i an faa hsi Grad fortjener. Fabrikflid er op- 

muntret, men ikke dens Stettc. Var dette fleet fta Slntt
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Hingen af det 17de Aarhundrcdc, eller, fra Begyndelsen af 

det forrige, som det Tidspunkt, da Fabriker begyndte at 

opmuntres i Darrmark, da skulde vi nu have havt god In

dustrie.

I nogle andre europæiske Stater er ogsaa indseet, 

lhvormegen Indflydelse Haandværkerne have paa Fabrikfliden, 

hvorfor Rcgjeringerne have sogt ved forffjelkige Midler at 

forædle dem. For at holde Orden iblandt de forffjcllige 

Haandværker, og, for ved visse Forskrifter, at forebygge, at 

intet flet Arbeide leveredes af disse, ere Lauge oprettede. 

Disse have været og cve endnu i nogle Lande meget man; 

gelfulde. Nogle Steder cv det med Held forssgt at aft 

hjælpe Feilene, paa andre Steder er det mislykket. Der 

er Stater, hvor Negjeringcn har formeent, bedst at raadc 

Bod paa Laugsvæseuets Mangler, ved aldeles at hæve og 

srigjsre Laugene; men, i hvorvel jeg maa være fuldkommen 

enig i, at Haandtcringcrne drives bedst »den Laug, hvor,' 

paa haves flere og særdeles indlysende Exemplcr, trocr jeg 

dog, at det cr ffadeligt for det Land, som har et strængt 

Langsvæsen, pludseligcn at hæve det; thi derved aabnes paa 

engang Dorenc for Fufferiet, og Professionernes Forfald, 

samt Fattig Forsørgelsens Forsgelsc blive, i det Mindste 

for cn Tid, Følgerne. Skridt for Skridt formener jeg, 

bsr Laugsvæsenets Baand løsnes, indtil det øjeblik kommer, 

gt de, uden nt gjsre Skade, aldeles kunne hæves.

Hvad Danmarks Langsvæsen angaacr, da l lider det 

ikke under saadanne Mangler, som i nogle andre Lande, 

især siden Fordg. af 21de Martz 1800 Udkom, dog vilde 

det ikke være et unyttigt Foretagende, om det undcrssgtcs, 

hvorvidt den Lethed, der nn er for Svende at nedsætte sig 

som Frimestcre, ikke har havt skadelige Følger. Mange
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paastaae det. Uhensigtsmæssigt blev det heller ikke, om de 

forffjellige Laugsartikler bleve gjennemgaaede, og erholdt en 

mcd Tidernes Fremffridt passende Forandring.

Det er imidlertid ikke nok, at bortfjerne de Hindringer, 

som et siet indrettet Laugsvæsen kunde lægge r Veien for 

Haanbværkernes Opkomst; der maa tillige serges for ved 

nyttige Kundskabers Udbredelse, at Haandværkerne kunne 

stride frem i Fuldkommenhed, og ikke staae formeger tilbage 

mcd Hensyn til hvad Culturens og Kunsternes Fremffridt 

kunde gjore Fordring paa.

At kunne give Professionister Leiliahcd til at forskaffe 

sig hsiere, til deres Næringsveis Drift nsdvcndige Kund- 

ffabcr, end de, som de kUnde erhverve sig paa almindelig 

Maade, har derfor og i flere Stater været anftet for et 

kraftigt Fremstod til Næringsstandcns Opkomst, og at det er 

rigtigt, har Erfaringen viist. P o l y t e ch n i s k e eller og blot 

Haand værks Skoler cve Midlerne, som dertil ere a\v. 

vendte. Den første af det Slags, som mig vidende indret

tedes, var den polytechniske Skole i Paris. Senere frem- 

stode ikke alene i Frankrige flere lignende, men mindre Lære

anstalter, saaledes f. Ex. Haandværksstolerne i Chalons 

fuv Marne og i Angers, men og t nogle andre Sta

ter. østerrige har saaledes een i Prag, cn anden i Wien 

Alle disse skylde Regjeringen deres Tilværelse. I England 

gjsres fra Regjeringens Side intet til umiddelbart at virke 

paa Haandværkernes eller Fabrikernes Opkomst, naar nndtar 

ges til Linnedmanufakturets Ophjælpning i Irland, altsaa er 

der heller ikke der noget polytcchnisk Institut; men t dets 

Sted ere i de betydeligste Stæder frcmstaaede ved Supffrip,-
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over disse forsti ellige Indretninger er overflødigt, da de 

ere noksom bekjendte, og at anfsre noget om den Nytte, 

de medføre, vilde være ligesaa overflsdigt, da saavel den 

Række af Aar, de LEldste af dem nn have siaaet, samt 

den Efterligning, de have fundet paa andre Steder, 

tale fordeelagtigen nok om dem. Danmark, eller rettere 

sagt dets Hovedstad, er ikke aldeles blottet for lignende 

Indretninger. Endstjondt det i Begyndelsen af dette Aar- 

hundrede oprettede Selskab til Haa nd værksstandens 

Forædling er indgaaet, vedbliver dog endnu en Green 

deraf, InstitUtet for Metalarbejdere. Undcrviis- 

ningen i Kunst.'Akademicts Skoler er endvidere lige- 

saamcgct for Haandværkcrne, som for Kunsterne. Men 

hvad paa disse tvende Steder saaledes læres, er ingenlunde 

tilstrækkeligt, da det forste Institut har blot cn speciel 

Virkekreds, og det Sidste, sijsndt virkende i det Store, 

blot kan, naar lmdtagcs vcd den mathcmatiffe Underviis-' 

ning, virke paa at Uddanne Haandværkernes Smag.

Hvad derfor endnu staaer tilbage ar gjore til Haandr 

værkernes Uddanning, maa, efter min Formening, Udspringe 

fra Regjcringcn, og dette kan ffee, ved at bidrage til Opr 

rettelsen af et Institut for Ha andværk er og Fa- 

brik an ter, afpasset efter Demmarks Kræfter. Institutels 

fornemste Formaal maatte være nyttige Kundskabers Udbre

delse mellem Haandværkcr og Professionister. En saadan 

Kundskabs Udbredelse kan ffee, saavel theoreriff, som praktiff, 

og saaledes fleer det i andre Stater. Mathematik og Mer 

kanik, technisk Chcmi og enkelte Dele af Technologien, maatte 

udgjsre den thcoretiffe; Mastin Tegning, med Anviisning i 

enkelte til Haandværkcr vg Fabriker henhsrendc Deles Ud-
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svelse, og som ikke almindeligcn læres, maatte udgjsre den 

praktiske Deel.

Ikke alene hvor polytechniffe og Haandværks Skoler 

sindes, men og paa mange andre Steder haves Model- 

Samlinger, hvori forekomme ikke alene de vigtigste af 

de i Fabriker og Haandteringer brugelige Maskiner og Red/ 

skaber, men og Modeller af andre Indretninger, som have 

almcen Nytre i det daglige Lw. I Berlin er en Model 

og Mastin-Samling tilhørende Fabrik -Deputationen. Den 

var under mit Ophold der endnu ikke offentlig, men saa/ 

dant havdes til Hensigt. I Breslau havde man begyndt 

med en lignende. En af de skjsnneste og hensigtsmæssigste 

jeg kjender, er den, ved den polytechniffe Skole i Prag. 

I Wien er en Maskin- og Model-Samling forenet med det 

polytechniffe Institut, men den var, da jeg besaa den, i 

Vinteren 1817, ligcsaavcl som Znsritutet endnu i sin Begyn

delse, men vil sikkert ikke komme til at give den i Prag 

noget efter. Samlingen i Conservatoire des arts et me

tiers i Paris behovcr blot at nævnes; i mindre Maalestok 

er den i Lyon. Amsterdam eier i det Nederlandske 

Kabinet van Landbouv en fortreffelig Samling, foiv 

nemmeligen for Landbruget, og alle Redskaber cre i fuld 

Stsrrelsc. I England findes i mange Byer Maskin/ og 

Model-Samlinger, især i London, hvor der er flere, 

og i Dublin. Saadanne Model - Samlinger have en 

flecrsidlg Nytte, der er simre, end den maaffce ved for

ste øjekast synes at være; thi den virker ikke alene paa 

Haandværkeren og Fabrikanten, men og paa Borgeren t 

Almindelighed; ved at stille for hans Øjne en talrig Sam." 

ling af Maskiner, erholder han klarere Begreb om deres 

Sammenfatning, Brug og Anvendelse) han crholdcr mere
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Takt for det mekamffe og teknissc Fag, og meget af det- 

han han har sect og lært, vil han vel vide ved Leilighed at 

anvende. Saadanne Samlinger give Anledning til paa en 

lettere og meer anskuelig Maade, end de bedste Tegninger og 

Beskrivelser giøve det, nt udbrede Kundstab om nyttige Op

findelser og Indretninger, og ved saadanne Samlinger ha

ves Middel til hurtigere at staffe forplantet paa fædrene/ 

landst Jordbund, hvad der fremspirer og opkommer i frem

med. Hvormeget trænger ikke vore Haandværker og Fa- 

briker til saadan Hjælp, og hvormegen Nytte vilde ikke de 

andre Borgere have deraf. For iblandt Utallige at anfsre 

et Par Exempler herpaa. Hvor lidet bekjendr er Damper 

ncs mangefold Anvendelse, hvor mange og hsist urigtige 

Domme hsres her om denne Sag. Modeller af Indrett 

ninger, hvorved Dampene benyttes til ct eller andet Aemed, 

ledsaget af en dertil horende mundtlig Forklaring, ffnlde i 

mange af vore Haandteringer frembringe en fordeclagtig Om

væltning. Hvor meget staae vi tilbage med Hensyn til de 

Indretninger, som tjene til ar forandre Kornet til Fode for 

Mennesker; spises i Almindelighed flettere Hvedcbrsd end 

her. Foruden flere Aarsagcr hertil, er det ikke en uvæ

sentlig, at Midlerne, hvorved det kunde blive bedre, ere 

nkjendte. Saaledes kunde f. Ex. Meelmollerne modtage 

mange og vigtige Forbedringer. En efter de nyeste Forbed- 

ringer bygget Model, f. Ex. efter de omkring Kingston 

upon Hull i England, eller Dele af den, ffulle meget bi

drage til øjemedet, ved at give Mollere anffuelig Begreb 

derom.

Det er dog ikke nok, at en saadan ModebSamling haves, 

der maa tillige derved være airsat en Mand, som kan give 

etthver Spsrgende alle de Oplysninger, med Hensyn til Mor
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dellerne, m. m. som maatte snffes. Taknemmelige« maa 

jeg erindre de Oplysninger, som jeg t saadanne Model-Sam

linger have erholdt af deres Bestyrere.

Det cr ikke mueligt, at have Modeller af alle Mafkü 

ner, Redskaber m. m. Der findes derfor undertiden ved 

saadanne Samlinger tillige Tegninger, tildeels tegnede af 

dem, som i Skolerne undervises i Mastin /Tegning. En 

Samling af saadanne Doger, som nærmest have Hensyn til 

Technologien, pleier og at være forenet dermed, og endeli-' 

gen Prsver, saavcl af indenlandffe, som Udenlandske Fabrik 

kater.

Dristige» paastaaer jeg, ot, skal Haand.' 

værker og Fabriker, eller Jndvstrien i AU 

mindelighed, opnaae nogen Fuldkomenhed i 

Danmark, og ikke stedse deri staae tilbage for 

mange andre Lande, da er det en uundg aaeli g 

Nødvendighed at virke paa dem ved Polytech,' 

niske eller Haandværksskoler, forenet med 

Model- og Mask i «.'Samlinger *). Har man an/

*).Det Reiersenske Fond betaler Professorene Vested vg 

Smith, for at tilstade Haandværkcre vg Fabrikan, 

ter fri Adgang til deres Forelæsninger over den tech- 

nifkc Chemi; Landhuusholdm'ngs-Selskabet lader ved 

Dr. Zeise holde et offentligt Foredrag over samme Dir 

denffab; det samme Selssab har endvidere en Model. 

Samling, som er offentlig. Det skulde synes, at tren, 

de Forelæsninger over samme Gjenstand gjorde, i For, 

ening med den anforte Model-Samling, det foreslagne 

Institut her unødvendigt: alligevel vedbliver jeg min 

vvenstaaende Paastand. At Model-Samlingen, i den§ 

nærværende Tilstand, ikke kan gjore nogen synderlig
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feet det nødvendigt fra Regjeringens Side i Frankrige, eg 

fra Privates i England, hvor Haandværker og Fabriker have 

opnaaet den hsicste Fuldkommenhed, herved at bringe dem 

til en endnu hsiere Punkt, hvormeget mere maa det da 

være nødvendigt her, hvor enhver upartisk, som tillige har 

sect, hvorledes de cre i nogle andre Lande, maa tilstaa, 

at der endnu er meget at gjsre til Næringsveienes Opkomst.

Naar en Læreanstalt, som ovennævnte, med dertil 

horende Modclsamling er stiftet, naar Langsartiklerne komme 

til at fremstaae i en fornyet Skikkelse, og, saafremt det 

befindes, at den ved Forordn, af 21 de Marts 1800 givne 

storre Lethed for Svende til at nedscrttc sig som Frimcstere, 

havde havt ffabelige Folger, deri da gjordes c ti Forandring, 

saa formener jeg, der fra Regjeringens Side er gjort, hvad 

der nu kan gjsres for Haandværkcrnes Fremme.

Ogsaa Fabrikationen kom til at nyde Godt af saadanne 

Foranstaltninger. Hvad videre kan gjsres for dennes Frem- 

stridt, kan inddeles i direkte og indirekte Midler. Direkte

Nytte, vil enhver let kunde overbevise sig om; at de 

teende Forelæsninger over den techniffe Themi kunde 

være meget nyttige, tvivler ingen paa, men vel paa, 

at de gjore den Nytte, som en Forelæsning over fam» 

me Videnskab i Almindelighed, over enkelte af dens 

Grene t Særdeleshed, og dette ledsaget med Leilighcd 

til praktisk Hvelse, for de af Tilhorerne, der snskede 

det. Endelige» kan det ikke ladcS ubemærket, at alle 

-isse forskjellige Bestræbelser, til at fremme Haand- 

-værker og Fabrikanter for- vpnaacde sin fulde Nytte, 

naar de, istcdetfor som nu, at virke isolerede, gik ud 

fra et falleS Middelpunkt,
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steer det ved Laan, men fobncmmcligcn ved Mastiner, in." 

direkte ved den Unberststtelse som Lovene, især dem der 

have Hensyn paa Tolden, knnne give dem. Den forste 

Slags forbigaaes her; til sidste Slags hore felgende Be- 

mærkninger..

Forordn, af 2den April 1814 befaler, at alle 

Slags fremmede Bomulds og Uldne Varer, som indfores 

til Danmark, stal sælges ved Auction paa Kjøbenhavns 

Toldbod, og af Auctions Belobet stal,tages 30 pr. Ct. i 

Told. En saadan Understøttelse, som den, der sætter en 

Fabrikant isrand til at arbeide med, i det Mindste, 30 pr. 

Ct. Avance, synes nt være meget betydelig, og ville og 

være det, om Anordningen kunde overholdes; men dette 

kan den vanffeligen, og bliver det heller ikke, og, iste- 

detfor c tt Hjælp, bliver denne Anordning en Hinder for Fa

brikationen, saafremt det ikke er mueligt her i Landet, at 

concurere med fremmede toldfrie Fabrikata, og noget nær 

toldfrit sælges en stor Deel af de fremmede Uldne og Vouu 

uldsvarer, som falbydes. Hvorvidt der i en kjsbenhavnff 

Kræmmers Bod findes Uldne eller Bomuldsvarer, som cre 

indsmuglcde, vover jeg ikke at indlade mig paa; men at 

der ere faae, eller maaffee ingen Byer omkring i Provind, 

ferne, uden hvor de sindes og hvor de sælges, undertiden 

endog uden mindste Dolgsmaal, er bestemt. Ved ar gjeru 

ncmgaac Lifterne over hvad der af de paa Toldbod Auction 

nerne solgte Uldne og Bomuldsvarer sendes til Provindserne, 

og ved at sammenligne dette Qvantum med det rimelige 

Forbrug af saadanne Varer, vil, det her sagte, snart 

sees. De Handlende selv fragaae det heller ikke, og »den 

at de ville gjore dem til af, at de vide Midler, til at 

undgaae Toldopsynct, haabe de at finde Undskyldning deri.
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at, som de sige, Forordningen af 2den April 1814 tviiU 

ger dem dertil. Forordningen befaler nemlig: at fremmede 

Uldne og Bomnldsvarcr ikke maae indfores til andre ©t«/ 

der i Danmark, end til Kjobenhavn, at Le der ffulle blive 

i Toldvæsenets Værge, og af Det sælges ved offentlig 

tion. Naar nu de i Provindserne boende Handlende indforr 

strive saadanne toldbare Varer, maae de forst bære Omkost- 

ningerue med disses Transport til Kjobenhavn, maae lade 

dem sælge, uden at kunne være visse paa, at erholde dem, 

maae i alle Tilfælde betale en Commissionair, som paa 

deres Vegne stal paafte deres Tarv, og endeligs« maae de 

bære Transport Omkostningerne fra Kjobenhavn til deres 

Hjemsted. Alle disse Omkostninger m. m. sparede de, naar 

de kunde lade Vårene komme direkte til dem. Hertil fom; 

mer endnu, at de ere Udsatte for at erholde forjadffede Va« 

rer. Ved andre Auction er er det nemlig nok, naar Prs

ver af de sælgende Varer fremvises; paa Toldbod Auktio

nerne oplnkkes Stykkerne. — Hellere altsaa, end nt have 

filte disse Uleilighcder og Bekostninger, smugle de.

Til Horsens ankom nogle Bombasiner m. m. Det 

blev ikke tilladt at indklarere dem der, men enten ffulle de 

sendes til Kjobenhavn og sælges, eller og tilbage til Lrv 

Heck, hvorfra de kom. Det sidste valgtes. —-

Var det Forventningen, at alle disse Uleiligheder, Om; 

kosininger m. m. ffnlle tvinge de provindsielle Handlende til 

at forsyne sig med indenlandske Fabrikata, da er den glip; 

pet, thi, som oven sagt, saadant horer til Sjældenhed 

der. Det staaer vel tik Toldopsynet i vedkommende Stæder 

at kndqvirere, om toldsvegne Vare falbydes af de Handl 

lende, men, naar der kjendes til mange af disse Byer, 

og disses Borgere, naar der vides, at de Handlende maae

§
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regnes blandt de fsrste Klasser af Borgere, og naar ende- 

tigen vides, hvor faae Familier der hsre til disse fsrste Klas

ser, saa haabcr den Embedsmand, som Misantropie ikke 

lader 4 kolde Vægge være nok, at finde Undffyldning for, 

om han seer igjennem Fingre med saadant, naar andre tier. 

Kan en saadan Undffyldning vel fælde ham for den boiv 

gerlige Domstoel' fleer det maaffee ikke for Mennestelig- 

hedens, og dennes Dom bsr nok heller ikke tabes af Sigte.

Kan vore Ulden og BvMUldsfabrikcr ikke bestaae, uden 

at Varer, som fremmede Fabriker af samme Slags forfær

dige, betynges med Told, og der dog onffes, nt de skulle 

bestaae og trives, da formener jeg, at der bsr skee en Føl" 

andring med den nu gjeldende Forordn, af 2den April 

1814. I Præmisserne til Toldforordningcn af Iste Febr. 

1797 siger Lovgiveren: "Ved ældre og nyere Forbnd mod 

"Varers Indførsel eller Udførsel, have mange øg vigtige 

"Varesorter været udelukkede fra Handelen indtil, eller ud 

"fra Vore Niger. I lige Grad, som disse Forbud tilsam- 

"mcntagne have tvunget Handel og Skibsfart, have de ikke 

"forfremmet Varers Frembringelse i Landet selv. Snurghan- 

"del cr da jævnlig indtraadr i redelig Handels Sted, har 

"berøvet Vor Statskasse cn Indtægt, den kunde behove, 

"og saaledes, samt i andre Maader, virket til Skade for 

"det Almindelige." Dette af Hs. Majestæt her sagte, for,' 

mener jeg, at passe paa Forordn, af 2 April 1814; thi 

Udenfor Kjobenhavn vil Enhver kunde öplyses om, at det 

nu er omtrent det samme, som om Indførsel af fremmede 

Uldne og Domuldsvarer var aldeles fri.

Et andet Middel, hvorved Regjeringen har havt til 

Hensigt, at begunstige Uld,' og BvMUldsmanufakturerne-, og 

som er langt stidligere anvendt, end det nys omhandlede.
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men hvorved den i Grunden har ffadet dem, saafrcmt Be

gunstigelsen, der, dengang den blev givet, kan have været 

passende, stal vedblive at være gjeldende, er Tilladelsen 

for Fabrikanterne til en Detail at udsælge deres Fabrikater.

I Dugmagerlangets Artikler §. 34 forbydes det Me- 

skerne, at sælge deres Varer i Alenviis, ssrcnd efter een 

Maaneds Forlob, efterår de KræmmerlaUgct her i Staden 

bemeldte Varer havde tilbudet, og de sig dem ikke have vil- 

let tilforhandle."

Skssndt dette Forbud at sælge en Detail, har man 

dog senere troet at bnrde tillade dette Udsalg, betragtende 

det, som et Slags Understøttelse. I Commerce Collegir 

Skrivelse af I4t>c Febr. 1761 til Kjøbenhavns Magistrat 

(Schons Udtog af Forordningerne, 3 Deel pag. 435 i 

Anmærkningen) tillades det Silke/ ogKlædefabriqUemerne at 

sælge deres Varer en Gros og en Detail, ligesom de ville. 

Denne Manufakturisterne her givne Tilladelse foruyedes i de 

forske Aaringer efter den senest endte Krig. I en Tidspunkt, 

som den daværende, der var en Undtagelse fra Tingenes 

almindelige Gang, var denne Tilladelse virkelig et Slags 

Understøttelse, da Fabrikanterne derved opnaaede en dobbelt 

Fordeel, nemlig Manufakturistcns og Kjsbmandcns, og der

til, Detailhandlerens Fordeel. Men cn saadan Detailhandel 

kan ikkun være en BegUnstigelse i en saa spændt Stilling, 

som den daværende; naar Handelen har sin vanlige, jevne 

Gang, uden at forrykkes enten ved politiske eller collegiale 

Indtryk, maa den ophore med at være cn Begunstigelse, 

.og maa derimod meget mere være et Fremstod til Manufak- 

turistens Undergang. Fabrikanten kan nu legaliter fortjene 

foruden den Fordeel, som horer til hans Næringsvej, til

lige cn Deel af den Fordeel Kræmineren maa have, for at

F 2
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leve, holde Varelager, lønne Folk, præstere de ham paa." 

tagte borgerlige Tyngder, m. m. Fabrikanten, der ikke be

høver den dobbelte Fordeel, hvoraf ellers tvende lever, kan 

^sælge sine Varer til billigere Priis, end Kræmmeren. Denne 

kan nu ikke ernære sig; vil han det, maa han 61113c Kunst

greb , han maa smugle. Ved at spare Tolden og maaffec 

endog i fremmede Lande nyde Udfsrselspræmie, kan han utv 

dcrsalge de indenlandske ManUfakturistcr, thi ellers var 

Toldbegunstigelsen unødvendig, disse ville da savne Afsætning, 

og af Mangel paa denne, maae de ophore. Kræmmerens 

Fordeel er nu modstridende Fabrikantens, og, i Stedet for, 

cit hiin skulde være dennes vigtigste Hjælp og Kilde til hans 

Fremme, bliver han derimod Aarsag til dennes Undergang. 

Skal Manufaktnristerne derfor vedblive at have Udsalg en 

Detail, maae Kræmmerne udflettes af de Handlendes Liste. 

Rigtigst er det dog nok, nt lade Fabrikanten være Fabrik- 

kant, Kssbmandcn Kjobmand. Den cnc bsr ncppe ophjælp 

pes paa den andens Bekostning, Haand i Haand skulle de 

da kunne virke til ct og samme Formaal, hinandens gjen- 

sldige Fordeel.

Dette her sagte, antager jeg imidlertid blot gicldcnde 

Under ForUdsætning, at der fleer en Forandring i den itv 

rcnderte Toldbegunsrigelse, som Forordn, af 2den April 

1814 vilde give Klæde/ og Bomulds Fabrikanterne; thi 

under nærværende Forhold er denne Detailhandel maaffce 

den eneste Ststte, der holder Fabrikanterne; betogcs dem 

zlu denne, kunde de, i det Mindste ikke i Provindserne, 

Udholde ConkUrrencen med toldsvegne Varer.

Uagtet Pap ir fabrikation en er tiltaget her i 

dct, siden Slutningen af forrige AarhUndrede, har den 

dog ikke den Udvidelse, som den burde have, da mange,
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fortiemmeligcn fine Papirsorter indfores fra Udlandet. Pas 

pirfabrikanterne anfore som Aarsag til deres indskrænkede 

Drift, at Kludene blive dem for kostbare, fordi dertil ubw 

rettigede gaae om i Landet og indsamle Klude til Udforses,, 

hvorved de komme til at mangle de finere Sorter Klude, 

altsaa og Mueligheden af at tilvirke de finere Papirsorter, 

saafrcmt de ikke dertil indforskrivc Klude fra fremmede Ste- 

der, forncmmeligen fra Hamborg, hvilket dog er dem for 

kostbart. Hvis Negjeringen kunde heri noget hjælpe Papir

fabrikkerne, var det sikkert snffeligt. At forbyde Kludes 

lldfsrsel cr vedtaget i de Stater, hvor det ikke er aldeles 

ligegyldigt, om Undersaatterne cvc industrieuse, eller ikke, 

og af alle Udførselsforbud cr dette maaskce det uskadeligste, 

da ingen Produktion derved hindres, ikkun det, hvis Klu

dene ikke alle kunne blive oparbcidede i Landet, at en Vare, 

ellers af ingen, eller megen liden Værdi, derved forffaffc- 

des Værdi. Det vilde derfor, efter min Formening, ikkun 

i sidste Henseende være skadeligt, at forbyde Kludes Udfør

sel fra Danmark; men dette vilde det og blive, da vore 

Papirfabrikker ikke kunne oparbcide alle de grove Klude, 

som falde her. For imidlertid, at ffaffe Papirfabrikkerne 

Lcilighcd til at forsyne sig her i Landet med alle de Slags 

Klnde, de behove, og tillige for at give dem en Opmuntring, 

som mucligen ledte til, at de udvidede deres Fabrikation, 

nt nye Papirmoller anlagdes, og, at de, hvad de finere 

Papirsortcr angik, kunde Udholde den svenske Concurrence, 

formener jeg, nt det ikke alene maatte strængere, end hid

til, overholdes, at ingen andre end Papirfabrikkerne lade 

samle Klude, men og forbydes, at andre end Papiirfabrü 

kanterne udsendte KlUdc af Landet.
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Herved tvocv jcg forcncdcs, saavel Statens Interesse, 

at de Klude, som ikke kunne oparbeides her i Landet, 

Udsendtes, som Fabrikkernes, da det nu var til dem at 

bestemme, hvilke Sorter der udsendtes, og de desuden der

ved forffaffcdes den Fordecl, som Kludehandlen «skafter, 

hvilken her blev at betragte som cn Fabrikations Præmie.

De, som efter Adam Smith have skrevet om Stats.' 

huusholdning, og folge hans Principer, indvende herimod, 

at alle Varer bor tillades fri Indførsel og Udførsel. I 

denne Sætning maa jeg og være fUldkommen enig, saa, 

frcmt andre Staters Afrigning derfra, ikke gjere Nepre- 

sailler nødvendige, da i modsat Tilfælde, den Stat, der 

strængt folger, hvad Theori og dermed overeensstcmmende 

gfcnsidig Praktik siger nt være rigtigt, kom til at lide der

ved; da alle de Stater, hvornred Danmark staaer i nogen 

ncrr Forbindelse, Hansestæderne ere heri ikke indbefattcde, 

have forbudt Kludes Udfsrscl, formener jeg, vi ikke kunne 

være ligegyldige Tilskuere dertil. For imidlertid ikke aldeles 

at feile mod ct thcoretiff rigtigt erkjendt Princip, troer jeg 

dette kan omgaacs, ved at gjsre Klvde Udssrflen paa den fo; 

restagne Maadc betinget, og er ikke al Udfsrscl, hvor/ 

paa dil hvilet ^old, betinget<Ber kan endvidere indvene 

des mod mit Forflag, at, naar det ikkun staf være Papirs 

fabrikanterne tilladt at udføre Klnde, misbydc de Samlerne 

saaledcs, at Klndcsamlingen derved ophørte; men i dette 

Tilfælde lede Fabrikkerne felv Skade af deres »kloge For

hold, da Kludene, ved den formindffcdc Samling, blcve 

sjeldnere paa Markedet, altsaa og stegej i Prisen. — At 

den nuværende Udførselstold paa Klnde blev forhsiet, var, 

saafrcmt mit ovenstaaende Forslag ikke finder Bifald,
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dog alletider en Hjalp, som jeg troer, ikke bsr nægtes Par 

pirfabrikanterne.

Endeligen beklage Papir Fabrikanterne sig over, ae 

fremmede Papirer, som ere Told underkastede, tillades 

toldfrit Zndfmscl ved speciel Tilladelse, og at denne Tilla

delse misbruges; bc formene, nt de bsr i Liighed med alle 

andre indenlandffe Fabrikanter nyde ubetinget den Ret, 

eller den Understøttelse, som Forordningerne hjemle dem.

Hand skemage riet, som Laugsbcdrift, har jeg 

viist at være i en elendig Tilstand saavel i Odense, som 

i Randers, der ere de danske Slæder, hvor det har 

været drevet stærkest, jeg har endvidere viist, at der kunde 

vcere Haab om, nr ocr kan blive bedre med det. Poli

tiske Omvæltninger, forenet med at retskafne Handlende op; 

herte med at sysselsætte det, og Miscredit, da Handffe- 

magerne ikke leverede gode Varer, ruinerede aldeles Profet 

fionen, og bragte de fleste af dens Movere til Bettelstaven. 

For at ophjælpe en Haandtering, maa tjene det Modsatte, 

af det, som bragte den i Forfald. De politiske Storme, 

som oprorre Europa, have noget lagt sig, og med deres 

Ophor vil Handlen vel igjen cfterhaandcn komme, om ikke 

paa sin forrige Standpunkt, dog paa tn meget bedre, end 

de seneste Aaringers, alt eftersom de tabte Kræfter igjen 

begynde at komme tilbage, altsaa vil fra denne Side intet 

blive mod Afsætningen; men, de der ffulle staffe den, 

mangle endnu; thi Afsætning maa være privat Mands Sag. 

Odense Handlende have, som forlib er sagt, ikke hidtil 

villet bidrage dertil, om de nu ville det, maa Fremtiden 

vise; imidlertid kan rnaaffee andre ville det. Fra Regjcr 

ringens Side kan neppe gjsres noget sor Afsætningen, der

imod var det neppe «hensigtsmæssigt, om der segtes at
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udfinde et Middel, hvorved Handffemagerne ansporedes til 

at levere gode Varer. Et saadant Middel forekom det mig 

at være, om der befaledcs, at alle Handsker, som fabri

keredes her i Landet, ffulle mærkes med den Mesters Navn, 

der havde forfærdiget dem, og den Byes, hvori de vare 

forfærdigede. Efter min Formening vil saadant bevirke en 

Kappen mellem hele Landets Handffemagere, om at levere 

gode Varer, og den fremmede Kjobmand vilde herved fee, 

hvor han kunde direkte henvende sig, naar han befandt, at 

cn eller anden Hanbffemager leverede Varer, bedst stilkede 
for hans Marked. Mærkerne eller Stemplerne maatte staae 
paa den indvendige Side af Handskerne, og saaledes mær/ 

ker den franffe Handskemager Matta, i Randers, sine 
lange Handffcr.

Naar Handfferne mærkedes med Mesterens og hans Opr 

holdsteds Navn, og Afsætning kunde forskaffes, samt cm 
deligen nogle Forbedringer ved Fabrikationen indfortes, f. 

Er. at der til den randerffc Slags. Handffcr ikke brugtes 

Kridt, hvorved de smitte af, da er der ingen Tvivl øm, 

at Handskemagcriet nærmede sig sin forrige Standpunkt, og 
blev cn vigtig Industrigreen for Landet, saameget mere, 

som det syncs, at Det er loealt for Danmark, i det Mind

ste, hvad det saakaldte randerffe Handskemagen angaaer; 

thi frugteslsse have alle de Forsog været, som i fremmede 

Lande eve gjorte, for at eftergjsre disseHandffcr. I Wien, 

hvor jeg har sect dem bedst eftergjorte, var Skindet me* 

get for tykt; de manglede de jydste Hedestind.

Brændevil nsbræ »dingens Aftagclse er viist, at 
have sin Grund i Tabet af Afsætningen til Norge, i det 

formindskede indenrigske Forbrug, og, hvad øerne angaaer, 

i 2ErsbocrncS Indsmugling. Hvorledes den forste og trebie
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Aarsag kan hæves, kan her ikke være Gjenstand for cn Utv 

derssgelse, at der i den anden Aarsag ingen Forandring ffccr, 

cr ikke til Skade.

Til Brænderiernes Aftagclse i Jydland er Norge ene 

Skyld; thi Bonden brændte der ogsaa for Krigen. Er 

det en Kjendsgjerning, at der brændes almindeligen paa Lan

det i Jydland, og er det sikkert, at det vilde være ligesaa 

skadeligt at forhindre det, som Erfaringen har viist, at det 

ikke kan forhindres, saa synes det at være rigtigst, at give 

der et lovmæssigt Udseende. Hvorvidt det cr stadeligt eller 

gavnligt, at Landmanden brænder Brændeviin, formener jeg 

allerede saa længe afgjort til Fordecl for der Sidste, at jeg 

ikke bchovcr ar gsentage det, saameget mindre, som Erfa

ringen, ikke alene i alle de fremmede Lande hvor Brændeviin 

brændes,-men og i Danmark selv, har bekræftet det. Vel 

har jeg hort Landmænd sige, at det kun var flette Agerbru

gere, som ansaae Brændevimsbrændingen som Middel til 

deres AgerbrUgs Ophjælpning; men, maa da ikke de 99 af 

100 Landmænd i Danmark regnes under denne Cathegori? 

og maa der ikke meest sees paa, hvad der kan gavne Plura

liteten? Der kan altsaa, forekommer det mig, intet være i 

Veien for Brænderiernes Frigivelse, uden Frygten for at 

Kjobstæderne og de kongelige Indtræder ffulde lide derved,' 

At Kjobstæderne lede derved, eller ar BrændcviinsbrændilU 

gen er dcn Ststte, som endnu holder dem fra at falde sammen, 

troer jeg ikke kan være rigtigt; thi paa Bornholm og i Hertug- 

dommene, hvor det cr tilladt at brænde i Kisbsræderne og paa 

Landet, haves Kjsbstæder, som ikke give de Danske noget efter, 

og i Jydland, hvor Brændingen paa Lander ikke er tilladt, 

men dog eristcrer, gives Byer, som kunne maale sig med 

hver anden Dansk Kjobstad. Kunne altsaa Kjsbstcrderne
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exisiere i nogle Provin''ser, Uden udelUkkende ar være t De.- 

siddclse af Brændeviinsbrændingen, maae de vel og kunne det, 

i de andre Provindser, og tildccls gjsre de det allerede. 

Den elendige Drift de fleste Kjsbstæds Brænderier ere i, 

og det lidet, som derved vindes i de kongelige Indtræder, 

fortjener neppe heller længer at være en Hinder i Bidrag 

til Landets Opkomst, saameget mindre, som de Indtægter 

derved vindes, kom, saavel paa cn direkte, som indirekte 

Maade langt til at overstige de nuværende; thi at Land." 

manden skal befries for at betale Afgift af sit Brænderi, 

kan ingen fordre, tvertimod maatte Afgiften komme til at 

svare til den, Kjsbstæds Broendcricrue maae betale, maaffcc 

endog med en Forhsielse, som var liig med de reelle og per; 

sonclle Byrder, Kjobstædmandcn har frem for Landmaiu 

den. At Kjobstædsbrændericrne bleve nedlagte ved Frigivel

sen, er heller ikke sagt; thi decks lærer Erfaringen, at begge 

Dele kunne bestaac, deels staaer det i Regjeringens Magt, 

hvis saadant findes tjenligt, ved Beskatningen 'ar indrette 

det saaledes, at det ikke kan svare Regning, at drive et 

Brænderi, uden det drives planmæssigt, og som Brænderier 

bor drives, og hertil udfordres cn Capital, som ikke nu er 

alle tilgjængelig.

Det, at en saa stor Deel af Kjobsræds Brænderierne 

i Danmark ikkun brænde for Spolens Skyld, det er, for 

derved at fode et saameget større Antal KreatUrcr, og bciv 

ved erholde saameget mere Gjobning til deres Agcrbrrrg, 

viser og, hvor urigtigt, efter min Formening, det er, nt 

ville indskrænke Brænderierne til Kjsbstædcrne, da dette nu 

«crop steer, for at give den Hjælp til Kjobstæds Agerbruget, 

som der nægtes Land Agerbruget, det vil sige, som der næg^ 

tes det vigtigste og mest gavnlige Agerbrug. Een af de
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største Hindringer i de danffc Kjsbstæders Opkomst, er, fore 

uden deres store Antal, det betydelige Areal Jord, som er 

dem tillagt, og som gjsr, at en saa stor Deel af de dan

sse Kjsbstæders Borgere kun ere Bonder, som nyde Kjsbr 

stæds Privilegier. Saalænge Agerbrug stal vedblive at 

»ære Ksobstædernes Hovad Næringsvei, saalænge cr det hel/ 

ler ikke at haabe, at Kjobstæderne blive andet end Lands'^ 

byer.

Tillades Brændeviinsbrændingcn paa Landet, opstaaer 

det Sporgsmaal, cr det gavnligt, ikkun at tillade store Bræn

deriers Anlæg, eller bor det tillades Enhver, Uden nogen 

Jndffrænkning at brænde. Locale Omstændigheder forme- 

ner jeg, bsr bestemme delle'. Saameget jeg cr tilbsielig til 

at bifalde den Mening, at store Brænderier ere fordeelag- 

tigere end smaae, saa vil dette dog nok kun gjelde for 

Kerne, neppe vil det passe for Zydland, i det Mindste ikke 

for den nordlige og vestlige Deel, og der ikkun at tidabe 

store Brænderiers Anlæg, lod sig ligesaalidct over

holde, som Brændcviins Brændings Forbudet, nu. Paa 

Øerne, hvor Drændcviinsbrændingen paa Landet, i det Mind

ste ikke overalt, er almindeligt, cr Landmanden ikke heller- 

vandt dertil, hans Agerbrug cr for en stor Deel bedre, end 

Fleerhedcn af dc jydske Bonders, og hiin vecd at forskaffe 

sig en stsrrc Mængde Gjodning, uden Spolens Hjælp, end 

disse, desuden ere Kjsbsrædcrne eller Kysterne, fslgelig Korn." 

Afsætningsstederue, ikke saa langt borte der, som be Under

tiden ere det i Iybland, og selv derfor er det hist mindre 

nsdvcndigt; der vilde ftørve Brænderier væve mere pas

sende, men i Iydland, især i den nordlige Deel, hvor en

hver brænder, var det, om det endog kunde lade sig udfore, 

skadeligt at afværge det, saavcl for ben nødvendige Gisdsse,



sum derved savnedes, som ved de Bekostninger det med

førte, at bringe til Marked til de langt bortliggende Kjsb- 

slæder og ad saa saare flette Vcie, de Kornvarer, som nu 

brændes til Vrændeviin.

Ligesaa forffjelligt, som Landbrænderkernc kom til at 

drives i de forffiellige Provindser, ligesaa forffjcllig maatte 

og deres Beftatningsmaade være. Der hvor nye Brænde

rier bleve anlagte, kunde Skatten maaffce beregnes efter 

Mæffekarrenes Stsrrelse; der hvor de allerede ere, efter 

Hartkornets; thi, vilde Regjcringen bestemme Brændings Aft 

giften paa de Steder i Jydland, hvor alle brænde, efter Apr 

paratcrnes Stsrrelse, er det ikke usandsynligt, at man, lige

som nu, nægtede, at der brændtes, med mindre de anskaffede 

sig Apparater, som ikke kunne saa godt skjules, som naar 

Ballier eller Spande bruges til Mæffekar, og Potter eller 

Gryder til Destilleerkjedlcr. Ved Brænderiernes Frigivelse 

var det og at formode, at de blcve for Fremtiden drevne 

efter bedre Principer, end hidtil ffeet er; thi forst, naar 

det tillades dem, som have baade Villie og Evne til at dri

ve dcm vel, at drive dem, kan deres Opkomst haabes, og 

ikke saalænge nærværende Klasse af Brændeviinsbrændere cve 

i Besiddelse af denne Industrigreen. Naar en kyndig og 

formuende Godseier anlægger xt Værk, haves Haab om, at 

saadant ffete efter en god Plan, og overeensstemmende med 

de Fremskridt, som i senere Aar ere gjorte, fornemmcligcn r 

Frankrigs, i Brændeviinsbrændingen.

Til Bcviis paa, at Brænderier, naar de anlægges af 

Mænd, som cre hævede over den her i Landet almindelig 

værende Klasse af Brændeviinsværks Eiere, kan haabes at 

blive anlagte og drevne bedre, end ellers ffccr, vil jeg blot 

anfsre trcnde Brænderier paa Landet i Danmark, nemlig de
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paa Helleb æk, ved Helsingser, paa Freder ikswark 

vg ved Tranekjær, paa Langeland.

Paa Hellebæk er Brænderiet indrettet efter den bedste 

her t Landet værende Maade; Panden er paa II Tonder, 

og 4 Mæskckar om Ugen brændes. Ikkun her har jeg i 

Danmark sect en Mæffevarmer, som rigtig nok ikke brug

tes, men det var deres Skyld, som ikke forstøde at brage 

den. Frederikswærks Brænderi har et endnu bedre 

Local, end Hellebæks. Her er 2 Pander, hver paa 14 

Tender og en Klarepande paa 6 Tender. Fortrinligst er 

dog Anlæget af Brænderiet paa Tranekjær, vagter Redr 

skaberne kunne modtage mange og væsentlige Forbedringer. 

Dette Brænderi er Levningerne af den forulykkede Ru nu 

kelroe Sukker-Fabrik, som.der anlagdes under sidste Krig; 

jstedetsor, som dets forste Bestemmelse var, at destillere af 

Affaldet ved Sukkerkogningcn, er det nu Kartofler, som as- 

give Grundstoffet til Brændevinen. Saalænge Kartofler 

haves, brændes een Gang dagligen, og til hver Brænding 

bruges, efter Opgivende, 8 Td. Kartofler og 4 Skpr. Malt, 

som mæffes i eet Kar og destilleres paa eengang. I ®jciv 

nemsnit regnes at udvindes af ovcnmelteQUantnm 6vKandcr 

eller 120 Potter Brændcviin. Ifra August Manned s. 2f. 

indtil 23 Iulii d. A., er der uafbrudt brændt og Produktet 

har været 8670 Kander Drændeviin, hvis Godhed roses.

Ligesom jeg formener, at det vilde befordre en bedre 

Vrændeviins Drift her i Landet, om Brændeviins Bræn- 

deriet frigives, saaledes formener jeg og, det bidrog dertil, 

om den nuværende Beskatningsmaade forandredes. Efter 

Forordn, af 25 May 1804 beregnes Afgiften af Brænde- 

vunsbrændericr efter Mæstekarrets og Kjedlens med dertil 

horende Hats enhiste Indhold i sammenlagt Forhold, oz
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denne Afgift betales for hver Gang, der brændes. Denne 

Afgifts Bestemmelse er til Hinder i god og opmuntrende til 

flet Destilleringsmaade. Ved det at Afgiften beregnes saeu 

vel af Mæffekarret, som af Pande og Hat, forledes deBrænr 

deviinsbrændcre, som kun flet kjendc til Destillerings Pro- 

cessen og til deres sande Fordeel, og hvis Antal er det 

stsrste, til at fylde Panden saaledes, at Mæffen stiger op 

i Hatten. Da de dog skulle betale for det cllbiffe Rum 

Hatten indeholder, ville de og benytte det, formenende at 

vinde, ved at overdrive en saa stor Masse mtidigt. Hat

ten gives nu heller ikke i Almindelighed den Størrelse, eller 

den Form, som den burde have, for derved at spare i 

Afgift. Alt dette kunde undgaaes, saafrcmt Afgiften af 

Vrændeviinsbrændingen beregnes ene efter MæffekarreneS 

cubiffe Indhold, og paa denne Maade kan den beregnes 

ligcsaa sikkert, som paa den nit brugelige.

Som medvirkende Ztarsag til at Brændeviinsbrænderi- 

erne for Fremtiden bleve drevne bedre i Danmark, var det 

og, om der fastsattes et Minimum for Pandernes Stor- 

rclse, da smaac Brænderier almindeligviis ikke drives med 

Len Fordeel, som store Brænderier, og tillige bortødsle 

meget Material, som kunde have været afbenyttet. Med

virkende til bedre Drift blev det og, naar Afgiften var 

bestemt, og gjeldcnde for en vis Tid, hvad enten der t 

den brændtes eller ikke, istedetfor der nu betales, for hver 

Gang der brændes. Naar Mæffekarrenes Størrelse vides, 

vides og, hvormeget der med disse kan brændes ved cn god 

Drift. Ooerecnsstemmcnde med dette troer jeg Beskatnin- 

gen bsr være, og betales, hvad enten der brændes eller 

ikke, saafrcmt Panden ikke er under Forsegling; men for 

ringere Tid end een Maaned b-r Afgiften ikke heftemüies.
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da ellers Hensigten dermed kan eluderes. Ved fast Be/ 

statning vandtes,' saafremt det var muligt, herved at Und- 

gaa Restancer, hvilket f. Ex. undgikkes, naar Afgiften hæ

vedes forud, at alle Brænderier kom til at betale ligemeget, 

og den Mistanke faldt bort, at nogle Brænderier vidste 

Middel, til at undgaae at betale for hver Brænding, hvor- 

ved de, da Afgiften er saa hsi, letteligen Undersælge Bræn- 

verier, som ere under strængt Opsyn. Ikke heller bor den 

Fordecl lades ud af Sigte ved fast Beskatning, at Bræn- 

Leviinsværks Ejerne befriedes fra en for mange besværlig 

Formalitets Iagtagelse ved Brændeviins Sedlers Losning, 

m. m. Jeg kjender saaledes en Kjsbwanr», som ene herx 

for har nedlagt fit Drændert.

Naar Afgiften af Brændeviinsbrænderierne betales efter 

ovenanførte Principer, vil en Folge deraf blive, at de 

smaae og flet drevne Brænderier indgaac, og Staten bliver 

herved ikke den tabende.

At HUUsflids Vævningen er meget udbredt i 

Danmark maa tilstaaes, men ogsaa, at dens Produkter ikke 

cre saaledes, som de burde være og kunde blive, og ikke saa 

indbringende for Staten, som de bleve det, hvis denne 

Industrigreen var her saaledes organiseret, som den er det 

i nogle fremmede Stater*).  Meget let var det, her at

*) 2kke aldeles rigtig er Professor O lu fse ns Vemsrkni' 

i Didrag til en Oversigt af National Indu

strien i Danmark S. ry,, at HuuSsliden ikke har 

været her af Regseringen understottet; allerede 175$ 

antvgeö Engelbrecht von Stege fra Lübeck tik 

at anlægge et Ulden, og Linnedspinderi i Kjobenhavn, 

saint til ftt reise omkring i Prvvindserne og anlægge



give en Fremstilling af, hvorledes Hnusfliden er organiseret 

i Tydstland, Flandren og Irland, og at sige, ved hvilke 

Regler det foreskrives, hvorledes Herren stal hegles, spin." 

des, væves, og det vævede bleges, appretercs, Halles, m.

m. samt deraf at uddrage en Extrakt til Monster for en Ii<v 

riende Forskrift her, men en feil Slutning var det, derfor 

at tro, at saadant ikkun behsvedes, for ogsaa her at tv 

holde Huusfliden organiseret: saadant vilde mere bidrage til 

at formindffe end forege Huusfliden. De, som udsve den, 

have almindeligcn ikke rigtigt Begreb om, hvad der kan 

tjene dem til Fordcel, de vilde finde sig besværede ved For- 

skrifterne, og Fleerheden af dem ophørte heller at væve, i 

det Mindste til Salg, og for saadanne Varer kunde For- 

skrifterne kun gjelde, end underkaste sig saamange Forpligt 

telscr.

Huusfliden har i andre Stater været ligcsaa raa, font 

den er her. Det er forst ved de Handlendes Bistand, og 

senere ved Regjcringernes Forholdsregler, at den har op; 

naaet den Hside, som den nu har paa nogle Steder. De 

Handlende have i Danmark, naar undtagcs i Ribe, ikke 

bidraget til Huusfllds Vævningens Opkomst, ved at bringe 

den til at blive Handelsvare; at de, hvis Afsætningen 

igjen finder Sted, vel vilde gjere det, naar de dertil op;

Spinderier. Meclt er imidlertid virket derfor fra 1760 

til 1812/ og det var (andfabrik og Spindessole Dir 

rektionens Hverv, at gjore det. Der er de Aar, at 

6 til 7000 Ad. etc anvendte dertil. Direktionens 95c# 

slræbelser have ikke havt den tilsigtede Nytte; Planen, 

hvorefter den gik frem, var maaskee heller ikke Len 

rigtige.
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fordredes, tsr haabes, men for Tiden er paa denne Maade 

intet at Udrette, da Mangel paa Afsætning hindrer Va/ 

rers Ordination, og at vente paa, at dette kom af sig ftsp, 

vil nok heller ikke være tilraadeligt, da det maassee kunde 

blive Tilfældet, at denne Venten varede for længe. Enstes 

derfor, at der stete cn Forandring med Huusflids Produk

ternes og hele Huusflidcns nuværende Beffaffenhcd, maatte 

saadant ffee fra Regjeringens Side.

Saare vansteligt cr det, at angive almindelig gjcldende 

og almindelig anvendbare Midler til ar fremme Hunsflids 

Vævningen, da den efter de forffjellige Provindser er saa 

forssjellig, og derfor og Udfordre f-csrjellrgc Midler, as- 

passede efter den locale Beffaffenhcd. Uden Penge Uil- 

derststtclsc lod det sig heller ikke udfore, og hvor megen udfor- 

bredes ikke hertil? thi ved Præmier maatte opmuntres til 

fabrikmæssige Handelsvarers Forarbeidelse, og, saa udstrakt 

som HriUsfliden er, behøvedes og en stor Sum til at virke 

paa det Hele. Hertil kommer endnu, at Manges, især 

Privates, forenede Anstrængelser vare notwendige, for at 

opnaa øjemedet. Da det hverken er at formode, at der

af Stats; Indtradernc kan afgives saa stor Snm, som 

dertil behøvedes, eller at der paa engang kan over hcle 

Riget vindes saa mange Private, til med Iver at virke for 

Sagen, og uden hvilket det dog kun gik Sneglegang der

med, saa formener jeg, at det var incest hensigtsmæssigt, 

at vælge et mindre Distrikt at virke paa. Her kunde haa- 

bcs at virkes med Kraft, og her kunde tillige erholdes Er

faring om, hvorledes senere paa bedste Maade kunde virkes 

paa de svrige Distrikter. Et Fejlgreb blev heller ikke her af 

saamegcn Skade, som naar det havde Indflydelse paa det 

Hele.

G
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Iblandt de forftjellige Distrikter, hvor Vævningen fin

des almindelig, qvalificere sig forncmmeligcn tvende til ct 

saadant Prove Distrikt, den nordlige Deel af Iydland 

nemlig, og Sletten i Fyen. For den nordlige Deel af 

Iydland taler, at dct der er eller var Brug, at Aalborgs 

Kjobmænd kreditere Bonden den Hor, hvoraf Lærredet 

væves, og modtage igjen derfor Lærred i Afbetaling; 

Aalborgs Kjobmænd kunde derfor lettest af Alle bringe 

Lærrederne til at blive saaledes, som der onsscdes, de 

ffulde være; men for Tiden sysselsættes Landmanden i den 

nordlige Deel af Iydland ikke paa den Maade, da £ætv 

reds Afsætningen er standset, desuden cr der Opland, som 

Aalborgs Kjobmænd saaledes forsyner, saa vidt Udstrakt, 

at de Penge Understøttelser, som maaffee kunde blive at 

anvende til en saadan Opmuntring, blcvc der omtrent i samt 

me Forhold, som Sandkornet til deres Sandheder, og 

gjorde ingen Virkning. Af denne Aarsag var Sletten, 

som et mindre Distrikt, at foretrække, dertil cr Vævnin

gen der mecr udbredt, end paa noget andet Sted i Dan

mark, og Produktet, dct leverer, bedre end andet, hvilket 

kommer af dcn bedre Kundflab der haves ti! Vævningen; 

maaffee indsee og Slettens Vævere bedre, at det var til 

deres egen Gavn, om Lærrederne bragtes til at være lige 

med de tydste, hvilke de kjende, saavelsom disses Fortrin til 

Afsætning.»

Saaledes have mange af Slettens Vævere yttrct sig 

for mig, og de snskede intet hellere/ end at bringe deres 

Lærreder til at ligne de tydste, naar de blot erholdt Am 

vnsning, hvorledes de ffulle gjsre det.

Dct Lærred, som væves i det nordlige Iydland, er, 

for det Meste, af ssterssist Hor; det, der væves paa
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Sletten, er derimod fornemmeligen af hjemavlet Hor, hvil/ 

ket ogsaa bidrager til at give dette Distrikt Fortrin fremfor 

hiint; thi ikke at tale om, at Ufred kunde igjen hæmme 

Tilførslen og derved standse Vævningen, saa bliver den osteri 

soiffe Hors Priis altid mcer indvirkende paa det deraf for

færdigede Lærred, end Tilfældet bliver i Fyen, hvor, som 

overalt. Bonden sjeldcn veed, hvad Herren eller hans an

dre Produkter koster ham. En stor Fordeel er rigtig nok 

den, som Nord Iydland har fremfor Sletten, at ?£ a k 

borgs Handelsstand dceltager i Afsætningen, hvorimod 

Odenses intet bidrager dertil, men saa gives paa Slett 

ten et saameget storre Antal Bss,dbcnde, saavel blandt 

Godsejerne, fom blandt Præstestanden, der vilde lade 

sig Huusflidens Forædling være meget maqtpaaliggcnde 

og Slettens patriotiske Selskab bidrog og dertil, hvad der 

stod i dets Magt.

Af disse Grunde vilde jeg foreflaa Sletten til Prove 

Distrikt.

Med Raad og Daad virkes uendeligen meget; men 

den Opmuntring, som petunier Fordeel, i Forening der

med, kan give, gjor dem endnU mere virkende. Paa Raad og 

Daad kan gjorcs Regning paa Sletten, nogen Penge Un; 

derststtclsc vil bringe Sagen i ønskelig Gang, og dct, fotv 

mener s cg, knndc ffce paa folgende Maadc. Til Militair 

Etaternes Forsyning behoves omtrent 40,000 Alen Lærred 

om Aarct, hvorfor nu betales 31 ä 32 ß. pr. Alen. 

Den visse Afsætning, som dette Qvantum Lærred afgiver, 

snffcde jeg, brngtes som Middel, til at bringe Slettens 

Huusflids Produkter til at blive Handelsvarer. Naar der 

nemlig sikkredcs Slettens Vævere ?tfsætning af 40,000 Alen 

Lærred til den Priis, hvorom der kunde enes, paa de

G 2
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Vilkaar, at de leverede Lærrederne af den Beskaffenhed, 

som forcstreves dem, at de indrettede deres Nedffaber der- 

efter, og at de endelige« forbandt sig til for Fremtiden, 

at tilvirke alle deres Lærreder fabrikmæssigen, og dermed 

fortsattes cn Række af Aar, da er der ingen Tvivl om, at 

Lærredsfabrikationcn blev der bragt paa en fabrikmæssig Fod, 

vg naar dette var ffeet, var det forsi Tid, at fremkomme 

med ct Lovbud, som sagde, saaledes og ikke anderledes 

maa det for Fremtiden være. Nu kunde der ssges at 

virke paa andre Steder, som, ved det Exempel der var gi

ver paa Sletten, allerede kunde være blcvne ledede, til nt 

forbedre deres Vævning. .

Mucligt, og ikke urimeligt er det, at Lærrederne, tiU 

virkede efter saadanne Forskrifter, ikke erholdtes til den 

Priis, saadanne nu haves for, ffjondt de neppe blcve meget 

kostbarere; men da maattc den Priis, de vare heiere, 

ansees som Præmie.

En forbedret Hsravl, bedre Hegling og bedre Spin/ 

ding maae nsdvcndigen staae i Forbindelse med denne Maade 

at virke paa Huusflidcns Forædling; men dertil er allerede 

for Fyen af Regjcringen gjort nok, ved at have understøt

tet Hsravlings Anlcvgct paa Lykkenssæde *)  ved

*) Paa HoravlingS Jnstitutet Lykkenssæde, hvor

om findes udforlig Underretning i BegtrupS Beskri

velse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark, og i 

Thaa rupr Vejledning til det danske MonaekieS Sta« 

tistik, er, fra detö Anlæg, 1794, indtil Ute May 

1820 i alt 68 Personer oplærte i Horavlcn og Hottik« 

beredningen. 10 af disse ere enten dsdc, eller have for

ladt Horavlen. 8 Larlinge vare i Sommer paa In«
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Vrahe trolleborg; hvad mere der staacr tilbage ni 

Sieve, bsr flee ved Provindfens Godsejere, og det er vel

stitutet. De forblive der 4 Aar, kun i det sidste Aar 

lære de at hegle. Da Heglingen imidlertid er en fa o 

vigtig Deel af Hortilberedningen vg den hvvrpaa Pro- 

duktetS Godhed for en stor Deel heroer, og tillige er 

for mange, vanskelig at lære, kunde maafkee -nskcS, at 

Eleverne lærte Heglingen i længere Tid, end det sid

ste Aar af deres Ophold ved Injtitutct. — Da det mue« 

Ugen kan interessere mange at vide, hvormeget tzor 

her er avlet efiør et v-st uosæo, og paa et vist Areal, 

folger, som Bilag, en Tabel over Udsad og Indhost 

af Hor paa LykkenSsade; jeg maa dog bemærke 

nt Jorderne ved Brahetrolleborg og HsravlingS 

Institutet ere kun, forHsrscrd, af Middelsort, ogat 

bedre Jorder give et storre og mere lønnende Pro« 

dukt.

Dette Institut har, i Forening med det ved 

Kjong, i Siællaiid, meget bidraget til at fremme og 

forbedre Hsravlen i Danmark, formedelst de mange 

nu herfra oplærte Horavlere, som ere fordeelte om. 

fring i Provindserne. Et Middel til endmeer at be. 

fordre Hsravlen, erdet, som Grev Reventlou til 

Christian Ssade, i Lolland, har udfort. Da mange 

HuuSmodre nemlig afholde sig fra at sende deres hjem, 

avlede raa tzor til en Horforædler, fordi de frygte 

for, enten ikke at erholde tilbage den samme Slags 

Hor, som de bortscnde, eller og mindre, end de 

duede have, har Greven ladet det Apparat, som 

brugeS ved Hortilberedningen, indrette transportabelt, 

saa at det kan sættes paa en Dogu, vg kjoreS did, 

hvor det maatte snff.es. Nu kan hele Hsrtilberednin-
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tkke at tvivle paa, at jo en af Slettens patriotisk sindede 

Godsejere vil, naar Regjeringen viser Tilbsiclighed til at 

fremme dens Huusflid, etablere paa sit Gods cit udlært 

Hsravler og en fabrikmæssig dannet Linnedvæver, og paa/ 

lægge disse, at give Enhver, som snffede det, Undert 

viisning.

En bedre Hegling, end ellers er almindelig paa 

det, haves paa Sletten, ved det at oplærte Heglcre pleie 

dcr at vandre om, og hegle sor dem, som onffe det.

Skulde det ikke bifaldes, paa ovenanførte, eller paa 

nogen anden Maade at virke til Huusflidcns Forædling paa 

Sletten, formener jeg, at der dog burde af Regjeringen 

gives Hnusfliden den Opmuntring, at der bekjendtgjortes, 

hvor stort Parti Lærred behøvedes hl militair Etaternes 

Brug, af hvilken Beskaffenhed det sial være, øg hvilken 

Priis derfor kunde betales; herved gaves enhver Væver 

Lcilighed til at deeltage i Leverancen.

Blegning og Appretering hore vel og til at forege 

Lærredernes Værdi; men, kan det forst opnaaes, at Lær

redet bliver saadant værd, da vil det forst være Tid, og' 

saa at tænke dcrpaa, og Udførelsen vil være lettest, da 

herved blot haves med faac Mennesker at bestille.

Er Hnusfliden i Forening med Haandværkerne Dan.' 

marks vigtigste Industrigrene, er det saameget mcer indly

sende, hvor vigtigt det er, at de forædles, og jeg troer 

derfor, at begge Dele bor tiltrække sig Statsbestyrelsens Op

mærksomhed; de ville vise sig crkjendtlige derfor. Neppc

gen foretages under Hsrkcns ekjerS umiddelbare Tel- 

fen.
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har der i flere Menneskealdre været en mere gunstig Tidsr 

punkt til at virke paa Næringsvejenes Forbedring, end den 

nuværende; thi jo mere Næringslsshed der er blandt Men- 

ueffcne, jo villigere pleic de at være, til at gribe de Leir 

ligheder, som tilbyde sig, for at erholde noget at leve af, 

om de og derfor nodes til at underkaste sig nogle uvante 

Baand.

Indskrænket inden sncvrere Grændser end Huusflids 

Vævningen, er Huusflids-Strom peb ind ingen, 

forsaavidt den leverer Bidrag til Handelsomsætningen. Og- 

saa Strsmpcbindingen kan modtage Forbedring. Dens Man- 

gel er paa nogle Steder middelmaadige Varer. Afhjælpes 

kan det, ved nt forskaffe Bønderne Anviisning til at le

vere bedre Varer. Saadant steer ved at lære dem at kjæmme 

Ulden rigtigen, og at spinde den paa Skotrok, samt ved 

at opmuntre dem til at binde fastere, hvilket sidste vil op, 

naaes, naar det bliver almindeligt, som nogle Landkrænu 

mere have begyndt, at kjsbe de bundne Varer efter Vægt. 

At nedlægge noget bestemt Forflag, om Maaden hvorpaa 

Strsmpcbindingen kan forbedres, vover jeg ikke, da jeg 

ikke har bereist den hele Strækning, hvori Stromper bin; 

des, eller har talt med alle dem, som dceltage i Strom/ 

pernes Afsætning, og dette er dog her nødvendigt, decks 

for at forman dem alle, til samdrægtige» at fremme den 

fvlbcdrede Binding, hvilket jeg mærkede, ikke vil blive saa 

let, dcels for at indhente de noiagtigste Efterretninger om 

Stederne, Strømperne afsættes til, og af hvad Dcffaft 

fenhed de der forlanges; thi forhindres f. Ex., at los/ 

bundne Varer sendes til Udlandet, var det maaffee nnuv 

ligt, at Afsætningen derved tabtes paa nogle tydffe Mar

keder, hvor de netop ville have dem saaledes, og det er
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tin engang saa, ar Sælgerne gjsre bedst i at rette sig efter 

Kjobernes Smag.

Med at have omtalt nogle Midler til at ophjælpe 

Ulden, Bomulds og Papir Fabrikkerne, Brændeviinsbræn- 

derierne, Halldffemageriet, og Hnussiids Vævningen, samt 

Strsmpebindingen, maa jeg slutte mitte Bemærkninger over 

enkelte Industrigrenes Ophjælpning, ikke fordi der jo var 

andre, som trænge til det Samme, men hine ere de vig§ 

tigste. At lette Fabrikanterne saa meget mucligt Indkjobet 

af de raae Materialer til deres Næringsvejs Drift, især 

ved at tillade toldfri Indførsel af alle saadanne, som ikke 

kunne forbruges i raa Tilstand, og ikke at besvære JndlU 

sil i Produkternes Afsætning, ere de bedste Midler. At tib 

lade Fabrikationen at drives, hvor den selv tykkes nt kunne 

drives bedst, og ikke at lade Grændseffjcllet mellem Kjob/ 

stadse og Land/Haandtering være for ffaryt trukket, ere og 

Midler, til at foroge Fabrikfliden i Danmark; thi der ere 

nogle Grene af den, som trives bedre paa Landet, end i \

Kjsbstæder, og det maa sikkert være gavnligere for Staten, 

at saadanne drives paa Landet, end at de flet ikke blevc 

drevne, naar de ikke kunne drives andre Steder. Flere 

Godsejere vilde maaffce lade nogle af deres raae Produkter 

forædle paa deres Godser, dersom saadant blev tilladt, 

iftedetfor at de nu Udgaae »forædlede af Landet, de for? 

ædles og der mcd ringere Bekostninger, end i Staderne, 

og kunde derved saameget lettere udholde Concurrence» med 

lignende fremmede Produkter. Hvad der henherer til Korn/ 

varers, eller overhoved Zordproduktcrs, Huders, Skinds 

og Ulds Forædling, formener jeg kan ikke noksom befries 

fra Byrder og Tvang. Hvad herved paa den ene Side 

tables, erstattedes saameget rigeligere yaa den anden Side,
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og en evig Sandhed bliver det, at Handel og Haandtcrim 

ger trives bedst der, hvor de have de færreste Vanskelighed 

der at kjæmpe imod. Den nyere franste Lovgivning har for

vrist 150 forskjclligc Fabrikationer fra Slæderne; dette cr 

rigtig nok skeer, formedelst den med disse for Borgerne for

bundne skadelige Virkninger for Sundheden, eller for den 

Lugt de udbrede; men det viser ogsaa, at den franste Ne/ 

gjering formener, at Fabrikflid og Kjobsræder ikke crc nadL 

ffilleligc.

Skatterne og disses Størrelse have Indflydelse paa 

Næringsvejene, ikke mindre Maaden, bvorpaa de harves, 

konsumtionen h»r snaiedes en dobbelt Indflydelse. 

Hvad Skattens Stst'relse angaacr, da vil Talen derom 

ikke være her; men vel om Maaden den hæves paa, da 

det er denne, hvorover jeg har hort mange klage, og hvori 

der ønskes en Forandring.

Consumtionen deler sig i to Dele, i Maleværks og 

Vrændeviinsbrændings Afgiften, samt i den af indenland- 

sie Varers Indførsel i Kjsbstæderne; hiin hæves hos Mol^ 

lerne og Vrændeviinsbrænderne, denne ved Adgangen til 

Byerne. For at sikkre de kongelige Indtrader, hjemle Lo- 

vene enhver Undersøgelse, saavel ved Portene, som i 

Værkerne. Denne Frihed, som efter den nærværende Maade 

Afgiften hæves paa er nødvendig, giver imidlertid Bor

gerne til Priis for enhver Chikane, da vedkommende Ber 

t jenter skulle paa en sær Maade have overgrebet den Ve agt, 

de have, saafremt deres Handlinger ikke skulle kunne for." 

svares under Tiencstc Ivers Dække, og, om end ikke Un/ 

derssgclscs Maaden bærer Præg af Chikane, da er dog 

den nødvendige Standsning ved Consumtions Stedet, den 

dermed forbundne Undcrssgning, Ompakning, m. m. ikke
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ssclden til meget Besvær, øg en stedsevarende Anledning 

til Kiv og Trætte, der bliver saameget utaaleligcre for 

den mere retsindige Klasse af Borgere, der ikke have til 

Hensigt at besvige Hs. Majestæts Indtrader, som de troe, 

at de ere Vidne til, at denne Strenghed m. m. ikke am 

vendes paa alle, og hvorved de betragte det endog font et 

Slags Straf, der vederfares dem, fordi de cre gode Bor/ 

gere. Intet rimeligere altsaa, end at de onsse den nuvæ/ 

rende Maade at hæve Consumtionen paa, forandret, og 

at de, saafrcmt en saadan Forandring kunde ffee til det bedre, 

endog gjerne betalte noget meer, end Consumtions Afgif

ten nu beløber sig til. Enhver, han være af hvtlkensonn 

helst Klasse, og som ved forekommende Leilighed maa un- 

derkaste sig cn Port Undersøgelse, og som tillige kjender til 

Behageligheden, at være befriet for den, stemmer mcd de 

næringsdrivende Borgere, heri at onske cn Forandring, og 

denne troer jeg, kunde opnaaes, hvad Brændeviinsbrælu 

dings Afgiften angaaer, ved at ligne den paa Værkerne, 

beregnet, efter hvad de funnc komme til at betale med cn 

god Drift, og Maleværks Afgiften, ved at bestatte Mol- 

lerne for en aarlig Afgift, liig den, som udkommer, naac 

Gjennemsnits Indtægten, for ct vist Antal Aar, tages. 

Afgiften ved indenlandske Varers Indførsel i Byerne, for

mener jeg kunde hæves, ved at tage cn lignende Gjcnnemt 

snits Indtægt, og fordele den paa alle dem, som deck 

tage i Consumtionen. Jeg veed fuldeligen vel, at den 

Indvending derved gjores, at dcn nuværende Maade, at 

hæve Afgiften paa, cr for Staten sikkrcrc, da Afgiftens 

Erlæggelse gaaer forud for Consumtionen, og at den cr for 

Borgerne mindst trykkende, da Afgiften erlægges efter; 

haandcn; men, hvad disse angaae, da har jeg allerede
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ovenfor sagt, at de dermed etc tilfredse, og, med Hen- 

syn til Statens Sikkerhed for Indtægten, troer jeg heU 

ler ikke, der var noget at befrygte; thi den egentlige Con< 

sumtions Afgift kan hæves forud, hvorved Restancer ikke 

kunne fremkomme, da de consumtionspligtige, som ikke be,' 

tale til rigtig Tid, bor formenes at drive den Consumtions 

beskattede Næringsvci indtil Afgiften er betalt. Den Con,' 

sumtion, som betales ved Portene, og som er den uber 

tydeligste Deel af hele Afgiften, er, fordi den cr »betyde, 

lig, ikke saa byrdefuld, følgelig og lettere at udrede, hvor, 

for jeg ikke indseer, at Restancer her bleve meget betyde/ 

lige; i alle Tilfælde troer jeg, at Afglftou oüotidcr blev 

Ugesaa betyorltg, fom den nuværende rene Indtægt; thi 

ved en saadan Forandring sporedes de ved Consumtioncn an

satte Betjente, altsaa og deres Len, Udgifterne ved Con- 

sumtionsboders Opbyggelse og Vedligeholdelse, Lønnen for 

ct stort ved Revisionen ansat Personale, m. m. Icg har 

vel ingen Data til at bestemme, hvor store Consumtions 

Indtraderne etc, ikke heller hvilke de med disses Hævelse 

forbundne Omkostninger ere, men meget ffnlle jeg feile, 

om Overskuder for mange Kjsbstædcr ikke er liig med Intet, 

vg ikke urimcligen er der nogle blandt dem, hvor Omkost,' 

ningerne endog overskride Indtægterne.

Ar der, ved at forandre Afgistsmaadcn for saa'anne 

Stæder, blev en betydelig forsgct Indtægt for de konge

lige Indtræder, cr indlysende, særdeles, dersom det er saa, 

som jeg troer, at ovcnstaacnde kan gjclde for en trcdie 

Deel af de danske Kjobsiæder. For de andre Kjobstæder, 

hvor Overskuder cr noget betydeligt, vil, derom tvivler 

jeg paa ingen Maade, komme Restancer; men disse ville 

igjcn dækkes ved det mere, som de Byer, der nu intet
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Overskud give, eller endog fordre Tilskud, kom til at give. 

Var der endnu Tvivl, om der blev Tab for de kongelige 

Indtrader ved den foresiagne Forandring, med Hensyn til 

den betydelige Indtægt, som f. Ex. Kjobenhavn og endnu 

nogle enkelte Byer give, da kunde den nu forligelige Af

gifts Hævelse vedblive at være gjeldende for disse, og derved 

vandtes alligevel en betydelig Forøgelse i Statsindtægterne, 

og et stort Antal Borgere saae deres ønsker opnaaede.

Ved en saadan partiel Begnnstigclse, øm jeg stal kalds 

det saa, ffjsndt den ikke er det, da Staten i Almindelig

hed tillige vinder derved, uden at opofre noget, kan den 

Frygt opstaa, ot Handelen trak sig bort fra de consume 

tionspligtige Stæder, til dem, der vare befriede derfor, 

og at, uagtet den ene Bye derved vandt, hvad den anden 

tabte, det dog foraarsagcde en, i det Mindste, øjeblik- 

kclig skadelig Virkning paa de ronsumtionspligtige Byer. 

Blev dette Tilfældet, var det saamegct mere Beviis paa 

Lavnlighedcn af en saadan Forandring, og derved erholdtes 

en ny Erfaring om, at Handel og Næringsveje trives 

bedst der, hvor de færreste Baand lægges paa dem, men 

jeg formener, at dette ikke blev Tilfældet, undtagen for 

Aalborg, saafremt denne By blev blandt dem, der kom 

ti! at beholde den nuværende Indretning, hvilket vel hcU 

ler ikke var saa nsdvendigt. Men at Aalborg har været 

mere blomstrende, end Fleerheden af de andre danske Byer, 

er den, eller dens Borgere, ikke selv saamcget Aarsag r, 

som de Begunstigelser Danmarks Regenter allerede fra ældre 

Tider have givet den, men disse Begunstigelser har den cu 

holdt paa bct nordlige Iydlands og dets Beboeres Bekoste 

ning, og, saaftemt disse og den betydelige Strækning dc 

beboe skulle hæves fra den Middelmådighedens Tilstand, de
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nu befinde sig i, maa der alligevel ffee cn Forandring, 

hvad Aalborg angaaer. De andre Kjobstæder, som kunne 

komme til at beholde Consumtionen, have en saadan Der 

liggcnhed, med andre tilstødende Fordele, at de intet der- 

ved kom til at lide.

Imod at forandre den nuværende Maade at hæve 

Consumtionen, indvendes, at den Indtægt, som erholdes 

nn, er altid noie svarende til Indvaanernes Antal i By

erne , saa at den stiger og aftager med dette, hvilket ikke 

blev Tilfældet, om Consumtionen hævedes efter Gjennenu 

snittet af et vist Antal Aar; men hertil svares: af Mand

tals Listerne sees stedse, hvorwangc Mennesker der leve i 

Købstæderne; eftersom disses Antal aftog eller forsgcdes, 

kunde Afgiften falde eller stige i samme Forhold, svarende 

til den Tid, da Afgiften blev sat. Tiltog eller aftog Folket 

mængden betydelige«, forandredes Forholdet; thi ved en 

betydelig storre, eller mindre. Befolkning, forsgcs eller 

formindskes Haandteringerne og Velstanden, og med disse 

igjen Forbruget af de consumtionsbare Varer i et andet 

Forhold; men saa kan der for hver Gang Folkemængden 

har aftaget eller tiltaget med 500 Mennesker, ffee cn ny 

Taxation.

At Borgerne opnaaede deres friske, ved at befries 

for Vesitation, eller cn, den være, hvorledes den vil, alle 

Tider i deres Øitic forhadt Sag, og, hvis jeg ikke har 

feilet, at Statens Indtægter forsgedes, ere dog ikke de 

eneste Fordele, som herved opnaaedes. Kunster og Haandr 

teringer selv vandt umiddelbart derved, da de Betjente, 

som nn ansættes ved Consumtionen, vilde fra tærende Bor- 

gere, dcr saare lidet bidrage til National Formuens Fors 

sgclse, -gaae over til nærende; de vilde blive tvungne til
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at ssge deres Underhold ved de Sysler, som de ifslze 

deres øvrige borgerlige Stilling synes mcest passende for, 

og, istcdetfor at være en Torn i deres Medborgercs Øjne, 

eller ansecs af dem, som unyttigt og skadeligt Ukrudt, vilde 

de vel vide at sætte sig paa samme Standpunkt, som hine. 

Moralens Lærere paastaae og, at Consumtions,'Væsenets 

nuværende Indretning er Immoralitetens uudtømmelige 

Kilde, saafremt det er sandt, at de derved ansatte Betjen

te ikke stedse opfylde deres Pligter; thi, sige de, hvo 

som fsrst lader sig komme noget til Last, frygter ikke for, 

<<t lade det ffee tiere. Consumtions i Betjcnterne for see sig, 

ved ikke at opfylde deres Pligter, og Borgerne forsee sig, 

enten ved at bidrage til, at hine gjsre det, eller ved at 

udfinde Midler, til at undgaae deres Opmærksomhed.

Længe har det været crkjendt, at det er ligcsaa rcu 

færdigt, som nyttigt for Kunsternes Opmuntring, at sikkre 

Opfindere Ejendommen over deres Opfindelser, eller Frug.- 

terne af deres Flid, ved at tilstaae dem nogle A'ars Ene

rettighed, til at udovc deres Opfindelse. Saaledes er det 

og ffcet i Danmark; men Maadcn, hvørpaa det er skoet, 

trocr jeg kan modtage nogle Forbedringer. Da der ikke 

før 1816 har været offentliggjort noget Lovbud angaacnde 

udelukkende Bevillinger, og heller ikke senere, kan 

jeg med Hensyn til den Fremgangsmaade, som iagttages 

vcd disses Udstædelse, ikkun tale om, hvorledes det var 

dengang, jeg arbejdede under det forrige General/Land- 

Oeconomi og Commerce-Collegium.

Den der snffede en udelukkende Bevilling plia en Op; 

findelse, indgiv derom cn allerunderdanigst Ansøgning.
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Hans Opfindelse underkastedes nu Sagkyndiges Bedømmelse. 

Det beroede mest paa disses Erklæring, hvorvidt .Commerce 

Collegium allerunderdanigst vilde indstille Supplikanten til 

den ansøgte Enerettigheds Erholdelft. Meddeeltes ham Be

villing, maatte han indlevere enten en Model eller en Teg/ 

uing, eller en nsiagtig Beskrivelse over det opfundne, hvil- 

ket dcrpaa nedlagdes i ?lrkivet. I nogle Aar var det bru

geligt, nt fastsætte cn bestemt Tid, inden hvilken Opfinde!,' 

sen skulle udfores; senere ophsrte dette. Saafremt nogen 

Stridighed angaaende Bevillingens Fortolkclse opkom, tiU 

holdtes den Enebcrettigede at være tilfreds med Generalt 

Land-Oeconomi og CommerceKsenoelse. — Ene

rettigheden erholdtes, saavel paa her i Landet (Tete Opfin- 

belfev, som paa fremmede, og begge Slags under samme 

Vilkaar. Det Antal Aar, hvori Bevillingen var gjeldende, 

var ubestemt.

Med Hensyn til ovenstaaende Fremgangsmaade ved 

udelukkende Bevillingers Udsiædelse, tillader jeg mrg at bc; 

manke, <u vcd det Opfindelsen forst stal bedemmes, hvor.' 

vidt den er nyttig eller ikke, ny eller gammel, kan 

det Departement, Under hvilket henne Sag sorterer, let 

komme i Fortrædelighed, og udsættes for ilde Omtale. Op.' 

findelsen kan nemlig væve af en saadan Natur, at der stal 

meet, end almindelige Kundskaber og Talenter, til at be

dømme den, og som neppe kan fordres hos Medlemmer af 

et Departement, der vel have med den cammcralistiffe Be- 

styrelse af Industrivæsenet at bestille, men for hvem dog 

ikke enten de hoiere theoretiffe Videnskaber, eller de reent 

praktiske Kundskaber erc absolut nødvendige. Dct maa altt 

saa tye til Videnskabsmanden, eller Praktikeren, ex pro* 

fesso. Skal den Forste bcdsmme det, knnne Le Grund-'
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sætninger, Opfindelsen cr bygget paa, maassee strids mod 

hans Theori, og skal Denne, det cr Haandværkcrcn, Far 

brikantcn rc., bedsmme den, kan den maaffee komme i CoU 

lision med hans egen Fordeel, og af saadanne Aarsagcr 

forkastes, Uden at være forkastelig. Misundelse og For- 

domme komme her meget i Betragtning. — Er det mueligt, 

hvilket vel neppe kan nægtes, at det Tilfælde indtraf, at 

cn udelukkende Bevilling paa en Opfindelse afflogcs, fordr 

den enten stnlde være uudførlig, unyttig, eller stadelig, 

og den dog siden udførtes, uden at nogen af Delene bc- 

fandtes at være Tilfældet, var vcdkonrmcnde Departement 

prostitueret. Hertil rvmmcv rntmu, hvilken Sikkerhed kan 

Opfinderen gives, for ar hans Opfindelses Hemmelighed, 

naar den stal underkastes saamanges Bedømmelse, ikke »b; 

bredes?

2(f alle disse Grunde formener jeg, at Udelukkende 

Bevillinger for Opfindelser bor tilstaaes Opfinderen, uden 

nogen forcgaaende Undersøgelse. Vel kunde det synes latters 

ligt, nt meddele Patent paa cn nnyttig, eller ubetydelig 

Ting, eller endog paa cn umuelig, som paa et perpetuum 

mobile, men, naar først ovcnstaaende Grundsætning er ved/ 

gaact, bliver det Patcnttagerens Sag, om han vil bort

kaste Penge paa saadant; thi, da det at erholde et Patent, 

ikke bliver det Samme, som at erholde et offentligt Beviis 

paa, at den patenterte Gjensiand cr nyttig, vil vel'Enhver 

vide, hvad han gjor, inden han afkjeber en Patenthaver 

Tilladelsen til at udeve den patenterte Gjcnstand.

At udelukkende Bevillinger ikke alene meddeles for de 

Opfindelser, som ffec i Landet selv, men og for fremmede, 

finder jeg meget hensigtsmæssigt; men jeg formener, at der, 

med Hensyn ril de Rettigheder, fom gives Patenthaveren,
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bor gjsrcs Forstjcl paa, hvad enten det er cn Egen, eller 

en fremmed Opfindelse, da der Unægteligen ikke vdsordres 

det, til at erholde Kundffab om noget allerede opfundet, som 

til selv at opfinde noget *). Det Tilfælde kunde ogsaa ind, 

treffe, nt cn fremmed Opfindelse var af saadan Vigtighed, 

at den, der forplantede den paa danff Grund, og dertil er

holdt Patent, beholdt den for sig selv, og derved tilfsiede 

f. Ex. en eller anden JndUstrigreens Udovere megen Skade. 

Saadant formener jeg kunde og burde forhindres, ved at 

forbinde Patenthaveren, til at sælge til andre, som attraar

♦) EtatSraad os Dcpurcret Sroud, har i sin danske Bearbeidelse 

af den paa franff udkomne Lære af Sa y, om almeen 

Velstand i Forbindelse med StatShuushold. 

ning, iste Deel Pag. 164, været enig med Say og 

mig, i at udelukkende Bevillinger for nye Opfindelser 

bor finde Sted; hvorvidt det Samme bor være Tilfæl- 

det for Opfindelser, indforte fra fremmede Steder, 

har Say ikke omtalt, men det er at formode, at 

han anseer det for rigtigt, ellers havde han, ved at 

ansore -en fransse Patentlovgivning, sikkert bemærket 

det, da IndforselS Bevillinger udgjore en saa væsentlig 

Deel af Loven. EtatSraaden er derimod af modsat Me« 

ning, paa Grund af at en allerede gjort Opdagelse, 

bor være -en hele dannede DerdenS Ejendom. Ihvor

vel jeg maa indrømme, at denne Paaffand kan i visse 

Tilfælde være rigtig, formener jeg dog, at den, -faa# 

vel her i Landet, som i nogle andre Stater brugelige 

FremgangSmaade, at meddele IndforselS Bevillinger, 

bor tages til Rettesnor; thi, forudsat at en Stat kan 

»ære tjent med at tilegne sig nyttige Opfindelser, skete 

i andre Stater, er det en Opmuntring til at dette 

skeer maaskee tidligere, end eller- var steet.

4
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ede det, Tilladelsen til at udsve den samme Gjcnstand, og 

derfor heller ikke forlange en Priis, der kunde være saa 

stor, at det blev det Samme, som ikke at ville lade andre 

dceltagc bevi.

Zeg er uvidende, om der haves det Princip, at naar 

er Patent er udlsbet, det da kan blive aabcnt for alle; 

dette troer jeg, det bsr være. Ved det Antal Aar Paten

tet eiedes i, blev Patenthaveren belsnnet for sin Opfindelse, 

senere maa Staten ansee sig som Patentets Ejer, og for 

Denne sommer det sig, at sætte alle sine Borgere istand til 

at drage Fordeel deraf.

For det Meste ovttccn^mmeit&e med Alt ovensraacnde, 

er ogsaa den engelske og franste Patent Lovgivning.

De e n g e l s k e P a t e n t e r for Opfindelser cre de ældste 

i Europa. Under Iacob den Iste erholdt de cgentligen 

deres nuværende Organisation, nærmere bestemt ved senere 

Parlementsakter. Gjensianden for Patenter er Alt, hvad 

der henherer til Manufakturer, saavel mekaniske, som cher 

misse, imidlertid gives ikke Patent paa Prine i per, med 

mindre disse ere udfsrte, og da er det for det udfsrte, som 

de gives for. Saaledes erholdt de, der udfandt Dampenes 

Udvidende Kraft — Bulton et Watt — et Patent, ikke 

paa Principet, men paa den Massine, hvorved Kraften 

anvendes. Patenterne tilstaacs saavel for nye Opfindelser, 

fom for ældres Forbedring, og for fremmede Opfindelser, 

og Uden nogen foregaaende Undersøgelse fra Regjeringens 

Side. Saafremt en Opfinder ikke seer sig istand til stra.r ar 

tage et Patent, men han dog snffcr, at forebygge, at 

nogen kan komme ham dermed i Forkjsbet, Udtager han ct 

caveat, det vil sige, han nedlægger Protest, mod at ct Pa- 

tent udtages paa den Gjenstand, som han senere snffcde
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Patent paa. Et Patent m eddeles paa 14 Aar, dog kan  

det ved en specie l Parlem cntsakt forlcrnges. D et koster 

L. St. 120 —  7 —  10.

N aar et Patent er pU bliceret, hvilket sta l ffce inden  

een M aancds Forlob efter U dsræ delsen, ligger det i vedkom ,' 

m ende D epartem ent til Eftersyn for enhver. H erm ed til- 

sig tes at forebygge, at ingen sta l anvende sin Flid og sine  

Talenter paa G jensrande, som allerede cve patenterte .

For den franske Patent Lovgivning er den em  

gelste lagt til G ründ, m en m ed de Forandringer, som Er,' 

faringen har læ rt, burde foretages derm ed. D et er ved  

Lovene af 7de Januar og 2Zde M ai 1791 nt Patenter 

paa O pfindelser indførtes i Frankrige. Ved senere Lovbestem 

m elser er heri skcet nogle Forandringer.

Patenter indcles i Frankrige i 3 Klasser: i O p  fim  

delses, Forbedrings- og Indfor sels/P  a ten  Ler. 

D e sidste bevilges dem , som berige den franste Industri 

m ed en i U dlandet opfunden ny Frcm gangsm aade eller M a- 

stine. D isse Patenter have sam m e Varighed, som O pfin 

delses Patenter, eller udstades paa 5/10 eller 15 Aar. 

Forbedrings Patenter tils taaes dem , som  give æ ldre 0p<  

findelser væ sentlige nyttige Tilsæ tn inger, m en ikke for uvæ ; 

sentlige Forandringer i Form , eller for Zirater rc. Flere  

O pfindelser kunne ikke paa engang indbefattes i et Patent, 

enhver for sig m aa væ re G jenstanden for et eget Patent. 

Patenterne tils taaes paa 6, 10 eller 15 Aar efter Patent- 

lagerens eget O nske, m en han m aa betale større eller ritV  

gere Taxt efter Varigheden. Et Patent paa

5 Aar beta les m ed 300 Fr.

10 .......................... 800  —

15 ........................... 1500 —

til dette kom m er endnu 50 Fr. for Patentets U dfæ rdigelse.
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Ikkun sjeldent, og kun af meget vigtige Grunde til- 

staaes Forlængelse i Patentets Varighed, og da maa fccttu 

les nye Tarter.

Saafrcmt den, der har ansogt om et Patent, onffer 

at gjsrc nogen Forandring ved den betegnede Gjcnstand, 

maa han forud nedlægge en Beskrivelse over Forandringen, 

og dertil betale en Tillægs Tart. — De for Patenterne 

indkomne Penge anvendes til dermed at bestride de Omkost

ninger, som Patentets Udfærdigelse, Bekjendtgjsrelse, 

Trykning af dets Beskrivelse, Kobberstik, m. m. foran* 

ledige. Overffudct anvendes til Fordecl for Industrien. 

Paa en begerne Maæde forordner Loven, at Patenter skulle 

tilstaaes paa den blotte Ansøgning, uden foregaacnde 

Undersøgelse. Domstolene domme i de Stridigheder, som 

reife sig af Patentet, og bcdemme dets Gyldighed eller ikke. 

Ministeren for dct Indre allene tilintetgisr det, naar Tax

iterne ikke betales til rigtig Tid, eller, naar den i Privi

legierne indeholdte Bestemmelse, at de skulle være udsvede 

inden 2 Aar, ikke opfyldes, med mindre at Patenthave

ren kan retfærdiggjsrc sig med gyldige Grunde.

Jeg formener, det vilde være til Nytte for Kunster 

og Manufakturer i Danmark, om en Patent-Lov, bygget 

paa de for de engclsse og franske Patentlove nu gseldcnde 

Principer, ndftædtcs.

I nogle Stater ansees det, som et Befordringsmid

del til Industriens og Næringsveiencs Opkomst, at dertil 

beskikkede Embedsmand reise omkring i Provindscrne, for 

at giøve sig paa Stederne bekjcndte med begges Tilstand, 

oplyse sig om Aarsagerne, til derved værende Mangler, 

udfinde Midler, til at hæve disse, og til at befordre og
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udvide Alt, hvad der angaaer dem. Saakedes er det Tilt 

fælder i Frankrige, Preussen og Sachsen. I Frankrigs 

var det fsrsr. C o lbcrt, der ansatte forffjcllige Slags Fa- 

brikinspeeteurcr, deriblandt omreisendc, som, naar de ikke 

vare paa Reise, havde Paris til Opholdssted. Nu sendes 

Commissionairer omkring i Provindserne; Runkelro Suk.' 

kerfabrikkernes Tilværelse ffyldes disse. I Sachsen reiser 

endeel af den i Dresden værende Fabrik Deputation aar/ 

tigen til begge Leipziger -Messer, indhenter Efterretning 

ger om Handelens Gang der, øg om den Afsætning de 

sachsiffe Manufakturer finde. Ved Overlæg med vedkom

mende Handlende og Manllfaktttristcr søge dc ar rande Bod 

paa de Fen, som vise sig, eller at udfinde Midler til 

endnu meer at fremme Afsætningen. Sammenlignin

ger endeligcn gjsres mellem dc forffjellige Messer. Lige

som det er notorisk, at denne Frcmgangsmaade har havt 

megen gavnlig Indflydelse paa Sachsens Industri, faa sy

nes det mig og indlysende, «t saadanne paa Stederne ind,' 

hentede Oplysninger, drestede med dem, som det nærmest 

angaaer, og som bedst kan meddele Oplysninger, maae 

være frugtbringende for ethvert Land. Dannede til det Fag, 

de ere ansatte ved, mane saadanne Embedsmand, hvis 

Pligt det cr, at være paa Udkik efter enhver Ting, der 

har Indflydelse paa Industrien m. m., som kjende Ste.' 

derne den udovcs paa, og Menneskene, der ndove den 

bedre end nogen Anden kunde bedommc den og dens 

Tarv. Hvor saadan Omreisen ikke er i Brttg, maae dc 

Oplysninger, som enffes angaacndc Næringsveiene, ene 

haves fra forffjcllige øvrighedspersoner; men, ligesom 

disses Hovedsyssel cr i Almindelighed forstjellig, fra be 

hertil herende Gjensiandc, saalcdes ere og de Kund-
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skaber, de have derom, forskjcllige, og deraf de hoist for/ 

sijelligc, ofte modsatte Betænkninger, som erholdes paa 

denne Ataade, og hvoraf heel vanstcligen rigtige Resnlteu 

ler udledes. Hvor et eller andet Foretagende til Industrie 

cns eller Næringsveienes Fremme ffulle udfores, cre og 

saadanne Embedsmand de mcest flikkede til at vaage over en 

Udførelse, om hvis heldige Udfald der maaffee ellers kunde 

blive Tvivl. Hvor stjonne saaledcs Forskrifterne end vare 

til Linnedvæveriets Ophjælpning og Forbedring, saa vanske- 

ligen lode de sig maaffee udfore, naar der ikke var nogen, 

som ideligcn vaagede over dem, saae de Feil, der gjordes, 

og afhjalp dem, samt cndcligen holdt Liv i den hele Sag, 

saa at ikke dcu Lyjk, der rnaaskre var opstaaet til at fremme 
Sagen, igjen koledes.

Denne Idee er heller ikke ny hcr t Danmark; vi have 

havt, og tildcels have endnu Embedsmænd, som reise 

omkring i Landet; men deres Forretninger ere mere specie 

clle. Ved Allcrhsicste Resolution af 20 Iuli 1780 beskik

kedes Personer til at reise omkring i de danffe Provindscr, 

for at etablere paa Landet Spinderier til Huusfiidens Fremme, 

og vaage over deres Vedblivelse og Drift. Det flaaer ikke 

rnere ved Magt.

Ved saadanne omreisende Embedsmand kunde endelige» 

Håndteringerne indbyrdes sættes i Forbindelse med hvcran-- 

dre. Oplysninger kunde meddeles dem, Afsætning aabnes 

for dem, og hvad Opfindelser og Forbedringer, som stete 

deres Haandtering vedkommende, kunde bibringes dem.

Jeg formener, det var velgjsrcude for Danmarks Næ/ 

ringsveie, om saadanne omreiseude Embcdsmæud bestikkedes. 

Den eller De, hvis Dont dct blev at omrcise, maatte 

tilholdes aarligen nt aflægge Regnskab, for hvad der paa 

Reisen var bemærket og udvirket, og Erfaringen skulde da 

vlse, om det konncdc sig, at vedblive dermed eller ikke.
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