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Forste Afsnit.

Indledning og Dverfigt

Est-r at den ifolge allerhøjeste Resolution as 3die April 1840 

til Undersøgelse af Hovedstadens Laugs- og Corporationsvæsen 

nedsatte Comitee havde til det Kongelige Danske Cancellie indsendt 

Betænkning og Forslag angaaende den Deel af Opgaven, som 

vedkommer Handelslaugene, tog man dens anden Hoveddeel, 

om Haandværks- og Fabriklaugene, under nærmere Behandling.

Ned denne Deel af Forhandlingerne indtraadte daværende 

Justitsraad og Borgermester, senere Cancellie-Deputeret, 

Algreen-Ussing, som Medlem af Comiteen istedetfor Etatsraad 

og Raadmand Skibsted.

Forinden Forhandlingerne vare aldeles tilendebragte, fra- 

traadte imidlertid Førstnævnte paa Grund af forandret Em- 

bedsindstilling. Ogsaa har Comiteen tabt et andet af sine 

Medlemmer, Garvermester Rucksdæschel, der ved Dsden afgik 

kort inden Forhandlingernes Slutning.

Comiteen har formeent, ikke at burde indskrænke sig 

til en Undersøgelse af de angaaende Laugsvæsenet — forsaa- 

vidt dette omfatter Haandværks- og Fabriksdriften —- gjæl- 

dende Bestemmelser. Thi ligesom man i Betænkningen om 

Handelslaugene troede at inaatte gaae ind paa det hele System 

af de out Handelsberettigelse gjældende Regler, for at Arbeidet 

kunde fremtræde som et Hele, saaledes har Comiteen af 

i
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samme Grunde cmseet det nødvendigt, ogsaa at drage Regkeme 

om den Deel af Haandværks- og Fabriksdristen, der er 

Udenfor Laugene, ind under sin Overvejelse.

Idet vi give os den 2Ere at forelægge Resultatet heraf, 

skulle vi ikke forbigaae at bemærke, at vore Undersøgelser 

ligesom ved Behandlingen af Sporgsmaalet om Handels- 

berettigelse ere begyndte med at modtage mundtlige For

klaringer fra Forstjellige af de paagjældende Næringsbrugcre, 

over hvilke Forklaringer en Protocol er optagen, som her 

medfølger. Endvidere ere senere nogle Andragender indløbne, 

saavel fra Mestere som srn Svende, hvilke ligeledes ved

lægges.

Naar Comiteen i sin Betænkning om Handelslaugene 

og hvad dermed staaer i Forbindelse (den trykte Betænkning 

S. 6) er gaaet ud sra den Hovedbetragtning, at der ved 

disse Forholds Ordning blev tvende Hovedhensyn at tage, 

det forste, og vcl det vigtigste, til Kjobernes eller Consmnen- 

ternes Tarv, og det andet til selve de paagjældende Nærings- 

brugeres Tarv, og at det er en, baade ved Erfaring og Vi

denskab godtgjort Sandhed, at saavel Statens som den En

keltes Interesse ester almindelige Grundsætninger bedst vil 

freulines ved saa lidet som muligt at indskrænke Erhvervfri- 

heden, da har Comiteen i nærværende Undersøgelse ikke 

kunnet gaae ud fra noget derfra sorftjellr'gt Princip, idet vi 

nemlig, ogsaa hvad Haandværks- og Fabrik-Industrien an- 

gaaer, man holde sor, at denne trives bedst, jo færre Jnd- 

skrænknmger den er underkastet, og at den storste mulige Næ

ringsfrihed overhovedet er den Tilstand, som stemmer bedst 

saavel med Individets naturlige Rettigheder som det Heles Ve? 

være.

■ Men ligesom vi ved Ordningen af Handels-Forholdene 

maatte erkjende, at, hvor mange Indskrænkninger og en Led

ning af Handelen i længere Tid have ftmdet Sted, kan der, 

eller rettere sagt vil der altid i ftørre eller mindre Grad være
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Omstændigheder tilstede, der node Lovgivningen til at gribe 

langt mere ordnende og regulerende ind i Forholdene, end 

det, efter almindelige Grundsætninger at dømme, maatte an

sees for nødvendigt eller gavnligt, saaledes maae vi især er- 

kjende Nødvendigheden heraf, naar Talen er om Haandværks- 

driftens Neorganisation og orn en Forandring af den Lovgiv

ning, hvorunder denne bar udviklet sig; thi jo mere man maa 

betragte Næringslovgivningen som en af de meest medvirkende 

Aarsager til Industriens Tilstand t et Folk og rgjennem 

denne til Nationalvelstandens Standpunkt hos dette, desto- 

mindre kan man undlade ogsaa at betragte Haandværksdn'ften 

i sin Forbindelse med det bcstaaende Samfundsliv, og en

hver Forandring af Næringslovgivningen i sin Tilbagevirk

ning paa deri hele Orden i Staten. Det er derfor ikke blot 

ingen ubetinget Næringsfrihed, som vi, med al Erkjendelse af 

Frihedens Værd ogsaa for den menneskelige Virksomhed i 

denne Retning, kunne komme til at foreslaae, og det ikke blot 

fordi ingen Frihed, og altsaa heller ikke Næringsfrihed, kan 

bestaae ubetinget i Staten; men vi kunne heller ikke komme 

til det Resultat t vore Undersøgelser, at man bor ophæve 

Fundamentet for Næringslovgivningen hos os eller ophæve 

Laugsvæsenet, ffjondt man i vor Tid ofte er tilbøjelig til at 

ansee Laugsvæsenets Ophævelse for eensbetydende med Næ

ringfrihed, og denne uforenelig med Laugenes Bibeholdelse.

Det maa nemlig ikke oversees, at det i sidste Instants be

roer paa Hensigtsmæssigheden afde Normer, der, naarLaugs- 

væsellet ophæves, træde i Stedet for Laugs-Lovgr'vnittgett, om 

og hvorvidt der virkelig ved deime Forandring vil blive vundet 

noget betydeligt endogsaa blot for Industrien; thi hvor let 

det end kan være, at paavise Manglerne ved et bestaaende 

Laugsvæsen, og at erkjende hvilken Skade dette t Tidens Lob 

har forvoldet Industriens Udvikling, saa er det dog hoist van- 

sieligt paa et nyt Fundament udenfor Laugsvæftttet at begrunde 

en ganske ny Tingenes Tilstand, paa hvis Gavnlighed, baade
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med Hensyn til Industriens Udvikling og til det hele Sam

fundsliv, med Tryghed kunde stoles. De Landes Historie, i 

hvilke Laugsvæsenet er afskaffet, turde tilfulde bevise dette; og 

det er en hoist mærkelig Kjendsgjerm'ng, at man i en Stat, 

hvor Laugsvæsenet allerede har været ophævet siden en Men- 

ncstealder, bar troet sig nødsaget igjen at indføre Laugsforbin- 

delser. Men selv om Erfaringen bekræftede det langt bedre 

end den gjor det, at det er muligt udenfor Laugsforbindelsen 

at begrunde en Organisation af Haandværksdriften, der op

fylder alle de Hensyn, derved denne Sags Ordning ikke bor 

tabes af Sigte, er der dog en anden Betragtning, som man 

ikke kan undlade at tillægge betydelig Vægt. >

a Vilde man paa engang losne alle de Baand, som hidtil 

have betynget Industrien og gjore Adgangen til alle Haand- 

vcerksfag aldeles eller san godt som fri, saa er det at forudsee, 

at en umaadelig Concurrence vilde indtræde, og at ligeledes 

en stor Deel Individer uden Dygtighed og uden Capital vilde 

prove deres Lykke i de forskjellige Haandteringer. Paa den 

ene Side vilde en stor Deel Individer derved blive trængte 

nd af Beskjæftigelser, til hvilke de, i Tillid til den bestaaende 

Lovgivning, have helliget sig, og paa den anden Side vilde 

slet Arbeide og Forarmelse let kunne blive Folgen af, at alle 

bestaaende Skranker saaledes paa engang bortfaldt. Vel vilde 

dette igjen i Tidens Lob ordne sig ved Forholdenes egen 

Magt; men dette vilde kun være cit liden Trost for dem, 

som især vilde komme til at lide under en saa voldsom For

andring, og den Tid, som i ethvert Fald vilde udfordres hertil, 

vilde heller ikke være kort. Men er det paa den ene Side 

retfærdigt og billigt, at man maae bortrydde alle de Hin

dringer for de menneskelige Kræfters Anvendelse og Udvikling, 

der ikke ere grundede t vigtigere fra det almene Vel hentede 

Hensyn, saa er det paa den anden Side ikke mindre retfærdigt 

og billigt, at man, naar man vil indføre en større Frihed og 

fremkalde en forøget Concurrence i alle Retninger, saavidt
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muligt sorger for at asværge eller formindste det Tab, som 

derved maa foraarsages dem, hvis Livsstilling er begrundet t 

den nærværende Tilstand. Det vilde derfor næsten være en 

Umulighed eller idetmindste ikke kunne skee uden en Hensyns

løshed, der vilde grændse til Uretfærdighed, pludselig at op

hæve Laugsvæsenet, og indføre en ny Tingenes Orden uden 

Overgangsperiode. Det er ogsaa af denne Grund, at man 

overalt, hvor Laugsvæsenet ikke er blevet ophævet i revolutio- 

naire Tider, hvor alle Samfulldsforhold vare i en almindelig 

Oplosnings- og Fornyelses-Tilstand, fim har indfort Foran

dringen successive, og mere af Navn end i Virkeligheden har 

ophævet Laugsvæsenet, idet man ved at fastsætte en Over

gangsperiode kun har betegnet et Tidspunkt, da en storre 

Næringsfrihed vilde indtræde. Men en saadan Overgangs

periode, hvad enten man vilde gjore dens Varighed, som i 

Norge, afhængig af de nærværende Laugsinteressenters Le

vetid, eller, som i Baiern, vilde lade Laugsindretningen idet- 

mindste deelviis bestaae ved Siden af en friere Tilstand, er 

forbunden med ikke faa Ulemper og synes at fremkalde de fleste 

af de Ulemper, der kan bebreides begge Tilstandene, baade 

den gamle under Laugsvæsenets Opretholdelse og den nye 

under .dettes Afskaffelse, uden at de Fortrin, som kunne-til

lægges enhver af disse, derved betrpgges. v ö

Comiteen har derfor foretrukket at gaae en anden Vei 

end at foreflaae Laugsvæsenets Ophævelse ester en Overgangs

periode indfort, i hvilken dette, om efter Ordet ophævet, dog 

i Virkeligheden vilde bestaae, og har troet det hensigtsmæs- 

sigere at soge at reformere Laugsvæsenet saaledes, at det 

befriedes for de fleste af de ved samme klæbende Mangler, 

imedens de Fordele, som det ikke mindre i industriel end t po

litist Henseende frembyd er, vedligeholdtes, saa at den Tilstand, 

der saaledes tilveiebragtes, saa meget som muligt vilde nærme 

sig Næringsfrihed, og i alt Fald maatte kunne tjene- som Over

gangsperiode til Laugsvæsenets Ophævelse eller Forandringen
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af den hele Langs - Lovgivning» Vistnok har man i et 

Naboelcmd indfort en idetmindste tilsyneladende langt videre 

gaaende Reform; men, uden at indlade os paa en Critik af 

den svenske Nceringslovgivning af 26 Decbr. s. A., ville vi 

kun bemærke, deels at Laugsvæsenet neppe heller i dette Land 

kan siges at være afskaffet, da der efter den nye Lov endnu 

bestandig vil fordres en Duelighedsprøve til Udøvelsen af de 

vigtigste og fleste Haandværk, deels at der hos os findes Hin

dringer i den fiscaliske Lovgivning til en friere Benyttelse af 

Arbeidskraften overalt t Landet, som idetmindste ikke i samme 

Grad bestaaer i Sverrig.

Den Vel, Comiteen har fulgt, er at gjore sig det klart, 

i hvilke Henseender det hos os bestaaende Laugsvæsen især 

kan siges at modstaae Kræfternes frie Anvendelse og Indu

striens Udvikling; dernæst at soge at udforske, hvorledes disse 

Hindringer kunde bortryddes og Manglerne afhjælpes, faa at 

Laugsforbindelsen berovedes sin skadelige Indflydelse; og en

delig at betragte den Tilstaild, som paa denne Maade grun

dedes, som en Erfaringsprøve, hvorved man enten vandt den 

Vished, at man vedLaugsvæsenets Reform kunde betrygge 

Industriens Udvikling, eller hvorved man t alt Fald havde 

skabt sig en Overgangsperiode til Laugsvæsenets Ophævelse. 

Comiteen har derfor til sine ovrige Forslag knyttet det, at 

man, naar den Tilstand, som man nu vil begrunde, kan an

tages at have bestaaet sin Prove, atter stal optage denne Sag 

og undersøge, hvorvidt en anden og mere ingribende Foran

dring i det Bestaaende er nødvendig.

Medundertegnede O. Müller har for sit Vedkommende 

kun under den Betingelse tiltraadt nærværende Forslag, at en 

derpaa begrundet Tingenes Tilstand betragtes som en O ver

gangs periode, ester hvis Udlob den Tiligenes Tilstand, 

der almindeligvns bærer Navn af Næringsfrihed, maatte 

indtræde.
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Naar imidlertid Laugsvæsenet saa hyppigen dadles, 

og navnlig i Statsoeconomernes Skrifter skildres som siadeligt 

for Industriens Udvikling og som dragende mangfoldige 

Misbrug til Folge, da tor det vel betragtes som anerkjendt, 

deels at Laugsvæseuets ffadelige Virkninger og Misbrug aldrig 

have været saa betydelige hos os som i de fleste andre Lande, 

og deels at det i alt Fald nu, navnlig ester Forordningen af 

21 Marts 1800, har tabt Meget af det, som deri var hemmende 

for Industrien eller i andre Maader stadeligt. Det fortjener 

dernæst at udhæves, at flere af de Bestemmelser, som just 

ansees som de meest fordærvelige, bestaae uafhængigt af 

Laugsvæsenet og derfor ikke bor tilskrives denne In sti tu lion. 

Hertil horer fornemmeligen Forbudet mod at forene flere 

Næringsveie, Afsondringen mellem beflægtcde Næringsbrug, 

og Haandværksdrists Jndflrænkning til Kjobstæderne. Vel 

have disse, Erhvervfrihedeu i boi Grad indskrænkende Love 

tildeels deres Grund i samme Principer som Laugslovene, 

saa at det ikke er rimeligt, at des, idetinindste Fleerhedeu af 

dem, vilde blive bibeholdte, naar Laugsvæsenet hævedes; men 

t og for sig staae de ikke i nogen nødvendig Forbindelse rned 

dette.

Det mangler imidlertid ikke paa, at Laugsvæsenet, saaledes 

som det forefindes hos os, og navnlig t Hovedstaden, har sine 

meget mislige Sider, deels paa Grund af Laugslovenes eget 

Judhold, deels ved den Anledning, de give til Misbrug, ligesom 

og de øvrige, Haaudværks- og Fabn'ksindustricn vedkommende 

Bestemmelser, i flere Maader ere skadelige for Industriens 

Udvikling. Soln de efter Conn'teens Skjonnende væsent

ligste Mangler og Ulemper ved den bestaaeude Tingenes Til

stand tillader man sig her foreløbig at nævne:

1. At Borgerskab i Regelen ikke maa meddeles uden 

paa cn bestemt Næring, og at som Folge deraf flere Haemd- 

teringer i Regelen ikke maae drives ved S'iden af hinanden.
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See Lovens 3—7—1, Rescript af 14 April 1820, cfr. 

Forordningen af 23 Marts 1827 §§ 11 og 23.

2. At Grændserne mellem de forftjellige Haandværk 

ere saaledes afstukne, at den Cne i Reglen slet ikke maa for

arbejde Noget, som henhorer til den Andens Fag (hvilket 

ikke ligefrem folger af det under Nr. 1 Anførte). Skjondt 

dette gjældcr om alle Haandværk, er denne Ulempe dog meest 

fremtrædende ved de Haandteringer, som ere forenede i Lang.

3. At de ved Laugene indforte Mestcrprover tildeels 

ere uhensigtsmæssige, og overhovedet udkræve for megen Tid 

og for store Omkostninger, ligesom der ved sammes Aflæg

gelse, trods de mange derom udgaacde Lovbud, endnu finde 

hyppige Misbrug Sted.

4. At den ved Forordningen af 21 Marts 1800 hjemlede 

Frimesterrettighed er forandret ved den, senere Lovgivning, som 

paalægger Frimesternc, paa enkelte Undtagelser nær, at gjore 

samme Mesterstykke som Laugsmesterne.

5. At Laugene, forsaavidt de udgjore organiserede Sam

fund , og navnlig de bestaaende Svendeforbindelser, afsted

komme mange Misbrug, idet de foranledige Sviir og unød

vendige Udgifter, nære gammel Slendrian og . stadelige Langs- 

sædvaner, og fremkalde Overeenskomster, der ere skadelige 

saavel for Medlemmerne selv som for det Almindelige.

6. At den ovenomtalte Afsondring mellem Haandværks- 

fagene, i Forbindelse med den ved Laugsindretningerne næ

rede Laugsaand, fremkalder Kiv mellem -Borgerne og hyp

pige Retstrætter.

7. At Neglerne for Meddelelse nf Bevillinger til Fa

brikdrift og andre mindre industrielle Aulæg udenfor Laugene 

deels ere for ubestemte, deels gjore deslige Anlæg mere af- 

hængige af Autoriteternes Skjon, end der synes at være nød

vendigt, og deels endeligen kunne onffes givne efter friere, 

med Industriens Tarv mere stemmende Grundsætninger.

Af de oven paapegede, nu bestaaende Lovforflrifter turde de,
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som stille sig t Veien for Combination af flere Haandværk, være 

de for Industriens Udvikling meeft hinderlige, medens de 

tillige ere de vanskeligste at ophæve eller modificere, naar ikke 

tillige Laugsvoesenet tilintetgjores; thi dette er betinget ved 

Afsondringen mellem Haandvcrrksfagene, og at ophæve 

denne, medens hunt bibeholdtes, vilde være et tomt Spil- 

fægterie. Men naar flere Laug forenes, naar det indenfor 

visse Grændser tillades at forbinde forskjellige Haandteringer, 

og naar Grændserne mellem Haandværksfagene blive mindre 

skarp afstukne, vil allerede Meget være vundet. Heller ikke 

vilde det let være muligt at afskaffe Mesterproverne, uden 

tillige at afskaffe den hele Laugsindretning, da Mesterprøves 

Aflæggelse henhorer til Institutionens Grundbestemmelser; 

men ved at gjore Prøverne mere hensigtsmæssige og mindre 

kostbare, ved nt bringe en paalideligere og mere eensartet 

Control tilveie, og ved at organisere en anden Bedommelfcs- 

Autoritet, vilde de væsentligste Anker, som nu i Aarhundreder 

ere forte over Laugsproveme, og derved tillige den væsent

ligste Anke over Langsmisbrugene, bortfalde. Bliver den 

gamle Frimefterrettighed retableret, vil derved være aabnet 

Bei til selvstændigt Erhverv for Individer, hvilke det er for 

vanskeligt eller for kostbart at træde ind t Langene; og gives 

der en almindelig Frihed til Fabrikdrift og andre industrielle 

Anlæg, som ikke beroe paa blot haandvcerksmæssig Færdig

hed, vil Laugsindretningen heller ikke kunne være til Hinder 

for Industriens Udvikling ad denne Vei. Er Laugenes flade- 

lige Indflydelse væsentligen formindsket ved at Prøverne ere 

tein fratagne, ere Grændserne mellem beslægtede Nærings- 

brug mindre starpt afstnktte, er det at vente, at disse Om

stændigheder, i Forbindelse med Tidsaandens Indflydelse, ville 

hemme Misbrugene, gjore Processerne færre, og i det Hele 

trænge den skadelige Laugsaand tilbage.

Sknlde de Forslag i den ovenangivne Retning, hvilke 

det Folgende vil indeholde, findes svarende til Aiemedet, eller
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Indst.
Nr. 1<

skulde de stedfindende Mangler paa anden Maade kunne 

fjernes, — og maa det erkjendes, som oven antydet, at den 

gjennemgribende Reform, pludselig indfort, maa befrygtes at 

ville medfore ikke ubetydelige Onder, — og maa det derhos 

antages, som nedenfor vil blive viist, at der ogsaa frembyder 
sig andre, ikke uvæsentlige Modgrunde inod en total Om

støbning af det Bestaaende, som og har sine gode Sider, — 

la vil hermed tillige være givet, at Laugsvæsenet ikke 

for Tiden bor afskaffes, og mere indgribende 

Forandringer for Tiden ikke foretages, om det 

end indrømmes, som oven forudsat, at hine Mangler ikke 
ganske ere hævede.

De væsentligste Grunde, som foruden hine almindelige 

Betragtninger stille sig imod Laugsvæsttets Ophævelse eller 

overhovedet mod en mere gjennemgribende Reform, formenes 
at være Folgende.

1. Skjondt der gives Mange i Haandværksstanden, 

der ret vel indsee Fordelen af deri størst mulige Frihed paa 

det industrielle Gebet, og skjondt Laugsaauden er bleven noget 

formildet ved den nyere Tids modstræbende Teudeuser, ere 

disse Anskuelser dog ikke trængte igjenuem hos Fleertallet, og 

deriblalldt ikke Faa af de mere Oplyste. Den forte Protocol 

bærer noksom Vidne herom. Det er ikke blot personlige Juter- 

esser, virkelige eller indbildte, som lade dem onske det Be- 

staaeudes Vedbliveu; men det spues at være en udbredt 

Anskuelse i Haandværksklassen, at Laugsorgamsationen i sig 

selv er den naturligste og hensigtsmæssigste Forur for Haaud- 

værksdrifteus Ordning; og denne Anskuelse er saa meget 

vanskeligere at rokke, som den er nedarvet fra Fortiden og 

bestyrket ved Samqvemmet med andre Landes Haaudværkere, 

i hvilke Langene endnu et ere hævede. Det vil ogsaa, ved 

at sammenligne Haandværksklassen med Detailhaudlerklassen, 

være aabenbart, at Laugsvæsenet og Laugsaanden har ganske 

anderledes hjemme i him end i denne, ligesom vor Lovgiv-
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mugs Historie indtil den seneste Tid viser, hvor dybt det er 

indgroet. Det kunde vel derfor have sin Betænkelighed at 

tilintetgjore en saa rodfæstet Indretning, om den endog med

forte større Misbrug, da Stemningen blandt de Paagjældende 

selv t det Hele er derimod; thi det ønskeligste vilde unægte

lig være, at Lovgivningen gik Haaird i Haand med den sig 

successivt dannende Forandring i Tænkcmaaden. Vel kan 

herimod indvendes, at, forsaavidt man er befoiet til at tage 

Hensyn til herskende Duster og Anffuelscr, da ere Haand- 

værkstandens nærværende Medlemmer ingenlunde de eneste, 

man ved denne Leilighed havde at adspørge, saa meget mindre 

som de ere umiddelbart interesserede i, nt Adgangen ikke i 

Fremtiden bliver sor let og Concurrencen derved til deres 

Skade forøget; man maa ogsaa tage Hensyn saavel til Consu- 

mcnterne ø: Publikum i det Hele, hvem Sporgsmaalets Be

svarelse vistnok i hoieste Maade interesserer, som i Sær

deleshed de til Indtrædelse i Haandværksklassen bestemte Indi

vider, in specie Svendene. Hvad den offentlige Mening 

angaaer, da turde denne langt snarere være for end imod 

Laugsvcesenets Afffaffelse, da man i Almindelighed holder for, 

at de af Laugsvæseuet folgende Indskrænkninger fordyre Pro- 

ductet uden at gjore det bedre, og at Industrien overhovedet 

bedst fremmes ved den störst mulige Frihed; og hvad navn

lig Aspiranterne til Haandværksklassen angaaer, da sees disse 

vel for en stor Deel at onske Svendeforbindelsernes Vedbliven, 

Laugenes Afsondring m. in., men andrage dog samtidig der

med paa Lettelse i de anordnede Mesterprover og de dermed 

forbundne Omkostninger. Hovedsagen maa imidlertid blive, 

hvorvidt det almindelige Bedste kræver Laugsvæsenets Op

hævelse; thi, hvis dette besvares med Ja, vilde den oven 

berørte Omstændighed ikke kunne være til Hinder derfor, naar 

man kun ved Forandringens Iværksættelse tager et billigt Hen

syn til de nuværende Laugsmedlemlners Tarv. Men saa- 

længe ikke afgjorende Grunde tale for Laugenes Ophævelse,
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vil dog altid den Omstændighed, at Laugsanffuelserne endnu 

fremtræde med saa megen Styrke blandt Haandværkerne selv, 

være et ikke uvigtigt Motiv til ei at iværksætte denne Foran

staltning.

2. Ovennævnte Laugöanstuelser finde for en ikke ringe 

Deel deres Næring i den Omstændighed, at Haandværks- 

laugene ikke ere blot locale Institutioner, men tillige Dele 

eller Led af større Forbindelser, der strække sig ikke alene over 

den øvrige Deel af Niget, men tillige over en ikke ubetyde

lig Deel af Nabolandene. Ogsaa her viser sig Modsæt

ningen til Handelslaugene, der ikke som saadanne ftaae i 

Forbindelse med andre indenlandske eller udenlandste Institu

tioner af lige Beskaffenhed. Saalænge Laugene ikke ere hæ

vede i andre Lande, hvorhen vore Haandvcerkere vandre, eller 

hvorfra der vandre Haandvcerkere til os, vil ovennævnte 

Omstændighed tale for Langsindretningens Bibeholdelse, da 

det almindeligen antages, at Svende, der ei henhøre til noget 

Laug, vanskeligere erholde Arbeide hos Laugsmestere, hvor 

saadanne gives, end Laugssveilde, ligesom at Laugssvendene 

ikke gjerne soge Arbeide bos Andre erld Laugsmesterne. Naar 

herimod bemærkes, at Haandværkssvende fra Frankrig, 

Ettgland og Belgien, i hvilke Lande der ei gives Lang, ikke 

kunne formodes at være mindre sogte end f. Er. de danske, 

da svares hertil, deels at Svendene fra disse Steder vistnok 

sjælduere soge de Lande, hvor der endnu findes Laug, deels 

at Industrien i hine Lande staaer saa hoit, at Svendene i 

alt Fald kunne undvære et saadant Hjælpemiddel, ligesom man 

af samme Grund der har mindre Trang til fremmede Arbeidere.

3. Da Lettelseil af Adgang til Haandværksdrift her i 

Staden vilde hiddrage en større Tilstrømning af Personer 

udenfra, navnlig fra Landdistricterne, vilde dette upaatvivlelig 

medføre, at man, for at tilvejebringe det rette Forhold, maatte 

aabne Veien for et stærkere Aflob herfra til Landet, ved nem

lig at Udvide Rettigheden til Haandværksdrists Udøvelse paa
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Landet. Saa rigtigt dette end vilde være, vilde det dog 

stode an mod Kjobstædernes nuværende Privilegier og npaa- 

tvivlelig mode megen Modstand fra deres Side. Der vilde 

saaledes opstaae den særegne Forvikling, at medens Kjob- 

stcederne af een Grund maatte onste Haandværksdriften paa 

Landet Udvidet (for at deres Haandværkere uhindret kunne 

nedsætte sig paa Landet), vilde de af en anden Grund onste 

den indskrænket (for at ikke Landet skulde blive deelagtig i 

Kjobstædernes Net til Haandværksdrift). Da imidlertid Co- 

miteen ikke har kunnet gaae ind paa en Undersøgelse om 

Forholdet mellem Næringsbrugene i Kjobstæderne og paa 

Landet, har man anseet det tilstrækkeligt, alene at paapege om

meldte Omstændighed som en Hindring for at indføre en 

Næringsfrihed, betydelig større end den af Comiteen sore- 

slaaede.
4. Blandt de nyttige Indretninger, som Laugsvæsenet 

har indfort, fortjene de saakaldte Svendekasser at nævnes, 

hvis Bestemmelse det er at yde Langssvendene Hjælp i Syg

domstilfælde, samt i Tilfælde af Dod Begravelseshjælp; Bi

draget er tvungent, og udredes gjennem Mestrene, som 

indeholde det af Svendenes Fortjeneste. Vel kunde en lig

nende Indretning tænkes ogsaa efter Laugenes Ophævelse; 

men ligesom der kunde opkastes Tvivl om, hvorvidt det var 

billigt, at paalæggc Arbeiderne i Haandværksfagene, naar hun 

Forbindelse var lost, meer end alle andre Arbeidere et Af

drag i deres Lon til Fordeel for en saadan Kasse, saaledes 

vilde den hele Indretning neppe kunne vedligeholdes eller 

controlleres, naar selve den Institution, hvortil den var knyttet, 

ophorte at eristere. Frivillige Foreninger i lignende Diemed 

vilde maaskce nok blive stiftede; men paa den fattigere Deel, 

just den Deel, hvis Underholdning i Sygdomstilfælde og hvis 

Begravelse i Dødstilfælde sikkrest vilde falde det Offentlige 

til Last, turde inan ved saadanne Foreninger ikke gjore Reg

ning. Folgen vilde da blive, at en ny, maasiee meget betp-
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delig Byrde paadrogcö Communen, naar hine Kasser enten 

ganske opborte eller indskrænkedes i deres Virksomhed. Ogsaa 

gives der af Svendekasserne Hjælp til fattige Svende, især 

de gamle og affældige, samt til Enkerne, ved nogle Laug 

tillige til reisende, hertil ankommende Svende. Endeligen er 

der ved de fleste Laug organiseret en egen Fattigkasse til Bedste 

sor tilbagekomne Laugsinteressenter og deres Enker. Disse 

og lignende Indretninger, der formodentlig for en Deel vilde 

bortfalde, naar Laugene hævedes, fortjene ligeledes at anføres 

som henhorende til Laugenes Lysside.

5. Syondt de saakaldte moralffe Virkninger af Laugs- 

væsenct, naar Alt veies mod hinanden, nuomstunder ikke kan 

tillægges nogen Vægt, kan det dog, da man ovenfor specielt 

har ndhævet Laugsforbindelsernes, navnlig Svende-Broder- 

skabernes, skadelige Virkninger, paa den anden Side be

mærkes, at disse Forbindelser tjene til at nære den Haand- 

vcerkerne eiendommelige Standsfolelse, som ogsaa har baaret 

gode Frugter, og at det mutigen kan befrygtes, at flere af de 

Individer, som nu ere optagne i tidtnævnte Forbindelser af 

Mestere eller Svende, vilde synke dybere ned, naar disse 

Forbindelser aldeles lostes.

Comiteen maa saaledes ansee det for det Tilraadeligste, for 

Tiden fint at udfor c partielle Reformer, og at opsætte eu mere gjen- 

nemgribende Reform, navulig eu saadau, der kunde fortjene Ravn 

af Næringsfrihed, til en konnnende Tid. Forholdene vilde da 

være bedre forberedte end de nu ere, og Overgangen til Nærings

frihed, hvis man dertil fandt tilstrækkelig Fole, følgelig ikke 

saa brat, som den nu vilde være. Skjolldt den passende Tid 

til en saadan ftorre Reforms Indførelse naturligviis ikke lader- 

sig forud angive, turde det dog være hensigtsmæssigt at be

stemme en vis -^id, ester hvilken Sporgsmaalet om Ophæ- 

velse af Laugsvcesenet og de ovrige, Haandværks- og Fabrik- 

industrien paahvilende Baand skulde tages under Over

vejelse, da man t en saadan Bestemmelse vilde have en
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positiv Foranledning til paa Ny at bringe Sagen paa Bane. 

Ogsaa kunde det muligen tjene til at moderere de herskende 

Laugsanskuelser, naar den Reform, føm- indføres, og som 

opretholder Laugerre, ikke fremtraadte som en endelig Ordning 

af Forholdene, men ligesom henpegede til en anden Tingenes 

Tilstand, under hvilken Laugsindretningen var ophort. Hvad 

Tiden angaaer, efter hvilken Sporgsmaalet paa Ny kunde være 

nt tage under Behandling, da formenes et Tidsrum af 20 

Aar, fra den eventuelle Anordnings Emanation at regne, at 

være passende; hvilken Termins Fastsættelse naturligviis ikke 

kunde udelukke, at Sagen ogsaa tidligere bragtes paa Bane, 

dersoln Omstændighederne dertil skulde give Anledning. (Jnd- 

stillingspost 1).

At en saadan Overgangsperiode som den, Comiteen 

har bragt i Forslag med Hensyn til Handelslaugene og de 

dermed beflægtede Næringsveje, ogsaa her sknlde finde Sted, 

kan man ikke ansee fornodent, da den Tingenes Ordning, som 

er bragt t Forslag under denne Deel af Sagen, deels er 

mindre indgribende, og deels ester vor Formening dog i det 

Hele kun skulde betragtes som en Art Overgang.

Andet Afsnit.

Dm Svende- og Mesterproverrre.

Efter at Comiteen saaledes har angivet Grundtrækkene 

af den Reform i Lovgivningen om Haandværkslaugene, som 

man for Tiden anseer det tilraadeligt at indfore, skal man til

lade sig at gaae over til nærmere at udvikle sine Tanker om, 

hvori hine Reformer hensigtsmæssigen kunde bestaae.



Forelobigen troer man, angaaende den Maade, bvorpaa 

denne Gjenstand af Comiteen er bleven behandlet, at burde 

bemærke, at der i Comiteen er blevet opkastet det Sporgs- 

maal, om mart ikke burde foretage en fuldstændig Revision af 

hele den ældre Lovgivning om Haandværksdriften her i Ho

vedstaden, for saaledes at tilvejebringe Materialet til en 

ny Lov angaaende de didherende Forhold, som kunde af

løse alle tidligere Bestemmelser. Men hvor meget det end 

maatte erkjcndes, at Beskaffenheden as den ældre Lovgivning, 

navnlig Laugsartiklerne, og den Omstændighed, at de gjæl- 

dende Forstrifter findes adspredte paa forskjellige Steder, og 

at der ofte er Tvivl om, hvorvidt en Bestemmelse nu er 

gjceldende eller ikke, fra een Side betragtet vilde gjore det 

ønskeligt, at en ny fuldstændig Lov kunde emanere, har Co

miteen dog ifølge sin hele Betragtningsmaade ikke kunnet an

tage, at det nu vilde være den rette Tid at udstede en 

saadan ny Lov. Comiteen har, som foran bemærket, troet 

at Dieblikket til en endelig Ordning af de her omhandlede 

Forhold ikke endnu er kommet, men at man for Tiden bor 

indskrænke sig til de Forandringer i det Bestaaende, som i 

praktisk Henseende især maatte vise sig ønskelige og tilraade- 

lige, medeils man forøvrigt indtil videre lod det forblive ved 

den nærværende Tingenes Orden; men under saadanne Om

stændigheder vilde det neppe være rigtigt at give denne en 

Consistents, som ikke var tilsigtet, ved i en ny Lov at samle, 

ordne og paa Ny indskjærpe alle derhen horende Forstrifter 

i deres Forbindelse med de nye foreflaaede Modiffcationer. 

Man har derfor meent at burde indskrænke sig til specielle 

Indstillinger angaaende de Puncter, hvori det antages, at en 

Forandring, ifolge Haandværksindustriens nærværende Stand- 

punct, og til Lettelse af unødvendige Jndstrcenkninger samt 

Fjernelse af skadelige Misbrug, især vilde være ønskelig.

Skjondt Comiteens Undersøgelse, som forhen bemærket, 

ogsaa har udstrakt sig til de ikke laugsbundne, under Haand-
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værks- og Fabrikdriften henhorende Næringsveje, vil det dog 

være nødvendigt først at omhandle de laugsbundne Nærings

veje, som de, der ei alette ere talrigst besatte og overhovedet 

de vigtigste, men tillige ere regulerede ved Laugsartikler og 

mange andre Regler, medens der om de ovrige Næringsveje 

kun eristere enkelte Bestemmelser. Med Hensyn til Langene 

vil da forst blive Tale om Betingelserne for at indtræde i 

samme, og dernæst om Laugenes Rettigheder.

Den i den ungjældende Lovgivning foreskrevne almindelige 

Betingelse for at kunne blive Mester i et Lang, er, at Ved- 

konuuende, feruten at være t Besiddelse af de overhovedet 

til Borgerskabets Erhvervelse fornødne Egenskaber, tillige 

stal ved et Mesterstykke have godtgjort sin Duelighed i den 

paagjældende Profession; og til at aflægge Mesterstykke bliver 

derhos t Neglen Ingen admitteret, med mindre han t For

vejen, efter at have gjort sit Svendestykke, har været indskrevet 

paa Lauget som Svend. Det er imidlertid tvivlsomt, om det 

ikke har været Meningen af Fr. 21 Marts 1800 § 6, at den 

Indskrivning som Svend, der ifølge denne § cr nødvendig for 

at kunne gjore Mesterstykke, skulde, naar Indskrivningen alene 

stete i dette Dremed og ikke for at vinde Rettigheder som Svend, 

kunne foregaae, uden at nogen Svendeprøve i Førveien var 

aflagt. For denne Forstaaelse af §en tale Udtrykkene i dens 

Kilde, den 21te 8 i den allerhøjeste Resolution as 18 Juli 1798, 

hvor det siges, at det er „for at bevise LEre til det Haandværk, 

hvori hair agter at indtræde", at dea Vedkommende forinden 

han aflægger Svende- eller Mesterstykke bor lade sig ind- 

strive soui Dreng eller Svend. Men den modsatte Fortolk

ning er imidlertid den, som r Praris er den antagne, og som 

er bleveil bifaldet af det Kongelige Danske Cancellie saavel i en 

i Nesiriptsamlingen aftrpkt Skrivelse af 15de November 1817, 

som i en senere utrykt Skrivelse til Kjøbenhavns Magistrat 

af 20de Februar 1838. Ogsaa lader det sig med Fore an

føre for den sidste Fortolkning, at hvis Meningen havde været

2
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det Modsatte, maatte Lovgiveren have ndtrykt dette mere 

tydeligt. Comiteen maa imidlertid formene, at der ikke bor 

lægges Nogen Hindringer iveien for strar at indstille 

sig til Mesterprove, uden iforveien at have af

lagt Svendeprøve. Da nemlig Mesterproven maa an

sees som den vanskeligere, og da den, efter hvad i det Fol

gende vil blive omhandlet, ogsaa kommer til at omfatte Prove 

i Haandfærdighed (og det en hoiere Haandfcerdighed, end 

der af Svenden kan fordres), synes Intet naturligere, end at 

den, som melder sig til den mere vlnfattcnde Prove, maa fri

tages for den mindre omfattende og forresten ligeartede Prove. 

Det er iovrigt en Selvfølge, at den saaledes aflagte Mester

prove, lige saa lidt som anden Mesterprove, kunde berettige 

til Borgerffabs Erhvervelse, med mindre Paagjældende var 

myndig og i Besiddelse af de andre til Borgerstabs Erhver

velse fornødne Egenstaber; men paa den anden Side vilde 

Intet være til Hinder for, at Paagjældende, ved at lade sig 

indstrive i Svendeladen, kunde nyde alle en Laugssvends Ret

tigheder. Tvivlsomt kunde det dog være, om det ei burde for

menes Lærlingen, der flet ikke aflagde nogen Prøve, at arbeide 

for Lon. Comiteen mener dog, at dette Spergsmaal bor- 

besvares med Nei, da der allerede nu ere flere Laug, ved 

hvilke Drengene sædvanligviis erholde Lon, saasom ved Muur- 

og Tommevlauget, ligesom halv Svendeløn er meget almin

delig for de videre komne Drenge ved de andre Laug, og da 

det neppe strider mod Laugsbegreberne, at betjene sig af 

Drenge som Svende, naar kun ikke nogen, der ei ved Lauget 

er oplært, antages til for Lon at Udfore det, der ansees at 

udfordre Haandværkskundffab.

Den vigtigste Indvending mod Ovenanførte er udentvivl 

den, at man da kunde befrygte, at saa mange vilde undlade 

at.aflægge denne Prøve, at det hele Svendeselskab, hvis 

Vedbliven af andre Grunde maa ansees ønskelig, derved 

kunde oplofts, idet da nemlig Faa eller Ingen vilde mider-
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kaste sig Prsven som Svend. Denne Frygt maa man imid

lertid ansee for ugrundet. Det er nemlig en aldeles natur

lig Attraa hos den Unge, at han saa snart som nulligt soger 

at unddrage sig den Afhængighedstilstand, hvori han befinder 

sig, hvilket for Haandværkslærlingen ordentligviis fim kan 

flee ved Svendeprøves Aflæggelse, og det saavel i Mesterens 

som i Kammeradernes Vine. Vel kan, naar den omspurgte 

Frihed indrømmes, en Lærling opnaae Svendeløn; men, 

ligesom dette allerede under de bestaaende Forhold kan skee, 

saaledes vil det altid blive vanskeligt for Lærlingen, der et 

gjor Svendestykke, at erholde Arbeite hos andre Mestere end 

den, hos hvem han er oplært, etter som hændelsesviis har 

lært hans Qvaliteter at kjende, idet han hos andre Mestere 

vil mangle det Vidnesbyrd, som ligger i Provens Aflæggelse. 

Ogsaa vil han have Vanskelighed ved at begaae sig mellem 

Kammeraderne, saalænge han ikke formeligen er optagen i 

deres Samfund og saa at sige stemplet til deres Lige. Det 

maa saaledes antages, at der i Reglen er tilstrækkelig Op

fordring for Lærlingen til at underkaste sig him Prove, som 

hverken er bekostelig eller synderlig vanskelig; og r'ovrigt ligger 

det i Sagens Natur, at den Klasse Arbeidere, som bære 

Navn af Svende, ikke kan ophore. Det vil ordentligviis 

kun blive de mere Velhavende, som vilde benytte den oven 

foreflaaede Fritagelse for Svendeprøve; men det maa da 

paa den anden Side ansees som en Fordeel, at man ikke 

lægger unødvendige Hindringer iveien for dem af de mere 

dannede Stænder, der onffe at anbringe sig til et Haandværk.

Jovrigt maa man holde for, at Indskrivning fom Svend 

ligefuldt bor finde Sted, overeensstemmende med Fr. 21 

Marts 1800 § 6, saaledes nemlig, at Ingen kan indffrives 

som Mester paa Lauget, uden iforveien at være indskreven, 

som Svend, hvilken Indskrivning vil blive at foretage umid

delbart forinden Indskrivningen som Mester, uden at Paa- 

gjældende i den Anledning bor besværes med anden Udgift, 

2*
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end der er forordnet med Hensyn til andre Svende. Uden 

at man forovrigt vil lægge nogen Vægt paa denne Jndffriv- 

ning, troer man dog, at den især af den Grund bor bibe

holdes, som t det citerede Rescript af 1798 er antydet, nemlig 

for ct at give Anledning til den vrange Anstuelse, at det 

skulde være noget mindre Hæderligt at indlemmes t Svende- 

klassen.

At Tilladelsen til at nedsætte sig paa den vedkommende 

Profession betinges af Aflæggelsen af en Duelighedsprøve, 

er Lovrigt, efter det foran Anforte, ikke i sig selv noget Sær- 

egct forLaugene; thi Nescriptet as 21 Sept. 1740 befaler Magi

straten, ingen af saadanne Haandværkere, som ere udenfor de 

allemaadigst bevilgede Laug, til Borgere at antage, eller til

lade i Staden sig at nedsætte, forend de have gjort et dyg

tigt og forsvarligt Prøvestykke og samme for Magistraten 

forevise. Men i Virkeligheden er der dog en betydelig For- 

skjel paa de Prøver, der ere indførte ved de ikke laugsbundne 

Haandværk, og Prøverne ved Laugene. Medens det al- 

mindeligen er erkjendt, at hine ikke medfore nogen Byrde af 

Betydenhed for dem, der ville nedsætte sig paa den vedkom

mende Profession, er der over Indretningen af de sidste, de 

Vanskeligheder og Hindringer, font disse lægge i Veien for 

dem, der ville drive Haandværket, og de Misbrug, der med 

Hensyn til samme finde Sted, blevet fort bestandige Klager, 

hvilke ere lige saa gamle som Laugsiudretningen selv.

En væsentlig Forskjel maa der irnidlertid i denne Hen

seende gjores imellem Svendeprøven og Mesterproven. Med 

Hensyn til den sidste, ligger det i Laugsmedlernmernes In

teresse, at den gjores saa besværlig soul muligt, for at Con- 

currenternes Antal derved kan formindskes; men deuue In

teresse gjor sig ikke gjaldende i Henseende til Svendeprø

ven, i hvilken der kun sees et Middel, deels til at ga

rantere, at Mosterne opfylde deres Pligter imod de til 

deres Omsorg betroede Lærlinge ved virkelig at oplære dem
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Drenge til Arbejdere som Svende, Sikkerhed for, at disse 

have den fornødne Duelighed i Professionen. En Prove, 

indrettet i disse Diemed synes i sig selv hensigtsmæssig, og 

forsaavidt derl nærværende Svendeprøve ikke overskrider det 

Maal, der derefter bor afstikkes den, som Beviis for de ud

lærte Drenges Haaudfærdr'ghed, vil der neppe være nogen 

Auledning til at onske den afskaffet. Ogsaa have alle Laugs- 

olderulæudene anbefalet Svendeprøves Bibeholdelse, foruden 

at flere Industridrivende udenfor Laugene (Iernstobere, In

strumentmagere, Kunstdreiere) have erklæret det ønskeligt, at 

denne Indretning ogsaa blev indfort ved deres respective Fag. 

Navrlligen for den i Udlandet reisende Haaudværkssvend bli

ver det af Nytte, at han kan producere Beviis for en under 

offentlig Autorisation aflagt Svendeprøve. Blev en al

mindelig og fuldstændig Næringsfrihed indfort, kunde det vel 

ikke være Andet, end at Svendeprøven maatte bortfalde; 

men saalænge Laugsforfatningerl bestaaer, slutter den sig na- 

turligen til teiuie og maa udentvivl ansces for mere gavnlig 

end skadelig. Navnligen turde det være et ingenlunde uvig- 

tigt Heusyn, at den dog kan bidrage Noget til at betrygge 

en rigtig Anvendelse af Drengenes Læretid, at disse ikke altfor 

meget sknlle bruges blot til simple Tjerlesteforretninger uden 

behorigen at oplæres t Haandvcerket. Der kunde derfor for- 

meentligen fim være Sporgsmaal, om ikke de nit gjaldende 

Negler om Svendeprøven, idet Princip et for t>emie iovrigt 

vedligeholdtes, kunde trænge til meer eller mindre betydelige 

Modisicatiouer; men den ovenanførte Omstændighed, at 

Laugene ikke have havt nogen Interesse i at give denne 

Prove en anderl Characteer end den, som den efter sit Die- 

med siulde have, har udentvivl gjort, at der t det Hele ikke 

ved deils Aflæggelse have indsneget sig saadanne væsentlige 

Misbrug , soul kunde udkræve en gjenneurgribende Reform. 

Den Bestræbelse efter at vansteliggjore Svendeprøverne meer
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end tilbørligt, som Anftet om at sikkre Mesterne duelige 

Svende og Hensyn til at hævde Laugets SEre, i Forbindelse 

med andre, mindre roesværdige. Bevæggrunde, nmligen finit c 

fremkalde, modvirkes paa den anden Side ved Læremesternes 

Interesse i, at der ikke gjores for store Fordringer til deres 

Lærlinge; og den Omstændighed, at Læremesterne i Alminde- 

lighed selv have at sorge for, at disse, naar Læretiden er 

ude, blive gjorte til Svende, medfører, at Svendeprøverne 

ikke let ville blive sorbundne med overdrevne Bekostninger, 

ialtsald irke med saa store, at Optagelsen i Svendeclassen 

derved i nogen mærkelig Grad kunde' vayfleliggjores. De 

Misbrug, som t denne sidste Henseende alligevel havde ind- 

sneget sig i Tidernes Lob, er der derhos sogt at raade Bod 

paa ved det under 24 Juli (844 alleruaadigst approberede Regu- 

lativ^ for Udgifterne ved Forfærdig elsen af Svendestykkerne 

her i Staden. Da imidlertid de endnu gjaldende Forskrifter 

om, hvori Svendeprøverne ftulle bestaae, for en stor Deel 

hidrøre fra en temmelig fjern Periode, og da Svendprøverne 

stedse bor staae i et vist Forhold til Mesterproverne, med 

Hensyn til hvilke en Forandring vil blive foreslaaet, maa 

Jndst. man f°r/ at ogsaa Bestemmelserne om Svendestykkerne 

Nr. 2. a. bor underkastes en Revision.

I Forbindelse hermed troer Comiteen at burde soreslaae, 

at der bestemmes en vis Tid, inden hvilken det ikke flal være 

tilladt den Lærling, hvis Svendeprøve er befunden uantagelig, 

at indstille sig til ny Prove. Ligesom der sra et enkelt Langs 

Side er fort Klage over den Uskik, at Lærlingene Uden til

strækkelig Forberedelse indstille sig til at gjore et Prøvestykke, 

ved hvis Forkastelse de Intet tabe, da Proven strar igjen kan 

forsoges paa Ny, saaledes vil Analogien af hvad der i denne 

Henseende gjælder om Mesterproverne, ined Hensyn til hvilke 

Terminen er fastsat til | Aar, tale for en lignende Bestemmelse 

Jndst. mek gensyn til Svendeprøven. Terminen formener her pas- 

Nr. 2. b. sende at kunne fastsættes til } Aar, hvilket baade er stemmende
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med den ved de fleste Laug bestaaende Indretning, hvorefter 

Svende kun indstrives ved Qvartalsmoderne, og derhos saavel 

i sig selv synes passende som stemmede med hvad der i den 

omspurgte Henseende gjælder om Mesterprøverne.

Sees dernæst hen til den Maade, hvorpaa Svendestykkerne 

nu udfores, og den Control, som holdes med Forfærdi- 

gelsen, da bar det unægtelig sin mislige Side, at disse Prøver 

ved de fleste Laug blive aflagte paa selve Læremesterens 

Værksted, da derved den Garanti svækkes, som skulde haves 

for, at Vedkommende selv- har forfærdiget sit Prøvestykke. 

Navnligen kan det befrygtes, at den Mester, der har forsømt 

Gehörigen at undervise sin Lærling, benytter den saaledes aab- 

nede Leilighcd til at dække den begaaede Forsømmelse, ved at 

yde Lærlingen Hjælp under Svendestykkets Forfcerdigelse. Un

dertegnede O. Muller og afdøde Garvermester Nitcksdæschel, 

have derfor været af den Formening, at det vilde være rigtigt, 

paa Ny at indskjærpe og paabyde en streng Overholdelse af den 

Bestemmelse, som indeholdes iPlacaten af (Sept. 1762 §5: at 

Svendestykkerne sklltte forfærdiges enten i Oldermanden^ Huns, 

eller, hvor dette ikke kan skee, i en anden Mesters Huns, i 

Overværelse eller under Tilsyn af nogle Meftere eller Svende. 

Dermed troer Undertegnede Kyhl, at det tvertimod vilde være 

det Retteste, at det i alle Tilfælde tillades, at Svendestykkerne 

maatte forfærdiges paa Læremesterens Værksted; thi det er 

formeentligen en altfor stor Byrde for Mesteren, at han, naar 

hans Lærling stal gjøre Svendestykke, ikke blot i længere Tid 

skal undvære denne paa sit eget Værksted, men endogsaa skal 

udlaane sine Redskaber til hans Benyttelse paa et fremmed 

Sted, hvor han ikke kan have Tilsyn, med, at de behorigen 

behandles. Comiteens Majoritet har ogsaa anseet det utilraa- 

deligt, at forbyde Svendestykkets Udførelse paa Læremesterens 

Værksted ved de Laug, hvor Saadant nu er Praris, tildeels 

vel netop fordi Haandværkets Ejendommelighed ved disse Laug 

gjor det orlskeligt at undgaae hine Ulemper. Men paa den
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anden Side antager Majoriteten, at der ingen Grund er til 

at gjore en Forandring ved de ovrige Laug, hvor Pl. 1 Sept. 

1762 nu uden nogen Klage overholdes; thi det maa unægte

lig erkjerides, at det for at forebygge mulige Misligheder og 

Elusioner i sig er hensigtsmæssigt, at Proven aflægges under 

en anden Control end Læremesterens; men saa vigtig har dog 

Majoriteten ikke anseet temic Betragtning, at Man af den 

Grund skulde gjore det til en almindelig Negel, da det vistnok 

tor antages, at det, ogsaa hvor Svendestykket forarbejdes 

paa Læremesterens Værksted, iugeuluude er sædvauligt, at der 

ydes Lærlingen utilbørlig Hjælp, eftersoin deels Mesterens 

egen A§resfolelse, deels de andre paa Værkstedet arbejdende 

Drenges og Svendes Tilstedeværelse maa bidrage til nt holde 

Misligheder i saa Henseende fjernede. Paa den anden Side 

vilde et aldeles betryggende Værn ikke kunne haves deri, at 

Arbeidet ffulde udfores i Oldermandens Huns, og endnu 

mindre, naar dette kunde ffee t en anden Mesters. Ogsaa 

vilde man, ved at lægge dette hele Forhold ind ander Older

mandens umiddelbare Bestyrelse, hvor Saadant ikke allerede 

nu er Tilfældet, paalægge denne eu forøget ofte temmelig be

tydelig Byrde, hvilket, da Billighed kunde tale for, at der 

herfor blev givet et Vederlag, let kunde medfore eu forøget 

Udgift for de vordende Svende, saaledes fom Tilfældet er 

ved Skomagerlauget, ved hvilket Overholdelsen af Pl. 1 Sept. 

1762 § 5 har foranlediget de Betalinger, der ommeldes t Pl. 

10 Dec. 1823 Post 2, ligesom ogsaa lignende Betalinger 

ere indforte ved Skrædd erlang et (see Regulativet af 24 Juli 

1844). Endelig er det formeeutlig en ei uvigtig Betragtning, 

at man ved ten anforte Forandring vilde kunne bidrage til at 

foroge Oldermandeus Myndighed, hvilket, for ikke at styrke 

Laugsindretuiugell i det Hele, helst bor midgaaes.

Det har endvidere været under Overvejelse t Comiteen, 

oitt Man ikke skulde tilraade en Forandring i de gjaldende 

Regler om Svendestykkernes Bedømmelse. Der synes
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nemlig ikke at være nogen tilstrækkelig Grund til den Uover- 

eensstemmelse, som nn finder Sted i Sammensætningen af de 

i denne Henseende anordnede Bedommelsescomiteer, hvilke 

ifolge Pl. 26 Mai 1812 § 8, cfr. Nescr. 27 April 1813, og 

Pl. 4 Juli 1815 8 2, ved de Laug, som iudsende deres Mester

stykker til Bedømmelse af det Kougelige Academie for de stjonne 

Kunster, skulle bestaae af en lovkyndig Magistratsperson, et 

Medlem af bemeldte Academie og vedkommende Oldermand, 

ved de vorige Laug derimod af en Magistratsperson, Ol- 

dermanderl og tvende af Magistraten udnævnte Haandværks- 

mestere. Denne Uovereensstemmelse vilde ogsaa let kunne af

hjælpes, entert ved at tilforordne en Laugsmester sol'.: 4de 

Medlem i Bedeuunelsescomiteerne ved de forstanmeldte Laug,' 

eller ved for de sidstlueldte Laugs Vedkommende at lade et 

Medlem af det polytechniske Institut træde istedetfor de to 

Laugsruestere, som nu deeltage i Bedømmelsen. Men da Co- 

miteen i Henhold til det Foranforte har troet, at det i det 

Hele vilde være rettest, mci) Hensyn til Aflæggelsen af Sven

deprøven nt lade det forblive ved det Bestaaende, har den 

ikke fundet Anledning til i denne Henseende at gjore nogen 

Indstilling om en Forandring.

Attderledes out med Svendestykket forholder det sig der

imod med Mesterstykket. I Frd. 21 Marts 1800 er der 

vel om begge disse Prøver udtalt de samme Grundsætninger. 

Det blev nemlig t denne Forordnings § 8 tilkendegivet, at 

det var Kongens Villie, at der ikke mantte lægges Hindringer 

i Veien for Flids og Vindftibeligheds Fremme, og at 

Svende- og Mesterstykkerne skulde blive det, som de tidligere 

ikke i alle Henseender havde været, nemlig Beviis paa er

hvervet Færdighed og Kundskab i Haandværket; hvorfor det 

bestemtes, deels at Ingen ved disse Prøvers Aflæggelse 

maatte bebyrdes med overflødige Omkostninger, deelö at de 

dengang gjældende Regler om Prøvestykkernes Beskaffenhed 

saavelsom om deres Bedoinrnelse stulde undergives en For-
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ger. Den saaledes bebudede almindelige Anordning om 

Mesterstykkerne ved de forskjellige Laug er imidlertid ikke 

senere udkommen, da inan har indskrænket sig til at udgive for

andrede Bestemmelser om enkelte Laug; hvoraf Resultatet er, 

at Prøverne for en stor Deel ere mindre hensigtsmæssige og 

ikke svarende til Nutidens Fordringer. Ogsaa har det her, 

ligesom attdre Steder, hvor Laugsprover finde Sted, i Aarernes 

Lob viist sig, at disse Prover paa flere Maader ere blevne 

forbundne med betydelige Bekostninger, med Tidsspilde og 

Fortrædigelse, hvilket ikke alene umiddelbart bliver den, der 

stal aflægge Proven, til betydelig Byrde, men tillige middel

bart bliver til Skade for Publicum, da Concurrencen derved 

formindskes, og da det er Consumenterne, som maae betale 

den derved foranledigede Fordyrelse af Productet. En For

andring i Henseende til Mesterprøverne er ester Comiteens 

Anffuelse noget af det Vigtigste, der for Tiden kan gjores iil 

en Forbedring af Haandværksindustriens herværende Vilkaar, 

forsaavidt disse afhænge af Lovgivningen. Hvor der fra selve 

Haandværksftandens Side har yttret sig Klage over den be- 

ftaaende Laugsiudretm'ng, har det ogsaa fornemmelig været i 

denne Henseende, og det turde ikke falde vansteligt at paavise, 

at en saadan Klage ikke er uden Grund. Ved det under 24 

Juli 1844 allernaadigst approberede Regulativ for Udgifterne 

ved Forfærdigelsen af Mesterstykkerne her i Staden er der vel 

truffet Foranstaltning til en Afskaffelse af de Misbrug, der i 

Strid med det i Frd. 21 Marts 1800 § 8 indeholdte For

bud mod at besvære Mesterstykkets Aflæggelse med overflødige 

Omkostninger i Tidernes Lob havde indsneget sig. Men 

stjondt upaatvivleligen Meget er opnaaet ved denne Foran

staltning, gaaer den under alle Omstændigheder kun ud paa 

at indskrænke Udgifterne i Anledning af Mesterstykkernes For- 

færdigelse (nemlig Værkstedsleie, Kjendelse til Laugskassen, 

Oldermanden o. dsl.), men har ct til Hensigt at indføre nogen
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Lettelse i Henseende til selve Prøverne, hvis Udførelse efter de 

nu gjældende Negler er forbunden med betydelig Opoffrelse 

af Tid og Penge.

Det Omfang, som de nu foreskrevne Mesterstykker have, 

og den betydelige Tidsanvendelse, som deres Udførelse kræver, 

medfører ved de fleste Laug en Bekostning for den Svend, 

der vil være Mester, fom er i hoi Grad trykkende. Ikke blot 

skal han gjore Udveie til Anskaffelsen af de til Arbeidets Ud

førelse fornødne Materialier, som, da Arbejdet i Neglen har 

en betydelig Størrelse, udkræve et ikke ringe Udlæg; men da 

Udførelsen ordentligviis medtager en længere Tid, oste af flere 

Maaneder, i hvilke han maa savne sin sædvanlige Arbeids- 

fortjeneste, maa han foruden de Udgifter, som selve Arbeidet 

i denne Tid medfører, saasom Leie af det sornodne Locale, 

tillige have Ressourcer tilrede til imidlertid at soutenere sig 

uden at erholde Arbeidslon; og den naturlige Folge heraf er, 

dt mangen Svend, der ikke har været istand til at opspare 

saa Meget, som er nødvendigt til at afholde alle disse Om

kostninger, aldeles forhindres fra at gjore Mesterstykke, me- 

detts deil, der har overvundet de Vanffelighedcr, som det sor 

den Svend, der kun har sit daglige Arbeide at ernære sig 

ved, altid har at opsamle en saadan Sum, ofte ved Mester- 

stykkets Udførelse blotter sig saaledes, at han, naar han stal 

begynde at drive Professionen for egen Regning, mangler 

den Dristscapital, som han da i saa hoi Grad vilde trænge 

til. Forstjellige Udgifter, deels til selve Etableringen, deels 

til Borgerskabs Tagelse, til Laugskassen m. v., ere altid nød

vendige for den, som vil nedsætte sig paa et Hanndværk; 

men ethvert Tillæg til disse Udgifter bliver da saa meget 

føleligere. En Erstatning af endeel af de Omkostninger, 

som ere inedgaaede til Mesterstykket, kan vel i Reglen erhol

des ved Salget af samme; men undertiden er det forestrevne 

Mesterstykke asen saadan Beskaffenhed, at det enten aldeles.intet 

Værd har, f. Er. ved Muurlauget, hvor Stykmesteren op-
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ferer en Hvælving, der atter nedbrydes; eller dog vanfteligt 

lader sig afsætte, og som oftest da under Værdien, hvilket 

f. Er. gjælder om den Egetræes Dor ined Karm, som for- 

færdiges ved Snedkerlauget. Denne Beskaffenhed af Mester

stykket har derhos ikke blot deri Uleilighed, at den forvolder 

Tab af Tid og Penge ; men idet det Fabricat, som stal for

færdiges, ikke i Almindelighed er Gjenstand for Handel eller 

Efterspørgsel, er Svenden uvant til dets Forarbejdelse og 

maa ikke sjeldent, forinden han kan begynde derpaa, forskaffe 

sig særegen Underviism'ng t saa Henseende, som da atter koster 

ham baade Tid og Penge uden senere at være ham til nogen 

Nytte. Som Erempel herpaa kan anføres, at det ved Sadel- 

magerlauget forlanges (hvilket ikke blev ophævet ved Naad- 

stneplakaten af 23de Julli 1845), at Stykmefteren selv skal 

forfærdige den Træsadelbom, som udfordres til Sadelen, 

uagtet det, at udfore hunt Træarbeide, ansees som en sær- 

egen Greerl af Professionen, der kun udoveö paa enkelte Værk

steder her i Staden.

At der til Mesterstykke skulde forlanges saadanne Arbei- 

der, som udkræve en Færdighed, for hvilken der ellers ikke lettelig 

er Anvendelse i Haandværket, har vistnok ikke været Lovgive

rens Hensigt; men foruden at Laugene ganske naturligt have 

maattet faae en betydelig Indflydelse paa Affattelsen af de 

legale Forskrifter om Prøvernes Beskaffenhed, kan det vanfle- 

ligt forebygges, at der ved Anvendelsen af samme gives 

Laugene Lejlighed til, overeensstemmende med de nærværende 

Mesteres Interesse, i det Enkelte at gjore ubillige og for de 

Vedkonnuende besværende Fordringer i Henseende ti (Provens 

Bestaffenhed.

Hvad der ovenfor er anført om det Mangelfulde ved de 

nu stedfindende Mesterprovcr, navnlig om ten lange Tid, 

disse udkræve, og den deraf flydende store Bekostelighed, 

har Comiteen troet at burde godtgjore ved nogle Ereilrpler.

Mesterproven ved Snedkerlauget er deels theoretisk,
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deels praktisk. Den theoretifke Prove bestaacr i Folgende: 

a) ester Opgave at componere og tegne et Meubel; b) ester 

Opgave at componere og tegne en simpel Boutique, eller 

lignende inden i en borgerlig Bygning forefaldende Arbeide 

uden Decorationer; c) efter opgivne Data at forfatte Over

flag over Snedkerarbejde t en Bygning; d) gjore Tegning 

til veil Egetræes Dor, der siden skal forfærdiges. Den prac- 

' tiske Prove bestaaer i: ->) en Dor med Dørkarm af Egetræ, 

overeensstemmende med den gjorte Tegning, 1>) et Dame- 

bureau eller andet Meubel, som dermed kan sættes t Classe, 

ester den dertil udkastede af Kunstacademiet approberede Teg

ning. Prøvestykket udføres paa Laugshuset under behørig 

Control.

Angaaende denne Prøve have saavel Oldgefellerne un- 

der de stedfundne Afhøringer, som Ladesvendene ved samtlige 

Repræsentanter i tvende skriftlige Andragender forklaret, at 

den er altfor vanskelig, at ikkun faa af de ældre Svende for- 

maae at præstere den, at der ikke med Billighed kan fordres 

Mesterdygtighed i begge Fag, Bygnings-Snedkeriet og Meu- 

belsnedkeriet, at Forfærdigelsen af en Egetræcs Dor i al Fald 

er overflødig paa Grund af Mesterstykkets sorste Deel, som 

er et vanskeligt Meubels Forfærdigelse, at der lige saa lidet 

paa Værkstederne som paa nogen Læreanstalt, et engang ved 

Kunstacademiet, er Leilighed for Sverldene til at lære hvad 

der fordres ved den theoretifle Prove, foruden at Mestrene 

endog ofte afholde deres Lærlinge fra Academiets Skoler. 

Allgaaende Tid og Oinkostninger har det ene af Svendelau- 

gene (de ugifte eller saakaldte tpdfle Svende) angivet Tiden, 

som skulde rrdfordres til Mesterstykkets Fuldførelse, til 19 h 

20 Uger (hvorved dog er bemærket, at Vedkommende da maa 

være en flittig Arbeider) og Omkostningerne til 3 a 400 

Rbd. (Borgerstabsgebyhret iberegnet). De 'gifte (danste) 

Svende have angivet Tiden til 20 a 26 Uger og Omkost

ningerne til circa 150 Nbd. (foruden Borgerstabsgebyret).



Hvad Tiden nngaaer, som sædvanlige» anvendes til Me

sterstykkets Forsærdigelse ved bemeldte Lang, da viser en Ud- 

strift af Laugsprotocollen, som er meddelt Comiteen, at af 

de 27 Meftere, som i Lobet af de 3 Aar 1843—1845 

have underkastet sig Prøven, har kun een absolveret den i en 

Tid af mindre end 20 Uger (i 15 Uger), hvorimod een har 

betalt Værkstedsleie for 283 Uger (hvilket imidlertid maa 

betragtes som noget aldeles Exceptionelt); men tages Gjen- 

nemsnitstiden af disse trende Aar, det sidstanførte Tilfælde 

sraregnet, bliver denne mellem 29 og 30 Uger. Den store 

Forskjel i Tid hidrører deels fra Opgavens Forskjellighed og 

og Svendens Dygtighed, og deels fta Aarstiden, da det ikke 

er tilladt at bruge Lys paa Laugshuset. Ogsaa er det ikke 

usædvanligt, at 'Svenden, som staaer paa Mesterstykke, i 

kortere eller længere Tid forlader dette, for at soge Arbeide, 

eller af andre Grunde; men han maa da ligefuldt betale 

Værkstedsleie. Udentvivl vil en Tid af 20 til 24 Uger i 

Reglen være tilstrækkelig for en Svend, som iovrr'gt er duelig 

nok til at underkaste sig Proven, naar Arbeidet fortsættes uaf

brudt. Men selv hun Omstændighed, at Sveudeue ofte maae 

søge Arbeide, medens de ere i Færd med at aflægge Mester- 

prøve, viser noksom, hvor tung denne oste maa falde dem.

Hvad Omkostningerne angaaer, er det en Fordeel ved 

dette Lang, at det meest omfattende af de forftjellige Arbeider, 

som Stykmesteren maa udfore, nemlig Meublet, er en courant 

Vare, som han kan vente at faae afsat til dets Værdie. 

For Doren kan derimod i Regelen ikke engang erholdes 

Materialiernes Værdie. Overhovedet kan man vel regne, at 

Svenden ved at sælge de til Mesterprove forfærdigede Gjen- 

stande, kan faae Udlægget og Huusleien godtgjort; men 

hvad der altid bliver hans visse Tab er Afsavnet af For

tjeneste, lnedens Arbeidet udfores. Da Lonnen for en Svend, 

føm er duelig nok til at llnderkaste sig Proven, maa anflaaes 

til i det Mindste 5 Nbdr Ugentligt, vil altsaa den virkelige
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Udgift til Mesterproverne beløbe 100 til 120 Rbdr., eller i 

Gjcttllemsm't circa 110 Rbdr. Da Udgifterne til Langet nu 

ere regulerede til 30 Nbdr. (for nogle Aar siden 36 Rbdr.), 

og Borgerstabstagelsen koster omtrent 24 Nbdr., foruden nogle 

frivillige eller frivillige Gaver, kan det saaledes 

antages, at Mesterprovens Aflæggelse ved dette Laug under 

almindelige Omstændigheder vil koste omtrent 170 Rbdr.

Mesterstykkets Bekostelighed retter sig overhovedet deels 

efter den Tid, Udførelsen medtager, og deels efter Arbeidets 

Beskaffenhed, om nemlig den forfærdigede Gjenstand er let 

afsættelig.

Den ved Gjortlerlanget ifolge Raadstueplacat af 

22, August 1832 indforte Prove er meget vanskelig, især paa 

Grund af de udfordrende Tegninger, som ingen Gjortlersvend 

antages at kunne udfore uden Bistand af Architccter eller- 

andre egentlige Kunstnere. Det synes heller ingenlunde for

nødent, at Stykmesteren selv stal støbe og ciselere alle de 

enkelte Dele af Mesterstykket (de ser Arme af en Lysekrone), 

da Udarbejdelsen af en enkelt Deel (een Ann af Lysekronen) 

maatte være fuldkommen tilstrækkelig for at godtgjore Paa- 

gjældendes Dygtighed. Da Mesterstykkets Forfærdigelse ved 

dette Laug i Neglen medtager 1 Aar, belobe Omkostnin

gerne ved Mesterproven, ved Indtrædelse i Lauget og til 

Borgerskabet, mellem 3 og 400 Nbdr.

For Blikk en slag erlang et s Vedkommende har Older

manden opgivet Tiden til I eller Z Aar. Ved Kobber- 

smedlauget kan Tiden som medgaaer til Mesterstykket an

tages at være omtrent den samme. For Guldsmede, 

Bundt magere, Sadelmagere m. fl. anslaaes den sæd- 

vanlige Tid til 10—12 Uger o. s. v.

Ved Bygningsfagene medfører Haandværkets Ve- 

staffenhed, at det til Mefterprove præsterede Arbeide ei kan 

afhændes, og Proven bliver tillige saa meget kostbarere, som
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dertil udfordres lang Tid (ved Tommerlanget sædvanlig 

Aar, ved Muurlauget noget over Aar).

Ved enkelte (men Lovrigt de talrigste) Lauge medtager 

Mesterstykket kun en kort Tid; saaledcs ved Sko magerla li

get 8 Dage, og ved Skrædderlauget 10 Dage.

Ved t det Foregaaende at omtale de med Mesterproverne 

(og med Borgerskabets Tagelse) forbundne Bekostninger bar 

man ikke kunnet tage Hensyn til de brugelige Douceurer og 

de hyppigt stedfindende Tractementer. Da imidlertid Saadant 

ikke finder Sted ved Laugene alene (sijondt meest ved disse), 

da det ikke er ønskeligt at gribe formeget ind i Forhold, som 

døg nærmest henhøre til Privatlivet, og da det er at vente, at 

Misbrug af den paapegede Art, som desuden snarere synes 

at være i Aftagende end i Tiltagende, ville tabe sig ved den 

stigende Oplysning i Haandværksstanden, tor man ikke tilraade 

andre Forholdsregler i den omspurgte Henseende, end den nu 

bestaaende Lovgivning allerede indeholder.

Foruden selve Mesterprovernes Beskaffenhed bliver at 

tage i Betragtuing, hvem det er overdraget at dirigere det 

Fornødne ved Prøvernes Afholdelse samt at have Tilsynet med 

disses Udførelse. Men at ogsaa dette er overdraget Laugene, 

har ikke kunnet Andet end medfore, at Prøvernes Aflæggelse 

ved mange af de laugsbuüdne Haandværksfag er bleven for

bundet med Vanskeligheder, der ere særdeles byrdefulde, og 

med Hensyn til det i Lovgivningen forudsatte Diemed aldeles 

overflødige. Desuden aabner Laugets Myndighed i den om- 

handlede Henseende en Leilighed til personlig Chicane, hvor

over der ikke sjeldent fores Klage. Hertil kommer endnu, 

nt, saaledes som Forholdeue i Virkeligheden ere, er ogsaa 

Bedømmelsen af Mesterproverne overladt til Laugene selv. 

Vel har Lauget i denne Heilseenseende ikke Fen afgjoreude 

Stemme, hvorimod denne (i det Mindste i Tilfælde af Me- 

m'ngsulrghed mellem vedkommende Laugsmestere) ifølge Fr. 

23 Dec. 1681 § 4 er overladt Magistraten; men det er en
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sat i Henseende til Prøvernes Aflæggelse, at Tingene have 

ordnet sig saaledes, at Bedømmelsen af Proven ikke fleer 

umiddelbart af Magistraten i Forening med Lauget, men at 

Lauget for sig alene foretager den egentlige Bedømmelse; og 

ligesom da Magistratens Approbation af det Mesterstykke, der

af Lauget er antaget, næsten nedsyuker til cn tom Form, saa

ledes bliver det Mesterstykke, der forkastes nf Lauget, aldeles 

ikke underkastet Magistratens Bedømmelse, undtagen naar en 

formelig Klage indgives fra Stykmesteren. Om denne Frem- 

gaugsmaade har tilstrækkelig Hjemmel i Fr. 23 Dec. 1681, 

er vel, som antydet, tvivlsomt; men den synes ialtfald stil

tiende at være bleven sanctioneret ved den for Kjobstæderue 

givne Bestemmelse i Pl. 13 Febr. 1828 § 2 (efr. Roser. 

12 Marts 1777, Ccmc. Skr. 6 Januar 1828). Det ftem- 

gaaer saaledes af Foranforte, at Lovgivningen, ved sorst at 

gjore det til en Betingelse for Adgangen til at nedsætte sig 

paa et laugsmæssigt Haandværk, at Vedkommende skal for

færdige et vidtløftigt og kostbart Prøvestykke, og ved dernæst 

at overlade Tilsynet med dettes Forarbeidelse og Bedømmelsen 

af dets Godhed til dem, fom ikke kunne være uden J'.ltercsse 

i dets Forkastelse, i hoi Grad har besvaret Adgangen og 

derhos aabnet en vild Mark for Vilkaarlighed.

Men er cn Forandring i den her omhandlede Henseende 

ønskelig, maa Opfordringen til at foretage en saadan blive 

saameget storrc, jo mere der hos Enhver, der upartisk be

tragter Sagen, naturligen reiser sig det Sporgsmaal, om det 

overhovedet kan ansees at medfore nogen væsentlig Nytte, at 

den, som nedsætter sig paa en Profession, i Forveien aflægger 

et saadaut Mesterstykke, som nu er foreskrevet.

Hvad ban kan bevise ved denne Prove, er egentlig alene, 

at han er en duelig Svend, det vil sige, at han er i Besid

delse af den fornødne Færdighed til at kunne udføre det fore- 

skrevne Prøvestykke. Men noget Andet er det at være en 
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dygtig Mester. For Mesteren kan den manuelle Færdighed 

ikke være Hovedsagen: til Arbeidets Udførelse kan han benytte 

Andres Hjælp; derimod er det ham, der har at lede Haand- 

vcerkets Drist, at bestemme, hvilke Arbeider der paa Værk

stedet skulle udfores og hvorledes de stulle udfores, fault over

hovedet som en Mellemmand mellem Kunderne og Arbejderne 

drage Omsorg for, at hine, saavel i Henseende til Beskaffen

heden som Prisen af det Forarbejdet e, kunne tilfredsstilles 

ved hvad der paa Værkstedet forfærdiges. Hvad der saaledes 

for Mesteren er det Vigtigste, er at kunne give gode Dispo

sitioner til de Arbeider, der skulle udfores, lægge en sornustig 

Plan til den Maade, hvorpaa dette stal skee, og gjore et 

noiagtigt Overslag over de Omkostninger, som derved ville 

medgaae.

Men at han besidder disse Egenskaber, derfor afgiver 

Mesterstykket deels aldeles intet, deels kun et meget ufuldstæn

digt Beviis. Desuden er det neppe tvivlsomt, at, naar man 

undtager enkelte Haandværksfag, navnlig Bygningsfagene, 

med Hensyn til hvilke det paa Grund af den Fare, der kan 

opstaae af Fuskerarbeide, interesserer det Offentlige, at Ingen 

nedsætter sig paa samme uden tilstrækkelig Kundskab, kan det 

i det Hele ikke siges at være af Vigtighed for Publicum, om 

Tilladelse til at nedsætte sig paa et Haandværk betinges af en 

Prove eller ikke. Den Omstændighed, at en Person engang 

bar forfærdiget et Mesterstykke, der er blevet antaget, men 

hvis Godhed sorovrigt ikke kjendes, kan heller ikke give dem, 

der bestille Arbeider udforte hos ham, Betryggelse for, at de 

ville være tjente med hvad der udgaaer fra hans Værksted; 

og Enhver veed ogsaa, at Kjoberne ved Afgjorelsen af, 

hvilken Haandværker de ville soge, i Reglen tage Hensyn 

til ganske andre Momenter, uden paa nogen Maade at spørge, 

om Vedkommende har aflagt en Laugsprove eller ikke, og 

hvorledes denne er falden nd.

Imidlertid er det ikke vor Mening, at Mesterproven
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fra Grunden af at opgive det System, hvorefter Haandværks- 

driften nu er ordnet her i Staden, kan dm heller ikke mene, 

at Mesterproverne, der maae ansees som en integrerende Deel 

af dette System, stulle afskaffes. Men desuden holder Co- 

miteen sig overbevist om, at Mesterprsver, indrettede paa en 

fornuftig og hensigtsmæssig Maade, i Virkeligheden kunne 

medfore positive Fordele, der ingenlunde ere at oversee. Det 

er vel sandt, at Mesterstykket i og for sig kun kan godtgjore 

Vedkommendes Evne til at gjore forsvarligt Arbeite, men 

ikke hans Vil lie, og at den, som nu er en god Arbejder, 

maaflee et er det om ti Aar. Men ved at sikkre sig Vedkom

mendes Dygtighed paa den Tid, han nedsætter sig, er allerede 

Meget vundet, og det vilde være urimeligt at opgive dette 

Gode^, fordi man ikke tillige kunde opnaae at sikkre sig Dyg

tighedens Vedbliven, samt Fliden og den gode Villie, uden 

hvilke Egenskaber den blotte Dygtighed vistnok ei udretter 

Stort, men som det nit ikke staaer i Statens Magt at forsikkre 

sig. Ved Prøvernes hensigtsmæssige Indretning vil man 

ogsaa kunne fjerne den Indvending, at Prøverne ikke afgive 

noget egentligt Beviis paa den Paagjældendes Duelighed 

og Brugbarhed. Naar Svenden veed, at han for at kunne 

blive Mester maa aflægge en Prove paa sin Færdighed, maa 

dette anspore hans Flid og Iver; og megen Dygtighed vil 

paa denne Maade blive erhvervet, som, naar Nødvendigheden 

ei var tilstede, seent eller aldrig vilde opnaaes. Saalænge 

Adskillelsen mellem de forstjellige Haandvcerksfag vedbliver, 

kunne ogsaa Prøverne vedblive, hvorimod de, naar hun Ad- 

stillelse ophorer som lovbegrundet, af sig selv maae ophore. 

Under alle Omstændigheder vil det være nødvendigt, naar 

man dog ei vil indføre Næringsfrihed, at fordre Due

lighedsprøve, saalænge Overgangsperioden varer, for at ikke 

uduelige Subjecter, t Haab om en let Fortjeneste, i Hobetal 
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skulle etablere sig som Haandværksmestere, og derefter om 

kort Tid falde det Offentlige til Byrde. ,

Af lignende Grunde er det ogsaa af Comiteen med Hen

syn til de Handlende antaget, at disse bor underkastes en 

Examen, som, efter Laugenes Sammensmeltning i eet, ikke 

kan gaae ud paa en Prøvelse i det specielle Fag, men kun 

paa almindelig Handelskuudstab. Da Proven t det enkelte 

Fag ifølge Sagens Natur mere svarer til sit Diemed, end 

Proven paa visse almindelige Kundskaber, taler dette saa 

meget mere for, at Mesterprovcrne bor bibeholdes ved Haand- 

værksfagene.

Det ligger desuden i LaUgsindretningen, at saalænge 

denne bibeholdes, kan man ikke afskaffe Prøverne uden at 

gjore sig styldig i Jnconseqvents. Thi LaUgsindretningen 

medfører Adstillelse mellem de forffjellige Haandværksfag; 

men at lade denne vedblive, medens man tillod Enhver, uden 

at godtgjore sin Qvalificatiou, at blive Medlem af hvilket- 

sonchelst Laug, vilde være aabenbart urimeligt.

At Svendeprøven stulde træde i Stedet for Mester

proven, kan ikke antages, da det ligger t Sagens Natur, at 

der ikke kan fordres det Samme af den, der vil være Svend, 

som nf den, der vil være Mester; og vilde man i væsentlig 

Grad reorganisere Svendeprøven, saavel i Henseende til 

Prøvestykket, der skulde fordres, som Coutrollen ved dets Ud

førelse, vilde dette med andre Ord være, at substituere en 

Mesterprove for Svendeproven.

Snarere kunde der være Spsrgsmaaal, om man ikke 

ved den Bestemmelse, at Ingen kunde blive Mester i et 

Lang forend efter i et vist Antal Aar at have arbejdet t 

Professionen, kunde tilvejebringe en Betingelse for Opnaaelsen 

af Mesterretten, som kunde træde i Stedet for Mestcrproven, 

eller i alt Fald ved Siden af denne kunde bane Adgang til 

Langsrettighed. I denne Retning var det Forflag affattet, 

som i sin Tid blev indgivet af den under 11 August 1794



nedsatte Commission. Det blev nemlig af denne Commis

sion foreflaaet, at den, der i 4 Aar havde arbeidet 

som Svend, ffulde have Net til at nedsætte sig som Fri- 

mester, og derpaa, naar han i andre 4 Aar havde været 

Frimester, uden videre kunne indtræde i Lauget som 

Mester. Ved Siden heraf antog Commissionen, at ogsaa 

Forfærdigelsen af et Mesterstykke stulde give Adgang til at 

blive Medlem af Lauget, men saaledes, at det maatte staae 

Enhver frit for, hvilken af disse Veie han vilde benytte. 

Commissionens her omhandlede Forflag blev imidlertid ikke 

taget til Folge, hvorimod det t Fr. 21 Marts 1800 blev 

foreskrevet, at Aflæggelsen af en Mesterprove skulde være en 

nødvendig Betingelse for at blive Langsmester, og forovrigt 

blev det vel, i Overeensstemmelse med Commissionens Ind

stilling, tilladt, at de, der i 4 Aar havde arbeidet som Svende, 

maatte nedsætte sig som Frimestere og drive Professionen for 

egen Regning under de for Frimesterne foreskrevne særegne 

Indskrænkninger, men uden at de derved stulde vinde nogen 

Adgang til efter Forløbet af en vis Tid at gaae over til at 

blive Laugsmestere. Det Princip, der ligger til Grund for 

den Afvigelse fra fornævnte Commissions Forslag, som Lov

giveren saaledes har fundet at være nødvendig, maa ogsaa 

efter nærværende Comitees Formening ansees for at være 

det under de bestaaende Forhold rigtigste., / Naar nemlig 

Adgangen til at drive de forskjellige Haandværk skal gjores 

afhængig af Besiddelsen af visse særegne Qvalr'sicationcr, 

synes den naturligste Qvalificatton, der t saa Henseende kan 

fordres, at være den, at Vedkommende ved en Prove godt- 

gjor, at han forstaaer det Haandværk, som han agter at 

nedsætte sig pan. Det er en Selvfølge, at der ved denne 

Prove ikke bor gjores ubillige Fordringer; og da det ikke 

lader sig gjore, at give en almindelig Forskrift, der passer 

til alle Tilfælde, kan det ogsaa være ønskeligt, at der, saa

ledes som i Forordn, af 1800 er gjort, undtagelsesvits ind-
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ommes Haandværkeren en Adgang til uden Aflæggelse af 

nogen Prove at nedsætte sig paa sin Profession, men da 

under visse Jndffrænkninger i Henseende til dennes Drift. 

Vilde man endelig lade visse Svendeaar træde i Stedet 

for Mesterprsves Aflæggelse, vilde det være en ftorre Jnd- 

flrænkm'ng i Friheden end Bestemmelsen om Mesterprove, 

Uden dog at afgive en saa god Garantie som denne. Om den 

Adgang, som visse Svendeaar kunne give til Borgerskabs 

Erhvervelse som Frim ester, vil blive talt i det Folgende.

Til alt det Anforte om Utilraadeligheden af Mesterprø

vens Afstaffelse kommer endelig endnu den Modstand, som et 

saadant Skridt Upaatvivleligen vilde mode fra Laugenes Side, 

en Modstand, fom neppe vilde blive meget ringere end den, 

der vilde reise sig imod den hele Laugsindretnings Ophævelse; 

thi det er dog Mesterproven, paa hvilken der af Laugsfor- 

svarerne fortrinlr'gen lægges Vægt. Men Coluiteen har saa 

meget mindre kunnet sorbigaae at tage Hensyn hertil, som 

dxn ifolge det Anforte ikke har kunnet Andet end erkjende, at 

Mesterproverne, trods de dermed forbrmdne Ulemper, og- 

saa medfore væsentlige Fordele, samt at Laugsvæsenets fuld

stændige Afstaffelse virkelig vilde være den consequente Følge 

af Mesterprovens Bortfalden.

Men naar det saaledes af Comiteen er antaget, at en 

Mesterprove bor bibeholdes, da er dette dog kun mider den 

Forndsætm'ng, at der gives samme en Indretning, hvorved 

deels de foran udhævede, nu stedfindende Ulemper og Mis

brug kunne fjernes, deels de ligeledes foran omtalte Fordele, 

som en saadan Prove efter sin Natur burde medfore, kunne 

opnaaes.

Comiteen skal nu gaae over til nærmere at omtale de 

NU stedfindende Provers Beskaffenhed, og de Forandringer, 

som Prøverne formenes at burde undergaae.

Det, som ved de nu stedfindende Prøver godtgjores, er 

vcesentligen kun det, at den Paagjældende har den for en



59

dygtig Arbeider i Professionen fornødne manuelle Færdighed. 

Men Besiddelsen af denne er, som foran bemærket, ikke det 

Vigtigste for Mesteren, da det, der af ham maa fordres, 

ingenlunde er, at han selv personligen stal udfore de Ar

beider, der udgaae fra hans Værksted, men derimod, at han 

til disse Arbeider kan give gode Tegninger og Dispositioner, 

samt at han er istand tit at gjore rigtige Overflag og Be

regninger over de Omkostninger, der til samme ville med- 

gaae. At den, der vil være Diester burde aflægge en Prove, 

hvorved han godtgjorde at besidde de Kundskaber, deri disse. 

Henseender ville være fornødne, er derfor en meget naturlig 

Tanke, og under de Forhandlinger, der forudgik Fordordn. 

21 Marts 1800, har det ogsaa været paatænkt, at en saadan 

Prove burde indføres. Ved den allerhoieste Resolution af 

18 Juli (798 § 24, c, (indeholdt i Cancellie-Skrivelse af 

24 s. M.) blev det nemlig forelobigen bestemt, at den, der 

vilde indtræde i et Laug som Mester, ikke blot skulde for

færdige et Mesterstykke, men ogsaa skulde underkaste sig en 

Eramen, hvorunder han mundtligen skulde vide at forklare, 

hvad han som Mester nødvendigt bor vide om Kjendetegn 

paa Materialiers Godhed, om deres Tilberedning og An- 

vendelsesrnaade, deres Styrke, deres Forbindning m. v., 

fremdeles gjore Overslag, hvor meget et bestemt Arbeide vil 

koste, samt Udkaste og forstaae en Arbeids-Tegning til saa- 

dant Arbeide, hvortil Tegning udfordres eller med Nytte 

bruges. Der er imidlertid ikke senere blevet truffet nogen 

Foranstaltning til Indretningen af saadanne Eramina, stjondt 

flere Bestemmelser ere emanerede, der have deres Nod i de 

samme Grundsætninger, hvorfra nysmeldte allerhoieste Reso- 

lution er gaaet ud. Det er saaledes for de Professioner, ved 

hvilke Kundskab og Dvelse i Tegning er fornoden, blevet be

falet, at Vedkommende selv skal udkaste Tegningen til det 

Mesterstykke, som han agter udfore, hvilken Tegning skal 

indsendes til det Kongelige Acadeurie for de stjonne Kunster
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og af dette være approberet, forinden Mesterstykket kan paa

begyndes, see Fundatsen for bemeldte Academie af 28 Juli 

1814 88 87 og 88, cfr. Rescript af 27 April 1813. Men 

det Beviis, som saaledes bliver at præstere for Dygtigheden 

til at udkaste en Plan til det Haandværksarbeide, der stal le

veres som Mesterstykke, har dog fom Bestanddeel af den 

hele Prove kun en mere underordnet Betydning, og frem

træder kun som en Bisag ved Siden af det Beviis for Ar- 

beidsfærdigheden, der udgjor Provens egentlige Gjenstand. 

.Det synes imidlertid, især naar hensees tilde bestandigt ftørre 

Fordringer, der med Industriens fortsatte Udvikling gjores til 

Haandværkerens Sands for at udfinde de stjonneste og hen

sigtsmæssigste Former, at være fuldkomment i sin Orden, at 

der ved Proven for den vordende Mester tages et væsent

ligere Hensyn til den vigtige Deel af Mesterens Forretninger, 

som bestaaer t at gjore Overflag og Dispositioner til de t 

Professionen forefaldende Arbejder. Ogsaa er t den senere 

Tid ved enkelte Laug indfort en særlig Prøvelse i den paa

pegede Retnillg. I lang Tid bestod en saadan Prove alene 

ved Muurlauget; men ved den allerhøjeste Resolutt'on af 

28 November 1838, bekjendtgjort ved Cancellie-Placat af 20 

Decernber s. A., blev saavel denne nærmere bestemt, som en 

lignende indfort for Tommerlauget, Snedkerlauget, Maler- 

lauget, Smedelauget og Blikkenflagerlauget. Den store Vig

tighed, som det har, at Haandværksmesteren forstaaer, forud 

at beregne Omkostm'ugerne ved de Arbeider, han paatager 

sig at Udfore, forbunden med den Omstændighed, at han som 

Svend ikke behover at beskjæftige sig med den Art Beregm'n- 

ninger, synes imidlertid at afgive en fuldgyldig Grund til 

at onske den saaledes for de 6 anførte Laug trufne Bestem

melse udvidet ogsaa til andre Lang. Det er i Motiverne til 

Placaten af 1838 (Collegial-Tidende for 1839, Pag. 29) 

bemærket, at det, med Hensyn til, at det især ved Bygnings

arbejde er af Vigtighed, rforveien at kunne beregne, hvor-
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meget Arbejdets Udførelse vil koste, er fundet rettest at md- 

strcenke den ommeldte Bestemmelse til hine 6 Laug, paa 

Grund af, at det fornemmeligen er dem, hvis Hjælp be

nyttes ved Opførelsen af Bygninger. Men om det end maa 

erkjendcs, at den Omstændighed, at flere Slags Haandværkere 

maae samvirke til Tilendebringelsen af et Bpgningsarbeide og 

fornemmelig det focholdsviis store Omfang, som denne Art 

af Arbeite i Almindelighed har i Sammenligning med andre Ar- 

beider, maa medfore, at det ved de herhen horende Profts- 

sioner bliver af en fortrinlig Vigtighed, at de Vedkommende 

kunne gjore paalidelige Overflag, saa kan det dog ikke næg

tes, deels at der ogsaa ved de andre Professioner kunne fore

falde Arbeider, der i de nævnte Henseender ere at cmsee lige 

med Bygningsarbejder (s. Er. Vognfabricationen, hvorfra 

Placaten af-1838 netop har hentet Proven for Grovsmedene 

istedetfor fra Smedearbeidet ved Bygninger), deels at Over- 

slagets Nøjagtighed ingenlunde er uden Vigtighed ogsaa ved de 

mindre omfangsrige Arbeider, ja det kan vel endog med Grund 

fordres, at det ved disse sidste stal være nøjagtigere end ved de større.

Det er vel muligt, at en Prove af den her omhandlede Art 

for Mange vilde være vanskeligere end den manuelle Prove, 

især naar der.med him Prove ogsaa forbandtes manuel Prove 

(ftjondt af mindre Omfang end det nuværende Mesterstykke), 

og at Svendene ofte ville have storre Vanffelighed ved at er

hverve sig de hidhsrmde Kundskaber, end hvor Talen blot er 

om Håndfærdigheden. Men erkjcndes det forft, at him 

Prove r sig er mere hensigtsmæssig, mere stemmende med 

de Fordringer, der gjores til Mesteren, ville hine Mod- 

grunde heller ikke kunne være afgjorende; idet man just af 

den Aarsag maa foretrække Prove paa Kundskaber, som an

sees nødvendige, at Vedkommende ellers ikke saa let erhverver 

sig dem. Det er imidlertid, som allerede antydet, ingen

lunde ved alle Haandvcerkslaug, at en saadan Prove efter 

vort Skjonnende vilde kunne indføres. Dog troer Comiteen,
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Indst.

Nr. 5.

Jndst.

Nr. 6.

at dette funke skee med Hensyn til Hensyn til Gjortlere, 

Kobbersmede, Guldsmede, Hjul- og Karetmagere, Naale- 

magere, og Bodkere; hvorved imidlertid atter maa bemærkes, 

at flere af disse allerede nu skulle forfatte Tegning, hvori den 

saakaldte theoretiste Prove vel hovedsaglig maatte bestaae.

I Forbindelse med den theoretiste Proves lldvidelse til 

saadanne Haandværksfag, paa hvilke den efter nærmere Un

dersøgelse maatte befindes passende, troer Commiteen at burde 

andrage paa, at der ved Proven i alle Haandværksfag 

træffes en saadan Bestemmelse, at Stykmesteren tillige maa 

godtgjore, at han kan strive sit Modersmaal tydeligt og nogen

lunde sprogrigtigt. At en Haandværksmester bor kunne dette, 

cr Tidens Fordring, og ved Proven flulde heller ikke fordres 

godtgjort Mere, ent> at den vordende Mester endnu var i Be

siddelse af den Færdighed, som han maatte antages at have 

lært i Skolen. En saadan Bestemmelse vil tillige kunne virke 

fordeelagtigt tilbage paa Skolefliden og indeholde eit forøget 

Opmuntring til at Drengene ikke —- saaledes som nu sæd

vanligt er Tilfældet — ved Udgangen af Skolen strar glemme 

hvad de have lært. Hvor en særegen theoretisk Prove er 

indfort, vilde det være let at indrette derme saaledes, at den 

uden særegen Skristprove, tillige kom til at indeholde Beviis 

paa det Omspurgte; men ogsaa ved andre Fag vilde det for- 

meentlig et være vanskeligt at sikkre sig Tilstædcværelsen af hun 

Færdighed, hvis Mangel den daglige Erfaring saa hyppigen 

viser. Ogsaa fortjener det at bemærkes at den nye norske 

Haandværkslov (af 15 Juli 1839, § 34) fordrer, af Enhver, 

der begjærer at slædes til Borgerskab som Haandværksmester, 

at han kan regne med Sikkerhed samt strive tydeligt og no
genlunde sprogrigtigt.

Naar Mestcrproven saaledes ved flere Haandværksfag 

deels er, decks ifolge vort Forslag vilde blive, saavel thcoretisk 

som praktisk, opstaaer det Sporgsmaal, om der ikke kunde fore- 

tages en saadan Forandring med Hensyn til Svendeproven,
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at den kom til at godtgjore Vedkommendes Haandfcerdighed, 

og altsaa ved bemeldte Fag traadte i Stedet for Mesterprovens 

praktiffe Deel. Men da det ligger i Sagens Natur, at der 

maa kunne fordres storre Færdighed af Mesteren end af 

Svenden, og da de nu indførte Svendeprøver langtfra godt

gjore en saadan Dygtighed som Mesterprøverne, maatte dette 

medføre en væsentlig Forandring i de nu bestaaende Svende

prøver, navnlig i den Retning, at de bleve vanskeligere. Men 

dette vilde saavel med Hensyn til de unge Haandværkere selv, 

hvem det da vilde blive meget vanskeligere at opnaae en Svends 

Stilling og Lon, som med Hensyn til Mesteren, der i den af

lagte Svendeprøve (som da vilde blive aflagt af Færre og i 

en senere Alder) skulde soge Garantien for sin Medhjælpers 

Brugbached, ingenlunde være at tilraade, ligesom det hele 

Forhold (eller Rangfolge) mellem Lærlinge, Svende og Mestere 

derved vilde blive forrykket.

Et andet Sporgsmaal er det imidlertid, om ikke Haand- 

færdighedsproven (o: Beviset for en storre Haandfærdighed 

end den, der fordres af Lærlingen, som bliver Svend) kan 

bortfalde for den, der vil nedsætte sig som Mester i de Fag, 

ved hvilke en theoretift Prove deels er indfort, deels med 

Nytte kunde indfores.

For at ikke Betegnelsen theoretisk Prove (maaskee 

bedre Kyndighedsprove, i Modsætning til praktisk Prove eller 

Færdighedsprove) stal give Forestilling om Noget, der er 

Upraktisk, kan her forelobigen bemærkes, at det, at udkaste Teg

ning, gjore Beregning og Overflag, just er det Praktiske for 

Mesteren, eller med andre Ord det, hvori Mester-Praris for- 

nemmeligen bestaaer.

For at en Haandvcerksmester skal udfylde sin Plads, be- 

hoves ikke, at han selv skal deeltage i Arbeidet paa Værkstedet; 

og da han som Svend har aflagt Prove paa sin Hnaudfær- 

dighed, hvilken han i Svendeaarene maa antages at have ud

viklet til en høiere Fuldkoinmenhed, bliver den anden Prove,
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hvis ogsaa denne stal gaae ud paa det Manuelle, ikke stort 

mere end en Gjentagelse af den forste. Bliver den anden 

Prove derimod en Kyndighedsprove, synes den ogsaa forst 

derved at komme i den rette Modsætning til den forste; ligesom 

man kun paa denne Maade synes at have taget det tilbørlige 

Hensyn til Forftjelligheden i Mesterens og Svendens Stillmg.

Indrettede paa denne Maade, vilde Mesterproverne 

ganste kunne stilles fra Laugene og henlægges under det poly- 

techniste Institut, hvilket nedenfor nærmere vil blive omtalt. 

Proven vilde da være at aflægge paa selve Justitutet, og 

vilde kunne udfores paa nogle faa Dage, med ringe Bekost

ning. Naa.r hensees til den betydelige Tidsspilde og de Be

kostninger, den Partisthed og de Fortrædig elser, som saa hyp- 

pigen have været forbundne med Laugsproverne, — Ulemper, 

som det Offentlige hidtil et har kunnet faae Bugt med, — 

synes det og at være det Naturligste og Netteste at hæve disse, 

Onder ved at lade Laugsproverne bortfalde.

En væsentlig Grund mod Anvendelsen heraf paa Haand- 

værkslaugene er imidlertid den, at en saadan Prove ikke lod 

sig anvende paa alle Fag, men kun paa nogle (ester en om

trentlig Beregning vel paa mere end Halvdelen af Haandværks- 

fagene, men paa mindre end Halvdelen af de Individer, der 

aarligen stædes til Mesterstykke). Det vilde nemlig, saavidt 

skjonnes, ikke være hensigtsmæssigt eller passende at lade en 

saadan Prove træde istedetfor Haandfærdigbedsproven ved 

Professioner som Skrædcrens, Skomagerens og Væverens, 

til hvilke tre Haandværk alene omtrent Halvdelen as dem, der 

i Kjobenhavn aarligen erholde Borgerskab, henhøre. Der 

vilde saaledes opstaae en Forstjellighed i Prøverne, idet nogle 

vedbleve som Laugsprover og andre ikke, hvilket let vilde sore 

til Jnconsequentser og mangehacmde Vanskeligheder, navnlig 

i Bedømmelsen af, hvorvidt de enkelte Lang skulde henfores 

Under den ene eller den anden Klasse.

Dette er imidlertid ikke det eneste Hensyn, hvorfor



43

Comiteen har troet, at den practiske Prove burde bibeholdes 

som en integrerende Deel af Mesterproveu.

Som allerede bemærket, kan der ikke ved Svendeprøven 

fordres Beviis for mere end en underordnet Færdighed, lige

som den Control, der nu fores ved Svendeprovens Aflæg

gelse, er meget ufuldstændig, og ester Forholdenes Beskaffenhed 

neppe lader sig indrette paa anden Maade. Vel vilde de 

fra den Control, hvorunder Svendestykket aflægges, hentede 

Indvendinger imod at lade dette træde i Stedet for Mester

stykket, blive af mindre Vægt, naar en theoretist Mesterprove 

indføres; men en anden Indvending bliver tilbage, som lig

ger i Svendeprøvens nødvendige Beskaffenhed som det Bevr'is, 

der af den udlærte Dreng aflægges for en rigtig Anvendelse 

af Læretiden. Thi at den fulde Haaudværksdpgtighed skulde 

være erhvervet allerede under denne, kan ikke forudsættes. 

Ikke at tale om, at dm Paagjældende oste ved Læreti

dens Tilendebringelse vil være i en Alder, da han endnu 

mangler den phpsifle Kraft, som er nødvendig for at præstere 

hvad der kan fordres af en dygtig Svend, er det over

hovedet at ansee som den almindelige Regel, at Fuldendelsen 

as Haandværkerens Dannelse som Arbeider i sit Fag forst 

steer i Svendeaarene, og dersom det kan fordres, at den 

Svettd, der vil være Mester, sial godtgjore sin praktiske Dyg

tighed, da vil det Beviis, der herfor er givet ved Event c- 

proven, i Neglen kun være lidet fyldelstgjorende.

s Det bor heller ikke oversees, at Afskaffelsen af den prak- 

tiste Prove vilde vække en ikke ringe Misstemning iblandt Lau- 

genes Medlemmer. Hertil kunde der vel ikke i og for sig 

tages væsentligt Hensyn, navnligen for saa vidt denne Mis

stemning maatte have sin Rod i Dristet om Vanfleliggjorelsen 

nf Adgangen til Laugene; men den kunde for en Deel ogsaa 

have sin Grund deri, at man ikke vilde anerkjende den theo- 

retiste Proves Værdi og Betydning som Mesterprove. Det 

vilde imidlertid være en mindre heldig Omstændighed, nt den
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Betingelse, som Staten fordrer for Opnaaclsen af Adgang 

til Næringsdrift, er af en saadan Beskaffenhed, at dens Be

tydning som Qvalification i saa Henseende ikke tor gjore 

Regning paa i selve den paagjældende Stalld at vinde An- 

erkjendelse, Noget, som ikke heller kunde Andet end t selve 

Realiteten virke ugUnstigt tilbage paa Provens virkelige Be

tydning. Det kan vel heller ikke nægtes, at, skjondt Haand- 

færdigheden mere er Svendens end Mesterens Sag, gjælder 

dette dog egentlig kun om de storre, men et om de mindre 

Etablissementer, hvor en Mester driver Haandværket ved et 

ringe Antal Svende og Drenge; thi her taber Adskillelsen sig, 

og navnligen vilde de ganfle smaa Etablissementer vanskeligen 

kunne afgive et tilstrækkeligt Udbytte, naar Mesteren paa Grund 

af manglende praktisk Færdighed skulde være nodt til, under 

alle Omstændigheder at overlade det hele Arbeide paa Værk

stedet til Andre. Hvor Etablissementet er af et storre Om

fang, uden at det dog endnu er gaaet over sra en Haand- 

værksdrift til en egentlig Fabrik, lader det sig vistnok tænke, 

at det kan bestyres af en Mand, der uden selv at være t 

Besiddelse af praktisk Haandværksfærdighed alene har nydt en 

theoretifl Dannelse, og det vilde for Industriens Udvikling 

sikkert endog være gavnligt, at Flere, der ikke vare oplærte 

som Haandværkere, men derimod igjennem et videnskabeligt 

Studium havde tilegnet sig technifte Kundstaber, vilde nedsætte 

sig som Haandværksdrivende.^ Cymiteen stal ogsaa senere om

tale, hvorledes den antager, at der hertil bor aabnes en 

Adgang; men denne Adgang kan dog ikke ventes i nogen hoi 

Grad at ville blive benyttet, da de, der have modtaget en hoiere 

videnskabelig Dannelse, i Reglen ville gjore storre Fordrin- 

dringer end dem, som en Haandværksmesters Stilling ordent- 

ligviis kan opfylde, og den praktiske Skole igjennem Oplæ- 

relsen i Haandværket vil derfor sikkert fremdeles, saaledes som 

det altid har været Tilfældet, blive den sædvanlige Vei til 

Opnaaelsen af Mesterstillingen; i hvilken Henseende det, naar
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nmii tager Hensyn til Vigtigheden af, at der for den virk

somme Svend aabnes en Udsigt til en bedre Fremtid, ikke 

heller paa nogen Maade kunde være onsteligt, at der stele 

nogen Forandring. Men om end Mesterffabet bor kunne 

erhverves ad de to omtalte Veie, fordi det tor antages, at de 

for Haandværksmesteren i Almindelighed nødvendige Egensta

ber kan erhverves ad dem begge, saa vilde det dog derfor 

et være billigt at forlange, at Besiddelsen af disse Egenskaber 

stulde godtgjores paa een og den samme Maade af dem, der ere 

gaaede disse to aldeles forstjellige Veie. Medens det nemlig 

vistnok med Rette tor antages, nt Aflæggelsen af en saadan 

theoretift Prove, som kan præsteres af den, der i den paa- 

gjældende Retning har gjort et grundigt videnstabeligt Stu

dium, maa kunne afgive en fuldkomment 'tilstrækkelig Qvalifi- 

cation i den her omhandlede Henseende, er det ingenlunde 

klart, at det Samme vil kuime siges om den theoretifke Prøve, 

som kan fordres aflagt af dem, der have modtaget deres Ud- 
dannelse ad den haandværksmæssige Vei. ^At det i flere, og 

maaskee de fleste Haandværksfag kan have sin gode Nytte, efter 

Haandværksindustriens nærværende Standpunkt, at indføre en 

theoretisk Prove, derom holder Comiteen sig, efter hvad der 

foran er bemærket, overbeviist; men det maa dog ikke tabes 

af Sigte, at det ifolge Beskaffenheden af Haandværkssvendens 

tidligere Virksomhed i Neglen vil være en Umulighed, at ban 

kan have erhvervet en egentlig, sand og grundig tbeoretist 

Dannelse, saa at der atsaa ikke kan være Tale om, at der ved 

hun Prove stulde kunne fordres godtgjort en saadan, hvor

imod der væseutligeu kun kan være Sporgsmaal om Aflæg

gelsen af et Beviis sor Erhvervelsen af visse bestemte positive 

Kundskaber. Men istedetfor den grundigere theoretiske Dan- 

nclse maa da noget Andet træde, og dette kan hos den ad 

den haandværksmæssige Vei Oplærte ikkun være Haandfær- 

digheden, og det i Erfaringens Skole uddannede praktiffe 

Blik, hvis store Betydning ikke kan miskjendes, om det end
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Dannelse, vil paa en kortere Tid og maaflee fuldstændigere 

kunne tilegne sig det, hvorpaa- det egenligen kommer an.

v Til Foranforte kan endnu foieS, hvad der formeentligen er 

en vigtig Betragtning, at^det er Haandværrsmesterens Sag 

at skulle oplære Andre i Haandværket; og ved denne Side 

af Mesterens Virksomhed er netop den practiffe Prove af Vig

tighed. Og hvad endeligen de ovenfor berørte Ulemper og 

Misbrug bekræfter, som synes udflillelige for Laugsproverne, 

da tor det vel betragtes som afgjort, at disse nu ere meget 

ringere end i en tidligere Periode, ligesom Comiteen antager, 

at de ved hensigtsmæssige Foranstaltninger kunne fjernes. 7^

De saa tidt omtalte Mangler ved Laugsproverne hidrore 

nemlig, som allerede bemærket, deels fra den lange Tid, som 

Mesterstykkernes Forsærdigelse paa Grund af deres betydelige 

Omfang L Reglen medtager, og de mange Omkostninger, 

der, fornemmelig som en Folge heraf, ere forbundne med 

samme, deels fra de Misligheder, som det har, at Controllen 

med Provearbeidernes Udførelse og Bedømmelsen af dem idet 

Væsentlige er blevet overladt selve de vedkommende Lang. 

Imellem begge disse Kilder til de nu stedfindende Misbrug 

er der en noie Forbindelse; thi saalæuge Mesterstykkerne ikke 

kulule forfærdiges paa en kortere Tid end den, der nu er for

noden, vil Controllen med deres Udførelse nodvendigviis være 

forbunden med en saa stor Vidtløftighed, at der ikke kan være 

Tale om, at det Offentlige stulde kunne paatage sig de der

hen horende Forretninger. Kunde imidlertid, hvilket t Prin

cip et synes at være det Retteste, Tilsynet med og Bedøm

melsen af Prøverne overtages as det Offentlige, vilde heraf 

ogsaa flyde en Fordeel for Laugene, der, naar den retteligen 

vurderes, ikke kan ansees som ubetydelig. Thi den Forplig

telse, der nu paahviler Lcmgsmesterue til, efter Omgang i 

Egenskab af Skuemeftere at have Tilsyn meb dem, der for

færdige Mesterstykke, for at paasee, at de ikke benytte fremmed
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Hjælp, saavelsom de Forretninger, der ere paalagte Older

manden og de andre Mestere, der deeltage t Prøvernes Be

dømmelse, medfore et byrdefuldt Arbeide og en Tidsspilde for 

de Paagjældende, som, naar den ommeldte Forandring stete, 

aldeles vilde ophore. En saadan Forandring blev ogsaa 

i sin Tid bragt i Forflag af et af den under Ilte 

August 1791 nedsatte Commissions Medlemmer, Couferents- 

raad Krnck. Denne afveg nemlig deri sra Commissio- 

nens øvrige Medlemmer, at han antog, at Mesterstykket 

burde beholdes som en nødvendig Betingelse for nt blive 

Laugsmester; men han formeente tillige, at det for at fore

komme de Misbrug, hvortil Mesterprovens Aflæggelse for 

Laugene gav Anleduing, og for at alle unødvendige Forma

liteter og Bekostninger kunde undgaaes, vilde være det Hen

sigtsmæssigste, at der udenfor Laugene indrettedes en egen 

bestandig Commission, bestaaende af nogle Kunstnere øg 

Technologer af Profession, af oplyste og ved praktiske Sgen- 

staber udmærkede Magistratsmedlemmer eller andre Embeds- 

mænd; hvilken Commission siulde bestyre og modtage de nød

vendige eller af Haandværkerne selv tilbudne Prøver, be

dømme dem efter deres Hensigt og formalisere den Ed eller 

højtidelige Forsikkring, hvorved den, der havde gjort Arbejdet, 

maatte godtgjore det for Magistraten, forend den declarerede 

ham for Mester.

Men nærværende Comitee har saa meget mere troet, 

nærmere at burde undersøge dette Spørgsmaal, son: der 

nu eristere Forhold, der synes at maatte gjore det lettere 

i den omhandlede Henseende at undvære Laugenes Assistence, 

end Tilfældet var i 1794. Ikke blot har nemlig den Orga

nisation, som det Kongelige Academie for de ffjonne Kunster 

erholdt i Aaret 1814, medført, at der allerede nu er blevet 

tillagt dette Institut en Virksomhed i Henseende til Bedøm

melsen af Haandværksproverne, hvorved et Skridt er gjort 

til at betage Bedømmelse sin Characteer af en reen Laugssag;

4
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men efterat den polytechniske Læreanstalt i Aaret 1829 er 
bleven oprettet,, bestaaer der nu et Institut, som ifølge sin hele 
Tendens og Bestemmelse maatte synes særdeles vel egnet 
til at faae de Forretninger, om hvilke der her er Sporgsmaal, 

underlagte samme.
Det ovennævnte Forslag gik iovrigt ikke ud paa, at der 

skulde soregaae nogen Forandring i Reglerne om, hvori 
Mesterstykkerne siulde beftaae; men naar disse saaledes beholdt 
den samme Characteer som hidtil, vilde det, som ovenfor be
mærket, ikke let være gjorligt, at det Offentlige kunde paatage 
sig ControÜen med deres Udførelse, og naar Laug enes Func- 
tioner i denne Henseende da bortfaldt, vilde det blive en Folge, 
at Forfcerdigelsen maatte finde Sted uden nogen Control, 
saa at man i det Væsentlige maatte lade sig nole med den 
Forsikkring, der af Vedkommende selv blev givet om, at han 
med egne Hænder havde forfærdiget Arberdet. Men herved 
maatte unægtelig Provens Betydning t hoi Grad tabe sig, 
og om man end kunde tilveiebringe nogen Garanti sor him 
Forsikkrings Paalidelighed, ved at paalægge Vedkommende at 
bekræfte den med Ed, vilde dette Middel, sra andre Sider- 
betragtet, have Meget imod sig. Desuden vilde der, naar 
Mesterstykkernes Beskaffenhed i det Hele blev uforandret, ikke 
bevirkes nogen Formindsielse i de store Bekostninger, der ere 
en nødvendig Følge as det fordrede Arbeides Omfang; men 
at der i denne Henseende iværksættes en Forandring, er, 
ifolge hvad foran er bemærket, netop af den storste Vigtig
hed, og Reformen vilde blive ufuldstændig, dersom det, hvad 
dette Punct angik, skulde have sit Forblivende ved den nu 
bestaaende Tilstand. Comiteen maa saaledes holde for, at, 
øm man end ikke kan drage Mesterprøverne ud fra Laugenes 
Indflydelse, bor man dog soge at give den praktiske Prove 
en anden Characteer end den, som den nu har, hvilket efter 
Comiteens Anstuelse ogsaa kan ffee, uden at Proven derved 
taber Noget af sin Betydning som Garanti for den Paa-
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gjældcndes Dygtighed i Haandværket. Til at godtgjore denne 

synes det nemlig ingenlunde nødvendigt, at den Vedkommende 

udfører et saa fuldstændigt Haandværksarbeide i det af ham 

lærte Fag, som nu overhovedet er Tilfældet, da han ligesaa 

fuldt maa kunne lægge sin Dlielighed for Dagen ved at for- 

færdige forskjellige enkelte, mindre betydelige Dele af et saa- 

dant Arbeide, forudsat at disse Dele ere hensigtsmæssigen 

valgte, og at det Fornødne iagttages, for at Sagkyndige kunne 

holde Die med Udførelsen. Det synes endog, at en fuld

stændigere Prøvelse paa denne Maade vil kunne opnaaes end 

paa den nærværende; thi Mesterstykket kan alene afgive et 

Beviis for, at den Paagjældende, naar han tager sig den 

Tid, som han dertil behøver, kan forfærdige et enkelt godt 

og forsvarligt Arbeide; men om han kan gjore dette med den 

Lethed og Hurtighed, som med Billighed kan fordres, derom 

giver det ingen Oplysning, da der ikke er foreskrevet ham 

nogen Tid, i hvilken han stal have fuldendt det, og det synes, 

nt et Beviis i denne vigtige Henseende ikke let vil kunne 

erholdes, uden netop ved Forelæggelsen af mindre Opgaver, 

som kunne forlanges loste inden en kort, begrændset Tid. Ogsaa 

vilde Proven komme til at svare mere til sin Hensigt, naar 

den, t Lighed med hvad der finder Sted ved andre offent

lige Prøver, ikke bestod i Forfærdig elsen af en eengang for 

alle bestemt Gjenstand, hvortil den Paagjældende specielt kan 

forberede sig, men i saadanne Arbeider eller enkelte Stykker, der 

opgives forstjelligt hver Gang, og saaledes, at der for en 

Deel ogsaa arbejdedes i deres Paasyn, som havde at bedømme 

Aspirantens Duelighed. Endelige» vilde det være af Vigtig

hed , at der saa meget som mueligt fastsættes alternative 

Prsver, for at ikke Adgangen til Mesterret flulde blive vanske

liggjort for den Svend, som kun har arbeitet i en enkelt 

Green af Professionen og maaffee deri opaaaet en hol Grad 

af Færdighed.

Med disse Betragtninger for Die troede Comiteen det 

4*



. 

52

rettest, om Mesterproverne ved Haandværkslaugene (paa nogle 

enkelte Undtagelser nær) henlagdes under det p o lyt ech- 

niske Institut; hvorved der efter vort Skjonnende vilde 

opnaacs, de els at et hensigtsmæssigere Prøvesystem vilde 

kunne indføres, end det nu, saalænge Prøverne henhøre under 

Langene, vel er muligt at tilvejebringe, deel s at de nu sted

findende Misbrug og Ulemper ved Laugsproverne vilde bort

falde, og de els at en for Håndværksindustrien gavnlig 

Forbindelse mellem Haandværkerne og bemeldte Læreanstalt 

vilde fremkomme.

Gaaende ud sra denne Anskuelse satte Comiteen sig i 

Forbindelse med Bestyrelsen for den polytechnifie Læreanstalt, 

som med særdeles Beredvillighed indlod sig paa Sagen. 

Efter flere mundtlige og skriftlige Forhandlinger, og efter at 

Sagen havde været gjort til Gjenstand for nærmere Under

søgelse as en til dette Di em ed blandt Læreranstaltens Personale 

nedsat Comitee, modtoge vi en Skrivelse as 4 Novbr. 1845, 

hvori Bestyrelsen blandt Andet erklærer, „at den i Forvent

ning af den Kongelige Universitetsdirections Samtykke og 

Medvirkning er beredt til at gaae ind paa Forslaget, saafremt 

dertil lod sig tilveiebringe den til det forste Anlæg fornødne 

Capital, som ester et foreløbigt Overslag t det Mindste vilde 

belobe sig til 50,000 Rbdr., samt de nødvendige Midler til 

at vedligeholde Apparater og Masiiner, og til at afholde de 

med Prøverne forbundne Omkostninger". I fornævnte 

Summa, fom en Enkelt af den nedsatte Comitees Medlemmer 

endog havde anflaaet til 70,000 Nbdr., var ikke blot den 

nødvendige Udvidelse af Læreanstaltens Bpgnmger, men 

ogsaa Anskaffelsen af de fornødne Redstaber og Maskiner 

indbefattet.

Da imidlertid den saaledes opgivne Sum langt oversteg 

hvad undertegnede Comitee havde tænkt sig, og da vi ansaae 

det for ikke usandsynligt, at Jnstitutets Bestyrelse ved de 

anstillede Beregninger kunde være gaaet ud fra andre Forud-
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sætninger end vi, udbade vi os nærmere meddeelt, hvorpaa 

Angivelsen as hun Sum var støttet, tilligemed en omtrentlig 

Opgivelse af, hvortil de aarlige Udgifter ved en Indretning 

som den paatænkte formeentes at kunne anflaaes (til Lønnin

ger, Inventariets Vedligeholdelse m. v.).

Dette foranledigede det polytechniste Institut til paa Ny 

at tage dette Anliggende under Overveielse, hvilken bl. A. 

forte til det Resultat, at det vilde være rettest, aldeles at ad

skille den Udvidelse og det Tilstud, som Jnstitutet vilde behove 

i Anledning af Mesterprøvernes Henlæggelse under samme, fra 

den Udvidelse og det Tilskud, som det iovrigt maatte behove 

for sin Virksomhed; og vilde da, efter en paa Ny anstillet 

Beregning, Anskaffelsen af de fornødne Bygninger beløbe 

omtrent 30,000 Nbdr., foruden omtrent 10,000 Rbdr. til 

Inventarium og Redffaber. Hvad de aarlige Udgifter an- 

gaaer, bleve disse fra Jnstittltets Side calculerede til 

3,750 Rbdr., under Forudsætning af, at der aarligen vilde 

blive afholdt 125 Prover, hvilket altsaa i Gjeunemsnit vilde 

udgjore 30 Nbdr. for hver Prove. Forovrigt er under det 

saaledes angivne Belob indbefattet (og i Bestyrelsens Skri

velse nærmere specificeret) saavel alle Udgifter ved Bygningen 

(Skatter og Reparationer) og Inventariet, fom Lønning til 

Jnspecteur, Contoirhold, Eraminatorerne, til Budtjeneste, 

Brændsel, Belysning m. v.

De Omkostninger, som vilde medgaae til denne Plans 

Realisation, dele sig saaledes i tvende Klasser: de til det 

forste Anlæg, og de til Anlæggets Vedligeholdelse (samtPro- 

vens Aflæggelse og Bedømmelse).

Hvad den til Anstaltens forste Indretning udfordrende Capital 

angaaer, da er det ingenlunde undgaaet Comiteens Opmærk

somhed, at dens Tilvejebringelse kunde blive vanskelig, især 

med Hensyn til at den hele foreslaaede Omorganisation dog 

kun fremtræder som provisorisk. Imidlertid troer man dog,



at de fornødne Midler vilde kunne staffes tilveie, forudsat 

Lovrigt, at Sagen erkjendtes at være af den Vigtighed, som 

Comiteen har meent at maatte tillægge samme. Thi stjondt 

en Indretning som den nævnte (der vilde blive at ansee som 

en Underafdeling under det polytechm'ske Institut, eller maaflee 

snarere som en i Forbindelse med Jnstitutet staaende, og dettes 

Bestyrelse underlagt, men rovrigt selvstændig Allstalt) vel nærmest 

er en Communesag, vilde den tillige blive 'af stor Vigtighed 

for det hele Land, ikke blot fordi den ftorre Indsigt og Due

lighed, som derved antages at ville blive den kjobenhavnffe 

Haandværker til Deel, vilde komme det Hele tilgode, idet 

saavel Produkter som Arbeidere i stor Mængde udgaae fra 

Hovedstadens Værksteder til Provindserne; men tillige fordi 

det er meget almindeligt, at udenbyes Svende underkaste sig 

Mesterprøve i Kjobenhavn. Det turde saaledes vel ventes, 

at der saavel af Statskassen, som af saadanne Fond, hvis 

Viewed er at fremme Industrien, vilde blive ydet Bidrag til 

Anstaltens Grundlæggelse.

Var den derimod indrettet, maatte den efter Connteens 

Anskuelse kunne bære sig selv, da det ikke kunde ventes, at 

der fra det Offentliges Side ogsaa vilde blive ydet Bidrag 

til dens Vedligeholdelse. Men Omkostningerne hertil, som 

altsaa maatte udredes alene af dem, der stulde udfore Prø

verne ,. vilde ifølge den fra den polytechniffe Læreanstalt med- 

deelte Beregning blive saa betydelige, at Comiteen under disse 

Omstændigheder ikke tor tilraade Planens Iværksættelse. Det 

maa nemlig bemærkes, at omtrent Halvdelen af de Personer, 

der aarlig indstille sig til Mesterprove ved Laugene her t 

Staden, henhører til Skrædder- og Skomagerprofessionen, 

ved hvilke Lang Mesterproven tilendebring es i en meget kort 

Tid, sædvanlig 1 Uge, hvorfor erlægges en Værkstedsleie af 

i Rbdr.; men da der neppe kunde paalægges disse Haand- 

vcerkere, som derhos i Almindelighed henhore til den uformuende 

Klasse, et storre Bidrag end hvad de hidtil have ydet i Bærk-
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stedsleie (da Udgifterne til Lauget maatte forblive de samme), 

vilde det blive aldeles uoverkommeligt for Stykmesterne ved 

de ovrige Laug (af hvilke desuden flere staae i Klasse med de 

to nævnte hvad de udredende Bekostninger angaaer) at udrede 

den hele tilbagestaaende Deel af den nævnte aarlige Bekost- 

lling. Vel vilde den til Mesterstykkets Forfærdigelse med- 

gaaende Tid altid blive kortere, naar Proven aflagdeö ved 

Jllstitutet (da den i saa Fald kunde indrettes anderledes), end 

naar den aflægges ved Lauget, og altsaa ogsaa paa denne 

Maade en Pengebesparelse finde Sted; men foruden at Tiden 

til Mesterproverne, ogsaa naar de forblive ved Laugene, be- 

tydeligen maa kunne reduceres, hvilket i det Folgende nærmere 

vil blive omhandlet, vil den Besparelse, som ved Forskjellen 

kunde indvindes, dog langtfra blive tilstrækkelig til at dække 

den Udgift, som ifolge det Ovenanførte maatte paalægges 

Stpkmesteren.
Forinden imidlertid Comiteen kunde opgive denne Idee, 

hvis Udførelse formeentes at ville give Haandveerksklassen i 

det Hele et gavnligt Opsving, indbod man Bestyrelsen for 

det polptechniste Læreanstalt til et nyt Mode, for at der mutigen 

ved en fornyet fælleds Overvejelse kunde bringes en anden 

Maade i Forslag, paa hvilken Planen lod sig realisere med 

en Bekostning, som stod i et ligeligere Forhold til hvad Styk

mesterne maae udrede i Værkstedsleie ved de forfkjellige Lang. 

Men dette Mode, som afholdtes den 24 Marts 1846, sone 

ikke til noget fra det Foregaaende forskjelligt Resultat, da de 

tilstædeværende Medlemmer af Jnstitutets Bestyrelse yttrede, 

at de af dem anførte Summer vare Resultatet af en omhyg

gelig Overvejelse af det oecononnske Punct, og at Bestyrelsen 

ei kunde bringe nogen Formindskelse deraf t Forslag, saafremt 

saavel Haandfærdigheds- som den theoretiske eller liyndig

hedsproven stulde udsoreö paa Jnstitutet.

I samme Mode blev endvidere ft« Jnstitutets Side 

yttret, at hvis Forholdet lod sig ordne paa den Maade, at



alene Kyndighedsprsven udfortes paa Jnstitutet, vilde dette 

ikke mode nogen Vanskelighed fra sammes Side, og vilde da 

dette kunne stee uden nogen første Bekostning til Locale in. v. 

Den herved udfordrende Bekostning antoges at ville belobe 

omtrent 10 Rbdr. for hver Stykmester.

Skjendt vistnok meget kunde tale for, at man saavidt 

muligt bibeholdt tidtnævnte Læreanstalts Medvirkning, uagtet 

man maatte opgive at henlægge det hele Anliggende under 

samme, troer Comiteen dog ikke at kunne stotte noget Forflag 

paa denne Basis. Thi da man, som oven anfort, har meent, 

at Haandfærdighedsprove ikke kan bortfalde for Mesteren, eller 

aflægges under Eet med Svendeproven, vilde det folgeligen 

kun være en Deel af Mesterproven, som aflagdes ved An

stalten, og det endda for de færreste Mesteres Vedkommende, 

da den theoretifle Prove et er passende ved flere, og deriblandt 

just de talrigste, Laug, og det Gode, derved vandtes, vilde 

saaledes i ethvert Tilfælde blive temmeligt indskrænket. Men 

Kyndigt)edsproven synes ogsaa sorst da nt faae sin rette Be

tydning, naar den aflægges Under Eet med Færdighedsproven; 

og navnligen kunde det let hænde, at den ved at henlægges 

under en fremmed Autoritet blev selve Haandværket for 

fremmed og for vanskelig. Lægges hertil den forøgede Be

kostning, synes en saadan Deling af Proven t det Hele ikke 

tilraadelig.

Men nodes man saaledes tit at opgive det polptechniske 

Instituts Medvirkning ved Mesterprovens Aflæggelse, skjonner 

Comiteen ikke, at der bliver Andet tilbage, naar Mesterprøve 

dog stal bibeholdes, end at lade den forblive ved Laugene, 

Indst, ester at alle didhorende Bestemmelser ere undergaaede en Re- 
Nr. 4. vision. Denne Revision, som efter Comiteens Skjonnende 

maatte foretages af dertil udvalgte sagkyndige Mænd, hvis 

Forslag derefter Underkastedes hoiere Approbation, vilde, ifolge 

hvad der i det Foregaaende er udviklet om det Mangelfulde 

ved det nu Bestaaende, gaae ud paa Mesterstykkernes Modi-
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fication og Simplification, saa at de for Fremtiden kunne ut- 

fores i en forholdsmæssig kort Tid og uden de betydelige Be

kostninger, som nu ere forbundne med samme, hvilket navnlig 

formenes at kunne opnaaes derved, at der ikke som nu kræves 

vidtløftige og omfattende Arbeider, men at man indskrænker sig 

til at fordre saadanne enkelte Stykker eller mindre Gjenstande, 

som iovrigt kunne antages at afgive et tilstrækkeligt Beviis 

paa Vedkommendes Haandfærdighed, en Anstuelse, som ogsaa 

af Bestyrelsen for den polytechniske Anstalt blev tiltraadt. 

Det ligger iovrigt i Sagens Natur, at Tiden, som udfordres 

til Mesterstykkets Forfærdigelse, ikke kan være den samme ved 

alle Laug, ligesom der nu, som bekjendt, i denne Henseende 

sinder den største Forskjellighed Sted, idet dette Tidsrum va

rierer fta 1 Aar til nogle faa Dage. Imidlertid antager 

Comiteen det gjorligt, uden at man dog har kunnet indlade 

sig i en detailleret Undersøgelse af alle de enkelte Mesterstykker, 

at disse vilde kunne reduceres saaledes, at de, paa enkelte Fag, 

navnlig Bygningsfagene, nær, kunne fuldføres ved 8 å 14 

Dages uafbrudte Arbeide. Provens uafbrudte Fortsættelse 

vilde gjore det muligt at bedømme, hvorvidt Arbeideren kan 

udfore et givet Arbeide i en given Tid, medens der nu aldrig 

bliver Sporgsmaal om Arbeiderens Hurtighed, der dog udgjor 

en væsentlig Bestanddeel af hans Dygtighed; — og dens 

Kortvarighed vilde gjore en strængere Control med Ud

førelsen mulig, end der kan haves efter den nuværende Ind

retning, da en Stykmester ofte i flere Maaneder arbeider paa 

sit Mesterstykke. Ogsaa Bedømmelsen maa forudsættes at 

ville blive mere stræng, naar der som Folge as Foranforte 

ikke længer bliver Sporgsmaal om et Arbeide, hvorpaa den 

Vedkommende har anvendt betydelig Tid, Mole og Bekost

ning, og som man af denne Grund nodigen forkaster, naar 

det ikke er aldeles uantageligt.

Hvad kontrollen med Mesterprøvernes Udførelse an- Indst, 

aaaer, da vil det, eftersom Udførelsen maa forblive under 9lr* 7*
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Indst.
Nr. 8.

Laugene, formeentlig blive Gjenstand for nærmere Overvejelse, 

i Forbindelse med Laugsprovernes Revision, hvorledes man 

paa en hensigtsmæssig Maade kan sikkre sig, at den Paagjældende 

selv udfører sit Prøvestykke, og at der t saa Henseende ind

føres eensartede Regler, hvilket nu ingenlunde er Tilfældet.

Hvad endelig Bedømmelsen angaaer, da formener 

Comiteen, at den nuværende Indretning, hvis uheldige Be- 

skaffenhed ovenfor er udviklet, bor ophøre, og Afgjorelsen i 

saa Henseende underlægges en særegen Bedommelsescommis- 

sion. Denne Commission have vi tænkt os saaledes organi

seret, at den kom til at bestaae af 5 Medlemmer, nemlig to 

Mestere af det vedkommende Laug (som Lauget selv vælger), 

en Haandvcerksmester eller Fabrikant, som driver en beslægtet 

Næringsvej (som Magistraten skulde vælge, og som ikke be

høvede at være en Laugsmester), et af Magistratens Med

lemmer, og et Medlem af det polytechniske Institut eller af 

det kongelige Kunstakademie, saaledes nemlig, at en Delegeret 

fra sidstnævnte Anstalt tiltraadte for alle de Fags Vedkommende, 

ved hvilke Tegning var indsendt til Academiets Bedømmelse, 

og det polytechniske Instituts Medlem ved alle de øvrige Fag 

(i al Fald med Undtagelse af Skræder- og Skomager-Pro

fessionen og dermed beslægtede Haandteringer).

Et af Comiteens Medlemmer, medundertegnede Kyhl, 

har formeent, at det burde tilstedes Stykmesteren selv at vælge 

een af de tvende Laugsintcressenter, der ifølge det Foran- 

forte ffulde tiltræde Bedommelsesconunissionen, for at nemlig 

Stykmesteren kunde være sikker paa at finde et Organ i Com

missionen, som i paakommende Tilfælde kunde tale hans Sag, 

gjore opmærksom paa det præsterede Arbeides Fortrin, og 

saaledes mutigen afværge en eensidig Anffuelse blandt Com- 

missioneus Medlemmer og den deraf muligviis folgende ubil

lige Forkastelse af Proven. Saa rigtig end denne Anffuelse 

kan være fra en vis Side betragtet, synes det dog paa den 

anden Side ikke ftenlmende ined hvad der ellers fordres i Hen-
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seende til de Personer, hvem Noget overdrages til Skjon eller 

Dom, at een af Dommerne just paa den Grund beflittes til 

denne Function, at han antages at være forud indtagen for 

den Paagjældende. Conseqventsen synes da ogsaa at maatte 

medføre, at del specielt maatte overdrages en Anden af Com- 

missionens Medlemmer (den anden Laugsinteressent) at gjore 

opmærksom paa Arbeidets Mangler. Ved den oven sore- 

flaaede Sammensætning af Commissionen, i hvilken det paa

gjældende Langs Medlemmer stulde udgjore Minoriteten, synes 

der tilstrækkeligen at være sorget for en t det Hele upartifl og 

kyndig Bedømmelse, uden at der er nogen Grund til at an

tage, at Commissionen snarere stulde blive for strceng end for 

lemfældig. Skulde derimod Nogen tiltræde efter Stpkmeste- 

rens eget Valg, der t Reglen vilde falde paa En af hans 

Familie eller Venner, vilde et saadant Medlem let kunde 

indvirke skadeligt paa den frie Discussion og den uhildede 

Bedømmelse, og saaledes fremvirke et fra det Nette afvi- 

gende Resultat.

I derme Commission maatte formeentlig Stemmefleer- 

hed gjore Udslaget, og uden at Recurs til andre Autoriteter 

i noget Tilfælde skulde kunne finde Sted. Det maatte derhos 

formeentlig være den tilstedeværend e Magistratsper- 

son, der som Formand t Commissionen skulde lede Forhand- 

. lingen og tilfore Protocollen det Fornødne.

Naar Mesterproverne indrettes paa den oven foreslaaede 

Maade, vilde Adgangen til at indtræde i Laugene efter Comi- 

teens Skjonnende. ikke blive vanskeligere end det, saalænge 

Laugene fiulle vedblive at bestaae, maa ansees for nødvendigt. 

Imidlertid bor dog Aflæggelsen af Mesterproven, efter Comi- 

teens Formening, ikke være den eneste Vei til Udøvelsen af 

den laugsbundne Haandvcerksdrist. Ligesom der paa den ene 

Side kan blive Sporgsmaal om at aabne Haandværkssvendene 

Adgang til ilden Mesterprove at ernære sig som selvstændige 

Arbejdere, men da med mindre Rettigheder end Laugsme-
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sterne, saaledes bliver der paa den anden Side Sporgsmaal 

om at aabne Mænd, der have nydt en hoiere Dannelse end 

den, der igjennem Oplærelsen ad den haandværksmæsffge Vei 

lader sig erhverve, men som, netop fordi de ikke have gaaet 

denne sidste, et see sig istand til at aflægge den almindelige 

Mesterprove, Adgang til industriel Virksomhed, som de fole 

Lyst og Kald til at beskjæftige sig med. Især er det af Vig

tighed, dersom der ikke sial lægges Hindringer i Veien for, 

at Fabrikanlæg kunne fremstaae og udvikles, at der ikke til 

dem, der ville grunde saadanne Anlæg, stilles Fordringer, som 

ikke kunne opfyldes af Andre end de som Haandværkere Op

lærte. Saalænge Laugene bestacre, er det imidlertid neppe 

muligt udelt ad Bevillingens Vei at indrømme den hertil 

fornødne Frihed, hvorom vil blive nærmere handlet i det Fol

gende. Men Sporgsmaalet er her alene om, hvorvidt en

kelte af de i Staten indførte Prøver paa videnskabelig og 

kunstnerisk Dygtighed kllnde give en sand an Garanti for den 

Paagjældendens Evne til at forestaae en industriel Virksom

hed, at der knnde tillægges dem, der havde bestaaet disse 

Prøver, en ligefrem lovbestemt Adgang til uden nogen Slags 

Bevilling at nedsætte sig som Haandværker med Ret til at 

drive eet eller flere valgte Fag, enten i samme eller endog i 

storre Udstrækning end Laugsmesterne. De Prover, hvorom 

der i denne Henseende kunde blive Sporgsmaal, vilde være 

deels de, der aflægges ved det Kongelige Academie for de 

sijonne Klinster, deels de ved den polptechniste Læreanstalt ind

forte. Hvad de forste angaaer, indeholder allerede den gjæl- 

dende Lovgivning vigtige Bestemmelser t den her omhandlede 

Henseende. Bed Academiets Fundats af 28de Juli 1814 § 

122 er det nemlig tilladt, at de ved Academiet oplærte Arti

ster, som have vuudet den store Guldmedaille, maae 

uden at gjore Mesterstykke viude Laugsrettighed som Mestere, 

naar de tage Borgerffab; og ved den foregaaende 121de § 

er der givet Academiets Professorer og andre dets ordentlige
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Medlemmer Net til, uden at tage Borgerskab eller indgaae t 

noget Lang, selv og ved Laugssvende eller andre Arbejdere 

under deres Bestyrelse at udfore og forfærdige alt det Haand- 

værksarbeide, hvortil deres Kunst giver dem Indsigt og Due

lighed. Den Adgang til Haandværksdrift, som Lovgivningen 

saaledes har indrømmet Kunstnere, er udentvivl saa udvidet, 

at der t saa Henseende neppe kan være Noget at tilfoie; ja 

det finite endog betvivles, om der var tilstrækkelig Grund til 

at lade denne Adgang t den Grad ubegrændset, som den er 

ifølge de nysmeldte Bestemmelser, da det egentlig kun er Ma- 

lerprofessionen, hvortil den vundne Priis, naar den er tilkjendt 

for et Malene, og Muur- samt Tømmerprofessionen, naar 

den er tilkjendt for Losningen af en architectom'ft Opgave, 

synes at burde give fortrinlig Adkomst. Det kunde derfor vel 

være Sporgsmaal underkastet, om der var Anledning til at 

fritage den Kunstner, der vil etablere en Haandværksdrift uden

for de nævnte Fag, ikke blot for at gjore Mesterprøve, men 

ogsaa for at tage Borgerflab, saavelsom for de Indskrænk

ninger med Hensyn til Benyttelsen af hvilkesomhelst Axbeidere, 

der ere paalagte Andre, som forestaae en lignende Drist. Da 

imidlertid Erfaringen har godtgjort, hvad der ogsna kan an

tages at have været Lovgiverens Forudsætning, at de Paa- 

gjældende ikke ville bestjceftige sig med andre Haandværksfag 

end dem, hvori deres Kunst giver dem Indsigt og Duelighed, 

og da det — hvad vel ogsaa er en naturlig Folge af den 

hele Retning, som Bestjceftigelsen med Kunsten forer med sig, 

— overhovedet har vrist sig, at Kunstnerne kun meget lidet 

have benyttet deres her omhandlede Rettigheder, forekommer 

det Comiteen, at der ikke er Anledning til at andrage paa Jnd- 

strænkning i denne Frihed, hvorover der ikke vides at være 

fort Klage fra nogen Side.

Hvad de Prover angaaer, som ere indførte ved den 

polytechniste Læreanstalt, da giver Aflæggelsen af disse ester 

de nu gjaldende Regler ikke nogen lov bestemt Adkomst til
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Udøvelsen af Haandværksdrift. Der er imidlertü) ved den 

allerheieste Resolution af 1 Sept. 1830 givet et Tilsagn om, 

at de fra bemeldte Læreanstalt demitterede Candidnter i Me- 

kaniken eller den anvendte Naturlære kunne erholde Bevil

ling til, uden at underkaste sig de sædvanlige laugsmassige 

Prøver, at tage Borgerskab paa det Næringsbrug, hvortil de 

ifølge de Kundskaber, som de ved den polytechniste Eramen 

have lagt for Dagen, i Forbindelse med de afgivne Prsver 

paa Haandfærdighed, som i ethvert Tilfælde maatte ansees 

fornødne, kunne antages at besidde Duelighed, hvilket Næ

ringsbrug kan udvides udenfor de Grændser, som ere be

stemte ved de nu gjaldende Negler for Udførelsen af de for- 

sijettige Næringsbrug, hvorhos fastsættes, at der ved at be

stemme Omfanget af det Næringsbrug, hvortil Bevilling saaledes 

forundes, ftal tages særdeles Hensyn til den Grad af Due

lighed, Candidaterne ved Eramen have bevnst. I Forbin

delse hermed bestemtes, at det Kongelige Danste Cancellie, der 

havde at meddele de omhandlede Bevillinger, efter 5 Aars 

Forlob ftulde nedlægge nærmere allerunderdanigst Forestilling 

om, hvorvidt Grændserne og Betingelserne for den Beret

tigelse til Næringsbrug, som bliver at tilstaae de ovemneldte 

Caudidater, kunne ordnes ved almindelige Lovregler, eller om 

det fremdeles ftal have sit Forblivende ved, at der gives dem 

Adgang til passende Bevillinger.

Da saadanne almindelige Bestemmelser ikke senere ere 

givne, ligesaa lidet som dette Sporgsmaal, saavidt vides, 

senere har været bragt paa Bane, er Sagen sorblevcn i den 

Stilling, hvori den var ester bemelte allerhoieste Resolution, 

nemlig at Vedkommende kun ad Bevillingsveien kunde erholde 

Adgang til at ove det Næringsbrug, han ønskede at drive.

Ligesom det overhovedet er ønskeligt, at de Tilfælde, i hvilke 

Bevillinger skulde behoves, blive sjældnere, saaledes synes navnlig 

den precaire Tilstand, i hvilken de polytechniste Candidater ifølge 

Oveuariforte ere satte, at maatte gjore det betænkeligt for Førældre,
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at lade deres Sønner underkaste sig en Emmen, som ikke engang 

giver dem sikker Udsigt til, at det maa tillades dem at drive det 

Erhverv, hvortil de ved de erhvervede Kundskaber meente at gjore 

sig skikkede. De Tilfælde, hvori de polytechniske Candidater ville 

attraae at nedsætte sig paa. et egentligt Haandværk, vilde vist

nok ikke blive mange, ligesom disse Candidaters Antal hidtil 

klin har været ringe, omtrent 6—8 aarligt. Men, om end 

dette Antal kunde ventes forøget paa Grund af en friere 

Adgang til Haairdværksdrift, vil dog under alle Omstændig

heder Prøvernes Vanskelighed ittdeholde en tilstrækkelig Sikker

hed for, at Ingen kan vælge Eramen ved Jnstitutet som en 

Onwei for at undgaae Laugsproverne.

Det polptechniste Instituts Bestyrelse, ined hvilken Comi- 

teen i denne Anledning traadte i Correspondence, tiltraadte 

ganfte Comiteens Mening om det Dnflelige i, at de poly- 

tcchnifle Candidaters Rettigheder i den nævnte Henseende 

(snarest muligt) ordnes ved lovbestemte Regler. Hvad Ad

gang til Laugsrettighed angaaer, meente Bestyrelsen, at der 

burde skjælnes mellem de forfljellige Characterer, Candida- 

terne have erholdt ved Eramen. I Betragtningen af nt der

ved Læreanstaltens Eramina udfordres et storre Antal af de 

bedre Specialcharacterer, end Tilfældet er ved andre Eramina, 

antoges det, at Candidater med 1ste og 2den Characteer 

burde sættes som ligeberettigede. Disse Candidater formeentes 

at burde være berettigede til uden nogensomhelst Prove at 

indtræde som Mestere i de forskjellige Haandværkslaug, idet 

det bemærkedes, at de omtalte Candidater maae antages at 

have en udbredt technisk Dannelse, som langt overvejer hvad der 

mutigen kunde mangle af Haandfærdr'ghed i en enkelt Profes

sion, og som frembyder tilstrækkelig Garantie for, at de ikke 

ville vælge et Næringsbrug, som de siulde mangle Dygtig

hed til at udove med Fordeel. Dette formeentes vel ogsaa 

hyppigen at ville være Tilfældet med de Candidater, der havde 

erholdt 3die Characteer, da selv ikke denne Characteer kan op-
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naaes uden antagelig Dygtighed L mange Fag; men dog 

blev det for disse Caudidaters Vedkommende sundet rettere, 

at de, hvis de ei vare Svende i det paagjældende Fag, 

stulde aflægge Haandfærdighedsprove ved Institutes, og at 

det derhos i ethvert Tilfælde stulde afhænge af Bestyrelsens 

Erklæring, om de kunde erholde nogen Begunstigelse, hvilken 

Erklæring vilde komme til at beroe paa Eramenscharactererne 

i de Fag (s. Er. Tegning, Technologie, technist Chemie), 

der stode i nærmest Forbindelse med det attraaede Næringsbrug. 

Jndst Comiteen maae i det Hele ganske tiltræde disse Anskuelser, 

Nr. 11.som iovrigt ifølge Bestyrelsens Wringer ikke ere meddeelte 

som et egentligt Forflag, men snarere som en Betegnelse af 

de Grundsætninger, man agtede at folge, naar Sagen senere 

sknlde komme til Bestyrelsens Overvejelse. Saa meget mere 

troer Comiteen med Hensyn til de Candidater, som have er

holdt 3die Characteer, at burde indskrænke sig til den Ind

stilling, at der kun paa visse Betingelser, som nærmere 

ville blive at fastsætte, kan tilstaaes disse Candidater 

den omspurgte Adgang; hvorimod denne Adgang formeent- 

lig ubetinget bor tilstaaes Candidaterne med 1ste og 

2den Characteer. Iovrigt ausees det for en Selvfølge, at 

den Rettighed, der saaledes maatte blive tilstaaet den poly- 

techniste Læreanstalts Candidater, ikke blot bor angaae Frita

gelse for at aflægge de anordnede Laugsprover, men ogsaa 

Fritagelse for at indtræde i Laugene, saaledes altsaa, at det 

tilstedes dem udenfor Laugene at drive hvilketsomhelst under 

Laugene henlagt Erhverv, dog naturligvits mod derpaa at 

vinde Borgerskab. Derimod maatte det paaligge dem ligesom 

alle Andre, der holde Laugssvende, at indeholde Tidepengene 

for disse, samt at anmælde hos vedkommende Oldermand 

(hvorom Nærmere i det Folgende), hver Gang de antage 

eller afskedige Svende.

Det kunde være et Sporgsmaal, hvorvidt det burde 

tilstaaes Jnstitutets Candidater at gribe ind i flere Haandværk,
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eller udøve flere Lauges Rettigheder, i alt Fald mod at be

tale særskilt Bvrgerskabsgebyhr for hvert af disse Erhverv, 

hvortil Paagjældeude ønskede at udstrække sin Virksomhed. 

Skjoudt dette neppe i og for sig kunde have nogen særdeles 

Betænkelighed, vover Comiteen dog ikke at bringe det i Forflag, 

da en saadan Frihed, at arbeide i alle laugsmæssige Profes

sioner paa eengang, synes at staae i en for stærk Modsæt

ning til Begrebet om Laugsvæsen og den derpaa grundede 

Adskillelse mellem Haandværksfagene. Heller ikke stjonncs 

Industrien at ville lide noget væsentligt Afbræk ved at en 

saadan Frihed et indrømmes, naar det tages i Betænkning, 

deels at det r'folge det Ovettanforte maatte staae enhver 

Polytechm'ker frit for, uden Proves Aflæggelse eller deslige 

at gaae over fra det ene Haandværk til det andet, de els 

at en Saadan, ester hvad t det Folgende vil blive be

mærket, vil have Ret til (ligeledes uden Proves Aflæg

gelse) at forene hvilketsomhelst af de techniske Erhverv, 

der ere udenfor Laugene, med det, hvorpaa han har Borger- 

siab, deels at den almindelige Frihed, som i det Folgende 

vil blive foreflaaet (see Jndstillingspunkterue Nr. 35—38) 

gjer en saa udvidet Net mindre nødvendig, og deels ende

lig, at han, efter hvad ligeledes i det Folgende bliver om

handlet, vil erholde en fortrinlig Net til at erholde Bevilling 

til fabri kmæs sige Anlæg; hvorimod der her, hvor 

Talett alene er om h a a n d v æ r k s m æ s s i g D r i s t, synes 

mindre Grund til at give Polytechnikeren en saa vidt udstrakt 
Ret som den omspurgte.

Hvad dernæst det polytechnr'ske Instituts Pro- 

fessorer og ordentlige Lærere betræffer, da for

menes det, at den samme Frihed til at befatte sig med Haand- 

værksdrift bor tillægges disse, som der efter hvad nys er 

anfort er tillagt Kunstacaderniets Professorer og ordentlige 

Medlemmer. At der er meget mere Fole til at tillægge hine 

en saadan Frihed, end disse, og at den, hvis den blev benyttet,

5
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maalte formodes at ville blive til Industriens Gavn, behøver 

ingen videre Udvikling. Skjondt Comiteen ikke har mod

taget nogen skriftlig Meddelelse fra Jnstitutet angaaende dette 

Punkt, har man dog ikke taget i Betænkning at bringe en 

didhorende Bestemmelse i Forflag (Jndstillingspost 11).

Der er endnu eet Tilfælde, hvori det til Industriens 

Fremme allerede ved den bestaaende Lovgivning er hjemlet, 

at Fordringen om en Mesterproves Aflæggelse af dem, der 

her i Staden ville nedsætte sig som Haandværkslnestcre, maa 

bortfalde. Dette gjcelder nemlig ifølge de Reformeertes Pri

vilegier af 15 Mai 1747 § 26 og de' Fremmedes Privile

gier af 29 Novbr. 1748 § 7 om de Haandværksmestere, 

sollt udenlands fra begive sig herind, hvilke det er tilladt, 

at de strar uden videre Bekostning eller Tidsspilde lnaae 

optages her i Laugene, naar de med Ed bekræfte, tilforn 

at have brugt det Haandværk, som de agte her at drive, og 

derpaa holdt Svende, saa at dem ingen Hinder skal gjores, 

om de for vigtige Aarsagers Skyld ikke kunne faae Beviis 

med sig fra øvrigheden paa de Steder, hvilke de tilforn have 

beboet. Den i den anførte Forskrift indeholdte, paa te hi

storiske Forhold begrundede Forudsætning, at muligen intet 

Beviis kunde erhverves af den Vedkommende om hans tid

ligere Stilling som Mester, vil vel nu ikke letteligen indtræffe, 

og et saadant Beviis vil derfor nu i Almindelighed fordres 

præsteret; men, naar det er tilvejebragt, medsore Privile- 

gierne den Begunstigelse, at den Vedkommende fritages for 

Mesterprsve, hvilket udentvivl er netop det, hvortil der sigtes 

ved Ordene „uden videre Bekostning og Tidsspilde", da disse 

ikke kunne antages at gaae ud paa nogen Befrielse enten for 

at tage Borgerskab etter for at erlægge de almindelige Præsta

tioner til Laugskassen, som alle ovrige Mestere maae betale. 

Hvad iovrigt den nævnte Begunstigelse angaaer, da kunde det 

vel være Tvivl underkastet, om der ikke under de nærværende 

Omstændigheder kunde være Grund til at ophæve den, paa

. • SWSWWWWW
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samme Maade som adftillige andre Forrettigheder, der ved 

bemeldte Privilegier ere givne til Opmuntring af fremmede 

Jndustridriveildes Indvandring, ved senere Bestemmelser, f. Er. 

ved Placat af 12 Febr. 1802, af Lovgiveren ere blevne 

afskaffede. Ligesom imidlertid det Kongelige Danske Cancellie 

i Skrivelse af 13 Mai 1828 har tilkjendegivet, at Collegiet 

ikke fandt nogen tilstrækkelig Grund til en Forandring i den 

her omhandlede Henseende, saaledes ftjonner Comiteen heller 

ikke, at der er tilstrækkelig Anledning for Samme til at til- 

raade en saadan; thi foruden at det vistnok ganske stemmer 

med den hos Laugene herflende Anskuelse, at der af den, 

der i Udlandet har været etableret som Mester, ikke bor kræves 

noget Mesterstykke ved hans Nedsættelse her, maa det, ester 

Comiteens Formening, selv om en vis Consegvents sknlde 

tale derfor, overhovedet ansees lidet ønskeligt, at der gjores 

nogen Jndsirænkning t en nu bestaaeude Frihed t Henseende 

til Nærittgsforholdene, hvor ikke en særegen Nodveildighed er 

forhaanden. Ligesom Erfaringen viser, at den Adgang, der 

har været aabnct fremmede Mestere til at etablere sig her i 

Landet, kun i et ringe Omfang er bleven benyttet, saaledes 

er det efter de nærværende Forhold neppe sandsynligt, at dette 

i Fremtiden vil stee t nogen meget større Udstrækning. Finder

en Udlænding det fordeelagtigt her at nedsætte sig som Haand- 

værker, vil det vist i Regelen ikke være at ønske, at han ved 

de Omstændigheder og Vanskeligheder, som ville være for- 

bundne med en Mesterprsves Aflæggelse, derfra skulde af- 

holdes. x

Hvad Haandværksmestere fra de danske Kjobstæder an- 

gaaer, kunne ifolge Placat 13 Febr. 1828 de af disse, der 

t en Kjobstad have udfort det ved Laugsartiklerne foreskrevne 

Mesterstykke, forst ester i 2 Aar at have været etablerede i 

Kjobstaden, flytte her til Byen, og de, der alene have ud

fort det i Overeensstelnmelse med Placat af 26 April 1826 

§ 1 modererede Prøvestykke, kunne aldeles ikke blive Mestere 

5*
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i Kjobenhavn, ligesaalidt som i nogen anden Kjobstad, hvor 

derber Lang, uden at aflægge Mesterprove ved Lauget. Som 

i Motiverne til Placaten af 1828 (Collegial-Tidenden for 

dette Aar Pag. 169) udforlig er udviklet, har ovenmeldte 

Indskrænkning t den udenby es Mesters Ret til at indtræde i et 

kjobenhavnst Lallg sin Grund i det nære Forhold imellem 

Kjobenhavn og de øvrige Kjobstæder, og i den lette Adgang 

til Elusioner af de om Prøverne givne Forskrifter, som det 

vilde medfore, dersom Mcstere fra den ene Kjobstad uden 

videre kunde nedsætte sig i en anden; hvorimod der ikke er 

Grlmd til at befrygte, nt saadanne Elusioner ffulde blive en 

Folge af den omhandlede Bestemmelse i Privilegierne for de 

Fremmede. Heller ikke i Henseende til disse Bestemmelser 

har Comiteen fundet Anledning tit at foreslaae Forandring.

Hvad endelig Mestere fra Hertugdømmerne betræffer, 

da har Comiteen anseet det rettest, ikke i denne Henseende at 

fremkomme med noget Forflag, da en ny Lov om Hertug- 

dolttmernes Næringsforhold er i Vente.

Tredie Afsnit.

ÄSm Langs Dphcevelse og Sammensmelt
ning, samt om Grcendserne mellem

Larrgene

Efter i det Foregaaende at have afhandlet de Betingelser, 

der formeentligen bor fastsættes for Adgangen til som Mester 

at drive de laugsmæssige'Haandværk, stal Comiteen nu gaae 

over til at undersøge, hvilke forandrede Bestemmelser der
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kunde være at tilraade, deels med Hensyn til tet Omfang, 

indenfor hvilket Laugsindsirænkningerne ffulle være gjaldende, 

og ren indbyrdes Begrændsm'ng imellem de ruden denne 

Sphære indbefattcde Hanndværk, deels ined Hensyn til den 

Maade, hvorpaa, og de Indskrænkninger, hvorunder disse 

Hnandværk overhovedet af de Berettigede maae kunne drives.

Det forste Sporgsmaal, der her moder, er, om alle de 

Hnandværk, der nu ere bundne til Laug, ffulle vedblive at 

være dette eller om ikke enkelte Laug, skjondt Laugsind- 

retningen i det Hele bibeholdes, kunde være at ophæve. 

Det kan i saa Henseende bemærkes, at Forandringer med 

Hensyn til Sporgsmaalet om, hvilke Haandværk der ere Lang 

mldergivne, og hvilke ikke, ogsaa forhen have fundet Sted, 

ligesom det ogsaa er i sig naturligt, at de versende Tids- 

omstændigheder herpaa maae have Indflydelse, selv om Prin

cip et i Hovedsagen forbliver det samme. Der er i Særdeles

hed een Omstændighed, som synes at maatte medfore et Langs 

Oplosning, nemlig naar den Virksomhed, som dette Lang be- 

skjæftiger sig med, t Tidernes Lob er bleven altfor ubetydelig 

til, at et større Antal kan ernære sig ved samme, saa at Lau- 

get som Folge heraf fint bestaaer af nogle ganske faa Med

lemmer. Ligesom det nemlig overhovedet fint synes lidet 

stemmende med Begrebet af et Lang, at det stal kunne dannes 

af 2 a 3 Personer, saaledes kan det ved de Lang, der bestaae 

nf et saa indskrænket eller dog ikke meget større Antal Mestere, 

ikke være Andet, end at Laugsindretningens uheldige Sider 

blive de frcmherstellte.

Under alle Omstændigheder lægger Laugsvæseuet et 

Baand paa den frie Concurrence; men hvor Lauget bestaaer 

af mange Medlemmer, vil dog Concurrencen imellem disse 

indbyrdes allerede bidrage til at vedligeholde en passende Lige

vægt, linder hvilken Priserne paa Haandværkets Frembrin

gelser ikke fastsættes efter Producenternes vilkaarlige Bestem

melse, men staae t et naturligt Forhold til Productt'onens
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Omkostninger. Hvor derimod et Laug kun bestaaer af meget 

Faa, er denne Ligevægt hvert Dieblik udsat for at forrykkes, 

idet forandrede Conjunctnrer, der medfore en forøget Søgning 

efter de under Lauget henhorende Artikler, giver Prisen paa 

disse aldeles i Producenternes Vold, uden at der imellem dem 

indbyrdes er en tilstrækkelig Concurrence til at modvirke dens 

vilkaarlige Forhoielse. Denne vil vel kunne modarbejdes ved 

Indførselen af stemmede Fabricata, ligesom ogsaa Mesternes 

Antal vil kunne foreges i Forhold til den forøgede Søgning; 

men dette Sidste vil dog ved Laugsindretningen betydeligt for

sinkes og vanffeliggjores, og heller ikke det Forste vil altid 

kunne fkee saa hurtigt, som det vilde være at onske, ligesom 

det ligger t visse Haandværks Natur, at de vedkommende Pro- 

dueter ikke færdiggjorte kunne indføres, men maae her forfær

dig es for at svare til deres Bestemmelse, hvilket f. Er. gjæl- 

der om Blytækkcrprofessionen. Just denne Profession frem- 

byder et Erempel paa, hvorledes Laugsrettigheden kan træde 

hemmende iveien for en Industries Opkomst, idet nemlig 

Blytækkernc, hvis Laugsartikler (af 19de Juni 1739, Art. 1) 

give dem udelukkende Net til at tække med Skifer, have for- 

meent alle andre Haandværkere at afgive sig med denne In

dustrie, og det uagtet ingen Blytækker t en lang Række af Aar 

har afgivet sig rued Skiferbedækm'ttg, der nu som bekjendt 

atter er kornmen i Brug,

Er Haandværket kun af ringe Omfang, og Efterspørgslen 

af dets Fabrikater kun liden, vil det ogsaa ofte med mindre 

Bekostning kunne drives af en andcri Haandværker i Forbin

delse med dennes øvrige Bedrift, end det er muligt, naar 

det selvstændigen stal drives, og der til dette Aiemed stal 

holdes Værksted og Arbeidere, som maastee ikke altid kunne 

have den fornødne Beskjæftigelse. Saadailne Haandværks Af

sondring i Lang vil saaledes ligefrem fordyre Productions- 

Omkostningerne. Endeligen bliver Faren for Misbrug af 

Laugsorganisationen til ved vilkaarlige Vedtægter at modarbejde
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I Indst.

Nr. 12.

nye Mesteres Nedsættelse ulige større ved de Laug, hvis Med

lemmer kun ere saa i Antal, end det kan- være Tilfældet ved 

de større Laug.

Af disse Grunde har Comileen troet i Almindelighed at 

burde andrage paa en Oplosning af allede Haand- 

værkslaug, som kun bestaae af et aldeles ubety

deligt Antal Medlemmer. Herhen hore navnligen 

folgende:

1) Blytækkernes Lang, som ifølge den for Aaret 1846 op

tagne Generaltabel over de til Kjøbenhavns 

Laug og Corporationer henhorende Personer 

tæller 3 Mestere, foruden 2Svende og 2 Drenge

2) Feldberedernes 1 — — 4 — - —

3) Kandestobernes 6 —• — 3 —* 4 —•

4) Knapmagernes 7 — — 5 — 7 —

5) Sværdfeg ernes 2 —- — - — 3 —.

Alle disse Laug burde efter Comiteens Formening ophore 

at bestaae som selvstændige. Vel er det en Selvfølge, at 

det ovenfor angivne Antal af de til disse Lang henhorende 

Persouer, — som iovrigt ingenlunde i det valgte Aar, sammenlig

net med eit Række af de foregaaende, har været ertraordinairt 

ringe, — i Tidernes Lob mutigen kunde blive noget forøget; 

men seer man ben til Beffaffenheden af de paagjældende Pro

fessioner, kan nogen betydelig Forøgelse ikke ventes, da de 

Forhold, der i forrige Tider have givet disse Professioner en 

særdeles Betydning og netop derved have medfort, at de ere 

blevne henlagte under egne Larrg, nu ikke længer ere fochaan- 

den, og ikke kunne ventes at ville indtræde igjen, efter at den 

fabrikmæssige Industri, som i hoi Grad lader sig anvende 

paa flere af de paagjældende Artikler, i den nyere Tid saa 

betydeligt bar udviklet sig, medens den største Deel af de 

samme Artikler nu ikke læuger ere i almindelig Brug, men ere 

blevne afløste af andre billigere og beqvemmere. Saaledes 

ere Blytagene blevne afløste af Tegltagene, Tinhuusgeraadet
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af Steentoiet, Toiknapperne af Metalknapperne, de af Feld- 

Lerederne tilberedte Skind af andre Slags Læder, og Kaarden 

horer ikke mere med til den fuldendte Paaklædning. Skulle 

irnidlertid de ommeldte Laug nu oplofts, da vilde dette kunne 

stee enten ved aldeles at borttage Laugsbaandet, saaledes at 

de vedkommende Haandværk sattes i Classe med andre ikke 

laugsbundne Nærmgsveie, eller ved at sammeustnelte dem 

med andre Laug, der beskjæftige sig med nærbeslægtede Pro

fessioner. Da Comiteen er af teit Formening, at Laugssor- 

fatningen i det Hele bor vedligeholdes, og Grunden ttt, at 

nran maa andrage paa de her omhandlede Langs Oplosning, 

alene er den, at hvert af dem bestaaer af et altfor ringe 

Antal Medlemmer, men denne Grund bortfalder, naar Lau

get forenes med andre storre Laug, vil deune sidste Frem- 

gangsmaade efter Comi'teeus Skjonnende være at foretrække, 

naar der virkelig gives en anden laugsmæssig Profession, 

der er saa nær beflægtet med deir paagjælderlde, at de begge 

naturligen kunne behandles som Grene af eet og samme Fag. 

Med Hensyn hertil antager Comiteen, som den siden nærmere 

stal omtale, at Knapmagerlauget bor forenes med Possement- 

magerlauget, og Sværdfegerlauget med Gjørtlerlauget. Hvad 

derimod de tre andre overfor anførte Laug angaaer, da stjonner 

Comiteen ikke, at noget af disse passende vilde kunne sammen

smeltes med et andet Laug. 'Kandestobernes og Blytækkernes 

Arbeider, som fornemmelig udkræve Færdighed i at stobe og 

lodde og Kjendflab til Behandlingen af Titt, Messing og 

Bly, ville vel t Almindelighed uden synderlig Vanskelighed 

eller lang Dvelse kunne udfores af de forfljellige andre Classer 

Haandværkere, som beskjæftige sig ined at arbeide i Metal; 

men Kandestøber- og Blytækkerhaandværket ere dog efter deres 

Natur særegne Fag, der ikke passende ville kunne behandles 

soln Grene enten af Smede-, Gjortler- eller Blikkenflager- 

professionen; og Comiteen formener derfor (Jndstillingspost 

12), at, naar bemeldte to Haandvcerkslaug nu oplofts, kan
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der vel være Anledning til at tillade alle Laltgshaandværkere, 

som arbeide i Metal, tillige at udføre Fabricata, som henhore 

under disse to Professioner; dog at der desuden bor være 

Adgang til paa enhver af dem, som et eget Fag, at vinde 

særligt Borgerstab, hvis Opnaaelse da, ester at Lauget er op

løst, ikke længer vilde kunne være bunden til Opfpldelsett af 

laugsmæssige Betingelser. Paa en lignende Maade burde 

der efter Comiteens Formening (Judstilliugspost 12) for- 

holdes med Feldbered erlang et. Foruden dette befljæftige sig 

ogsaa Garver-, Handskemager- og Bundtmagerlauget med 

Tilberedningen af Skind og Huder; men Tilberedelsesmaaden 

er tildeels forstjellig. Den Art af Tilberedning, som er Feld- 

berederne forbeholdt, er navnlig den saakaldte Semsgarvmng, 

som udfores ved at valke Skindene i Fidt eller Tran. Det 

paa denne Maade tilberedede Skind (det saakaldte Vadsteffind) 

benyttes mi, især esterat Allungarveriet er blevet mere almin

deligt, langt mindre end forhen, og* det har saaledes ikke kunnet 

være Andet, end at Felberedernes Antal efterhaanden har 

maattet indskrænke sig betydeligt; men naar Lauget som Folge 

heraf ophæves, vilde der er være nogen Grund til, at Ad

gangen til at anvende hiin særegne Tilberedelsesmaade siulde 

bindes til Indtrædelsen i et af de anførte tre andre Laug, 

saaledes at hunt Laugs Ophævelse siulde medføre en Forø

gelse af disses Laugsrettigheder; hvorimod der Intet kan være 

til Hinder for at tillade Medlemmerne af de ommeldte tre 

Lang at beftjæftige sig ined Felberedechaandværket, forsaavidt 

de derved kunne finde deres Regning, imedens der tillige 

aabnes dem, som ouste det. Adgang til ester særligt Borger

stab at drive Haandværket som en egen Nærmgsvei.

Ved derme Lejlighed kan endnu omtales den Deling, der 

finder Sted t Handffemagerlauget, idet nemlig det tiL dette 

Laugs Næringsvej benhorende Pelt sneri ikke kan drives 

af alle Handskemagermestere, men ikkun af dem, der soruden 

det almindelige Handskemagermesterstykke tillige have aflagt
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særskilt Prove som Peltsnere (Cancellie-Skrivelse 8 Juli 1823, 
Nr^13. cfr* Cancellie-Skrivelse 20 Juni 1829). Efter Comi- 

teens Mening burde denne Deling i Haandværket ophore, 

det særegne Peltsner-Mesterstykke bortfalde og Tilladelse ind

rømmes enhver Handstemagermestcr til efter aflagt Prøve som 

saadan ogsaa at forfærdige Peltsnerarbeide, hvilket Man 

navnlig af den Grund maa ansee som det efter Forholdenes 

Beskaffenhed Naturligste, at Peltsnerne ikke ved Udøvelsen 

af deres Profession betjene sig af andre Arbejdere ettb Hand sko

magersvende , og at der ikke bestaaer nogen Svendeprøve i 

Peltsneriet.

Foruden de foran omhandlede Laug gives der endnu 

nogle andre, som kun have et meget lidet Antal Mestere, 

navnligen Nagelsmedlauget, der efter Getteraltabellett for 

1846 kun talte 9 Mestere og Seil- Flag- og Compasmager- 

lauget, som kun havde 8 Mestere. Paa disse Laug lader det 

sig vel altsaa anvende, h§ad der ovenfor er bemærket om det 

Mislige ved, at et Lang fim bestaaer af meget faa Medlem

mer; meil det vil dog neppe om disse saa ubetinget som om 

hine kunne siges, at Haandværket, hvormed de bestjæftige sig, 

er af en saa ringe Betydning, at der af beiuie Grund ikke 

bor beftaae noget Lang paa samme; Svende- og Drenge- 

tallet er ogsaa ved disse Laug forholdsviis langt større end 

ved hiue. Imidlertid er Comiteen af den Formening, at 

Nagclsmedette bor ophore at udgjore et eget Lang og forenes 

med de ovrige Jernsmede, hvorom paa sit Sted i det Fol

gende vil blive handlet. Hvad dernæst Seil-, Flag- og (§om- 

pasmagerhaandværket angaaer, hvilket ifolge sin Bestaffen- 

hed ikke kan henlægges under noget andet Laug, da er der, 

med Hensyn til det Offentliges Interesse t denne Professions 

behørige Drift, udentvivl særegne Grunde til at lade den 

vedblive at være laugsbunden, saalænge Laugsforfatttmgen i 

det Hele vedligeholdes.

En fuldkommen Ophævelse af det nu bcstaaende Langs-
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baand har Comitecn saaledes kun kunnet tilraade med Hensyn 

til de tre ovenfor nævnte Professioner, Blytækker-, Kandestober- 

og Felberederhaandværket. Derimod er der flere Lang, der 

formeentlig bor ophore som særskilt bestaaende og sammen

smeltes med andre. Det er nemlig ikke blot, hvor et 

Laug er af en særdeles ringe Betpdenhed, at der kan være 

Foie til at forene det med et andet; men ogsaa da, hvor 

Adstillelsen efter de paagjældende Haandværks Beskaffenhed 

t ssg selv inaa ansees som unaturlig. Det kan imidlertid ikke 

nægtes, at det er vanskeligt i denne Henseende at træffe rette 

Maal og Grændse; thi den hele Laugsadstillelse medfører 

uundgaaeligt, at Medlemmerne af det ene Laug undertiden 

maae fole sig meer eller mindre hindrede t deres Virksomhed 

ved de, de andre Laug indrømmede, exclusive Rettigheder; og 

soger man ved en Forening af flere beslægtede Laug at for

mindske de saaledes opstaaende Uleiligheder, vil der dog altid 

blive Noget tilbage, hvori de endnu adskilte Brancher ville 

nærme sig hinanden saameget, at generende Jndstrækninger og 

ubehagelige Collisioner stundom maae fremkomme. Unægteligen 

ville disse mere og mere tabe sig, jo videre man gaaer t den 

omhandlede Henseende, og navnlig kunde det være et Sporgs- 

maal, om man ikke burde samle Laugene t nogle enkelte Ho

vedgrupper , s. Er. ved at danne eet Laug af alle Metalar

bejdere, et andet af alle Trcearbeidere, et tredie af Skindar- 

beidere o. s. v. Men vilde man gaae saa vidt, kunde man 

ligesaa godt ophæve Laugsvæsenet aldeles. Thi Laugsvæsenet 

forudsætter en saadan Fordeling af Arbeidet, at det, som er 

henlagt til ethvert Laug, ikke kommer til at indbefatte aldeles 

heterogene Bestjæftigelser, hvilket imidlertid under et saadant 

Grupperingssystem vilde blive Tilfældet. Det vilde neppe 

heller under disse Omstændigheder være muligt at indrette 

Prøverne saaledes, at de bleve af nogen Betydning med Hen

syn til vedkommende Næringsbrugers tilkommende Virksomhed. 

Og endelig vilde man dog ikke, hvad der vel skulde være Ho-
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vedgrunden til hun større Klasseinddeling, undgaae Adskillelsen 

mellem Haandværksfagene, da der soruden hine større Afde

linger dog vilde blive flere, ja endog de fleste tilbage, der et 

passende knude henfores under dem (f. Er. Skrædere, Sko

magere, Buttdtmagere, Malere), og altsaa Hovedsagen af 

det man vilde opnaae, dog ikke blive opnaaet.

Comiteen troer derfor, at man maa gaae ud fra den nu 

bestaaende Grændsebestemmelse imellem Laugene som Basis, 

og kun da gjore Forandringer i denne, hvor den t en særegen 

Grad viser sig besværende og uhensigtsmæssig, og at navn- 

ligcn en Sammensmeltning imellem forffjellige Lang kun da 

bor finde Sted, hvor disses Befljæftigelser ere at ansee som 

væsentligen eensartede.

Som foran bemærket, antager Comiteen, at Nagel- 

smeddene, der ved Rescript af 23 Mai 1755 bleve afson

drede fra de ovrige Jernsmedde som et eget Laug, igjen bor 

forenes med disse. At den, der har Net til at smedde Jern 

til een Anvendelse, ikke maa gjore dette, naar Anvendelsen 

sial være en anden, synes i hoi Grad unaturligt, og navn- 

ligen synes en Grændsebestemmelse, som den i Rescriptet af 

1755 fastsatte, hvorefter de, hvem det er tilladt at forfærdige 

visse Slags Som, gjore sig skyldige i uberettiget Næringsbrug, 

naar de Som, som de fabrikere, noget afvige fra det bestemte 

Tommeinaal eller ere til et andet end det foreskrevne Brug, 

ikke let at kunne lade sig forsvare. Jovrigt er det ikke blot 

med Hensyn til Somforarbeidm'ngett, men ogsaa i Henseende 

til andet Smeddearbeide, at der finder en unaturlig Sondring 

Sted imellem de Haandværkere, der beskjæftige sig med Jern- 

smedning; thi vel ere de ovrige Jernsmedde, med Undtagelse 

af Nagelsmeddene, samlede i eet Laug; men dette er igjen 

deelt i tvende Hovedafdelittger, Grov- og Kleinsmeddene, af 

hvilke den forste foruden de egctttlige Grovsmcdde omfatter 

Ankersmcddene, den mitcn forudm Kleinsmeddene ogsaa Toi- 

smeddene, Bøssemagerne og Sporemagerne, og disse tvende
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Afdelingers Rettigheder udelukke hinanden gjensidigt, saaledes 

at Grovsmeddene ikke tor befatte sig med Kleinsmeddcnes 

Haandværk, ligesaalidt som omvendt disse med hines. Men 

for at erholde en Grændse mellem begge Fag, har det "været 

nødvendigt i de Tilfælde, hvor Tvivl kunde opstaae, at tage 

Hensyn til, om der til et Smeddearbeide behoves Fill eller 

ikke, see Placat af 18 October 1826 og 1 August 1828. En 

saadan Grcendsebestemmelse har noget hoist Unaturligt, især da 

Grovsmeddene ingenlunde t Almindelighed ere udygtige til at 

bruge hiint Nedstab, som de endogsaa ved flere Slags Arbeide, 

der ligefrem ere henlagte under dem, nodvendigviis maae 

benytte. Det Beflægtede imellem Grov- og Kleinsmeddenes 

Professioner er ogsna af Lovgivningen blevet erkjendt derved, 

at de ere blevne lagte ind under eet Laug, og det er heraf en 

Folge, at en Forening af begge Professioner tillades den, der 

gjor Mesterstykke i dem begge; men da kun Faa gjore dette, 

bestaaer den unaturlige Sondring ligefuldt, og den sælles 

Laugsforbindelse har i alt Fald kun den Fordeel, at de Nets- 

trætter blive sjeldnere, som det nære Slægtffab imellem begge 

Professioner ellers i Mængde maatte fremkalde. Men idet 

det saaledes er erkjendt, at der i sig Intet er til Hinder for, 

at begge Haandværk drives under Eet, synes det ikke, at der, 

for at dette kan stee, bor opstilles en Betingelse, der er saa 

vanskelig at opfylde, som den, at flulle godtgjore en lige stor 

Haandfærdighed i dem begge; thi det er naturligt, at den, 

der bestandigen har arbeidet som Grovsmedsvend, ikke let kan 

have den Færdighed, som er nødvendig til at præstere et 

fuldendt Arbeide af den Slags, hvormed Kleinsmeddene ude

lukkende bestjæstige sig, ligesaalidt som omvendt Kleinsmedsven- 

den har den samme Færdighed som Grovsmeden; men deraf 

folger ingenlunde, at den, der har uddannet sig i et enkelt 

af disse Fag, ikke siulde have erhvervet tilstrækkelig Duelighed 

til at forestaae et Værksted, hvor baade Kleinsmed- og Grov- 

smedarbeide i Forening udfores. Det kommer her fuldkoin-
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mæssigheden og Nødvendigheden af, at der ved adskillige 

Haandværk fastsættes forskjellige practiske Prøver, imellem 

hvilke de Paagjældende knnne vælge, saaledes at Aflæggelsen 

af en enkelt af dem ansees at afgive den Garanti for Ved

kommendes practiske Duelighed, som t Forbindelse med Ab- 

solveringen af den theoretiske Prove bor være tilstrækkelig for 

at vinde Mesterret paa det bele Haandværk. Under Iagtta

gelse af en saadan Omgangsmaade i Henseende til Fastsæt

telsen af alternative practiste Prøver sor de vordende Mestere 

er det saaledes Comiteens Formening, at saavel Nagelsmeddene

■ soln de ovrige Iernsmedde bor forenes i eet Smeddelaug, hvis 

Medlemmer alle stulle have lige Ret til at udfore alt det 

Arbeide, der nu er fordeelt imellem de forskjellige Classer, hvoraf 

dette Lang skulde sammensættes.
En lignende Forening bor ester Comiteens Anskuelse iværk- 

sættes imellem Blikkenslagerne og Kobbersmeddene. 
r' ’ Forfljellen mellem disse Professioner beroer alene derpaa, at 

de behandle forskjellige Materialier; men Arbeidsmaaden, 

som væsentligen bestaaer i en Ophamring as de paagjældende 

Metaller, er ved begge aldeles den samme, og ligesom 

Arbeider i Messing allerede nu udfores af begge disse Slags 

Haandværkere, saaledes vilde Blikkenslagerne uden Vanskelig- 

hed kunne arbeide i Kobber, og Kobbersmedene t Blik, naar 

pette blev dem tilladt. Hvor eensartede begge Professioner 

ere, sees ogsaa deraf, at Udførelsen nf den samme Gjenstand, 

nemlig en Theemastine, ved det ene Lang t Messing, ved 

det andet t Kobber, anvendes ved dem begge som Mester

stykke, see Afhoringsprotocollen Pag. 52 og 58.

Ogsaa de tre nu adskilte Væv erlang, Linned væ

verne, Toimagerne og Dugmagerne bor formecm- 

SM Ugen forenes i eetLaug. Her er det ligeledes alene det forskjellige 
13‘ Materiale, der danner Adstillelsen mellem Laugcne; Vævnings- 

operationm er i det Væsentlige den samme, enten Stosset er
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Hor-, Bomulds- eller Uldgarn, og de forftjellige Vceverpro- 

fessioner ere da ligesaalidt som Blikkenslager- og Kobbersmed- 

haandværket i Virkeligheden at ansee som forftjellige Haand- 

værk. Det er derfor ogsaa nu ganfie almindeligt, ligesom 

det ansees fuldkomment tilladeligt, at Linnedvæverne benytte 

som Arbejdere Svende af Toimagerlauget, og omvendt, hvilket, 

om der ellers kunde være nogen Tvivl, gjor det indlysende, 

at den Haandværksfærdighed, der udfordres i begge disse 

Professioner, er den samme, og at kun Anvendelsen af denne 

er forskjellig.

Som ovenfor bemærket, antager Comiteen fremdeles, at 

Knapmagerlauget og Sværdfegerlauget, om hvilke Man 

allerede paa Grund af det ringe Antal Medlemmer, som de 

indbefatte, har formcent, at de burde ophore at bestaae som 

særsiilte Lang, passende kunde formes, det forstemed Pos- 

sementmagerlauget, det sidste med Gjortlerlauget. Knap- 

mager- og Possementmagerprofessionen ere vel 

tildeels forftjellige; men de nærme sig hinanden dog over- 

maade meget og falde for en stor Deel sammen, see Cancelli 

Skrivelse af 3 Sept. 1822. Deres Beskaffenhed er saaledes 

ikke til Hinder for, at de forenes under een og samme Haand- 

værksbedrift, og da de derhos hver for sig ikke ere af et storre 

Omfang, end at en saadan Forening maa ansees naturlig, 

synes det ogsaa rettere at sammensmelte dem, end at at gjore 

Knapmagerproftssionen, ved Oplosningen af det paa denne 

hvilende Laugsbaand, til en sti Haandtering.

Imellem Gjortlerlauget og Sværdfegerlauget 

bestaaer der allerede nu en vis Forbindelse, af en lignende 

Natur som imellem Grov- og Kleinsmeddene, idet nemlig 

Plaeaten as 30 December 1829 tillader, at Gjortler- og 

Sværdfegerhaandværket maa forenes, naar Vedkommende 

aflægger Mesterstykke paa dem begge. Ogsaa her synes en 

Forandring af samme Beskaffenhed som ved Smeddehaand- 

værket at kunne indtrcede. Vel maa Sværdfegerhaandværket, 

naar der tages Hensyn til, at der under denne Profession
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henhorer Forfærdigelsen af Kaardeklinger, og at Udførelsen 

af en saadan netop udgjor Mesterstykket, betragtet fom ikke 

lidet forskjelligt fra Gjortlerprofessionen, og Undertegnede 

Kyhl har derfor meent, at det vilde være rettest at behandle 

Sværdfegerprofessiouen, ved Ophævelsen af det paa samme 

værende Laug, paa lignende Maade som ovenfor er fore- 

slaaet med Hensyn til Kandestøber- og Blytækkerprosessionerne, 

saaledes nemlig, at den bliver en særegen, ikke laugsbnnden 

Haandtering, men at den tillige uden særlig Prove kan drives 

af Medlemmerne af alle de Lang, der bestjæstige sig med 

Metalarbeider. Comiteens øvrige Medlennner have derimod 

troet, at man mindre maatte tage Hensyn til Haandværkets 

Navn, end til hvorledes det i Virkeligheden udfores, og det 

er da som en Folge af Fabrikvæsenets Udvikling blevet Til

fældet, at Svcerdfegerne ikke længer bestjæstige sig med For

færdigelsen af Kaardeklinger, men derimod forskrive disse fra 

Fabrikkerne, og selv indstrænke sig til Udførelsen af det med 

deres Profession forbundne Gjortlerarbeide. I Aaret 1840 

var der derfor, som det af Oldermanden i et Mode med 

Comiteen blev bemærket (Afhorings-Protocollen Pag. 66, a) 

ikke en eneste Svend paa Lauget, som var oplært i Profes

sionen, hvorimod Mesterne alene betjente sig af Gjortlersvende; 

men under saadanne Omstændigheder forekommer det Comi

teens Majoritet, at en Forening med Gjortlerlauget maa 

ansees som aldeles naturlig, hvorimod det med Hensyn til 

den mindre Bestemthed, som Grændsen imellem Sværdfeger- 

nes og Gjortlernes Rettigheder i andre Henseender har, see 

Bevillingen af 5 Juni 1776, vel kunde have sin Betænkelig

hed at aabne en ftorre Frihed til Udøvelsen af hines Haandværk.

Endelig formener Comiteen, at der maa foregaae en 

Forandring t de nu gjaldende Grændsebestemmelser imellem 

de forskjellige Slags Træarbeidere. Disse dele sig nu, 

naar fraregnes adskillige Haandværk af en ganste særegen 

Characteer, f. Er. Bødker- og Hjulmandhaandværket, i fol-
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gende 5 Hovedklasser: Tomrerne, Snedkerne, Stolemagerne, 

Trædrer'erne og Kunstdreierne, af hvilke de fire forste hver ud- 

gjore et eget Laug, de sidste derimod ikke danne noget Laug. 

Hvad forst Grcendsen imellem Tomrerne og Snedkerne an- 

gaaer, da htvbe den Grændse, der nu er fastsat ved Forffrif- 

terne i Reglementet af 27 Februar 1723, vistnok mangle endeel 

i den ønskelige Skarphed og Besternthed, hvorfor der ogsaa 

ikke sjeldent opstaae Collisioner imellem de Snedkermestere, 

der bestjæstige sig med Bygningsarbejde, og Mesterne af 

Tommerlauget; og selv om disse Eollisr'oner noget kunde sor- 

mindffes ved en tidssvarende Revision af hine Forskrifter, 

synes dog en Adskillelse, hvorefter Udførelsen af det til Byg

ninger henhorende Træarbeide er fordeelt imellem flere, hinan

den udelukkende Laug, i sig selv at være lidet naturlig, og 

følgelig en Forening af Tommerlauget og Snedkerlauget 

onstelig. Imidlertid ere der dog flere væsentlige Forftjellig- 

heder mellem disse Haandværk, og navnligen staaer den Green 

af Snedkerhaandværket, som gaaer ud paa Forfærdig elsen af 

Møbler, temmelig fjernt fra Tømrerprofessionen. Skulde 

Foreningen iværksættes paa den forhen omtalte Maade, at 

der blev givet den vordende Mester Valget imellem forstjellige, 

til Professionens forstjellige Grene svarende Prover, der hver 

for sig berettigede til Indtrædelse i Lauget, vilde Aflæggelsen 

af en Prove som Mobelsnedker ikke kunde garantere Vedkom

mendes Duelighed i Tommerprofessionen, hvilken Garanti 

netop med Hensyn til denne Profession maa t det Almenes 

Interesse ansees nødvendig. Vilde man afsondre Mobel- 

snedkerne som et eget Laug, og blot forene Bygningssnedkerne 

med Tomrerne, da vilde der vel for den sidste Slags Pro- 

fessiouister kunde foreskrives cit saadan Prove, som for det 

Offentlige kunde være tilstrækkeligt betryggende, ligesom Byg

ningssnedkernes Profession staaer Tomrernes Haandværk nær

mere end Mobelsnedkemes. Men da dette vilde medfore en 

Afsondring af tvende Slags Arbeider, der hidtil, deres For-
6



82

sijellighed uagtet, have været ansete som sammenhorende og 

henlagte Under eet Laug, kan en saadan Foranstaltning neppe 

anseeö hensigtsmæssig. Comiteen anseer det derfor ikke ril- 

raadeligt at træsse nogen Foranstaltning til Forening af 

Tomrerne og Bygningssnedkerne, men formener, at Tommer- 

lauget bor vedblive at bestaae som et eget afsondret Lang, og 

at Forandringer t Begrændsningen af dettes Rettigheder ikke 

ville kunne bevirkes, undtagen forsaavidt saadanne maatte kunne 

fremkaldes ved en Revision af Neglementet af 27 Februar 

1723 eller maatte blive en Folge af de almindelige Negler 

øm Haandværkeres Berettigelse i Henseende til Udøvelsen af 

deres Profession, hvilke Comiteen i det Folgende stal tillade 

sig at foreslaae.

Medens Snedkerne paa den ene Side begrændses af 

Tømrerne, blive de paa den anden Side begrændsede af 

Stolemagerne. Er Adskillelsen fra de forste forbunden med 

Ulemper, da er Adstillelsen fra de sidste udentvivl aldeles 

unaturlig. Stolemageriet horer t Virkeligheden ligefrem ind 

under Meubelsnedkernes Fag; det er neppe engang at betragte 

som en særegen Green nf dette; thi de enkelte Arter Meubler, 

som ere tagne fra Snedkerne og henlagte til Stolemagerne 

(Divaner og Stole), synes saa vilkaarligcn valgte, at man 

ligesaa vel kunde have oprettet et eget Lang paa Forfær- 

digelsen af hvilkesomhelst andre Meubler. Forsaavidt der 

sial kunne opstilles nogen Forstjel paa de ommeldte tvende 

Professioners Characteer, da vilde denne Forstjel t alt Fald kun 

ganske relativt kunne bestemmes derhen, at der i Almindelig

hed — thi ubetinget gjald er det ingenlunde —■ udfordres mere 

Dreierbeide til de Meubler, hvormed Stolemagerne bestjæftige 

sig, erld til dem, som Snedkerne forfærdige. Herpaa er ogsaa 

bygget den betydelige Indskrænkning sor Snedkerne, som Stole

magerne ei ere underkastede, at hille ikke lnaae benytte noget 

Dreierlad, en Indskrænkning i Henseende til Benyttelsen af 

de nødvendige Redskaber, som maa ansees som i hoi Grad
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unaturlig. Comiteen formener derfor, at Snedkerlauget og Stole- 

magerlauget bor forenes og gjenstdigen deelagtiggjores i hinandens 

Rettigheder, saaledes at der 'tillægges Medlemmerne af det forste 

den samme Ret, som Medlemmerne af det sidste, til selv at udfore 

det Dreierarbeide, hvorfor der i deres Profession er Anvendelse. 

Men herved modes en Vanstelighed fra et tredie Laugs Side,' 

Trædrer'erlaugets. Dette Laugs væsentligste Forretninger be- 

staae rlemlig ikke i Forfærdig elsen af Gjenstande, der umiddel- 

bart-sælges til Forbrugerne, men i Udførelsen af det Dreier- 

arbeide, der bestilles hos Laugets Mestere af andre Haand- 

værkere, navnligen af Snedkerne. Men naar nu disse er- 

holde Tilladelse til selv at have Dreierlad, er det hoist sattd-- 

syuligt, at de for en stor Deel ville unddrage Trædreierne 

hun Beskjæstigelse, og de sidstes Virksomhed vil da blive saa 

indskrænket, at de neppe længer kunne bestaae som et eget 

Laug. Det forekommer da Comiteens Majoritet at ville være 

rettest (Jndstillingspost 13), ogsaa at lade Trædreierne 

gaae ind under det forenede Snedker- og Stolemagerlaug 

for saaledes at forskaffe dem en Erstatning for det Arbeide, 

der i Fremtiden vil gaae over fra dem til Snedkerne, ved 

omvendt at give dem Tilladelse til at udfore Snedkerarbeide, 

en Tilladelse, som udentvivl en Deel af dem, t de Grene af 

Snedkerprofessionen, som meest nærme sig til deres Fag, 

med Held vilde kunne benytte, medens de andre da saameget 

lettere vilde kunne finde deres Udkomme ved det Arbeide i 

Dreierfaget, til hvis Udførelse der dog altid hos dem vilde 

blive sogt Hjælp, deels fra andre Sider, deels ogsaa fra en

deel af Snedkerne. Saameget mere bar Comiteens Majoritet 

fundet Anledning til at foreslaae en Forening af alle de om

meldte tre Lang, som Trædreier- og Stolemagerlauget ogsaa i 

ældre Tider have været forenede, indtil det sidste oprettedes 

til et eget Laug ved Laugsartiklerne af 27 Febr. 1742.

Undertegnede. Comiteens Medlem, O. Muller, er vel med 

Majoriteten enig i, at Snedker- og Stolemagerlauget paa 

6*
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den ovemneldte Maade bor forenes, og er-kjender ligeledes, 

at man ved en saadan Forening ikke kan undlade at tage 

Hensyn til Trædreierlauget; men*det forekommer mig hen

sigtsmæssigere , istedetfor at drage dette sidste Laug ind t hun 

Forbindelse, paa en anden Maade at aabne det en forogct 

Virkekreds, nemlig ved at forene det i eet Laug med de nu

værende Kunstdreiere. Jeg kan nemlig ikke Andet end antage, 

at disse to Classer af Haandværkere ere hinanden mere be

slægtede, end enten Snedkerne eller Stolemagerne ere det-med 

Trædreierne. Da det at dreie er en egen Færdighed, mcm 

der (blandt flere alternative Prover) ogsaa anordnes en Prove 

t Trædreining, for dem nemlig, som alene vilde bestjæstige 

sig med dette Fag, og hvilken Prove ester det oven Antagne 

vilde berettige til at arbeite i Professionens hele Omfang; 

men en saadan Prove vil da staae i en saa fjern Forbindelse 

med det egentlige Snedkerarbeide, navnlig Bygningssnedkeriet, 

at den ikke kan antages at give nogensomhelst.Formodning 

om Vedkommendes Duelighed i saa Henseende. Naar der 

derimod tillagdes det samlede Snedker- og Stolemagerlaug 

den samme Ret som Stolemagerne- nu have, til at benytte 

Dreierlad til det, som henhorer til deres egen Profession, 

men ikke til at dreie for andre (Langs-Artiklerne af 27 Febr. 

1742, Art. 7), og Trædreierne fik en udvidet Net i Hen

seende til det, som heichorer til deres Profession (ved ogsaa 

at maatte udfore det finere Dreierarbeide, der nu er Kunst- 

dreierne forbeholdt), synes der paa denne Maade at være 

sorget for alle Parter. Det fortjener desuden at bemærkes, 

at Trædreierne selv have næret Dnske om en saadan Fore

ning med Kunstdreierne (saaledeS som det erfares af et ved 

det Kongelige Danske Cancellies Skrivelse af 19 Mai 1812 

Kjøbenhavns Magistrat tilstillet, og af denne igjen under 6 

Juni næstefter til Comiteen fremsendt Andragende, hvori der 

paa samtlige Kunst- og Trædreieres Vegne, er blevet ansogt 

om en Incorporation af de forste under Trædreierlauget, dog kun
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under den Betingelse, at der i 10 Aar forbeholdtes dettes hidtilvæ

rende Medlemmer den dem tidligere tilkommende Eneret med Hen

syn tilde udelukkende Under deres Profession herchorende Arbejder).

Betydningen af denne for Minoritetens Anskuelse talende 

Omstændighed har Comiteens Majoritet vel erkjendt; men 

foruden at den har troet, at det dog ikke maatte lades npaa- 

agtet, at der paa den Tid, da Trædreierne indgav det for

nævnte Andragende, ikke var nogen Anledning for dem til 

at tænke paa en Forening enten ni eb Snedkerne eller med 

Stolemagerne, har den fundet en overvejende Betænkelighed 

imod den af Minoriteten foreslaaede Foranstaltning deri, at 

Kunstdreierne, som hidtil ikke have udgjort noget Laug, paa 

denne Maade vilde blive dragne ind under en Laugsfor- 

bindelse, og en Udvidelse af Laugsindretningen til andre Pro

fessioner end dem, som hidtil have været undergivne samme, 

har limit ikke troet at burde tilraade, ligesom den formeentlig 

vilde være stridende mod Rescript af 10 April 1761 tz i. 

Ogsaa kunde man, for at afværge den oven paapegede 

Illempe, augaaende Trædreiningsprovers Utilstrækkelighed med 

Hensyn til Bygningssnedkeriet, forordne, at intet Medlem af 

det omhandlede Laug turde afgive sig med det egentlige Bygm'ngs- 

arbeide, med mindre han specielt havde aflagt Prove i alle Fag.

I alle de Tilfælde, t hvilke Comiteen ifolge det Foran- 

forte antager, at flere Laug burde sammensmeltes til eet, 

uraatte der da, paa samme Maade som ni eb Hensyn til 

Smeddeprofessionen er bemærket, ved ethvert enkelt af de rrpe 

Laug forcflrives alternative Mesterprsver, indrettede ester 

Ejendommelighederne ved enhver af de forhen afsondrede 

Brancher, forsaavidt ikke disse skulde være t den Grad eens- 

artede, at der ikke var Anledning til en saadan Foranstalt

ning, og i de samme Tilfælde maatte der ogsaa forffjellige 

Svendeprøver, ligesom de hidtil bestaaende, bibeholdes. Den, 

der var bleven Mester, inaatte derimod, hvilken af Mester- 

proverne han end havde aflagt, have Ret til at drive den



86

hele Under Lauget henhorende Profession i dennes fulde Om

fang, og da ogsaa have Ret til som Arbejdere at benytte 

alle dem, der vare Svende paa Lauget, nden Hensyn til, i 

hvilke af Professionens forskjellige Brancher disse havde af

lagt deres Svendestykke. En Folge af at Svendene saaleves 

kunde arbeite ogsaa hos en Mester af en anden Branche end 

den, t hvilken de selv vare oplærte, maatte da fremdeles være, 

at Beskaffenheden af den Svendeprøve, som i sin Tid af tem 

var bleven aflagt, ikke burde forhindre dem fra, iblandt de 

foreskrevne Mesterprover ogsaa at vælge en anden end den, 

der horte til den samme Branche, hvorunder den af dem af

lagte Svendeprøve havde henhort, (Jndstillingspost 13).

Andre Laug end de foran nævnte har Comiteen ikke 

troet at kunne tilraade enten ophævede eller forenede. Der

som imidlertid Omstændighederne ffulde medfore, at der bos 

noget Laug opstod Duske om, at Laugsbaandet maatte oplofts, 

eller flere Laug begjærede at blive sammensmeltede til eet, 

burde dette formeentlig ikke forhiudres, men langt snarere be- 

gunstiges. Det er t denne Henseende allerede ved Rescript af 

40 Apr. 1761, § 1 tilkendegivet, at, om et eller andet Laug skulde 

finde sin Regning ved' at faae Lauget ophævet, da kan dette 

dem gjerne bevilges; men Comiteen antager, at det, for at 

en Begjæring i denne Retning skal blive tagen i Betragtning, 

ikke kan Udfordres, at alle Laugets Medlemmer derom skulle 

være enige. Naar hensees til, med hvilken Styrke de Vedkom

mende i Almindelighed hænge fast ved Laugsindretningen, og at 

der ere Mangfoldige, der ubetinget foretrække den engang tilvante 

Tingenes Orden for enhver, selv den gavnligste. Reform, 

naar denne kommer i Strid med den ved Vanen indgroede 

Tænkemaade, tor det udentvivl forudsættes, at, dersom Dusket 

om et Laugs Ophævelse eller om fleres Sammensmeltning 

deles af I af ethvert af de paagjældeude Laugs Medlemmer, 

vil der være overveiende Grunde for Tilraadeligheden af en 

saadan Foranstaltning. Comiteen troer derfor at burde an-
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drage paa, at der gives en Bestemmelse om, at en Beslutning 

af I af vedkommende Langs Medlemmer i de her omhandlede 

Tilfælde stal være afgjorende.

Jovrigt formenes, at naar et Haandværkslaug ophæves 

eller sammensmeltes, enten ifolge de foran fremsatte Forflag 

eller ifolge en Begjæring fta de Paagjældende selv, bor der 

med de Lauget tilhørende Kasser og Fonds, som have vel

dædige Viemeed til Formaal, forholdes paa samme Maade, 

som t Comiteeus ContinUationsforestilling angaaende Handels- 

laugene af 10de Februar 1844 under den 5te Jndstillingspost 

er blevet soreflaaet i Henseende til de lignende ved Handels- 

laugene bestaaende Fonds; nemlig saaledes, at der forbeholdes 

dem, der paa den Tid, da Laugsforbindelsen ophorer, kunne 

ansees som Interessenter i disse. Fortrinsret for dem og deres 

Efterladte til at nyde Godt af samme (Jndstillingspost 14). 

Men om de i denne Henseende nærmere fornødne Regler saavel- 

som om de ovrige Bestemmelser, der maatte være nødvendige 

i Anledning af de ophævede Laugs Formuesanliggender, troer 

Comiteen, i Henhold til hvad den i den ovenuævnte Fore

stilling med Hensyn til disse Anliggender ved Handelslaugeue 

har bemærket, ikke at kunne fremkomme med et almindeligt 

Forslag, hvorimod den nærmere Ordning forrneentligen bor 

erholde sin Afgjorelse efter ethvert Forholds særegne Be

skaffenhed.

Efter at Comiteen saaledes har frcnrsat sin Anffnelse om 

enkelte Laugs Ophævelse og flcres Sammensmeltrling, flal 

man gaae over til at undersøge, om der ikke med Hensyn til 

de Laug, der antages fremdeles at burde bestaae, kunde være 

at foreslaae Modificationer t den Begrændsning, som de ester 

de gjældende Regler have imod hinanden indbyrdes. Det 

kunde være et Sporgsmaal, om den Fordeling af de forskjel- 

lige Haandværksarbeider imellem de flere Lang, som nu er 

indfort, i sig er den hensigtsmæssigste, og om den ikke kunde 

træuge til at lmderkastes en almindelig og omfattende Revision.

Indst.
Nr. 14-
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Comiteen har dog ikke troet at kunne tilraade en saadan. 

Selv om det med Hensyn til adskillige Slags Arbeider kunde 

synes mindre passende, at de ere henlagte under eet Laug og 

ikke nnder et andet, vilde det dog ester at disse Forhold t den 

lange Tid, hvori de have bestaaet, erc blevne rodfæstede, idet 

alle Vedkommende derefter have indrettet sig, være betænke

ligt, deri at gjore en Forandring, fordi en saadan ifolge en 

almindelig Betragtning kunde synes at være conseqveut. Ved 

at gaae ud fra slige almindelige Betragtninger vilde inan des

uden snart fole, hvorledes man ved at hæve Jnconseqventser 

paa den ene Side, fremkaldte nye paa en arlden, og man 

vilde neppe kunne standse, forend man var kommen til en 

fuldkommen Ophævelse af enhver Laugsadskillelse. Naar Co- 

miteen derimod formener, at Laugsindretm'ngeu bor bibehol

des, da er det, som ovenfor bemærket, heraf en Følge, at 

ogsaa den nærværende Laugsforgrening i det Væsentlige mcia 

vedblive; det er de nuværende Lang, der fremdeles ffulle be- 

staae, ikke nye, der stnlle indrettes. Ligesom man foran har 

anseet det uiværksætteligt at sanunensmelte de forskjellige Laug 

t nogle enkelte Hovedgrupper, saaledes maa man ogsaa an

tage, at naar de ovennævnte enkelte Forandringer i den nu 

bestaaende Laugsinddeling ere iværksatte, bor de tilbagebli

vende Laug i det Hele beholde den samme Virkekreds som 

tidligere, eller for saa vidt de bleve sammensatte af flere for

hen afsondrede Laug, den Virkekreds, som enhver af disse 

har havt, uden at Grændsen imod de ovrige Laug forrykkes. 

Dette vil imidlertid ikke udelukke en Revision og eventualiter 

en Forandring af Græudsebestemmelserne imellem enkelte Lang, 

hvor Forholdene dertil maatte afgive en særlig Opfordring, 

saaledes som Comiteen har formeent med Hensyn til Sned

kerne og Tømrerne.

Comiteen er saaledes af den Formening, at den nu be

staaende Grændse imellem de forskjellige Laug i det Hele bor 

bibeholdes; men den troer tillige, at det vilde være gavnligt,
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om denne blev betaget Noget af sin Skarphed og i visse Hen

seender gjort mere beielig. Man sigter herved til, at det i 

Neglen er Haandvcerkeren formeent at beskjæstige sig med no

get Slags Arbeide, der ikke ligefrem henhorer under hans 

Profession, selv om dette Arbeide kun gaaer ud paa Frem

bringelsen af de Biting, hvis Forening lued den af ham for

færdigede Hovedting er nodvendig, for at han kan tilvejebringe 

et fuldfærdigt Fabricat.

En Prosessionist er nemlig i Reglen ikke berettiget til ved 

det Arbeide, der henhorer under hans Profession, ogsaa at 

udfore det, der staaer i Forbindelse dermed eller udgjor en 

Deel deraf, naar dette henhorer under andre Professioner. 

Saaledes maa f. Er en Snedker ikke selv male de Meubler, 

hall forfærdiger (Cancelli-Skrivelser af 16de og 30te Jan. 1819), 

en Kobbersmed et selv forfærdige Messinghanen, der er Gjort- 

lerarbeide, til Theemaftiner (utrykt Cancelli Skrivelse af 18de 

Juni 1836, og en Politiretsdom, som læses i Kjobenhavns- 

posten for 1837 Nr. 91). Derimod er det ikke Professiom- 

sten formeent at afhænde saadanne Ting som Dele af det 

Hele, eller i Forbindelse med sit Fabrikat, naar de kun ere 

bestilte hos eller tilforhandlede af dertil berettigede Personer. 

Saaledes er Intet til Hinder for, at en Speilfabrikant sælger 

Speile med Rammer (Cancelli Skrivelse af 21de April 

1792), og en Bodker selv lægger Jernbaandene om de Ten

der, han forfærdiger, naar Jernbaandene kun ere forfærdigede 

af dertil Berettigede (Cancelli-Skrivelse af 8de Mai 1832); og 

ved Højesteretsdom af 20de Juni 1838 (som læses i Kjoben- 

havnsposten sor samme Aar Nr. 170) er kjendt for Ret, at 

de, som forfærdige Kastjetter, ere berettigede til som Biting 

eller til Prydelse derved at anbringe vildt Foderværk, hvilket 

ellers ved Buudtmagernes Laugsartikler er forbeholdt disse 

Professiomster saavel at tilberede som at forhandle.

Det synes imidlertid, at ikke blot Forhandlingen af de 

omhandlede Biting i Forbindelse med Hovedtingen, men ogsaa
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Rettigheden til at forfærdige disse Biting ikke burde være negtet 

den, der har Net til at udfore Hovedtingen. Vel ligger For- 

færdigelsen af saadanne Biting ofte saa fjernt fra Udsorelsen 

af den Paagjældendes egentlige Haandværk, at ban, om han 

end havde Frihed dertil, ikke vilde finde sin Regning ved selv 

at fabrikere dem; men i mange Tilfælde vil det dog være til 

hans Fordeel, især da, naar der er Tale om Arbeide, som er 

forstjelligt sra det sædvanligt forekommende. Det ligger i 

Sagens Natur, at, naar en Arbeider er bunden til andre 

Arbejderes Medhjælp, som ikke staae t hans Tjeneste, og saa- 

ledes er afhængig af disse, vil han ikke kunne levere sit Pro- 

duct saa hurtigt, saa billigt og saa fuldendt, som naar han 

har frie Hænder til at fuldfore det, enten selv, for saa vidt 

han forstaaer det, eller ved Andre, som han antager i sin 

Tjeneste, og med hvis Arbeide han kan fore Opsigt. Hart vil 

da selv kunne paasee, at Bitingene passe til Hovedtiugen, og 

behover ikke at frygte sor, at den fremmede Mester, til hvem 

han, saalænge den omhandlede Indskrænkning bestaaer, er 

nodt til at henvettde sig, paa Grund af Gjettstandeils Ubety

delighed lader det mangle paa Omhu for dens rette Ud

førelse.

Den besværende Indflydelse af den nævnte Jndskrænk- 

ning vil derhos bestandigen blive storre, jo hyppigere der under 

Industriens stigende Udvikling bliver Sporgsmaal om For- 

færdigelsen af Gjenstande, der ere combinerede af Arbeiter, 

henhorende til forstjellige Haandværksfag, ligesom der ved 

Udførelsen af nye opkomne Jndustrigjenstande ofte vil kunne 

mode Vanskeligheder ved fra et fremmed Laug at erholde den 

fornødne Hjælp til Forfcerdigelsen af et forhen ukjendt Arbelde. 

Da endelig en Indskrænkning af den her omhandlede Beskaf

fenhed i en langt høiere Grad lnaa friste til Overtrædelse, 

end Forbuddene imod at udfore Arbeider, der i Neglen be

stilles og forhandles hos Medlemmer af andre Laug, vilde der 

ved Ophævelsen af denne Jndst'rænkning tillige kunne virkes
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til at forringe Antallet paa de hyppige Netstrætter, der ved 

Laugsbegrcendsningeme fremkaldes.

Ved en Forandring i den her antydede Retning vilde 

Laugsadstiltelsen vel tabe Noget af sin Betydning; men ligesom 

dette fra een Side netop vilde være en Fordeel, saaledes vilde 

paa den anden Side Tabet af den exclusive Rettighed med 

Hensyn til saadanne mindre betydelige Gjenstande, hvorom 

her handles, ordentligvirs ikke kunne være af storre Vigtighed 

for de Paagjældende, end at det fuldeligen maatte opveies 

ved den tilsvarende Udvidelse, som deres Rettigheder ved 

samme Lejlighed vilde erholde. Det kunde vel ved forste Die

kast synes Ugjorligt, at give den tilsigtede nye Regel en saadan 

Bestemthed og Begrcendsm'ng, at den ikke i sin Anvendelse 

maatte fore til Consequentser, som gik videre end det Maal, 

der baveö for Die. Hvad enten man nemlig vilde give den 

paatænkte Regel saaledes, at man, t Lighed med hvad der er 

foreskrevet t den norske Lov angaaende Haandværksdriften af 

15 Juli 1839 § 35, vilde fastsætte, at det skulde være tilladt 

den, der er berettiget til at drive et Haandværk, selv eller ved 

Svende at drive ogsaa andre Haandværk, forsaavidt som disses 

Forbiudelse med hunt udkræves til Frembringelse af noget 

heelt Fabricat, eller man vilde udtrykke Bestemmelsen paa den 

Maade, at det tillades den, der har Net til at gjøre Hoved- 

tingen, ogsaa at gjore Bitingen, staaer det ikke til at nægte, 

at Begreberne: et heelt Fabricat, Hovedting og Biting, ere 

saa ubesteinte, at de som Grændsebetegnelser i en Lovfvrflrift 

lade Meget tilbage at onske. Men uagtet det ikke vil være 

muligt ved Reglens Affattelse at undgaae disse eller lignende 

Begrebsbestemmelser, troer Comiteen dog, at det, naar de 

sættes t Forbindelse med det bestaaende System af Regler for 

de paagjældende Forhold, ikke vil være ugjorligt paa dem at 

bygge en Forskrift, der har den ester det hele her omhandlede 

Forholds særegne Beskaffenhed til Anvendelsen tilstrækkelige 

Bestemthed.
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Da Begreberne om Hovedtr'ng og Biting vistnok cre meget 

Ubestemte, troer Eomiteen at burde give den i den norske Haand- 

værkslov brugte Begrebsbestemmelse Fortrinnet, da der L Vir

keligheden ikke let vil opstaae Tvivl om, naar en (Njenstand 

bor nævnes et heelt Fabricat, og hvilken Haandværker der er 

berettiget til at afhænde Gjenstanden som et saadant heelt 

Fabricat. Jfolge heraf vilde det blive enhver Haandværker 

tilladt at lade det Product, han er berettiget til at lade udgaae 

!-a sit Værksted, fuldstændig en udfore paa dette, saa at han 

altsaa forsærdiger alle de enkelte Dele af hunt Product og ud- 

forer alt det ved samme forekommende Arbeite, uanseet at 

hme eller delte ved Lovgivningen er henlagt til andre Pro

fessioner. Det vilde saaledes, sor at blive ved de ovenfor 

nævnte Erempler, være tilladt en Srredker selv at male (eller 

selv at holde Malersvende til at inale) de af ham forfærdigede 

Meubler, da han som Snedker er berettiget til at falholde 

malede Meubler; og en Kobbersmed vilde være berettiget til 

paa lige Maade selv at forarbeide eller lade forarbejde Mes- 

singhanen til den Theemaskine, som han falholder. En Speil- 

fabrikant vilde ikke alene være berettiget til at sælge Speile 

med Rammer, men ogsaa til selv at holde Snedkersvende til 

at forfærdige disse; og en Bodker til at holde Smeddesvende 

til at gjore Jernbaand om de Kar, han lader udgaae fra sit 

Værksted. Jfolge famme Regel vilde enhver Snedker knude 

holde Forgyldere, og en Forgylder Srredkersvende; og en 

Hjulmand vilde være berettiget til at holde Svende af alle de 

Professioner, font udfordres for at tilvejebringe en fuldfærdig 

Vogn o. s. v. Det er imidlertid en Selvfølge, at denne

- Indskuden, i andre Professioner kun skulde angaae den enkelte 

Gjenstaud, som det er Professionisten tilladt at falholde i 

færdig Stand; og at det folgeligen i de anførte Erempler in

genlunde er Snedkeren tilladt at lade de Malere og Forgyl

dere, han har antaget i sin Tjeneste, udfore noget Arbeide 

for Andre, at Kobbersmeden ikke kan sælge Messinghaner til
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Slags Smcddearbeide cud de Jernbaand, han selv anvender, 

o. s. v. Hvor der ikke er nogen enkelt Profession, under 

hvilken det fuldfærdige Product kan allsees benhsrende, vil 

Neglen ikke komme til Anvendelse; hvilket f. Er. gjælder om 

Bygningers Opførelse, da en færdig Bygning ikke kan siges at 

henhøre hverken under Murere eller Tømrere, Malere o. s. v.

Det vil imidlertid ved at tænke sig den oven angivne 

Regel anvendt paa de enkelte Haandv ærkeres Fabricata, vise 

sig, at det neppe gaaer an at beholde den t den angivne Ud

strækning , naar den ikke sial sore for vidt. Navnligen synes 

den Net, at forfærdige det hele Products enkelte Dele, ikke at 

burde angaae selve Materialet eller det'Stof, hvoraf 

Delene (H oved tingen eller Bitingen) tilvirkes. Saaledes synes 

det f. Er. klart, at en Skræder ikke bor være berettiget til at 

drive Klædefabrik eller stobe Metalknapper, fordi han er be

rettiget til at falholde færdigsyede Klædningsstykker; og en 

Snedker ikke paa lige Maade berettiget til at fabrikere Som, 

Hængsler og Laase. Gjor man ikke en Indskrænkning t for- 

meldte Henseende, vilde især de Laug, som i Neglen ikke træde 

i Forbindelse med Consumenterne, men hvis Bestjæftigelse 

just bestaaer i at levere Ma^rialierne til det Arbeide, Andre 

udfore, s. Er. Garverne, aldeles tabe den exclusive Net til 

det, som er deres Haandværks Gjenstand, uden at de ved den 

større Frihed, som aabncdeö, kunde, paa Grund af deres 

Haandværks Beskaffenhed, erholde nogen udvidet Net til Gjen- 

gjæld. De ovenfor anførte Grunde ere heller ikke anvendelige 

i Tilfælde som de her nævnte, hvor det Stof, de Materialier 

eller de Biting, som udkræves til det færdige Product, t Reg

len gjores paa Kjob og haves til Fals i Boutiquerne, saa at 

der her ordentligvns flet ikke kan være Sporgsmaal om den 

Ulejlighed og de ovrige Uleinper, som ere en Folge af at en 

Haandværker maa bestille de enkelte Dele, hvoraf hans Product
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bestaaer, hos Andre, og saaledes selv tabe Naadigheden over 

hvorledes de udfores.

Forelobigen maa imidlertid herved bemærkes, som t det 

Foregaaeude erindret, at Rettigheden at arbeide ind i andre 

Haandværksfag kun skulde strække sig til hvad vedkommende 

Haandværker selv kunde benytte og anbringe; men under 

disse Omstændigheder vilde neppe nogensinde en Skræver, 

om det tillades ham, finde sin Regning ved at anlægge Klæ

defabrik, Vævstole eller Metalstoben'e, naar han ikke turde af

hænde det Tilvirkede til Andre, o. s. v. Et Beviis paa, at 

Erfaringen hos os lærer det Samme, kan hentes derfra, at 

det ved Skomagernes Langsartikler er tilladt disse Professro- 

nister selv at tilberede det Læder, de behove, men at denne 

Rettighed for Tiden aldeles ikke benyttes.

Det turde r'ovrigt være vaufleligt notere at bestemme 

den antydede Modification, hvis den overhovedet antages at 

være nødvendig. Vilde man Undtage samtlige F a b r i c a t a 

sra visse Laug, fordi disse i Neglen arbeide for andre 

Haandværker og ikke for Consumenterne, vilde denne Distiuc- 

tion vel passe paa enkelte Lang, s. Er. Garverne, men ikke 

være anvendelig paa andre, s. Er. Smeddeue, der lige meget 

arbeide for begge Klasser af Kloder. Giver man Neglen 

den nærmere Bestemmelse at Rettigheden til at forfærdige 

Productets enkelte Dele ikke bor strække sig til selve Stof

fet eller Materialet, forsaavidt dettes Tilvirkning er 

Gjenstand for andet Næringsbrug, vil man heller ikke paa 

denne Maade kunne træffe det Nette, hvilket letteligen vil 

kunne skjonnes ved at tage Ereinpel af Skræder-, Sadel

mager- og Hjulmandprofessionen. Overhovedet ere Over

gangene fra det raae Stofs Bearbejdelse til dets Bearbejdelse 

i forskjellige Viewed saa umærkelige, og Combinatiouerne saa 

manfoldige og forfijelligartede, at en juridifl Distinction van- 

skeligen berpaa kan bygges. Snarere synes man at kunne sætte 

Distinctionen deri, at, naar enten Materialet i det Hele eller



W

Tingens enkelte Dele henhore til den Klasse Gjenstande, der, 

som oven antydet, i Neglen gjores paa Kjob og altsaa 

til enhver Tid kunne erholdes færdige og til Udvalg t Haand- 

værkernes og Kræmmernes Udsalgssteder, bor saadanue Gjen- 

stande være undtagne fra Hovedreglen, da Aarsagen til den 

storre Frihed, som Lfolge det foran Anførte skulde tilkomme 

den, der staaer for Fabricates i det Hele, ikke i samme Grad 

er anvendelig her, som ved Arbeider paa B esti l lin g. Saa 

vigtigt som det s. Er. kan være for Hjulmanden at faae 

Vognarlen eller Vognfjedren tildannet under sit Opsyn og paa 

samme Sted, hvor Vognens ovrige enkelte Dele forfærdiges 

og sammensættes, og saa vigtigt det kan være sor Forgylderen, 

hos hvem der er gjort Bestilling paa en smuk Maleriramme 

af usædvanlig Form, at den forfærdiges under hans Dine, 

saa lidet vigtigt er det for Skræderen, som har at forsyne 

Klædningsstykket med Knapper og Foder, selv at stobe hine 

eller væve dette; thi han vil af disse Artikler kunne finde det 

Tilstrækkelige i Boderne. Jfolge samme Princip vil det 

f. Er. ikke være en Kastjetmager tilladt at udfore Possement- 

magerarbeide, medens det tillades Bødkeren selv at hamre 

de Jerubaand, han behøver. Den her omhandlede Jndskrcenk- 

ning vilde heller ikke kunne lægge Vedkommende nogen 

Hindring iveien, naar en storre Frihed virkelig var af væsentlig 

Nytte; saaledes vilde det vel s. Er. ikke være Snedkeren til

ladt selv at forfærdige almindelige Laase, Hængsler og Som, 

der kunne erholdes færdige t mangfoldige Udsalgssteder, men 

derimod vel at forfærdige kunstige Laase, usædvanlige Arter 

af Beslag o. s. v. naar han iovrigt derved fandt sin Regning.

Det er imidlertid ingenlunde undgaaet Comiteens Op

mærksomhed, at man heller ikke paa den sidstanforte Maade 

erholder nogen fast Regel, som kan afgive ubedrageligt Kjende- 

mærke i alle modende Tilfælde. Men heller tffe ester den 

nuværende Tingenes Orden ere Grændserne fast bestemte, 

entert i den omspurgte Henseende eller overhovedet mellem de
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forskjellt'ge Nceringsbrng; men dette er en Ulempe, som aldrig 

vil forsvinde, saalænge man ikke aabner en almindelig Frihed 

for Haandværkeren til at arbeide som han bedst kan og vil. 

Hvad enten man iovrigt vælger den ene eller den anden Form 

for at udtrykke hun Negel, maa man ansee det af særdeles 

Vigtighed, at der ad den her betegnede Vei aabnes Haand- 

vcerksindustrien en større Frihed.

Naar det ifolge det Ovenanførte tilstaaes enhver Haand- 

værker at gaae ind i andre Professioner, — en Rettighed, 

til hvis Udøvelse, naar den stal være Paagjældende til nogen 

virkelig Nytte, det lnaa være ham tilladt" at betjene sig af 

Svende, ei blot af hans eget, men ogsaa af fremmede Haand- 

værk, — kunde det synes, at en saadan Regel i sine Couse- 

qnentser maatte fore for vidt, og saa at sige ophæve den hele 

Afsondring mellem de forffjellige Haandværk, der er Laugs- 

vcesnets Særkjetlde. Man tænke sig f. Er., at enhver Snedker 

maatte bolde Malerværksted, en Forgylder Snedkerværsted, 

en Hjulmand Smeddeværksted. Men, som alt forhen bemærket, 

vil det t Reglen ikke betale sig at forene saa forskjelligartede 

Virksomheder, og den omhandlede Frihed kan derfor ikke ventes 

at ville blive benyttet, uden hvor der er et virkeligt, for Pro- 

ductionen foleligt Savn. Fordelene ved Arbejdets Fordeling 

ere saa iøjnefaldende, at en saadan Tilladelse som den om- 

spurgte ikke kan antages at ville medfore meget omfattende 

Virkninger, ligesom det er en Selvfølge af Industriens større 

Udvikling, at Arbeidet fordeles mere og mere; men just for- 

at naae denne storre Udvikling er Friheden nødvendig.

Skjondt den Ret, som ifolge Foranførte stulde tillægges 

Haandværkerne til at arbeide ind i andre Fag, blot stulde 

angaae hvad han til eget Brug behover, kunde det dog være 

et Spörgsmaal, om det ikke burde være ham tilladt at af

hænde de saaledes forfærdigede Gjenstande til andre Haand- 

vcerkere af samme Profession; om det ikke f. Er. burde til

lades en Forgylder at sælge de Rammer, han lader forfoer-
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dige, til andre Forgyldere, og cn Kobbersmed, at sælge Mes- 

singhaner til andre Kobbersmede. En saadan Frihed vilde 

upaatvivlelig oste være til Fordeel for Vedkommende, og 

vilde virke til at fremkalde fabrikmæssig Drist. Da imidlertid 

en saadan Udstrækning let kunde fore for vidt, idet Paagjæl- 

dende derved saa at sige ganske kunde forlade den Haandte- 

ring, hvori han havde aflagt Prove, og hvorpaa han havde 

erhvervet Borgerffab, og da man ad Bevillingsveien, hvorom 

t det Folgende nærmere vil blive handlet, vil kunne opnaae 

Tilladelse til enhver egentlig Fabrikdn'ft, uanseet at man har 

Borgerftab paa hvilkensomhelst anden Næringsvej, troer man, 

at hun Tilladelse maa, som oven omhandlct, iirdftrccnkes til 

hvad Haandværkeren benytter til eget Brug.

Bifaldes det Foranforte, vilde den omspurgte Regel gaae 

ud paa, at det tillodes enhver Haandværker, selv eller ved Indst. 

Svende af eget eller af andre Haandværk, at fabrikere alle 36 

de enkelte Dele af og udføre alt Arbeidet ved de Gjen- 

stande, som han er berettiget til at lade udgaae fra sit Værk

sted, uanseet at disse Dele eller dette Arbeide henhorer under 

en anden Profession; dog at denne Frihed ikke ftal strække 

sig til andre Gjenstaude end saadanne, fom sædvanlige» be

stilles og et gjores paa Kjob, samt i ethvert Tilfælde være ind- 

strænket til hvad Haandværkeren selv bruger og anbringer.

Fremdeles formener Comiteen, at det til Industriens 

Fremme bor være enhver Haandværker tilladt, paa sit eget 

Værksted at lade forfærdige og reparere de Nedstaber, Mo

deller o. desl., som han behøver til sin Professions Drift, 

uden Hensyn til, hvilken Art af Haandværksfærdighed der til 

disses Forarbeidelse er nødvendig. Vel er det allerede nu 

Enhver tilladt, til eget Brug at forfærdige eller lade forfærdige 

hvad han vil; men det er ikke tilladt at holde Arbejdere af 

andre Professioner til at udfore det, som henhorer under disse 

Professioner. Saaledes vil f. Er. den Frihed, der r'folge Resolu

tion af 30AngUst, Plaeaten af 7 Octbr. 1844, staaerJernstoberne

7
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aaben til at holde Snedkersvende for at udfore de Modeller, de 

bruge, ikke i lignende Tilfælde konune Gjortlerne eller Uhr- 

mageme tilgode (idet nemlig de Snedkersvende, som arbeidede 

for disse, vilde blive dragne til Ansvar som for uberettiget 

Næringsbrug). Hvorvidt iovrigt Friheden ester den nn gjal

dende Lovgivning strækker sig, turde være temmelig ubestemt; 

men for at ingen Hindring af dm Art stal lægges t Vcien 

for Håndværksindustrien, kroer "man at burde forcslaae, at 

det bliver enhver Haandvcerksmester uformeent selv eller ved 

Svende af sit eget eller af andre Haandværk, at forarbeide 

og reparere de Maskiner, Modeller, Haandværksredskaber og 

andre som Midler til hans Professions Drift nødvendige 

Gjenstande, hvilke han til sit eget Værksteds Brug behøver. 

Iovrigt gjcelder det Samme her, fom ovenfor er anfort med 

Hensyn til Bitingenes Forfærdigelse, at vedkommende Haand- 

værker i de sjældneste Tilfælde vil finde sin Regning ved 

selv at udfore hine Gjenstande.

Det er overhovedet, som ovenfor bemærket, Comiteens 

Anskuelse, at der indenfor den de forstjellige Classed' af Haand- 

værkere afstukne Virkekreds bor gives dem den fuldstændigste 

Frihed til at udøve deres Profession paa den Maade, som 

de ansee for hensigtsmæssigst, saaledes at de til den letteste 

og meest fuldendte Udførelse af de under deres Haandværk 

henhorende Fabricata kunne anvende den Arbeidsmaade og 

benytte de Redskaber, som de finde tjenligst. Naar saaledes 

Kobbersmeden indskrænkes til Udførelsen af det Arbeide, som 

hamres, efterdi det er ham formeent at stobe, hvilken Ar

beidsmaade antages at være Gjortlerne forbeholdt, da synes 

en saadan Jndstrænkuing i sig selv lidet rimelig; og naar 

en Tømmermand finder sin Regning ved at lade Piller og 

Ballustre dreie istcdetfor at tilhugge dem, da synes det og 

at burde være haru tilladt dertil at benytte Dreierlad. Skjondt 

de Tilfælde, fom herunder blive at henfore, neppe vilde være 

mange, saafWUt de forben foreflaaede Negler tages tilfølge.
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vil det dog formeentlig være rettest, at det Udtrykkelig en be- 
stemmes, at en Haandværker hverken i Henseende til Arbeids- sj^i« 

maaden eller i Henseende til de Redskaber, han benytter, bor 

være nogen Indskrænkning underkastet.

Fjerde Afsnit.

LZm Haarrdvrrrksme^ernes HKNdelsrettig- 

heder, HaanHvoerkssvendeues MetLigheder, 

AArganisatiVuen srfLaugsforbLZrdelferne og

FrLmesterskabet.

Efterat i det Foregaaende Haandværksmesterens Virk

somhed som Producent er bleven omhaudlet, vil nu hans 

Rettighed til at afhænde og forhandle de til hans 

Profession h enhorende Gjenstande være at omtale.

Da det er tilladt enhver Haandvcerksmester at arbeide 

ikke blot paa Kjob, men ogsaa paa Bestilling, samt at for- 

handle sine Fabrikater ikke blot paa Stedet, hvor han 

boer og holder Værksted, men ogsaa andetsteds, hvor han 

kan forskaffe sig Boutik (Plakat af 12 Novbr. 1798), og 

da denne Rettighed antages at angaae ikke blot Laugsmesterne, 

men Enhver, der forfterdiger Varer paa Kjob, stjsnnes der 

ikke i formeldte Henseende at være Anledning til nogen For

andring.

Det vil imidlertid ofte være vanskeligt at afgjore, hvor

vidt en Ting ved den Behandling, der er Gjenstand for 

Vedkommendes Næringsbrug, kan siges at have undergaaet 

en saadan Forandring, at han ifølge Foranforte stulde være 

berettiget til at sælge den som sit Fabrikat. Man tænke sig

> 7*
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f. Er. Maleren, der maler Meubler, øg Farveren, der farver 

Tor. Om Farverne er antaget i Caneellie-Skrivelser af 19 

Mai 1835, 10 Febr. og 5 Marts 1844 (Collegial-Tidenden 

S. 397), at de ere berettigede til at udsælge de af dem far

vede Varesorter i Uld, Bomuld eller Linned; hvorimod det 

ueppe kan antages, at Maleren flulde have Net til at handle 

med de af ham malede Meubler. Forstjellen kan udentvivl 

alene soges deri, om Productet har undergaaet nogen væ

sentlig Forandring ved den Operation, hvorom Talen er 

i de forsijellige Tilfælde. Skjondt nogen bestemt Grændse i 

denne Henseende ikke lader sig drage, maa Comiteen dog an- 

see det at være i Industriens Interesse, at den omhandlede 

Frihed udtrpkkeligen bliver de Jndustn'drivende hjemlet, saa 

at det tillades Enhver at forhandle de Fabrikater, som ved 

den Behandling, der er Gjenstand sor hans Næringsbrug, 

have undergaaet en væsentlig Forandring, uattseet at Pro

ductet iovrigt henhørte under Andres Næringsbrug; saa at det 

N'^40 f* skulde være Farverne tilladt at forhandlede det af dem

' farvede Toi og Garn.

Men der turde derhos være Anledning til at tillægge 

Haandværksmesterne en endnu større Forhandlingsret, saa- 

lcdes at de ogsaa faae Tilladelse til at sælge Gjenstande, der 

ikke af dem selv ere forarbejdede.

For det Forste synes der at være god Foie til at onske 

indfort en lignende" Bestemmelse, som den, der indeholdes i 

den norske Lov angaaende Haandværksdriften nf 15 Juli 1839 

§40, nemlig at det bor være enhver Haandværksmester tilladt at 

N^41 indkjobe og til andre Mestere af samme Haandvcerk 

’ ashænde Maskiner, Redskaber og Materialier, der 

henhore til Haandvcerkets Drist; saaledes at det f. Er. 

liliades en Smed at sorhandle Smeddeværktoi til andre Laugs- 

urestere, en Skonlager at sælge Læder til andre Skomagere 

o. s. v. Skjondt der i saa Henseende ikke eristerer noget al

mindeligt Forbud, kan det dog neppe være Tvivl underkastet.
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at saadan Frihed ei finder Sted ester den nu gjaldende 

Laugslovgivm'ng; hvorved dog som en Slags Undtagelse 

kan mærkes, at det efter Skomagernes Laugsartikler af 4 

Novbr. 1682 8 8 er dem tilladt til andre Laugsbrodre at af

hænde det Læder, som de selv have tilberedt, (men ei det til- 

forhandlede). Ogsaa antages det, at naar Nogen har ind- 

kjobt den omhandlede Slags Gjenstande for selv at bruge 

dem, men han deri forhindres ved tilfældige Omstændigheder, 

er det ham tilladt at sælge dem til Andre; thi han udover 

da kun den Enhver tilkommende Ret til at sælge det ham 

Tilhorende, og driver ikke nogen egentlig Handel. Men da 

det er en Folge af Haandværkerens Stilling, at han oste kan 

komme i det Tilfælde, saaledes at maatte sælge hvad han 

til sig selv har kjobt, eftersom han ikke altid ved sit Jndkjob 

vil kunne bereglle, hvormeget han selv bebover, og da det, 

hvad forskjellige Gjenstande angaaer, vel ikke engang vil være 

muligt for haln at erholde dem, naar hall vil anskaffe dem af 

mange forskjellige Sorter og Qvaliteter, uden i saadanne Par

tier, som han ikke selv vil kunne forbruge, og da der derfor 

bestandigt imellem Medlemmerne af det samme Laug vil finde 

en Kjoben og Afhæudeu Sted af hine Gjenstande i et ikke 

ubetydeligt Omfang, er tet indlysende, at Forbudet imod en 

formelig Handel med samme i Virkeligheden ikke kan have 

stor Betydning, da det rraturligviis kun meget vanskeligt, og 

i alt Fald kun hvor Omsætningen finder Sted t en særdeles 

omfattende Udstrækning, vil lade sig bestemme, om den Ved- 

kommende har indkjobt Tingene til eget Brug eller ikke. 

Ligesom det derfor ikke kan have nogen særdeles Betænkelighed at 

ophæve et Forbud, der dog ikke lader sig overholde, saaledes 

tale ogsaa iovrigt ikke uvigtige Grunde for, at den omspurgte 

Frihed uden Indskrænkning indrommes alle Haandværkere. 

Foruden at der nemlig ofte til Handelen med de omhandlede 

Nedffaber og Materialier vil udfordres særegne Kirndskaber, 

som naturligviis nærmest ville være at finde hos de paagjældende
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Haandvcerkere, vil det med Hensyn til mange af denne Slags 

Gjenstande let kunne indtræffe, at de aldeles ikke kunne er

holdes hos de herværende Handlende, fordi Forbruget af 

dem er saa ringe, at disse ikke ku und sinde deres Regning 

ved at have dem i Fon'aad p men naar Haandværkeren da 

bliver tvungen til selv at indforskrive derrl, i Almindelighed t 

storre Partier end ban til sit eget Brug behover, maatte det 

unægteligen ansees som en Ubillighed, baade imod ham, at 

han. ikke siulde kunne sælge äs dem til sine Laugsbrodre, og 

imod disse, at de ikke siulde knnne erholde dem paa det eueste 

Sted L Byen, hvor de kunde faaes. Desuden synes det, selv 

hvor disse Hensyn ikke gjore sig gjældende, at være en unaturlig 

Indskrænkning, at Haandværkeren skulde betages'den Leilighed, 

hart ved at indkjobe de nævnte Gjenstande i storre Formad oste 

vil kunne have til at erholde dem baade for bedre Kjob og 

af en bedre Qvalitet, end naar han stal kjobe dem enkeltviis, 

og derhos maa det erindres, at det dog i alt Fald ikke kunde 

formenes Haandvcerkerne, at Flere slaae sig sammen for t 

Forening at indkjobe de ouchandlede Artikler.

IovrLgt er det, fom anfort, Comiteens Mening, at den 

omhandlede Handelsret alene bor gaae ud paa en Rettighed 

til at sælge til Mestere af det samme Haandværk. Videre 

antager Man nemlig' ikke at være nødvendigt til Memedets 

Opuaaelse, hvorimod det, naar hensces til Mangfoldigheden 

af de Gjenstande, der kunne anvendes ved et Haaildværks 

Drift, ikke kan nægtes, at en mere udvidet Rettighed vilde 

aabne Haandvcerkerne Adgang til en særdeles omfattende 

Handelsvirksomhed.

Derimod troer Comiteen at maatte tilraade, nt en aldeles 

fuldstændig Handelsret tillægges Haandværksmesterne i en 

anden Henseende, idet Man nemlig antager, at det bor være 

Jndst. enhver Haandværksmester uformeent, offentlig en at for- 

Rr. 39. handle all eh a and e fremmede (af Sælgeren ei selv
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forfærdigede) Haandvcerksarbeider, foin henhore 

undeL hans eget Fag.

Det maa nemlig efter vor Lovgivning antages, at den 

Net til Udsalg, join tilkommer enhver Professionist, tun 

angaaer hvad han selv forfærdiger, og at han derfor er ube- 

rettiget til at forhandle andet end eget Arbeide, saa oste den 

omspnrgte Gjenstand henhorer under Andres Handclsbcret- 

tigelse, cfr. Cancellie-Skrivelse ns 2 Novbr. 1819 og Neso- 

lution af 23 Febr. 1820 (i Tillægget til Sarnlingeu sor 1820). 

Saaledes ere f. Er. Blikkenslagerne, Bøssemagerne og Bor- 

stenbinderne i Kjobenhavn uberettigede til at falholde Andet end 

eget Arbejdere, da Saadant vilde være et Indgreb i Isen- 

kræmmernes Laugsartikler. I modsat Fald, naar nemlig den 

Gjenstand, Professionisten forfærdiger, ikke er forbeholdt No

gens Handelsret, antages den samrne Prosessiouist at være 

den nærmeste Berettigede til ogsaa at handle med den Gjeu- 

stand, som han selv forfærdiger; saaledes ere f. Er. Uhr- 

magerne berettigede til at handle med fremmede Uhre. Maa- 

siee kan det Samme antages, hvor vedkommende Handlende 

ikke fa etisk falholde visse Gjenstande, see den citerede Can

cellie-Skrivelse af 1819.

Det turde imidlertid antages at være -baade i Consu- 

menternes og i Industriens saavelsom i selve Haandvær- 

. kernes Interesse, at alle Jndstrænkninger i denne Henseende 

bortfaldt. Det gjælder her, ligesom i det foregaaende Til

fælde, at den største Sagkyudighed maa forlldsættes hos dem, 

der selv ere Haandværkere i det samme Fag, og at disse alt- 

saa sra denne Side netop ville være de meest skikkede til at 

drive den paagjældende Handel; men derhos vil det ogsaa 

for Industriens Udvikling være gavnligt, at Haandværkerne 

blive nærmere bekjeudtc med fremmede Arbeider i deres Fag 

og med Udlandets Fremskridt, og hertil vil Beskæftigelsen 

med hine Arbeiders Forhandling være et Middel, som neppe 

lader sig erstatte ved noget andet. Fremdeles fmt det, naar
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en Haandværker vil begynde at udfore nye Jndustrigjenstande, 

som ikke forhen have været forfærdigede her paa Stedet/ ofte 

være ham af Vigtighed at kunne etablere et Udsalg af frem

mede Artikler af famine Slags, deels for at han kan erholde 

sin Boutik behorigen assorteret, inden han endnu suldstæn- 

digen har udviklet sin egen Bedrift, deels for at han ved 

Sammenstillingen af sine egne med fremmede Arbeider, kan 

forskaffe de forste den Credit, som, uagtet de fuldko.mment 

kunne fortjene den, dog ellers i Begyndelsen maaskee vilde 

mangle dem. Heller ikke turde det være nogen uvigtig Be- 

tragtm'ng, at Etableringen af et saadant Udsalg vil være en 

naturlig Udver for den Haandværker, der enten formedelst 

særegne Omstændigheder eller maastee netop paa Grnnd af 

den Udvikling, der navnligen ved en fabrikmæssig Drift er 

bleven hans Fag til Deel i Udlandet, ikke længer seer sig i 

Stand til alene ved sin Profession at soutenere sig. . Kommer 

endelig til alt dette, at et Forbud imod, at Haandværkeren 

maa sælge fremmede Arbeider, umuligen kan overholdes, deels 

fordi det meget vanskeligt vilde kunne bevises, at de vare 

stemmede, deels fordi Haandværkeren t alt Fald maatte have 

Net til at indforskrive det endnu er aldeles sttldfærdige Pro

duct, naar ban kun selv gav det den fornødne Fuldendelse, 

men Grændsen imellem denne og en blot Afpudsning eller 

deslige ikke lader sig bestemme, saa turde der være al Grund 

til Uden nogen Judffrænkning at indrømme Haandværks- 

mesterne den her omhandlede Rettighed, og det saamcgct 

mere, naar de af Comiteen i dens Betænkning angaaende 

Handelslaugene fremsatte Forslag vinde Bifald, da disse ere 

byggede paa den Grundsætning, at der overhovedet saa lidet 

som muligt bor lægges Baaud paa den frie Concurrence t 

Alt, hvad der angaaer Handelen. Det vil desuden af disse 

Forslag blive en Folge, at Haandværkerne i Henseende til 

den Handel, som de nu have Ret til, ville' faae langt flere 

Concurrenter iblandt de egentlige Handlende, end de hidtil
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have havt, da den Rettighed.til at falholde Haandværksar- 

beider., fom nu tilkommer enkelte Handelsclasser, ester det 

Foreslaaede skulde tillægges alle Detailhandlende; men det 

vil da ogsaa fra denne Side have Billighed i hoi Grad for 

sig, at der igjen omvendt forundes Haandværkerne en Ret

tighed, som er mere udvidet end den hidtil havte. Jovrigt 

antages det som en Selvfølge, at den Handelsret, der i det 

Ovenanførte er bragt i Forstag for Haandværkerne, bor være 

indskrænket.til Detailudsalg sra Boutik, og ingenlunde bør 

kunne udstrækkes til Handel cn gros.

Slutteligen stal Man ikkun her bemærke, at da der 

ikke antages at tilkomme noget Haandværkslaug udelukkende 

Ret til ogsaa at forhandle de Varer, som Haandværket gaaer 

ud paa at producere, (see Tidende for østifternes Provind- 

sialstænders Forhandlinger i 1846, Anhang S. C CL Will), 

anseer Man det overflødigt at andrage paa, at en saadan 

Eneret, hvis den maatte befindes at tilkomme noget Laug, 

unter alle Omstændigheder maatte bortfalde. —

Efter at have omhandlet de Rettigheder, som formeent- 

ligeu bor tilkomme Haandværksmesterne, stal Comiteen gaae 

over til at omtale Svendenes Forhold.

Efter vor Lovgivning maa det Udentvivl antages, at 

Laugsmesterne ikke ere berettigede til at bruge anden Med

hjælp end af de paa Langet indskrevne Svende og Drenge. 

Dette sees blandt Andet af Forordningen af 21de Marts 1800 

8Z 21 og 22, der tillader Laugsmesteren at bruge Hustrues 

og Borns Hjælp til at arbeide i hans Haandtering, samt 

Haandlangcre til saadaut Arbeide, hvortil der ikke udfordres 

Haandvcerkskundftab; hvilket altsaa forudsætter, at Mesteme 

iovrigt ikke tor bruge hvad Medhjælp de ville. De Kongelige 

Resolutioner af 28de Februar 1808 og 30te April 1825, cfr. 

Collegial Tidenden sor 1825 Side 551 ff., som tillade visse 

Haandvcerkere at bruge anden Hjælp end Langssvendenes, vise 

det Sauune. Endcltgen er det tilkjendegivet i Cancelli-Skri-
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velserne af 15de Juni 1822 og 3die Marts 1840 (Collegial- 

Tidenden S. 237), at Haandværksmesterne kun til det Arbeide, 

hvortil der ei udfordres Haandværkskundflab, kunne benytte 

Haandlangere (men at tcinie Indskrænkning klin gjælder hvor 

Laugsindretning finder Sted). Det er imidlertid bekjendt, at 

Praxis admitterer betydelige Undtagelser herfra, idet ikke blot 

flere Professionister betpdeligen benytte Fruentinnners Med

hjælp, f. Er. Stræderne og Possementmagerne, men Andre, 

f. Er. Slagterne, hyppigen bruge Karle eller arldre paa Lau

get ikke indskrevne Personer.

Saa onsieligt det end kan være, at Haandværkeren er

holder den störst mulige Frihed, saavel i andre Henseender, 

som i Henseende til den Medhjælp, han benytter, vover man 

dog ikke at foreslaae Ophævelsen af en Indretning, der maa 

betragtes som en ligefrem Conseqvents af Laugsorganisatio- 

nen, og som indeholder en væsentlig Rettighed for Laugssven- 

dene. Vel er Lærlingeforholdet ved de tvungne Drettgeaars 

Ophor for cn stor Deel kommet til at staae udenfor Laugs- 

organisatiottett; men Svendeforholdets Indordning under Laugs- 

organisatt'onen er vedbleven ved Svendeprøvens Vedbliven. 

Ettdeligen vilde det, uaar man betog Svendene hun Net, 

være vanskeligt at vedligeholde Sveadeselskabet, der udgjor en 

med Mesternes Forbmdelse ailalog Forbindelse, son: saadan; 

og dermed vilde da tillige dettes Fordele, hvorom ovenfor er 

talt, bortfalde. Om Adgang til at benytte Fruentinnners 

Medhjælp vil nedenfor blive handlet.

At Comiteen antager, at den, der strar melder sig til 

Mesterproven, kan fritages for Svendeprøve, er ovenfor om

handlet. Det er ligeledes sammesteds bemærket, at Paagjæl- 

dende dog forinden sin Jndflrivning fom Mester bor lade sig 

indffrive som Svend, og folgeligen ved denne Lejlighed er

lægge det anordnede Gebyhr til Svendeladen.

Da Comiteen, som forhen anført, antager, at Sveadpro- 

verne bor bibeholdes, vil Svendeproveils Aflæggelse fremdeles
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Udfordres for at Nogen kan ansees. som Laugssvend ; dog for

menes Kunstakademiets Elever, der have vundet den store Solv- 

medaille, at burde beholde den dem ved Fundats af 28de Juli s)^nb^0 

1811 § 123 tillagte Rettighed, at nnsees som Laugssvende.

En vigtig Rettighed for Laugssvendene er den, at de 

alene have Adgang til Frimesterrettighed, hvorom i det Fol

gende nærmere vil blive handlet.

I Henseende til de Personer, der, angivende paa et stem

med Sted at være gjorte til Svende, komme her til Byen for- 

at arbeide som saadnilne, bor der formeenttkgen ligesom hidtil 

gjores den Forskjel, at de, der ere udlærte paa et Sted i det 
egentlige Danmark, siulle bevise, at de have aflagt en Svende- Nr^o. 

prove, enten ved et af de i Kjobstæderne bestaaende Laug eller 

paa den t Placaten af 4de Smit 1815 § 3 foreskrevne Maade, 

men at.de, der hidkomme fra Udlandet, skulle i Henhold til 

den t de Neformeertes Privilegier af 15te Mai 1747 § 27, 

og de Fremmedes Privilegier af 29de Novbr. 1748 § 8 inde

holdte Forskrift enten fremlægge Lærebrev, eller, naar de as. 

en eller anden Aarsag ikke kunne producere dette, med Eed 

bekræfte, at de tilforn have tjent og nrbeidet som Svende. 

At der saaledes til de sidste gjores mindre strenge Fordringer 

end til dem, der ere oplærte i Danmark, retfærdiggjores ved 

de samme Hensyn, som ovenfor ere gjorte gjældende ved

- Onchandlingen af den lignende Forskjel imellem Mestere, der 

indvandre fra Udlandet, og dem, der hidkomme fra Laudets 

egne Kjobstæder. Vilde man i fora nforte Henseende gjore 

samme Fordringer til de fremmet c Svende, som til de ind

fødte, vilde hine derved afholdes fra at soge Arbeide her i 

Landet; men det vilde udentvivl kun være lidet ønskeligt, om 

det saaledes blev gjort de herværende Mestere vausteligt at 

erholde den Hjælp af Arbejdere fra Udlandet, som de ikke 

sjeldent have Brltg for, og sorn undertiden, s. Ex.' om Som

meren, hvad Muur- og Tomlnersvende angaaer, er dem 

aldeles uundværlig. Paa den anden Side vilde en større

at.de
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Strenghed t Henseende til Optagelsen af fremmede Svende 

muligen kunne bevirke, at de herfra kommende Haandværkere, 

som ester de hos os gjældende Regler ere blevne Svende, 

igjen vilde mode Vanskeligheder i Udlandet, som de nu ere 

befriede for. Hvad der gjælder om de Svende, der ankomme 

fra Udlandet, bor formeentlig ogsaa have Anvendelse paa 

dem, der hidkomme fra Hertugdømmerne, da Næringsforhol

dene der ere ordnede arlderledes end t det egentlige Danmark.

Det, der væsentlige» gjor Svendene til en egen Classe, er 

ifølge det Anførte deres Eneret til (i Forbindelse med Lærliu- 

lingerne) at benyttes som Medhjælpere ved Haandværkets 

Drift; men denne Eneret bor ester Comiteetts Formening taale 

adstillige Undtagelser. Tvende saadanne ere, som ovenfor 

bemærket, allerede hjemlede ved Forordningen af 21de Marts 

1800 §8 21 og 22, nf hvilke den forste tillader Mesteren 

at betjene sig af Haandlangere til saadant Arbeide, hvor

til ingen Haandværkskundstab udfordres, og den anden giver 

ham en almindelig Ret til at beilytte sig af sin Hustrues 

og sine Borns Hjælp til alt det Arbeide, der forefalder i 

hans Haandtering. Ligesom denne sidste Undtagelse tilsiges 

af naturlig Billighed, saaledes er det i sin Orden, at den 

almindelige Forpligtelse for Mesteren til at betjene sig af 

Laugsoplærtes.Hjælp indskrænkes til de Tilfælde, t hvilke 

egentlig Haandværkskundstab udkræves til Arbejdets Udførelse. 

Kun i disse Tilfælde kan Oplærelsen ad den laugsmæssige 

Vei efter Sagens Natur give nogen særegen Adkomst til at 

benyttes som Medhjælper, og det er derfor ogsaa fim t disse 

Tilfælde, at him Indskrænkning kan paalægges Mesteren uden 

at være ham til nogen folelig Byrde. Sef er imidlertid 

tvivlsomt, om den ommeldte § indeholder tilstrækkelig Hjem

mel til at udstrække Mesterens Frihed til at benytte sig af 

hvilkesomhelst Arbeidere til andet end det i §cn udtrykkeligt 

nævnte Ha andlang erar be ide; men Grundsætningen maa 

ester Connteens Formening conseqvent fore til en videre An-
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vendelse, saaledes at den overhovedet gjores gjaldende t Hen

seende til alt detArbeide, der kan betragtes som fabrikmæs

sigt eller som ndoves ved Maskiner, selv om dette, fordi 

det dog kræver en vis i en enkelt Retning tillært Færdighed, ikke 

siulde kunne være at ansee som blot Haandlangerarbeide. Da 

det allerede nu er enhver Haandværker tilladt at drive sin 

Profession paa en fabrikmæssig Maade, og da det overhove

det maa ansces gavnligt for Industriens Udvikling, at Fabrik- 

driften fremmes, og naar der med Hensyn hertil, som siden 

nærmere stal omtales, gives Personer, som ikke have opfyldt 

de laugsmæssige Betingelser, Adgang til at begrunde sabrik- 

mcessige Anlæg, som gribe ind t den Laugene tillagte Sphære, 

vilde det være i hoi Grad nnatnrligt, om der i formeldte 

Henseende lagdes Haandværkerne nogen Hindring t Veien; Indst, 

men skulde det paalægges dem tit den fabrikmæssige Drift 1D- 

kun at benytte laugsoplærte Arbeidere, vilde dette oste gjsre 

Benyttelsen af Maskiner o. dfl. vanskelig eller maaskee endog 

umulig. Da det imidlertid, som oven anfort, kan være tvivl

somt, hvorvidt den omspurgte Frihed staaer Haandværkerne 

aaben, vilde det være rettest, at den udtrykkeligen hiemles dem.

Fremdeles bor det, efter Comiteens Formening, ikke for

menes Haandværkerne at betjene sig af Fruentimmer s 

Hjælp, hvor denne med Nytte kunde anvendes. Ligesom en 

Tilladelse hertil ofte vil være af megen Vigtighed for Meste

ren paa Grund af den Besparelse i Arbeidslonnen, der der

ved vil kunne opnaaes, saaledes vilde det være nbilligt, om 

Hensynet til Haandværkssvendenes Classe stulde udelukke ufor

muende Fruentimmer fra et af de ikke mange Erhverv, der 

staae dem aaben. Det er ogsaa vist, at i Virkeligheden 

Fruentimmers Hjælp Uden nogen Paaankc benyttes i flere 

Haandværksfag, s. Er. af Possementmagere og Parykmagere 

(Friseurer), ög at den efter de Gjenstandes Natur, som i disse 

Fag behandles, hvilke oste kræve en særdeles elegant og pro-- 

per Behandling, ikke vel der kan Undværes. Da det imid-
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lertid ester den bestaaende Lovgivning neppe kan antages, at 

der tilkommer vore Haandværkere en almindelig Net til at 

benytte Fruentimmers Medhjælp, efterdi de enkelte Bestem

melser, som derom haves, navnlig Forordningen af 21de 

Marts 1800 § 1 og Resolution af 30te April, Cancellie-Cir- 

Jndst cu^atre af Mai 1825, tydelig en tilkjendegive sig som Und- 

Nr. is. tagelser, troer Comiteen at burde tilraade, at det for Frem

tiden tillades enhver Haandværker at benytte Fruentimmers 

Medhjælp til det Arbeide, som for deres Kjon kan være passende.

Skjondt der ved vor Lovgivning ikke i Almindelighed er 

gjort nogen Jndflrænkuing i Antallet af de Medhjælpere, 

Nogen maa bruge, eller i Forholdet mellem Svende- og 

Drenge-Antallet, gives der dog endnu nogle enkelte specielle 

Bestemmelser af den Art; s. Er. for Garverlauget, at ingen 

Mester maa holde nicer end een Dreng, og for Muur- og 

Tommerlauget, at Drengenes og Svendenes Antal skulle staae 

i et vist, ved Placat af 26de Mai 1812 § 6 nærmere be- 

stemt Forhold til hinanden. Ligeledes haves der t Forord- 

ningen af 23de December 1681 § 11, cfr. Reskript af 10de 

April 1761 8 7 Litra c., den almindelige Bestemmelse, at 

enhver Haandværksmester sial have i det mindste een indfødt 

Dreng til Oplærelse. Skjondt disse Bestemmelser, saavidt 

Nr'^16 @omtteen kunnet bringe i Erfaring, ikke mere overholdes, 
'' vil det dog formeentlig være rettest, at de udtrykkeligen 

.hævedes.

Naar det endelig ved Nescriptet af 19 Septbr., Placaten 

afÄ2 Septbr. 1823, og Resolutionen af 16 Jan., Placaten af 

26 Jan. 1827, er forbudt alle Haandværkssvende at arbeide 

udenfor Mesterens Værksteder, forsaavidt ikke Arbejdets Natur 

kræver, at det maa forrettes andetsteds, og det heller ikke er 

tilladt Mesterne at dispensere herfra, da er denne Judskrænk- 

ning af en ganske anden Characteer end de ovrige foran 

nævnte. Det er nemlig ikke af Hensyn til Svendenes Inte

resse, at dm er indfort, men dens Diemeed er væsentligen
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at forebygge, at Svendene, istetetsor at tage Arbeite hos 

Mosterne, skulle udfore Haantværket for deres egen Regning, 

hvortil der vilde aabnes dem en nem Lejlighed, naar det var 

dem tilladt at arbeide i deres eget Hjem, da te t saa Fald, naar 

de forenede sig med en Mester om, at denne i paakommende 

Tilfælde angav dem at være i hans Tjeneste, aldeles uhindret 

vilde kunne udøve Professionen som selvstændig Næringsdri

vende. Da mi Saadant vilde være til Skade saavel for andre 

Næringsbrugere af samme Fag som for det Offentlige, hvis 

Control og Bestatm'ug hine unddrage sig, forlyenes disse Be

stemmelser fremdeles at burde staae ved Magt; hvorved man 

imidlertid er gaaet ud fra den Forudsætning, at de ikke kunne Indst, 

hindre en Mester srn at have Værksted paa flere Steder, naar 

det kun godtgjores, at Værkstederne haves i Brug for hans 

Regning, (cfr. Cancellie-Skrivelse af 20 November 1824) 

Da en lignende, ved Resolution af 22 Septbr., Placat af 25 

October 1821 given Bestemmelse for Svendene ved Fabrik- 

laugene tilbagekaldtes ved Resolution af 24 April, Placat af 

8 Mai 1833, og da Grunden til denne Forskjel maa formodes 

at have ligget i, at Jndffrænkningen her efter Forholdenes 

forskjellige Beskaffenhed var unødvendig, formenes det ligeledes 

herved at maatte have sit Forblivende. —

Comiteen har i det Foregaaende afhandlet deels de Be

tingelser, der maatte være at opfylde af dem, som ville være 

Mestere eller Svende t Haandværkslaugene, deels de Rettig

heder, der maatte være at tillægge disse tvende Classer af 

Laugsmedlemmer. Man skal derefter tillade sig at frem

sætte nogle Bemærkninger angaaeude de Forbindelser, som 

ifolge Laugsindretm'ngen bestaae imellem Mcsterne og Sven

dene af det sanune Haandværksfag.

Som det ovenfor er blevet bemærket, og som det 

ogsaa almindeligen er erkjendt,. er det netop disse Forbin

delser, hviö Virksomhed det for en stor Deel maa tilskrives
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at en friere Udvikling af Næringsforholdene er bleven tilbage

trængt.

Ikke blot har det Krav paa Beskyttelse af deres Inte

resser, som disse Samfund have gjort til Lovgiveren, ofte 

forhindret denne i at iværksætte Foranstaltninger, som fra et 

almindeligt Synspunct maatte synes gavnlige, men ogsaa hvor 

Lovgiveren har meent at kunne undlade til dem at tage Hen

syn, have de Forholdsregler, der af ham ere blevne trufne 

til cn for det Heles gavnlig, men hine Interesser modstri- 

dende Losning af bestaaeude Baand og Jndftrænkm'nger, ofte 

paa Grund af den Modstand, de have modt fra de ommeldte 

Samfunds Side, i Virkeligheden ikke kunnet opnaae den til

sigtede Virkning. Det kunde saaledes synes særdeles on- 

steligt, om disse Forbindelser aldeles kunde oplofts, da der 

ellers vel kunde være en Grund til at befrygte , at ogsaa i 

Fremtiden Lovgivningens Bestræbelser for at frembringe en tids

svarende ftiere Udvikling af Forholdene vilde blive lammede 

ved den i dem liggende Modstandskraft. Men ved en blot 

Lovforanstaltm'ng vil det neppe være muligt at tilintetgjore de 

ommeldte Forbindelser. Ikke blot saalænge den lovbestemte 

Adskillelse imellem de forftjellige Haandværksfag vedbliver at 

bestaae, men ogsaa ifald denne blev afskaffet, er det efter hvad 

der ovenfor er udviklet, og naar man seer hen til Forholdene 

i andre Lande, hvor dette er fleet, rimeligt, at de paagjældende 

Haandværkere ikke destomindre vilde vedligeholde en indbyrdes 

Forbindelse, som, uagtet den ikke af det Offentlige var er- 

kjendt, dog i Virkeligheden ligefuldt vilde være en Laugsfor- 

bindelse og udove Virkning som saadan. Det forekommer da 

Comiteen hensigtsmæssigere, at der, naar ikke nogen mere ind

gribende Reform foretages end den, nærværende Betænkning 

har for Die, fra Lovgivningens Side træffes Foranstaltninger 

til at hine Samfund under det Offentliges Control kunne er

holde en saa hensigtsmæssig Organisation som mueligt, end 

at de ved at betages deres offentlige Characteer stulde gaae
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over til at blive ncontrollerede private Forbindelser. Der

hos maa det indrømmes, at deslige Forbindelser imellem de 

med det samme Fag bestjæstigede Personer ogsaa i sig selv 

øre naturlige og have deres gode Sider. Det kommer kun 

an paa, at deres Raaderum indskrænkes indende tilbørlige 

Grændftr, saaledes at de ikke erholde Magt til at gjore 

deres particulaire Interesser gjaldende ved Ordningen af de 

Forhold, der ester deres Natur hore nnder den almindelige 

Lovgivnings Ressort. Men til at forhindre saadanne Over

greb er der allerede ved Forordningen af 21 Marts 1800 

virket betydeligt, og naar de af Comitcen i det Fore-gaaende 

fremsatte Forflag maatte blive tagne til Folge, turde Langs- 

forbindelsernes Virkekreds blive saaledes indskrænket, at de rn- 

deufor denne ikke let vilde kunne lldove nogen ffadelig Indfly

delse.

Hvad for det Forste Fo rb ind,el se n im el le m M e st e r n e 

angaaer, da danne disse ester den bestaaende Lovgivning ved 

ethvert Fag et eget Samfund, i Spidsen for hvilket er sat en 

Oldermand og de denne tilforordnede Bisiddere. Dette 

Samfunds vigtigste fælleds Anliggender bestaae deels i at be- 

ffytte Langets Medlemmer imod Concurrence af uberettigede 

Næringsbrugere ved for Domstolene at paatale Indgreb i 

Langets Næringsvej, deels i at afgive Erklæringer og For

flag til øvrigheden augaaende de Faget vedkommende Sager, 

hvorhos der ved ethvert Lang findes en saakaldet Lade, til 

hvilken samtlige Mestere bidrage, og hvis Indtægter anvendes 

deels til de ved Samfundsbestyrelsen medgaaende Omkostninger, 

deriblandt de Udgifter, der foranlediges ved Langets Processer, 

deels til Understøttelser for fattige Laugsmestere og disses 

Enker. De vigtigere af disse Sager afgjores i Samlinger af 

alle Langets Mestere, som dog ifslge Forordningen af 23 

December 1681 § 9 ikke maae afholdes uden Magistratens 

Tilladelse, der, ifald den det fornødent eragter, kan forordne 

Een eller Flere af dens Midte til at være overværende. De 

8
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lobende Forretninger besørges derimod førnemmeligen af Ol

dermanden, i Almindelighed ved Hsælp af en Langsflriver, 

hvad de vigtigere Gjeustande angaaer. Tillige har Older

manden Forfljelligt at iagttage med Hensyn til Vedligeholdelsen 

af den fornødne Orden i Langet, ligesom han ogsaa ved ffere 

Lang har adskillige Forretninger med Hensyn til de fremmede 

Svende, der til Byen ankomme for her at soge Arbeide. 

Hvad alle de her omhandlede Sager angaaer, da hore disse 

saaledes ind under Lang enes egen Ressort, at der ikke kan 

være nogen Betænkelighed ved at lade dem selv beholde Be

styrelsen af samme. Anderledes forholder det sig vel, ester 

hvad der ovenfor er bemærket, med den Virksomhed, som ester 

de gjældcnde Regler er indrømmet dem med Hensyn til de 

Prøver, som blive at aflægge af dem, der ville optages i 

Langet; men da den skadelige Indflydelse, som Laugene i 

denne Henseende have udovetz, formeentlig vil bortfalde, naar 

Comiteens Forslag angaaende den fremtidige Bedømmelse af 

Prøverne bifaldes, vil der af det, som saaledes bliver tilbage 

af Laugenes Virksomhed, neppe være nogen Fare at befrygte.

Undertegnede Comiteens Medlem KM er imidlertid af 

den Formening, nt det vilde være en særdeles hensigtsmæssig 

Forandring, dersom de tilbageblivende, som det synes mindre 

vigtige Forretninger ganske finite bortdrages fra Laugenes og 

disses Oldermænds Bestyrelse, og i Stedet derfor henlægges 

under eet for alle Laug fælleds offentlig Bureau, som sikkert 

vilde kunne vedligeholdes med en mindre Bekostning md den, 

som den nærværende Laugsorganisation og de Lønninger, der

ved flere Laug udredes til Oldermattden, til Langsstriver eller 

til Laugsbud, nu udkræve. Jscerdeleshed turde det nemlig 

være ønskeligt, om den hele Oldermandsbestilling aldeles kunde 

bortfalde, da denne liden Tvivl er forbunden med ikke ringe 

Ulemper. Det. Arbeide, som den medfører, er ingenlunde 

ubetydeligt, og det er derfor en stor Byrde for Laugets. 

Mesters at skulle være tvungne til sammes Overtagelse, da
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det ikke kan være andet, end at Besørgelsen af Forretningerne 

i denne Bestilling ofte maæ forhindre dem i behorigen at 

varetage deres egne Sager, og saa'ledes sætte dem tilbage i 

deres Bedrift. Men desuden ere hine Forretninger ifolge 

deres Natur Mesteren saa fremmede, at han oste ikke for- 

maaer ved egne Kræfler'at bestyre dem, men maa soge Hjælp 

hos Andre, især saadantte som ere i Besiddelse af juridiske 

Kundskaber, og han bliver da hyppigt aldeles afhængig af 

Laugsffriveren, hvilket neppe kan ausees ønskeligt. Det syncs 

derfor baade for Forretningernes Skyld og af Hensyn til 

Mesterne at være hensigtsmæssigt, at Oldermandsbestillingen 

gik ind, og de med denne forbundne Functioner paa den 

fo ranforte Maade henlagdes til et offentligt Contoir, som det 

da skulde paaligge, naar Klager fra Laugsmesternes Side 

üldlob over uberettiget Næriugsbrug, at foranstalte det i saa 

Henseende Fornødne, saavelsom at iagttage alt Dvrigt, hvad 

der vedkommer Laugene som Samfund, hvorhos det tillige 

kunde overdrages dette Bureau ogsaa at bestyre de for Sven

dene indførte Sygekasser, og hvad Andet der vedkommer 

Svendene, saa at alisaa ikke blot Mesterncs, men ogsaa 

Svendenes Organisation til egne af dem selv bestyrede Sam- 

fund kunde bortfalde som overflødig.

Comiteens Majoritet har derimod ikke kunnet ansee denne 

saaledes fremsatte Idee for iværkfættelig, idetmindste ikke under 

de NU bestaaende Forhold, saalænge der med disse ikke stal 

foregaae nogen større Forandring end den, hvorpaa Comi

teens Forflag gaaer ud. At paalægge et saadant Laugsbureau 

Paatalen af de Uberettigede Indgreb, der maatte gjores i 

Laugenes Rettigheder, hvergaug der fra en Laugsmesters 

Side indlob Klage over deslige Indgreb, vilde ikke gaae an; 

og paa den anden Side kunde man heller ikke vel betage de 

enkelte Næringsbrugere den Net, selv at anlægge Sag for 

Misgreb i deres Interesser. Da det neppe heller vilde findes 

tilraadeligt at ophæve Politiets Ret og Pligt til at forfølge
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uberettiget Nceringsbrng, synes der saaledes ikke at være 

vundet Stort ved hun Indretning', hvad Paatale af uberet

tiget Nceringsbrug angaaer. Fremdeles vilde der vel Intet 

være til Hinder for, at Administrationen af Langskasserne, 

forsaavidt disse have aldeles fast normerede Udgifter og dertil 

svarende bestemte Indtægter, henlagdes under et Bureau fom 

det ommeldte; men i Henseende til de ovrige Udgifter, som 

af Laugskasserne afholdes, navnligen til Understøttelser o. desl., 

samt Fastsættelsen af de Bidrag, som hertil skulle oppebæres, 

maatte dog Laugene vedblive at have en Stemme. Ogsaa 

i Forholdet til det Offentlige vil det oste være nødvendigt at 

Laugets egen Bestyrelse handler, og ikke et under Magistraten 

henlagt Contoir paa Laugets Vegne; s. Er. naar Tale er 

om at afgive en Betænkning. Da saaledes en betydelig 

Deel nf hine Forretninger er af den Beftaffenhed, at de rettest 

besørges af Lauget selv, eller maastee endog alene ved Lauget 

kunne besørges, vil der kun blive saare Lidet tilbage for et 

Bureau fom det omhandlede, ligesom det i sig selv synes 

naturligst, at, naar selve Laugsindretningen ikke ophæves, 

denne heller ikke ophorer at være, som hidtil, en organiseret 

Forbindelse. Vel kan, som af Minoriteten bemærket, Older- 

mandsbestillingen undertiden være besværlig; men da den 

tillige er forbunden med Emolumenter og derhos maa be

tragtes som ærefuld, kan denne Betragtning neppe være af- 

gjorende. Heller ikke er fra Laugene selv fremkommet noget 

Andragende om Forandring i fornævnte Henseende.

Hvad dernæst Sven de forb i nd el sen angaaer, er 

der vel Meget, som taler for, at Bestyrelsen af Svendenes 

Sygekasse, som udgjor den væsentligste af de Forretninger, 

der nn ere henlagte under Svendesamfundets og dettes For- 

wænds, Oldgesellernes, Ressort, bortdrages fra disse og hen

lægges under en administrativ Autoritet. Det er nernlig be- 

kjendt, at der ikke sjeldent har fundet betydelige Misbrug Sted 

ved Anvendelsen af Svendekassens Midler, ikke blot fordi
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disse undertiden ere benyttede til Drikkegilder, Optog o. desl., 

men tillige fordi den behørige Control t flere Henseender 

har manglet, navnlig med Hensyn til Indkrævningen 

af Bidragene og Anvendelsen af den Sygehjælp, der 

ydes i Svendens Hjem. M-en da det vilde vare meget 

vanfleligt for enhver anden Autoritet at have den behørige 

Oversigt med den, især vcd visse Haandværk meget talrige 

Svendeklasse, og ta hine Fælledsfonds, de paapegede Mangler 

nagtet, L det Hele have stiftet meget Godt, vover man ikke at 

bringe en Forandring i Forslag, som upaatvivlelig vilde vække 

megen Uvillie blandt de Paagjældende selv, til hvis Gavn 

den skulde være. Ogsaa t andre Henseender, fornemmeligen 

med Hensyn den politilige Control og i Henseende til Om

sorgen for fremmede Svende, der ankomme her til Staden, 

er den nu bestaaende Organisation af Svendeklassen ikke udelt 

Vigtighed og dens Oplosning vilde frembringe et Savn, sour 

maastee vanskelige» kunde blive erstattet. Forbindelser af 

denne Art synes overhovedet at være grundede i Forholdene 

selv, og ville neppe ophore, cm end de nu bestaaende ad 

Lovgivningens Vci ophævedes. Heller ikke mangler der 

Erempler paa, at Svendene i ikke laugsbundne Haandterin- 

ger have mdgaaet aldeles lignende Forbindelser og oprettet 

Fælledsfonds, hvoraf der ydes Hjælp i Sygdomstilfælde, m. 

v., hvilket saalcdes er Tilfældet med Borstenbindersvendene 

og Farverfvendcne. Paa den anden Side kan det heller ikke 

nægtes, at de bestaaende Svendesorbindelser give Anledning 

til ikke ubetydelige Misbrug. Herved sigtes til de saakaldte 

Svendekroer eller Herberger og de paa disse stedfindende 

Sammenkomster af Svendene. Den idelige Anledning til 

Tid og Pcirge bortodslende, Moraliteten nedbrydende Udffeiel- 

ser, som der gives ved disse Sammenkomster, kunde vistnok 

ottskes bortryddet, og det saameget mere som ogsaa de, der 

ellers ikke ere tilbøjelige til Sviir og 11 orbiter, oste have 

Vanskelighed ved at unddrage sig for at dceltage deri, da de
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let blive lagte for Had, naar ■ de nægte at samles med deres 

Jevnlige. Hoist fordærvelig er især den Uskik, hvorover der

under de afholdte Afhøringer er fort Klage, at Drengene 

efterat være udlærte mode paa Kroen for at erklæres for 

Svende. Men hine Svendekroer og de Misbrug, font der 

ved disse foranlediges, kunne neppe ansees for overhovedet 

at være uadskillelige fra dm laugsmæsfige Forbindelse nrellem 

Svendene; thi denne vilde vel kunne vedligeholdes, om ogsaa 

Herbergerne bleve asskaffede eller i alt Fald undergik en Re

form, som udelukkede de foromtalte Nordener, og omvendt 

vilde det, fordi Laugsforbindelfen ophævedes, neppe være af

gjort, at ogsaa Kroerne vilde bortfalde. Tvertimod synes det 

rimeligt, at saalcenge der ikke soregaaer en væsentlig Foran

dring i den i Svendeklassen herskende Aand og Tæukemaade, 

hvilket kun kan ventes af en større Oplysning og Dannelse 

hos denne Classe, i hvilken der allerede, tildeels som en 

Folge af Besteminelserne i Forordningen af 21 Marts 1800, 

i de sidste Decennier er iudtraadt en betydelig Forbedring, ville 

de omtalte Uorduer ikke kunne hæves, alene fordi en ydre An

ledning borttages, saa at altfaa Kroerne og lignende Sam

lingssteder fremdeles vilde vedblive at bestaae, ommdogsaa 

under en anden Form. Comiteen vil dog ikke dermed have 

nægtet, at der ad Lovgivningens Vei kan virkes Adstilligt for 

at raade Bod paa hine Misbrug; men Man finder ifølge det 

Anførte ikke Anledning til, for deres Skyld at tilraade Laugs- 

forbindelsen ophævet; hvorimod Man ffulde anfee det for sær

deles ønskeligt, om det maatte blive gjort til Gjenstaud for

en særegen Undersøgelse, — en Undersøgelse, som Comiteen 

ikke har kunnet indlade sig paa, da forskjellrge Politihensyn 

derved maatte komme i Betragtning, — hvorvidt Foranstalt

ninger kunne blive trufne til, at de bestaaende Sveudekroer 

enten afskaffes eller i alt Fald de Uordner og Misbrug, som 

de saa let fore til, saavidt muligt forhindres.

Naar Coiniteen, efter hvad der er bemærket, har formeent,
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at Mester- og Svendeforbindelserne t det Hele kunne vedblive 

at være organiserede paa samme Maade som hidtil, da har 

den dog ikke derved villet tilkjendegive, at der ikke i det 

Enkelte kunde være adskillige Forandringer ønskelige. De 

nærmere Bestemmelser for de forffjellige Laugssamsund, s. Er. 

med Hensyn til Valget af disses Bestyrere m. v., ere ikke 

altid eensformige, uden at der t Forholdenes Natur synes 

at ligge nogen tilstrækkelig Grund til de stedfindende Afvigel

ser. Saaledes er det f. Er. ikke ved alle Laug, at Bisidderne 

vælges af Medlemmerme; ved nogle gaae Bestillingen paa 

Omgang imellem disse, og ved andre udnævnes de af Older

manden, hvilket sidste især synes uhensigtsmæssigt. Men 

hverken i disse eller andre saadaune Detailbestemmelser har 

Comiteen troet at burde soreslaae nogen Forandring, da dette 

formeentligen baade ligger udenfor Sammes egentlige Hverv, 

vg der desuden ikke heller synes at være nogen Anledning til 

at træffe forandrede Bestemmelser om saadanne Enkeltheder, 

hvor der ikke af de Paagjældende selv derom er yttret Dnste.

Heller ikke har Comiteen troet at burde gaae ind paa 

cn nærmere detailleret Undersøgelse af de Regler, sour iagt

tages med Hensyn til den Hjelp i Sygdomstilfælde og til 

Begravelsesomkostninger, som af Svendene ydes hinanden 

igjennem Svendeladen, samt de Bidrag til denne, der under 

Navn af Tidepenge af Svendene i disse Aiemed udredes. 

Man har ovenfor bemærket, at det formeentligen vilde være 

rettest, at de Indretninger, som i denne Henseende bestaae, 

vedblive i samme Form som hidtil; men der er udentvivl ikke 

faa Punkter, i hvilke der knude. onskes en Forandring, deels 

for at afværge stedfindende Misbrug, deels for at en storre 

Overeensstemmelse kunde tilvejebringes imellem Reglerne ved 

de^orskjellige Laug.

Comiteen har imidlertid ikke troet at kunne indlade sig 

nærmere paa denne Sag; men den anseer den.for at være 

af en saa stor Vigtighed for det Offentlige, at der forrneentlig
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kunde være Anledning til at Underkaste denne hele Indretning 

en særegen Undersøgelse gjennem Stadens Magistrat.

Comiteen stal endnu- omtale eet Laugsorganifätionen ved- 

kommende Punkt, som vistnok henhorer til de mindre væsent

lige, men som der, da det i den nyere Tid har givet Anled- 

ning til specielle Lovbestemmelser for enkelte Lang, dog for- 

meentligen turde være Grund til ikke at sorbigaae. Det er i 

de ved Raadstucplacaterne af 6 Januar 1806 og 16 August 

1837 bch'endtgjorte allechoieste Nescripter mcb Hensyn til en 

stor Mængde Lartg foreskrevet, at Mesterne under en Mulct 

af 3 Nbd. til Fattigvæsenet skulde anmelde for Oldermanden, 

hvergang de antage eller afskedige en Svend. Denne til 

god Ordens Vedligeholdelse hensigtsmæssige' Forskrift er 
Nr^?7. der', est-er Comiteens Formening Fore til at udvide til alle 

Stadens Haaudværkslang, da der i denne Henseende ikke 

imellem Forholdene ved de forffjellrge Laug er nogen saadan 

Ilov'ereensstemmelse, at den,samme Regel ikke ligegodt kunde 
gjores gjaldende ved dem alle.

I Analogie mob denne Bestemmelse angaaende Amuel- 

delser af Antagelsen af Svende kunde det ogsaa fra flere 

Sider synes hensigtsmæssigt, at det foreskrev es, at Mesterne 

ffulde gjore en Anmeldelse til Oldermanden, saasnart de 

antage en Lærling, for at denne som saadan kunde blive ind- 

skrevet paa Lauget. Skjondt dette kunde være til Nytte i 

statistisk Henseende, og tjene til Oplysning saavel ved Ansæt

telsen til Næringsstat, som mutigen ogsaa i andre Henseender-, 

har Comiteen dog ikke fundet tilstrækkelig Anledning til at 

andrage paa en Lovbestemmelse i denne Henseende. En 

saadan synes nemlig ikke vel at kunne forenes med den i 

Forordningen af 21 Marts 1800 indeholdte Negel, at Enhver kan 

ftedes til Svendeprøve uden i Forveien at have staaet i noFen 

bestemt Tid i Lære. Ved denne Negel er nemlig det hele 

Lærlingefochpld i det Væsentlige draget ud fra dets tidligere 

Indordning under Laugsorgamsattonen, da det overhovedet ikke
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længer er nødvendigt at være oplært paa Lauget, for at vinde 

Adgang til at indtræde i Svendeklassen, hvorimod det er en 

aldeles frivillig Sag, om de Vedkommende endnu ville iagt

tage veil sædvanlige Fremgangsmaade, at en Oplærelse som 

Dreng under Lauget gaaer forud for Aflæggelsen af Svende

proven. Heraf er det ogsaa blevet eit Folge, at Laugsme- 

sterne meget hyppigt have deres Drenge flere Aar i Lære, 

inden de lade dem indskrive hos Oldermanden, og ferst besorge 

Indskrivningen umiddelbart forinden Drengen melder sig til 

at forfærdige sit Svendestykke. At dette ifolge Consequentsen 

af den i Forordningen af 21 Marts 1800 § 6 givne Regel maa 

ansees som tilladeligt, er ogsaa erkjendt i Caucelli-Skrivelse af 

24 August 1820 Nr. 1—2, og mi at give en Bestemmelse, 

hvorved der paabodes en Indskrivning af Drengene strar ved 

Antagelsen, vilde være en Forholdsregel, der kunde synes at 

hettvise til en Grruldsætnittg, modsat den, hvorfra bemældte 

Forordning er gaaet ud, og hvis fuldstændige, Anerkjendelse 

og Virksomhed paa ingen Maade kan ottskes-svækket. Skulde 

en saadatt Bestemmelse erholde ten forlwdne bindende Virk

ning , saaledes at Elusioner kunde forhindres, er det klart, 

at der mantte sættes alldre yderligere Forholdsregler t For

bindelse med samme; thi da det ikke vilde kunne formenes 

Mosterne foreløbige» at antage deres Lærlinge paa Prove, 

og det altsaa ikke vilde kunne befales dem at besorge den 

endelige Jndftrivning, forend det efter Prøvetidens Tilende- 

bringelse var afgjort, hvorvidt de vilde beholde Drettgene, 

saa vilde den hele Besteuunelse med største Lethed kunne om- 

gaaes, dersom der ikke tilføjedes bestemte Forskrifter om 

Læugden af Tid, hvori de Vedkommende lnaatte haves paa 

Prove; men saadanne Forskrifter maatte Comiteen med Hen

syn til de imod Grundsætningerne i Forordningen af 1800 

stridende Folger, som derved kunde fremkaldes, ansee for util- 

raadelige. —

Efter at have afhaudlet de Regler, der ester Comiteens
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Mening i Almindelighed bor gjælde om den laugsmæssige 

Haandværksdrist, ftal Man nu tillade sig nærmere at under

søge /det allerede forhen berørte Sporgsmaal, om der ikke 

Undtagelsesvus burde, under visse nærmere Betingelser, ind

rømmes Haandværkssvendene Adgang til at nedsætte sig som 

selvstændige Næringsdriveude, endstjoudt de ikke ere i Besid

delse af de Qvalificationer, som fordres as dem, der ville ind

træde i Laugene som Mestere, navnligen ikke have aflagt 

nogen Mesterprøve.

Det er foran bemærket, at den i Aaret 1791 til 

Undersøgelse af Haandværkslaugene nedsatte Commission (see 

dens trykte Forhandlinger S. 125 og 128) fremsatte det 

Forslag, at det skulde være tilladt Enhver, der i vist Antal 

Aar havde arbeidet som Svend, uden videre at nedsætte sig 

som Frimester for at arbeide i Professionen for egen Reg

ning, dog kun med egne Hænder, og at den, deri et vist 

Antal Aar havde været Frimester, atter derved skulde erhverve 

Net til at ittdtræde i Lauget som Mester, saa at der altsaa 

efter Csmmissionens Formening burde aabnes en dobbelt Vei 

til Opnaaelsen af den fuldstændige Mesterret, deels nemlig 

den her anfortc, deels Aflæggelsen af den sædvanlige Mester- 

prove. Dette Forflag blev imidlertid, som ligeledes i det 

Foregaaende er bemærket, ikke t sin Heelhed af Negjeringen 

bifaldet, da det t Forordningen af 21 Marts 1800 blev bestemt, 

at i Almindelighed Ingen skulde kunne opnaae at blive Langs- 

mester, uden den, der havde sorfærdiget det foreskrevne Atester

stykke. Derimod blev den af Commissionen gjorte Indstilling 

for saavidt taget til Folge, at det ved bemeldte Forordnings 

§8 19 ff. blev fastsat, at enhver indfødt Haandværkssvend, 

som i 4 Aar havde arbeidet som Svend, stulde have Net til 

at nedsætte sig som Frimester, og at det samme ogsaa skulde 

være tilladt de fremmede Svende, naar disse t en Tid af 6 

Aar havde arbeidet her t Riget. De, der saaledes nedsatte 

sig som Frimestere, stulde t Almindelighed kun have Ret til
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at drive Haandværket med egne Hænder; dog maatte de efter 

de ovennævnte 88 21 og 22 benytte sig nf deres Koner og 

Borns Hjælp, og maatte tillige til saadant Arbeide, hvortil 

ingen Haandværkskundskab udkræves, betjene sig nf Haaud- 

langere. Desuden maatte de ifølge § 20, uaar de i 2 Aar 

havde været Frimestere, antage en Dreng; men Svende 

maatte de aldeles ikke holde. Med disse Indskrænkninger 

havde de iovrigt Net til at arbeide i -Professionen t dennes 

hele Omfang, og kun i Henseende til de enkelte i 27— 

30 nævnte Haaudværkofag blev det foreftrevet, at der ogsaa 

stulde være visse Slags Arbeide, som det stulde være dem 

formeeut nt Udfore, og svin udelukkende stulde være forbeholdt 

Laugsmesterne, hvis Rettigheder Frimesterue i intet Fald siulde 

kunne opnaae uden ved at aflægge den befalede Mesterprove.

Den Adgang til at blive Frimester, som saaledes var 

aabnet ved Forordningen af 21 Marts 1800, blev senere bety

deligt udvidet, nemlig for Medlemmerne af Kjøbenhavns Bor

gervæbning ved Reglementet af 1 Juni 1808 8 29, og for 

Livjægercorpsets Medlemmer ved Nescriptet af 21 September 

1813 8 7.

Men i den nyere Tid er heri sieet en væsentlig Foran

dring. Forst bleve ved Placaten af 8 Marts 1820 de nys

nævnte Bestemmelser ophævede, og dernæst blev ved Placaten 

af 23 October 1822 det hele ved Forordningen af 21 Marts 

1800 indførte Frimesterskab næsten gjort betydningslost, idet det 

blev bestemt, at den, der vilde være Frimester, siulde, foruden 

at have arbeidet som Svend i 4- Aar, udfore det samme Me- 

stykke, som er foreskrevet for Laugsmesterne, saaledes at For- 

sijellen imellem Betingelserne for at opnaae de Rettigheder, 

der ere tillagte disse, og de langt mere iudstrænkede, som Fri- 

mesterne have, kun skulde bestaae deri, at de sidste stulde være 

sritagile for Betalingerne til Laugskassen og erlægge et mindre 

Borgerstabsgebyr end Laugsmesterne. Rettighed til uden Me- 

sterproves Aflæggelse at nedsætte sig paa en laugsmæssig
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Haandværksdrift for med egne Hænder at udove denne til- 

kommer fom Folge heraf nu kun visse Personer i ganske spe

cielle Stillinger, som siden nærmere skulle blive omtalte.

Det er i det Foregaaende af Comiteen blevet udviklet, 

hvorledes der neppe vilde være tilstrækkelig Grund til igjen at 

optage det af den i Aaret 1794 nedsatte Commission gjorte 

Forslag om, at den samme Rettighed til at indtræde i Lau- 

gene, som erhverves ved Aflæggelsen af Mesterproveu, ogsaa 

skulde kunne opnaaes, alene ved i et vist Antal Aar at have 

arbeidet i det vedkommende Haandværk. Men derimod har 

Comiteerls Majoritet ikke kunnet Andet cud antage, at der ere 

overvejende Grunde, som tale for, at den Rettighed, som For

ordningen af 21 Marts 1800 har indrømmet Svendene til 

uden Mesterpreve at blive Fri mester, bor, dog kun med 

visse Modisicationer, igjen kaldes til Live.

Det kunde vel synes, al et afgjorende Argument imod en 

saadan Jgjenindsorelse af fcen ved Placaten af 23 October 

1822 ophævede Frihed maatte ligge allerede deri, at det, 

efterat denne Frihed i mange Aar havde bcstaaet, er blevet 

befundet, at den medførte saadanne Ulemper, at man ikke tog 

i Betænkning igjen at afstaffe den. Men det maa herved 

erindres, at Placaten af 23 October 1822 blev given i en 

Periode, da Forholdene virkelig inaatte ansees som særegne, 

idet en almindelig Næringsloshed viste sig i alle Handelens 

og Industriens Grene, en Næringsloshed, som visselig ikke 

havde sin Grulld i den for store Frihed i de gjaldende Regler 

om Adgangen til Nceringsberettigelse, men i ganske andre 

Omstændigheder, over hvilke Lovgivningen ikke kunde have 

nogen Magt. Imidlertid forsøgte dog Lovgivningen ved ind

skrænkende Bestemmelser saavidt muligt derpaa at raade 

Bod, og den fornævnte Placat horer, ligesom den tidligere 

nævnte Placat af 8 Marts 1820, Anordningen af 23 April 

1817 og Nescripterne af 26 April 1816 og 14 April 1820, 

til de mange Vidnesbyrd, som haves om den lovgivende Virk-
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so mb cd s Bestræbelser i den her anførte Retning. At det 

saalcdes ikke vare Omstændigheder, som til alle Tider vise 

sig virksomme, men ene og alene en enkelt Periodes særegne 

Forhold, eller i al Fald de herom herskende Anffuelser, som 

i Aaret 1822 medforte, at en Indskrænkning i Frimesterindret- 

lliugen kunde findes ønskelig, vinder en yderligere Bestyrkelse, 

naar det betænkes, i hvor.lang en Række af Aar denne Ind

retning havde bestaaet, uden at der var reist noget Sporgs- 

inaal om at erholde den afflaffet, og naar det erindres, at 

man i de 8 Aar, som fulgte umiddelbart efter, at Forordnin

gen af 21 Marts 1800 var emaneret, saa lidet havde fundet 

nogen Ulempe forbunden med den lette Adgang til at blive 

Frimester, at man ikke tog i Betænkning, ved Reglementet 

af 1 Juni 1808 at give den en endnu storre Udvidelse, og det 

as et saadant Omfang, nt den næsten blev aabnet for Alle og 

Enhver. Der vilde saaledes, selv om det maatte antages, 

at den Indskrænkning i den tidligere bestaaende Frihed, som 

indførtes ved Placat af S3 October 1822, ikke gik videre, end det 

under de daværende Forhold maatte ansees gavnligt, ikke heri 

kunne soges nogen afgjorende Grund imod nu igjen at op

hæve hun Jndstrænkning; thi at Conjuncturerne i den senere 

forløbne Tid betydeligt have forandret sig til det Bedre, staaer 

ikke til at nægte.

Sees dernæst hen til det Forhold, hvori Frimesterindret- 

ningen staaer til den hele Laugsforfatning, da maa det ester 

Conn'teens Formening • vel erkjendes, at naar Reglementet af 

1 Juni 1808 og Nescriptet af 21 September 1813 tillagde 

Medlemmerne af Stadens borgerlige Corps en almindelig 

Ret til nt nedsætte sig som Frimestere paa de Professioner, 

hvormed de havde beftjæftiget sig, da gik dette videre, end 

Laugsindretningen vel kunde tilstæde; men derimod turde den 

ved Forordningen af 21 Marts.1800 aabnede Adgang til 

Frimesterrettighedens Opnaaelse, ved i flere Aar at have ar

bejdet som Svend, netop danne et naturligt Supplement til
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de af Laugsinstitutionerne frcmgaacde almindelige Bestcm- 

melscr om Haandværksdriftens Udøvelse. Thi skal Mester- 

prøves Aflæggelse ikke i mange Tilfælde blive cn Ubillig For

dring sor at kunne nedsætte sig som selvstændig Arbejder, 

synes man ved Siden heraf at maatte aabne en Udver for 

de Individer, som af forskjellige Grunde ei ere i Stand ti! 

at aflægge Mesterprøve, dog at Rettigheden knyttes til visse 

Jnskrænkninger, hvilke i det Folgende nærmere skulle blive om

handlede.

Bel er det især Under de nærværende Forhold, ta- Me

sterstykkernes Udførelse medfører saa betydelige, for de Paagjæl- 

dende oste uoverkommelige Omkostninger, at den paapegede 

Grund for Frimesterffabets ønskelighed har sur Betydning; 

men det samme Hensyn taber ikke ganske sin Gyldighed, om end 

en saadan Forandring indtræder med Mesterproven, somConu- 

teen i det foregaaende har foreflaact. Ikke blot vil denne 

Prove altid blive forbunden med Bekostninger, om end af en 

mindre Betydenhed; men den vil heller ikke, for at kunne 

* svare til sin Bestemmelse, blive saa let, at enhver, selv den 

middelmaadige, Svend uden Vanskelighed skulde være istand 

til at aflægge den. Ikke sjældent vil den, især i de Fag, 

hvor en theoretist Prove indføres, udfordre en Forberedelse, 

som ikke umiddelbart ligger i den foregaaende Virksomhed 

som Svend; og kan det end med Rette kræves, at den, der 

som Bestyrer as en større Haandværksdrift virkelig vil have 

en saadan yderligere Forberedelse nodrg, ogsaa offentlig skal 

præstere et Bevus for, at han har underkastet sig bcmie, er 

det derimod ubilligt, at stille den samme Fordring til den, der 

kun vil have Ret til — ialtfald med en ringe Medhjælp — 

for egen Regning at fortsætte den samme Befljæftigelse, 

han tidligere som Svend har ndovet for Andre. En saadan 

Fordring vilde denne endog oste aldeles ikke være istand til 

at opfylde, og selv om han med Anstrængelser skulde kunne 

bringe det saavidt, at han kunde bestaae Proven, vilde dog
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disse Anstrængelfer ikke bringe ham nøgen Frugt, dersom 

hans øvrige Forhold skulde gjore ham det umuligt at gaae 

nd over cn Frimesters mdftrænkcde Sphcere. Endogsaa den 

praktiske Deel af Mesterproven vil mangen en Svend ikke 

være istand til at bestaae, i alt Fald ikke Uden en foregaaende 

Forberedelse, enten fordi han udelukkende har beftjæftiget 

sig med en vis Slags Arbeider, der er saa speciel, at et Be- 

viis for Færdighed i samme ikke ved Anordningen af Prø

verne er blevet anseet tilstrækkeligt til at give en Adkomst til 

Mesterret, eller fordi han overhovedet paa Grund af sine 

ringe Evner eller ved andre Omstændigheder er blcven for

hindret t at erhverve sig mere end cn middelmaadig Dygtig

hed. Men ogsaa den mindre fuldkomne Arbeider vil som 

Frimester ofte kunne have et tilstrækkeligt Udkomme ved Ud

førelsen af de grovere under Haandværket henhorende Ar

tikler, saavelsom ved Besørgelsen af Flikarbeide; og det Samme 

vil endnu oftere gjælde om den, der ved udelukkende at bc- 

fljæftige sig med en enkelt Art af Arbeider deri har erhvervet 

en Udmærket Færdighed, som han nu onsker at benytte for sin 

egen Regning.

Naar saaledes Comiteens Majoritet har troet at burde 

andrage paa, at Frimesterftabet atter indfores i dets tidligere 

Skikkelse, saa at Frimesterne aldeles besties for Dueligheds

prøve, da har man herved meent at handle ikke alene af 

Billighedshensyn mod Svendene, men overhovedet t Humani

tetens og Industriens Jnteresse. I H u m a n i t e t e n s, — for 

saa vidt der giveö cn Mængde af Naturen eller Lykken nun

dre begunstigede Individer, som aldrig blive istand til at er

hverve den Færdighed eller tilvejebringe de Omkostninger, som 

nodvendigen vil udfordres til et Mesterstykke, naar det stal 

indrettes fornuftigt, og hvem det vilde være haardt at for

domme til for deres Levetid at friste en kummerlig Eristents 

som Svende; — og t Industriens, forsaavidt der gives 

mange duelige Arbejdere, der fim have erhvervet Færdighed
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i en enkelt Green af Professionen, og hvis Virksomhed vilde 

hemmes eller gaae tabt, naar man vilde gjore Mesterproves 

Aflæggelse til Betingelse for at de benytte deres Kræfter for 

egen Regning.

Det er vel herimod af en Minoritet i Comiteen anført, 

at Frimesterne ved de indskrænkede Rettigheder, som ere dem 

tillagte, overhovedet ere satte under hoist ugunstige Forhold, 

og at derfor Frimesterindretningen i det Hele aldeles ikke for- 

tjener at begunstiges, da en fortrinlig Lettelse af Adgangen 

til en Frimefters Stilling kun vil bidrage til at udbrede For

armelse, idet Svendene derved forledes til for tidligt at ned

sætte sig og stifte Familie, saa at det baade i dercs og det 

Offentliges Interesse er at foretrække, at de nodes til at for

blive i deres Stilling som Svende, saalænge de ikke see sig 

istand til ved Aflæggelsen 'af M esterp rove at erhverve en 

Laugsmesters fulde Rettigheder. Men hertil svares, at stjondt 

en Frimester ikke let vil fimne bringe det til nogen synderlig 

Velstand, vil han dog som Frimester kunne forskaffe sig et 

bedre Udkomme end som Svend; og stjondt den større Bedrift 

i Neglen afgiver den større Fordeel, kan det dog derfor ikke 

onskes, at der ffulde lægges Hindringer iveien for det mindre 

Etablissement, der er istand til at yde en Familie selvstændig 

Eristents. Det synes at være det naturlige Forhold, at store 

og smaae Etablissementer bestaae ved Siden af hinanden, og 

ubetinget at begunstige de første paa de sidstes Bekostning kan 

neppe siges at være i den haandværksdrivende Classes Interesse. 

At Svendene have Frihed til at nedsætte sig som Frimestere, 

er ogsaa gavnligt for Svendeclassen i den Henseende, at dette 

vil være et Middel til at holde Svendelønnen i en passende 

Hvide, da Mesternes Bestræbelser for mere end tilbørligt at 

nedtrykke denne ikke ville kunne erholde nogen Virkning, naar 

Svendene have den Udver, selv at kunne nedsætte sig. Be

nytte sor Mange den Adgang, der hertil er dem aabnet, 

staaer det dem da atter frit for at gaae tilbage til at blive
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Svende, og det synes ikke, at de i Neglen kunne være værre 

farne, fordi de have tvende Vcie til at soge deres Erhverv, 

istedetfor een.

Forsaavidt det befrygtes, at en større Frihed i den om

meldte Henseende stal fore til Forarmelse derved, at Ntange 

vilde blive forledede til ubesindigt at stiste Familie, da maa det 

ikke glemmes, at der under de nærværende Forhold aldeles 

ikke lægges Svendene nogen Hindring t Veien for at gifte 

sig, og at Svendene som bekjendt ogsaa i Virkeligheden hyp- 

pigen ere giste; og det kan derfor ingenlunde antages, at 

Vansteliggjorelsen af Adgangen til Frimesterskabet ffulde as- 

give noget Værn imod Jndgaaelsen af for tidlige ZEgteskaber 

iblandt de til denne Classe hcnhorende Personer. Den eneste 

Garanti, der haves herimod, ligger Udentvivl i de Paagjæl- 

dend es egen Forstand og Dømmekraft; og ligesom Svenden 

af sin egen Erfaring vil vide, om han som Svend kan for

tjene saa Meget, at han derved kan forsørge en Familie, 

saaledes vil han, som ovenfor bemærket, ved Andres Erempel 

snart blive belært om, hvorvidt han kan vente at ville kunne 

bestaae som Frim est er. Og endeligen bor det, hvad de pau- 

peristiske Hensyn angaaer, ikke tabes af Sigte, at da en Fri- 

mesters Stilling i Neglen kaster bedre Fortjeneste af sig end 

en Svends, vil den gifte Frimester langt lettere end den gifte 

Svend kunne undgaae den Armod, som næsten altid bliver 

den Sidstes Lod.

Det er imidlertid ingenlunde Comiteens Mening, at en

hver Svend, saasnart han havde aflagt sin Svendeprøve, 

strar skulde kunne nedsætte sig som selvstændig Næringsdrivende. 

Forordningen af 21 Marts 1800 har kun tilladt d e n at eta

blere sig som Friruester, der har arbeidet som Svend i et 

Tidsrum af 4 Aar; og dette Tidsrum kunde formeentligen 

uden nogen Skade forlænges til det Dobbelte. I Gjennem- 

snit kan det vistnok antages, at Drengen ikke bliver Svend, 

forend han er t en Alder af omtrent 20 Aar; og da Ingen 

9
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kan nedsætte sig som Laugsmester, sorend han er 25 Aar gam

mel, og altsaa ifolge det Antagne, har været Svend i 5 Aar, 

synes det aldeles'i sin Orden, af den, der vil være Frimester, 

at fordre, at han i 8 Aar stal have været Svend; thi forend 

han er 28 Aar gammel, kan der neppe være nogen Anled

ning til at indrømme ham en ertraordinair Adgang til 

Indtrædelsen i en selvstændig Stilling. Har han derimod 

opnaaet den nysnævnte Alder og .til den Tid ikke aflagt 

den forestrevne Mesterprøve, turde det ikke i Alluiildelighed 

være at vente, at han, naar han ellers har Tilboielighed til 

at indlade sig i ZEgteskab, stulde undlade at gjore dette som 

Svend, og da indtræder Dnskeligheden af, nt Valget imellem 

Svendens og Frimesterens Stilling staaer ham aabent. Naar 

det saaledes formenes, at 8 Aar passende kunde ansættes som 

Indst- ben Tid, efter hvis Forlob Svenden kan blive Frimester, er 

Nr. 18. helle imidlertid under den Forudsætning, at han har aflagt 

sin Svendeprøve i den Alder, hvori dette sædvanlige« skeer, 

og det vil altsaa hermed staae t god Overensstemmelse, at 

der gjores en anden Bestemmelse med Hensyn til de Personer, 

der forst i en sildigere Tid ere blevne Svende. Det vil 

nemlig ikke sjeldent indtræffe, at Individer, som have drevet 

andre Haandværk eller været i andre Livsstillinger, forst i en 

ældre Alder lade sig gjore til Svende i et vist Haandværk; 

men for disse vilde Adgangen til at blive Frimester kun være 

til meget ringe Nytte, naar de fflllde vente 8 Aar ittden de 

admitteredes. Man antager derfor, at der til den anførte 

almindelige Regel kunde knyttes den nærmere Bestemmelse, 

at Enhver, der havde opnaaet en Alder af 30 Aar, skulde 

kunne nedsætte sig som Frimester, naar han i 4 Aar, havde 

arbeidet som Svend. For dem, der have naaet en snadan 

Alder, synes denne i Forordningen af 21 Marts 1800 fore

skrevne Svendetid at være fuldkomment tilstrækkelig.

Med Hensyn til de nærmere Betingelser for ester visse 

Svendeaar at opnaae Frimester-Rettighed, fljælner Forord-
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ningen af 21 Marts 1800 § 19 mellem de indfødte og de 

ikke-indfodte Svende. Med Hensyn til de Forste udfor- 

dres, a) at de skulle arbeide her i Staden, hvorved vel 

er at forstaae, at de paa den Tid, Frunesterrettigheden be- 

gjæres, flulle være i Arbeide hos en Mester her t Staden; 

b) at de her ere gjorte til Svende, uden at det imidlertid 

kan sees, om der ved her forstaaes Riget eller Staden Kjo- 

benhavn; og c) at de i 4 Aar have nrbeidet som Svende 

enten her i Landet eller paa fremmede Steder. Hvad de 

Sidste betræffer, udfordres, ») at de i 6 Aar have arbejdet 

som Svende her i Landet, og b) at de ikke ved nogen For- 

brpdelse have gjort sig uværdige dertil.

Jstedetfor disse Bestemmelser, som hverken ere fuldstæn- 

dige eller tydelige eller svarende til Nutidens Anfluelser, mener 

Comiteen at burde foreslaae, at, hvis nogen Distinction i den 

omspnrgte Henseende skal gjores, bor denne alene hentes der

fra, om Paagjældende er gjort til Svend her i Staden eller 

ikke. Det er nemlig klart, at man kun paa denne Maade er- 

hold er Vished om, at Vedkommende har aflagt en saadan 

Duelighedsprøve, som for cit Svend her paa Stedet ansees 

tilstrækkelig og passende. Imidlertid troer man, at denne 

Omstændighed ikke bor have videre Indflydelse, end at, naar 

den Paagjældende som foranfort er gjort til Svend her i 

Staden, skal det være ligegyldigt, om de 4 eller 8 Svendeaar, 

der udfordres for at vinde Frimesterrettighed, ere tjente her i 

Stadem eller paa Steder, være sig i eller udenfor Riget; 

men i modsat Fald, naar han nemlig ikke er gjort til Svend 

her i Staden, skal han i det Mindste i det halve af hun Tid, 

altsaa i respective 2 eller 4 Aar, have arbeidet som Svend 

her i Riget. Det er isvrigt en Selvfølge, at Svendetiden i 

ethvert Tilfælde bor bevises, hvorhos det maa være den Au

toritet, der meddeler Borgerskabet, overladt at bedømme Be- 

visets Tilstrækkelighed. For imidlertid at have en fast Regel 

i den omhandlede Henseende, og for at ikke en Tjenestetid, 

9*
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der i Virkeligheden snarere henhorer til Lcereaarene, stal regnes 

med, bor det formeentlig have sit Forblivende ved den i Pla- 

caten af 15 Januar 1817 indeholdte Regel, saaledes at den, 

dev paaberaaber Sverldeaar, som ere udtjente her t Landet, 

bor godtgjore, at han i den Tid har været indtegnet t Laugs- 

Nr. 19. protocollen og har svaret Tidepenge til Langet.

Naar iovrigt Forordningen af 21 Marts 1800 § 20 har 

bestemt, at Frimesteren forst ester at have arbeitet som saa- 

dan t 2 Aar maa antage en Dreng til Medhjælp og Op- 

lærelse, da er der formeentligen ingen Anledning til at bibe

holde denne Indskrænkning, hvorimod Tilladelsen til at holde 

en Dreng synes at burde indrømmes Frimesteren strar naar 

han nedsætter sig. En saadan Medhjælp synes i sig selv saa 

ringe og derhos ved mange Haandværk saa nødvendig, at 

det forekommer Comiteen ligesaa ubilligt, at nægte Frimesteren 

denne Net, som urimeligt, med saadan Indskrænkning at reor

ganisere Frimesterskabet. Tillige formener Man, at der af 

Lovgivningen burde tages Hensyn til den Trang til en storre 

Hjælp, som Frimesteren ofte kan komme i, naar ban bliver 

ældre, deels fordi han efterhaandcn har faaet en Familie at 

forsørge, deels fordi Aarene have gjort ham uffikket til at 

arbeide i sin Haandtering med den samme Kraft som i sin 

yngre Alder, og man antager, at der i denne Henseende 

kunde være Anledning til at fastsætte, at Enhver, der i 8 

Aar havde arbeidet som Frimester, maatte have Net til, for

uden en Dreng, endvidere at holde en Svend.

Det kunde være et Sporgsmaal, om Frimesterne ei burde 

indskrænkes til at arbeide ester Bestilling, saa at det forineentes 

dem at holde Boutique eller gjore Varer paa Kjob. Comi

teen har imidlertid ikke troet at burde bringe en saadan Be

stemmelse i Forslag. Derimod synes det ikke at kunne til

lades flere Frimestere at forene sig for at arbeide i Fælles

stab; thi medens en saadan Tilladelse neppe i og for sig 

vilde være til synderlig Nytte for de Paagjældende, vilde den
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. let kunne blive benyttet som et Middel til derunder at skjule 

et Ulovligt Svendehold.

Forovrigt maatte Frimesterne formeentligeri ligesom hid

til have de samme Rettigheder i Henseende til Professionens 

Drift som Laugsmesterrre, og den samme Udvidelse, som 

i det Foregaaende er bleven foreflaaet af disses Rettig

heder, deels i Forhold til andre Handelslaug, deels i 

Forholdet til de Handlende, maatte altsaa ogsaa komme 

dein tilgodp. En Undtagelse herfra maatte kun gjor.es med 

Hensyn til de i Forordningen af 21 Marts 1800 § 27—30 

ommeldte Haandværk, ved hvilke eit større Jndstrænkning i ~ 

Frimesternes Rettigheder af særegne Grunde cr bleven fastsat, 

ligesom ogsaa den, allerede inden Placaten af 23 October 

1822 udkom, ved Placaten af 26 Mai 1811 § 4 forestrevne 

Prove for Frimesterne i Muur- og Tommerprofessionen, 

med Hensyn til den særlige Interesse, som det for det Offent

lige har, at Fussen i disse tvende Professioner forhindres, 

formeentligen burde bibeholdes.

Som ovenfor bemærket have imidlertid ikke alle Comi- 

teens Medlemmer kunnet være enige i de her udtalte An- 

siuelser. Comiteens Medlemmer Nils Lowson og afgangne 

Rucksdæschel have formeent, at der maa tillægges de Grunde, 

som lade sig anfore inrod Hensigtsmæssigheden og Nytten af 

den hele Frimesterindretning, en væsentlig Betydning, og 

vare ikke overbeviste out, at det med Sikkerhed kunde antages, at 

de samme Ulemper, som Placaten af 23 Oct. 1822sogte at mod

virke, ikke igjen vilde indtræde, naar denne Placat blev ophævet.

Denne Minoritet har derfor troet, at det vilde være 

rettest, at det i den her omhandlede Henseende havde sit 

Forblivende ved de nu gjaldende Regler, og har fundet, 

at der saa meget mindre var Anledning til at gjore nogen 

Forandring i disse, som det dog ikke synes at kunne nægtes, 

at de Grunde, hvorfor det kunde være ønskeligt at aabne dem, 

der ikke have aflagt Mesterproven, en Adgang til at blive

gjor.es
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Frimestere, i alt Fald for en Deel ville bortfalde, naar denne 

Prove bliver forandret paa den af Comiteen foreslaaede Maade. 

Skulde det imidlertid alligevel ansees nødvendigt, at der til

lægges Svendene en begrændset Ret til uden Mesterprove at 

nedsætte sig paa Haandværket for deres egen Regning, da an

tages, at det dog ikke bor tillades dem at arbeide i Professionen 

i den samme Udstrækning som Langsmesterne, men at de 

burde indskrænkes til Udførelsen af visse Slags Arbeider, som 

ester ethvert Haandværksfags særegne Forhold nærmere maatte 

bestemmes, hvorhen navnligen vilde hore det ved Professionen 

forefaldende Reparationsarbejde og andet Saadaut, som deels 

hensigtsmæssigen kan forfærdiges paa en Frimesters mdstrcen- 

kede Værksted, deels ikke udkræver den Dygtighed, som ved 

Mesterproven stal lægges sor Dagen. Adgangen til at ned

sætte sig som Frimester med den paa saadan Maade indskræn

kede Haandværksret knude formeentligen tillægges den, der i 

6 Aar havde arbejdet som Svend.

Da saaledes paa den ene Side formeentligen ikkun deri 

Svend, som ved at udfore den fuldstændige Mesterprove har 

godtgjort, at han besidder den fornødne Indsigt og Duelighed 

til at opfylde Publikums Forlangende i de respective Proses- 

sioner, bor tillades at drive disse i deres fulde Omfang, 

men det paa den anden Side ikke kan nægtes, at enkelte 

Svende, enten formedelst Mangel paa Duelighed eller paa 

pecuniair Evne, ikke see sig istand til at paatage sig Haand- 

værkets Drift, eller opfylde Betingelsen herfor ved Mester

stykkets Forfoerdigelse, og det dog findes ubilligt, aldeles at 

berøve disse Adgangen til ved en selvstændig Levevei at søge 

deres Udkonune, saa har Minoriteten været eilig med Comi- 

teenö Majoritet t, at slige.Personer bor gives Adgang til at 

ernære sig som Frimestere, dog med Jndffrænkm'ng, deels i 

Henhold til hvad der ovenfor er yttret, med Hensyn til at 

de ikke bor erholde Tilladelse til at drive Professionen i dens 

hele Udstrækning, deels forsaavidt angaaer deri Medhjælp til
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Haandværkets Drift, der vil være at indrømme dem, og den 

har derfor foreflaaet:

1. At enhver Svend, der som saadan har arbeidet 4 

Aar ved den paagjældende Profession og forovrigt er qvali- 

ficeret til at blive Borger, stal være berettiget til at vinde 

Borgerflab som Frimester, imod at han forinden aflægger en 

vis Prove i Lighed med hvad der i saa Henseende alt er fore- 

skrevet for visse Laug.

2. At han foruden at benytte sig af sin Kones og sine Borns 

Hjælp til Professionens Drift tt'llige dertil maa holde en 

Svend som Medhjælper, men derimod ikke antage eller oplære 

nogen Dreng, hvortil han ikke ved Forfærdigelsen af suld- 

stændigt Mesterstykke har godtgjort sin Duelighed.

3. At han, naar han i 8 Aar har været Frimester, skal 

være berettiget til endnu at antage en Svend til Medhjælper.

4. At han som Frimester ikke maa drive det paagjæl

dende Hncmdværk i dets fuldstændige Udstrækning, men at 

hans Virksomhed ftal være indskrænket til Reparationer og 

visse andre Arbeider af mindre Betydenhed.

Forsaavidt Minoriteten saaledes har foreflaaet, at Fri- 

mesterne skulle være indskrænkede til Udførelsen af visse Slags 

Arbeider, maa Comiteens Pluralitet bemærke, at, selv om 

det i sig stalde findes naturligt, at Frimesteren ikke udstrækker 

sin Haandværksdrift til alle de Arbeider, hvorined Laugsmesterne 

beskjæftige sig, vilde det dog udentvivl være forbundet med 

altfor store Vanskeligheder og Ulemper i saa Henseende at 

give bindende Forskrifter. Det er saaledes allerede et meget 

ubestemt Begreb, som ved Anvendelsen vilde fremkalde 

mange Tvivlsmaal, hvad der stal indbefattes under Nepara- 

tionsarbeider; men det vilde heller ikke, som ogsna af 

Minoriteten er erkjendt, være rigtigt, ubetinget at ind- 

strænke Frimesterne til denne Slags Arbeider, idet man sna

rere maatte fommc til det Resultat, at den ene Svend 

maatte kunne vinde Frimesterrettighed paa een Green as
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Professionen, hvormed han i sit tidligere Liv fornemmelig 

har bestjæstiget sig, en anden Svend derimod paa en anden 

Green, og saa fremdeles. I ethvert Tilfælde synes derfor 

Neglen at maatte gives saalcdes, at der betegnedes visse Ar- 

beider, som Frimesteren enten stulde være berettiget til (altsaa 

med Udelukkelse fra det Vorige), eller som han stulde være 

uberettiget til (altsaa med Tilladelse til det Vorige). Der 

vilde da neppe være andet Middel tilbage, end at gjore 

Frimesterstabet afhængigt af Bevilling; men ligesom Be

villingssystemet i Ut Hele har meget imod sig, saaledes synes 

det her saa meget mere utilraadeligt, som en stor Mængde 

Tilfælde vilde komme til at henhøre under samme. En saadan 

Indskrænkning vilde derhos være saa meget mere unødvendig 

og ubillig, somFrimesteren allerede er indskrænket i Henseende 

til Medhjælpen, han maa benytte. Det er eudeligen ester 

Majoritetens Anskuelse en saa mislig Sag ved Lovbestem

melser at stabe nye Forgreninger af Haandværksfagene og 

afstikke nye Grændsebestemmelser, at Man alene af, denne 

Grund formener, at en Adskillelse mellem hvad en Langs- 

mester og hvad en Frirnester bor paatage sig bor opgives.

Som ovenfor antydet er der ifolge den bestaaende Lov

givning adskillige specielle Undtagelser fra den ved Placaten af 

23 October 1822 opstillede almindelige Regel, at Ingen skal 

kunne vinde Frilnesterrettighed uden at have aflagt Mester- 

prove, idet der nemlig ere visse Stillinger, som give de 

Personer, der befinde sig t samme, en meer eller mindre ud

strakt Rettighed til at udove Haandværksdrift, uden at have 

opfyldt de almindelige laugsmcessige Betingelser. Disse forffjel- 

lige Undtagelser skal Comiteen nu tillade sig korteligen at berore.

For det Forste horer herhen den Rettighed, fom ved 

Reglementet af 1 November 1805 § 123 er tilsagt Værkge- 

sellerne ved Kjøbenhavns Brandcorps, og ved Regleinentet af 

1 Mai 1818 s 10 samme Corpses Fanepostcr og Brandbudde, 

at de som Frimestere maae ernære sig ved de Haandværk, som
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de have lært, og hver holde en Svend ved Professionens 

Drist. Denne Rettighed blev i Betragtning af de særegne 

Grunde, paa hvilke den er bygget, ikke ophævet ved Placaten 

af 8 Marts 1820, da denne Placat ophævede de lignende 

Nettt'gheder, der vare tilstaaede de ovrige Medlemmer as 

Stadens borgerlige Corps. Det synes imidlertid at fremgaae 

af de i Collegial-Tidenden bekjendtgjorte Motiver til bemeldte 

Placat, at det dog i sig selv er blevet anseet mindre ønskeligt, 

at der skulde bestaae en saadan særegen Undtagelse fra de al

mindelige Regler, og nærværende Comitee kan heller ikke 

Andet end formene, at der saalidet som muligt burde af 

fremmede Hensyn stee nogen Afvigelse fra de Forstrifter om 

Adgangen til Næringsberettigelse, som ifølge Næringsforhol

denes almindelige Beskaffenhed ere befundne at være de hen

sigtsmæssigste. Er den Lonning, der er tillagt de ommeldte 

Værkgeseller, Faneposter og Brandbudde, ikke tilstrækkelig til 

at erstatte dem den Tid og det Arbeide, som de anvende t 

Brandvæsenets Tjeneste, synes det mere i sin Orden, at 

denne Lonning forhsiedes, end at der istedet herfor tillægges 

dem en Næringsberettigelse, hvortil de ikke ellers have nogen 

Adkomst. Ogsaa er til Comiteen indkommet et Andragende sra 

Haandværksforeningen her t Staden, hvori der anholdes om, 

at Laugsmesterne maae blive befriede for den især ved enkelte 

Laug betydelige Concurrence, som moder dem fra hine, for 

Udgifterne til Borgerskab og til Laugskassen fritagne Per

soner. Imidlertid troer Comiteen ikke, at den omhandlede 

Begunstigelse aldeles skulde ophæves; men Man antager, at 

den burde indskrællkes derhen, at de Haaudværkssvende, der 

antages i nogen af de foransorte Stillinger, vel skulle have 

Ret til uden videre at nedsætte sig som Frimestere, uagtet de 

ikke have været Svende i den Tid, som ester Comiteens For

slag i Almindelighed skal udfordres, men at derimod de ov

rige Rettigheder, som de nu have fremfor andre Frimestere, 

bortfalde, saa at de altsaa ligesom disse burde tage Borger-
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efter 8 Aarö Forlob. Den Begunstigelse, der da bliver til

bage, vil formeentligen sinde sin gode Grund deri, at de om

meldte Personer som Folge af, at deres Tid for eu ftor Deel 

er optaget i Brandvæsenets Tjeneste, kunde have Vanskelighed 

ved at erholde Tjeneste som Svende, og altsaa ikke vilde kunne 

faae den Tid, de have tilovers, anvendt til Beftjceftigelse med 

deres Haandteriug, dersom de ikke maatte udøve denne for 

egen Regning. At ingen Andre end Haandværkssvende ved 

at ansættes i de ommeldte Stillinger bor kunne oprraae den 

omhandlede Frimesterret, maa Comiteen ansee for afgjort, 

hvilket ogsaa er forudsat i Reglementet af 1 Mai 1818 § 4.

En Rettighed til at ove Haandværksdrift uden at ind

træde i Laugene er ogsaa tillagt Stadens Vægtere, hvem 

det ved Rescriptet af 31 December 1783, bekendtgjort ved 

Raastue-Placnten af 26 Januar 1734, er tilladt, naar de have 

lært en Prosesfion, at drive denne, forsaavidt de ved deres 

egne Hænder kunne afstedkomme, altsaa uden at benytte enten 

Svendes eller Drenges Hjælp. Hvad der er anført til For- 

deel for Jndronnnelsen af en Frimesterrettighed for Værkge- 

sellerne, synes ogsaa at tale for Vedligeholdelsen af den her 

omhandlede, endnu mere indskrænkede Rettighed, som desuden, 

da Vægterne ikke L Almindelighed tages afHaandvcerksklassen, 

Udentvivl er af liden practisk Betydning, saa at der ogsaa fra 

denne Side ikke er nogen særdeles Anledning til at ophæve 

den.
Ved dernæst at omtale den Net til Haandværksdrift, som 

er tilstaaet de Soe-Jndrullerede samt det i activ Tjeneste ved 

begge Etater værende Mandstab, maa Comiteen forudskikke 

den Bemærkning, nt da. Tilstaaelsen af hitte Rettigheder er 

bygget paa, at man har villet yde de til Landets Forsvars

væsen henhorende Individer visse Begunstigelser, have vi 

ikke troet at kunne indlade os i en nærmere Prøvelse af, hvor

vidt hine Bestemmelser kunne være at bibeholde eller modi-
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ficere. Dog kunne vi ikke tilbageholde den Bemærkning, at 

det overhovedet er cnskeligt, at deslige Begnnstigelser ind- 

skrænkes saa meget som andre Hensyn tillade. Thi da hine 

Individer ikke blot ere sritagne for de med Proves Aflæggelse 

og Borgerskabs Erhvervelse forbundne Byrder, men tillige, 

som nedenfor nærmere vrist, ikke svare Næringsstat, eller dog 

en ringere Næringsstat, arbeide de under meget gunstigere 

Vilkaar end Andre, og udove saaledes en siadelig Indflydelse 

paa disses Bedrift; ligesom det overhovedet neppe kan bifaldes, 

saaledes som ovenfor med Hensyn til Brandvæsenets Folk er 

anfort, paa saadan Maade at give Vederlag for et ellers 

utilstrækkeligt lønnet Arbeide. Paa den anden Side maa imid

lertid bemærkes, at de Paagjældende ere betydelige Jndskrænk- 

ninger underkastede t Udøvelsen as him Ret, og at det i sig 

selv er billigt, at der ikke afskjæres Personer, hvis hele Tid 

ei optages i det Offentliges Tjeneste, Lejlighed til i deres 

Fritid at ernære sig ved de lærte Haandteringer. At holde 

dem skadesløse paa anden Maade vilde npaatvivlelig være 

forbundet med betydelige Vanskeligheder.

Ved Forordningen af 8 Januar 1802 § 14, notere be

stemt ved Placaterne af 7 Juli 1821, 24 Mai 1823 og 

25 Marts 1824, er det tilladt de Soemdrullerede i de fire 

Vintermaaneder, da Skibsfarten standser, at arbeide med egne 

Hænder i alle Slags Haandværk, Sineltning af Guld og 

Solv samt- Maalekars Forfærdig else undtaget; denne Frihed 

gjælder kun for de gifte Soindrullerede, samt for disses 

Hustruer, naar Mændene ere i Farten. De svare kun halv 

Næringsstat i Forhold til hvad Andre af samme Nærings

brug maae betale. Naar Bedkommendes Forpligtelse som 

Soindrulleret ophører, ophorer ogsaa Rettigheden.

Hvad de Militaire af Landetaten angaaer, da er det 

tilladt disse, saalænge de gjore Garnisonstjeneste her i 

Staden, at arbeide i de Haandværk, de have lært, naar de 

til saadant Arbeide et holde Svende og Drenge, dog kun for
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andre  M ilita ire , see Forordningen af 10  Marts 1725, Cap. IL , 

§ 6, Forordningen af 20  Marts 1739, Reskrip te t af 28 April 

1739 § 3 o. fl. Dog ere visse Haandvcerksarbeidex und- 

tagne, f. Er. Neebflagerie , Guld- og Solvarbeide, Forord- 

niugen af 1725, Cap. H, tz 5, 9, ligesom der paa den anden  

Side er tillagt de m ilita ire  Haandvæ rkere med visse næ rmere  

Bestemmelser den Net, ogsaa at arbeide for C ivile , Resolution  

af 31 October, Caucelli-Skrivelse af 10 November 1827, 

Resolution af 19 Juli, Caucelli-Skrivelse af 4 August 1829. 

Af sidstnæ vnte Erhverv svares Næ ringsfla t, af de ovrige ikke.

De Rettigheder, som ifolge Forordningen af 10 Marts  

1725, cfr. Rescripte t af 12 April 1837, tilkom Soetatens  

Folk ere ved Rescripte t af 12 December 1738 næ rmere  

bestem te saaledes, at et alene de kongelige Matroser, men alle  

til Holmens faste Stok henhorende Personer maae, forsaavid t 

de med egne Hænder fitm tc overkomme, arbeide for alle til 

Soetaten henhorende Personer. Visse grove Toier, og visse  

Slags Reebslagerarbeide maae de og forfæ rd ige for C ivile , 

Placat af 21  Marts 1785, Cancelli-Skrivelse af 9  Juli (785, 

Rescrip t af 19 Marts 1790. Hvad Næ ringsstats Svare lse  

angaaer, maa udentviv l Lovens 4  B. 9 C. endnu væ re Reglen, 

hvis Folge de ere fritagne for den omspurgte Afgift, forsaa- 

vid t de drive „en liden borgerlig Næ ring."

Det er formeldte  Personer tilladt at benytte sig af Hustruers, 

Borns sam t Haandlangeres H jæ lp; men det er et tilladt at 

benytte Kammeraternes H jæ lp, ei heller at Flere slaae sig  

sammen for i Forening at udfore et Arbeide.

Den Haaudvæ rksdrift, jo in udoves af de Soiudru llerede, 

er, saavidt Com iteen har kunnet bringe t Erfaring, meget 

ubetyd  elig, hvilket n'ldeels maa betragtes som en Folge  

af, at Rettigheden er indskrænket til de fire Mnancder af 

Aaret. Langt vigtigere er deres Net til Vcertshuushold, 

hvilken Hustruerne kunne udove det hele Aar ig jennem ; »ten  

da Com iteen i sin Betænkning om Handelslaugene m. v. af
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de oven berørte Hensyn ikke har troet at burde andrage paa 

nogen Forandring heri, vilde dertil være saa meget mindre 

Anledning under llærværende Sag. • Den Haandværksdrist 

sour er indrømmet Landetatens Mandstab, har saa godt som 

Intet at betyde, især nu, da Tjenestetiden er saa kort, at 

Folkene i denne Tid ere næsten uafbrudt beffjæftigede. 

Derimod udoves forskjellige Haandværk i et ikke ubetydeligt 

Omfang as Holmens Folk, især af Haandværksstokken; og 

navnlig er sra Neebflagerlaugets Side fort Klage over det 

Afbræk, som Lauget lider ved den Tilladelse, der er givet 

Holmens Folk til at arbeite i dets Haandtering.

Noget anderledes forholder det sig med den Rettighed 

til med egne Hænder at ernære sig ved Haandværksdrist, 

som efter-Forordningen af 29 December 1832, Resolution as 

17 Januar 1738 og Patent af 24 Januar s. A., tilkommer 

afskedigede Militaire af begge Etater, en Rettighed, som 

foruden at dens oprindelige Grund er bortfalden, efterat 

Hvervingssystemet er blevet afløst af Udskrivningssystemet, 

nu ogsaa er af ringe practist Betpdenhed, da den kun angaaer 

dem, som have tjent i 14 Aar eller som afskediges formedelst 

Svagelighed, og ikke tilkommer de udtjente udskrevne Militaire 

(see Cancelli-Skrivelse af 23 Juli 1833), ligesom dens Afffas- 

felse formeentligen vilde være i Harmoni need de Grundsæt

ninger, paa hvilke Placaten af 8 Marts 1820 er bygget, og 

endnu mere, naar den paatænkte almindelige Værnepligt bliver 

indfort, maa synes at være en naturlig Consequents. Comi- 

teen har derfor meent at burde andrage paa, at den omspurgte Nr. 22, 

Rettighed for Fremtiden bor bortfalde, hvad de afstedigede 

Militaire betræffer.

En særegen Rettighed til uden Opfyldelse af de laugs- 

mæssige Betingelser og uden nogen Slagö Tilladelse eller 

Borgerstab at udove Haandværksdrist ved Hjælp af en Dreng 

og en Svend er endelig ved Placaten af 10 Mai 1827 

indrømmet de paa Dovstummeinstitutet i den vedkommende



142

Profession oplærte Dovstumme; men denne Begunstigelse 

er bygget paa saadanne Grunde, at der ikke bor være Tale 

om Indskrænkning af samme.

Femte Afsnit.

Om Industrien udenfor Laugene.

Hvad der hidtil af Comiteen er ashandlet er Indbegrebet 

af de Forffrifter, som gjælde angaaende de laugsbundne Grene 

af Haandværksdrifteu, og de Forandringer i disse Forstrifter, 

som under bcit af Comiteen opstillede Forudsætning, at Langs- 

væsenet vedbliver at bestaae, formeentligen kunde være at 

bringe i Forslag. Man skal nu tillade sig at gaae over til 

Omhandlingen af de Haandværksfag, d e r e r e u d e n fo r L a u- 

gene, idet Man nemlig, som ovenfor bemærket, uagtet det i 

den allerhøjeste Resolution af 3 April 1840 alene er nævnt 

som Comiteens Opgave at undersøge det her bestaaeude 

Langs- og Corporationsvæsen, ikke har troet at kunne undlade 

at drage ogsaa den Haandværksdrift, der ikke er bunden til 

Lang eller Corporation, samt Fabrikdriften, Lud under sine 

Overveielser.

Om Adgangen til Udøvelsen as de forstjellige ikke laugs

bundne Haandværk, der i Tidernes Lob have udsondret sig 

som særegne borgerlige Næringsveje, gjælder den Regel, nt 

der til at erholde Ret til at drive et saadant Haandværk i 

Almindelighed Udkræves Erhvervelsen af Borgerskab og som 

Folge heraf Besiddelsen af de Egenskaber, der overhovedet ere 

Betingelser for at kUnne blive Borger; men desuden er det
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ved Rescriptet af 24 September 1740 paalagt Magistraten, 

ikke at admittere Nogen til Borgerskab paa deslige Haand- 

værk, med mindre de i Forveien have udfort og for Magi

straten foreviist et dygtigt og forsvarligt Prøvestykke. Disse 

Regler gjælde t Almindelighed om alle de industrielle Nærings

veje, der kunne indbefattes Under Navnet: Haandværk. Naar 

dette Ord tages i sin meest omfattende Betydning, kunne imid

lertid dertil henregnes endeel Næringsveje, som ikke udkræve 

en saadan egentlig haandværksmæssig Færdighed, som maa 

være forudsat ved den i Rescriptet af 1740 indeholdte Be

stemmelse , og paa disse meddeles der da Borgerstab uden 

Foreviisning af noget Provearbeide. Dette gjælder deels om 

Næringsveje, der ere af en saadan Beskaffenhed som f. Er. 

enNogmands eller en Blegmands, deels om de Industrigrene, 

der vel udkræve mere complicerede Functionev, men ved hvilke 

disse Funktioner væseutligen udfores ved sammensatte Appa

rater og Mastiner, uden at der til disses Betjening Udkræves 

nogen Dannelse som Haandværker, f. Er. Bryggerier, de for- 

stjellige Slags Kogener og overhovedet alle de Næringsveje, 

der drives t egentlig Forstand fabrikmæssigt. Men til de 

Anlæg, der gaae ind under Navnet af Fabrikker, udfordres 

der, efter hvad senere stal blive omhandlet, t Reglen en 

speciel Bevilling, saa at ikke Enhver, der melder sig om 

Borgerskab til at drive et saadant Anlæg, uden videre kan 

erholde dette. Forst stal Comiteen imidlertid afhandle de 

ovenomtalte Bestemmelser, som kunne siges at gjælde for de 

ikke laugsbundne Haandværk t Almindelighed. Da Comiteen 

ikke har fundet sig foranlediget til at gjore noget Forflag til 

Forandring t de for Borgerskabs Erhvervelse foreskrevne Be

tingelser, bliver her alene Sporgsmaal om, hvorvidt den 

Duelighedsprøve, der i Overeensstemmelse med Førstrifterne 

i Rescriptet af 24 September 1740 nu fordres præsteret, 

uforandret kunde ønskes bibeholdt.

Omgangswaaden ved denne Slags Prøver, med enkelte
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sceregne Undtagelser, (Tapctmagerne og Drapererne, KUttst- 

dreierne, Forgylderne m. fl.) er nu den, at den Paagjæl- 

dende til Magistratens Bedømmelse indleverer et af ham selv 

forfærdiget Arbeide, hvoraf hans Duelighed i Professionen 

kan erfares, men hvis Valg iovrigt er overladt til ham selv. 

Til at garantere, at han ved egne Kræfter har udfort 

Arbejdet, bliver der, da intet Tilsyn fra det Offentliges Side 

holdes med Forfærdigelsen, alene forlangt, at der herom stal 

tilvejebringes en Attest fra tvende Mænd, om hvis Paalide- 

lighed man ikke -har Grund til at nære nogen Tvivl. At 

der overhovedet ikke kan bygges meget paa denne Slags 

Attester, og at den hele Prove saaledes ofte kan blive illusorisk, 

maa indrømmes, og det kunde derfor sporges, om der vilde 

være synderligt tabt ved, at den aldeles afskaffedes. Da der 

imidlertid efter Comiteens, Forslag bliver at aflægge Prsver baade 

af dem, der ville indtræde i Haandværkslaugene, og af dem, 

der ville nedsætte sig som Handlende, forekommer det Comi- 

teen, at der ikke er tilstrækkelig Anledning til ved de her om

handlede Næringsveje at lade det Duelighedsbeviis bortfalde, 

som hidtil er blevet fordret, og det saameget mindre, som 

det maa erkjendes, at om end dette Beviis ikke er i nogen 

hor Grad betryggende, har det paa den andeu Side den 

Fordeel-, at det kun er lidet byrdefuldt, og ikke let kan med

fore Uleiligheder, der kunne give grundet Aarsag til Klage. 

Vilde man mene, at dersom Proven stal vedblive at bestaae, 

burde den, for at erholde en større Betydning og for nærmere 

at bringes t Lighed med Laugsmesterproven, modtage en 

hertil sigtende Skjærpelse, da maa Comiteen bemærke, at 

naar det erkjendes, at der t det Hele bor stræbes hen til en 

storre Frihed, kan man ikke onffe Friheden indskrænket der, 

hvor den allerede bestaaer, og navnligen kan det ikke hertil 

være nogen tilstrækkelig Grund, at der i andre lignende For

hold findes en storre Tvang, font det for Tiden findes Util- 

raadeligt at ophæve.
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Comiteen formener saaledes, at det i det Hele bor^have Indst, 
sit Forblivende ved de i Rescriptet af 24 September 1740 hjem-'^ 23,24‘ 

lede Regler, ligesom Man ogsaa stulde holde for, at de foran 

antydede for visse enkelte Nærillgsveie foreskrevne særegne 

Prover indtil videre, nemlig indtil Sagen om Laugsprovernes 

Forandring endelig er afgjort, uforandret burde bibeholdes. 

De Provearbeider, der i Henhold til forbemeldte Rescript 

ville være at producere, bor formeeutligen fremdeles ligesom 

hidtil bedømmes af Magistraten; og ligesom denne, naar den 

ikke tiltroer sig selv den hertil fornødne Kundskab, nu pleier 

i Forveicn at indhente Betænkning fra Sagkyndige, især fra 

Saadanne, hvis Bedrift og Stilling have givet dem en særegen 

Leilighed til at timt e Int sigt i det paagjældende Fag, saa

ledes bor der udentvivl ogsaa i Fremtiden forholdes paa 

samme Maade. Dog bor det formeentligen iagttages, at de 

Personer, bvis Skjon indhentes over det producerede Prove- 

arbeide, ikke henhore til dem, som selv drive det samme 

Haaudværk, paa hvilket Producenten vil nedsætte sig, da den 

Interesse, som disse ville have i at forhindre nye Concur- 

renter-fra at optræde imod dem, let kunde influere paa den 

dem afæskede Dom.

Denne sidste Bemærkning.har Comiteens Medlem Rücks- 

dæschel ikke kunnet billige, idet han holdt for, at den største 

Sagkundskab er tilstede hos Folk af samme Fag, og at der 

ikke er nogen Fole til at antage, at den omhandlede Interesse 

stulde have en saadan Judflydelse, uden at der forovrigt kan 

være Noget imod, at øvrigheden, naar den selv savner den 

fornødne Sagkundskab, soger denue hos Næringsdrivende af 

et andet Haandværk, saafremt den hos disse er at finde.

En betydelig Jndstrænkning i Erhvervfriheden, som i 

Indledningen er berort, nemlig at Ingen kan vinde Borger

skab paa mere end een Næringsvei, stal man tillade sig paa 

dette Sted at omhandle, da man formener, at denne Ind

io
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ftrænkttiug kan bortfalde med Hensyn til den her nævnte Classe 

Næringsveje.

At Ingen, som har Borgerstab paa Handel eller Trac- 

teumcering, tillige bor slædes til Borgerskab paa et Haandvcerk, 

er allerede bemærket i Betænkningen over Handelssagen, og 

finder lnan ikke Anledning til heri at foreslcrae nogen Foran

dring. Heller ikke troer man, at en Forening af flere langs- 

bundn e Haandvcerk kan tilstædes, da det synes at folge af den 

hele Laugsindretm'ng, at den, der som Haandværksmester er 

Medlem af eet Lang, ikke paa samme Tid kan være det i et 

andet Laug. Men anderledes forholder det sig med de 

Haandværk, der ere Udenfor Laugöfo rb ind elsen.

Comiteen skal ikke her gjentage hvad der saavel t det 

Foregaaende som i Betænkningen om Handelslangcne er 

anført om det Skadelige i en altfor vidt gaaende Classification 

af de borgerlige Næringsveje og om det Uhensigtsmæssige i, 

at den Forgrening af disse, som Tingenes Gang naturligen 

fører med sig, ved Lovgivningen stabiliseres saaledes, at for

andrede Combinationer, som Livets mangfoldige sig ideligt 

forandrende Forhold saa oste kunne give Anledning til, derved 

udelltkkes. Denne Betragtning har man vel ikke, hvad Haand- 

værkslaugene angaaer, fmutct tillægge den Vægt, at Laugs- 

adflillelsen burde hæves, da dette vilde være det samme som 

at hæve selve Laugsindretningen, hvilket man af andre Aar- 

sager ikke kunde tilraade; men da denne Grund bortfalder 

her, hvor ikke nogen særegen Institution medfører Afsondrings- 

systetnetsVedbliven, synes man og at burde lade him Betragt

ning blive den overvejende. Den Frygt, fom man kunde have 

for, at Laugstvangens Oplosning vilde medfore en pludselig 

og voldsom Forandring t de bestaaende Concurrence-Forbold, 

kan nemlig ikke mode med Hensyn til Sporgsmaalet om at 

tillade en Forening af disse sidste Haandvcerk, da Adgangen 

til dem overhovedet har været saa let, at det Bnand, der i 

den nævnte Henseende har været lagt paa Concurrencen, ikke
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kan have havt nogen væsentlig Indflydelse paa Næringsfor

holdene i det Hele. Saameget mindre kan det antages, at en 

saadan Tilladelse vilde lnedfore nogen mærkelig Forandring t 

den tidligere bestaaende Tilstand, sorn der, uagtet denne Til

ladelse ved den almindelige Lovgivning har været nægtet, dog 

har været et andet Middel til dens Opnaaelse, nemlig ved 

Hjælp af specielle Bevillinger, og da de Vanskeligheder, som 

det har havt at erhverve slige ertraordinaire Bevillinger, naar 

der ved dem gjordes Indgreb i Laugenes Rettigheder, ikke 

have fundet Sted, hvor der kun var Sporgsmaal om en Næ

ringsberettigelse, der ikke var undergivet Laug. Heller ikke 

kan der letteligen være Tale om, at en Forandring i Reg

lerne om denne sidste Slags af Næringsberettigelser skulde, 

saaledes som en lignende med Hensyn til Laugene, komme i 

Strid med de Anskuelser og de Krav, som mode fra de paa- 

gjældende Næringsbrugeres Side; Ogsaa taler det for Til- 

stcedelsen af at forene de her omhandlede Næriugsveie, at de 

ere langt mindre olnfattende og i det Hele kræve mindre Kunst

færdighed, saa at Dusket om eller Trangen til at forene flere 

Erhverv langt hyppigere vil opstaae her end ved te laugs- 

mæssige Næriugsveie. Vel ere ogsaa nogle Laugohaandværk, 

som tidligere have været af Betyd enhed, nu sjunkne saaledes 

ned, at der ikke kan gjores Regning paa en større Afsætning 

af deres Fabricata, end at re oste maatte kunne drives hen

sigtsmæssigt som Binæringer; men disse Haandværk har 

Comiteen ogsaa foreslaaet uddragne afLaugsbaandene, ligesom 

Man med Hensyn til andre, ved hvilke Afsondringen ifølge 

Professionernes Beskaffenhed syntes mindre naturlig, har 

foreslaaet en Sammensmeltning med beslægtede Lang. Vel 

gives der blandt de ikke laugsbundne Haandværk flere bety

dende Næringsveje, som i Reglen heustgtsmæssigst drives hver 

fov. sig; men der ere ogsaa mange, som enten fordi de gaae 

ud paa Tilvirkning af Gjenstaude, hvorefter der kun er liden

l(r
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Indst.

Nr. 34.

Efterspørgsel, eller fordi den Færdighed, de udkræve, med 

Lethed tillæres, hyppigt vilde egne sig til at udøves som Bi- 

næringer og naar derhos hensees til, at Næringsveiene kunne 

mangfoldiggjore sig i det Uendelige, deels ved Combination 

af de nuværende, deels ved disses Afsondring i flere, deels 

ved nye Jndustriegrenes Opkomst, synes dette ogsaa at afgive 

en overveiende Grund for, at Man i den omspurgte Hen- 

scende bor tilftæde den størst mulige Frihed. Det er derfor 

Comiteens Formening, at det bor være enhver Haandværker, 

hvad enten han horer mider noget Laug eller ikke, tilladt med 

sin oprindelige Profession at forene ethvert andet Haandvcerk 

som ikke er undergivet Laug; men ifolge det Foranforte an

tager Man, at han dog bor i Henhold til Rescriptet af 

21 September 1740 aflægge en særlig Prove paa sin Due

lighed t hvert enkelt Hnandværksfag, ligesom han ogsaa 

i Henbold til de i Cancellie-Skrivelserne af 10 November 1827 

og 5 Juni 1832 udtalte Grundsætninger bor betale det 

Gebyr, der er foreskrevet for det Borgerstab, som han, hvis 

han ikke allerede forben var Borger, vilde være nødsaget til 

at erhverve. Ogsaa er det en Selvfølge, nt han paa Grund 

af sit forøgede Erhverv kan blive paalagt en forholdsmæssigt 

større Næringsstat, og sormenes iovrigt, at Berettigelsen kan 

gives blot ved en Paategning paa det allerede udstedte 

Borgerbrev.

Skjondt der saaledes formeentlig maa aflægges Prove 

i hvert enkelt af disse Fag, da de for Størstedelen ere 

ueensartede, formenes Prove dog at kunne bortfalde, 

naar der forhen er aflagt Prove paa en aldeles beslægtet 

Færdighed, ligesom ogsaa een Prove formenes maatte være 

tilstrækkelig, naar Borgerffab begjæres paa flere beslægtede 

Haandteringer, forsaavidt nemlig Proven kan indrettes saaledes, 

at den kan godtgjore Paagjældendes Duelighed t de forskjellige 

Fag, hvilket formeentlig maa overlades Magistraten at be

dømme.
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En Undtagelse fra disse Negler maatte dog, ifslge hvad 

der ovenfor er foreflaaet, gjores med Hensyn til Kandestøber-, 

Blytcekker- og Felbereder-Prosessionerne, idet det nemlig, 

uden Aflæggelse af nogen Prove, stulde være alle de Lang, 

der bestjæftige sig med Metalarbeider, tilladt ar drive de to forste 

Professioner, og de Laug, der bestjæftige sig med at tilberede 

Huder og Skind, at drive den sidstnævnte. Men drives nogen af 

disse Haandteringer særskilt, vil Prøvestykke være at gjore i 

Henhold til det oven Fremsatte.

Jovrigt vil det erindres fra det Foregaaende, at de 

almindelige Udvidelser i Næringsfriheden, som man har troet 

at burde bringe i Forflag, ester Cormteens Skjonnende ikke 

mindre skulle angaae de ikke laugsbundne end de laugsbundne 

Nceringsveie. Dette gjælder saaledes om Rettigheden til at 

stride ind i andre Haandværk, forsaavidt dette udfordres til 

Forfærdigelsen af et heelt Fabrikat; om Forfærdigelsen af 

Mafliner, Modeller, Haandværksredftaber til eget Brug; om 

Ophævelse af enhver Indskrænkning i Arbeidsmaaden eller 

visse Redstabers Brug; og endelige« om Rettigheden til at 

sorhandle fremmede Fabrikat«, saavelsom Maskiner, Nedstaber 

og Materialier, henhorende til Paagjældendes Fag. Da 

Grundene, som gjore den storre Frihed onstelig, ikke ere 

mindre anvendelige her end ved de laugsmæssige Næringer, 

vil videre Udvikling være overflødig.

Skjondt Comiteen ikke har fundet Anledning til at fore- 

staae Sammensmeltning af nogle blandt de Nceringsveie, som 

ere udenfor Laugene, eller Udvidelse t deres Rettigheder, 

troer man dog specielt at burde omhandle Kagebagerne 

(Kukkenbagerne), deels paa Grund af den nære Forbindelse, 

hvori denne Næringsvej staaer med Conditorernes, som er 

omhandlet i Forbindelse med Handelslaugene, deels paa 

Grund af den, efter vort Skjonnende smaalige og unødven

dige Indskrænkning, som er fastsat med Hensyn til Udøvelsen 

af dette Erhverv. Ifølge Cancellie-Skrivelse af 19 Marts 1822 

skulde det nemlig ikkun være Kukkenbagerne tilladt at tilvirke
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Bagværk, hvis Bestanddele ere Puddersukker, Sirup, Honning, 

Meel og ©møv, samt Vu-tterdeigskage; hvortil ifolge Can- 

cellic-Skrivelse af 28 Juli 1832 kommer Wieuerkage med Syl- 
tetoi, Krandsekage og Sukkerbrødskage. Andre Slags Kager 

er det dem altsaa ikke tilladt at tilberede, ligesaalidet som de 

egentlige Conditorsager, Irs, Gelee og Creme. Jovrigt an

tages denne Indskrænkning at være grundet i Hensyn til Urte- 

kræmmerlauget, som har Ret til Snkkerbagerie, der er at an- 

see som eensbctydende med Kukkenbagerie. Sidstmeldte Næ- 

ringsvei bliver saaledes nærmest at ansee som en Green af 

det forenede Urtekræmmer- og Sukkerbagerlaugs Næringsbrug 

og har i tidligere Tio kun været drevet ifølge Bevilling. 

Til dens Afsondring fra Lauget er der iovrigt saa meget 

mere Grund som dettes Medlemmer kun i en meget ringe 

Grad factisk udove samme (see den trykte Betænkning i Han

delssagen S. 150).

At den oven angivne Bestemmelse om hvad en Knkken- 

bager tor tilberede, og hvad der ligger ndellfor hans Veret- 

tigelse, giver megen Anledning til Tvivl og Retstrætter, 

ligger i Sagens Natur; hvortt'l endnu kommer, at det maa 

ansees som uvist, hvilke Rettigheder der tilkommer deKukken- 

bagere, der have erholdt Borgerskab inden Callcellie-Skrivelsen 

af 19 Marts 1822.

Da den omspurgte Rettighed ifolge Comiteeus Forslag 

for Fremtiden ikke stal tilkomme Detailhandlercorporationen i 

Kjoberchavll (under hvilken Urtekræmmerlanget gaaer ind), og 

da Herlsyn til Tracteumæriugen (unter hvilken Conditorerne 

stulde inddrages) ei herfor kan være til Hinder, formenes det 

at burde tilkomme Kukkenbagerne at tilberede og forhandle 
Nr ^33 n^e ®orter Kager, saavelsom Jis, Gelee, Creme og andre 

' egentlige Conditorvarer. Dog formenes det at være en Selv

følge, at ingen Slags Drikkevarer derunder indbefattes, lige

saalidet som det bor være de her omhandlede Næringsbrugere 

tilladt at have siddende Gjæster (hvilket heller ci nu er dem
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sig fra de Afdelinger af Tractenrnceringer, som befatte sig 

med Tilvirkning af Conditorsager (see ten 22de Indstillings- 

post i Betænkningen om Handelssagen).

Der har endnu i Comitccn været opkastet det Sporgs- 

maal, om det kunde ansees onsteligt, at de enkelte Classer af 

ikke laugsbundue Haandværkere indgik i lignende Corporations- 

forbindelser, som efter Comitccns Forslag skulde dannes af 

Groshandlerne, Detailhandlerne og Hokerne, og om det derfor 

burde tilraades, at der meddeles Autorisation paa nye Haand- 

værkscorporationer, naar der fra de Paagjældendes toitc 

indkom Begjæring om Oprettelsen af saadanne.

Undertegnede Comiteens Medlem, Muller, kan i Hen

hold til hvad jeg i min Dissents til Comiteens Betænkning 

angaaende Handelslaugene har yttret (den trykte Betænkning, 

S. 128—131), ikke Andet end være as dcir Formening, at 

der ikke burde lægges nogen Hindring i Veien for deslige nye 

Corporationsforbindelser, saaledes nemlig, at de nuværende 

(Lysestøbere og Horheglere) uden videre vedblive, og at der 

tilstaaes de Andre, forsaavidt Fleertallet ønsker det, Sanction 

paa lignende Forbindelser. Men Comiteens ovrige Medlcm- 

mer maae i Henhold til hvad der t den nysnævnte Betænk

ning pag. 51 er bemærket være af den modsatte Anskuelse. 

Dersom de Paagjceldende finde en indbyrdes nærmere Forening 

imellem dem gavnlig for deres Interesser, da staaer det dem 

frit for, privat at indgaae en saadan Forbindelse; men for at 

denne skulde erholde cn offentlig Autorisation med den Virk

ning, at i Fremtiden Enhver, der vilde beskjæftige sig med 

det vedkommende Haandværk, skulde være tvungen til at ind- 

træde i samme, maatte det være givet, at deslige Forbindelser 

vilde være af Interesse for det Offentlige; men dette kan 

ester Majoritetens Formening ingenlunde antages. Derimod 

turde tet være ikke lidet at befrygte, at slige Corporationer, 

især saalange der endnu bestaae Lang paa cn stor Mængde
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Jndst.
Nr. 32.

Haandværk, kunde antage en Characteer, der nærmede sig 

Laugsforbt'ndelser, og være et Middel til at vedligeholde og 

Udbrede Langs-Grundsætninger imellem Haandværkerne; men 

Foranstaltninger, der kunde medfore Saadant, kan Man paa 

ingen Maade tilraade.

Hvad de Corporationsforbindelser angaaer, der allerede 

nit bestaae mellem tvende Classer Næringsdn'vende, der nær

mest maae belagtes som Haandværkere, Hocheglerne og 

Lysestøberne, da skjonnes dog Intet til Hinder for, at disse 

vedblive.

Efterat Comiteen saaledes har omhandlet de Haandterin- 

ger, deels laugsbundne, deels ikke laugsbundne, hvortil Ad

gangen staaer aaben ifølge simpelt Borger'stab, stal man nu 

tillade sig at gaae over til de Under Begrebet af Haandværk 

og Fabrikvæsen benhorende Næringsveie, som antages at ud

fordre collegial Bevilling eller Privilegium; hvilket 

dog ikke er at forstaae saaledes, nt disse Erhverv skulle kunne 

udoves blot ifolge Tilladelse fra vedkommende Collegium, 

men kun saaledes, at Ingen admitteres til Borgerstab derpaa, 

med mindre han producerer en saadan Bevilling.

Forelobrgen flak Comiteen tillade sig at give en kort 

Udsigt over Bevillingsvæsenet, saaledes som det hos os i 

Tidens Lob har Udviklet sig, idet man her dog kun har for 

Die saadanne Bevillinger eller Privilegier, hvorved det til

lades Nogen at vinde Borgerskab paa en vis Næringsvej, 

men ikke dem, som kun indholde Udvidelse af et allerede er

hvervet Borgerskab, s. Er. naar en Snedker faaer Bevilling 

til at bolde Magazin af Stolemagerarbeide, eller en Fabrikant 

faaer Bevilling til at have Udsalgssteder i flere Kjobstæder.

Da Laugsvæsenet med dets nødvendige Folge, at ude- 

lnkke alle Jkke-Optagne, har bestaaet hos os t Aarhundreder, 

og det indtil Forordningen nf 21 Marts 1800 endog i en 

temmelig streng Form, laa det i Forholdenes Natur, at 

der, for at ikke disse Baand skulde medfore for stor Ubillighed
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mod den Enkelte og virke for hemmende paa Industrien i det 

Hele, undertiden blev tilstaaet Undtagelser fra Laugslovene, 

hvilket da stete i Form af en Bevilling eller Concession 

(undertiden kaldet Privilegium). Disse Bevillinger synes 

nærmest at kunne henføres til to Classer. Deels synes de 

nemlig at have saadanne Anlæg for Die, der maatte nnsees 

som betydelig mindre, og deels saadanne, der maatte ansees 

som betydelig større end de, der sædvanligviis dreves af 

Langsmesterne. Til de forste, hvorved Individet nærmest er 

taget i Betænkning, hore s. Er. Bevillingerne til at nedsætte 

sig som Frimester; og til de sidste, hvorved man fornemmelig 

har feet hen til Industrien t det Hele, kunne f. Er. Bevil- 

lingerne til en Klædefabriks Anlæg henregnes. Ved Siden 

heraf opkom den Praris, at erhverve Bevilling til alle Slags 

Fabrikanlæg, fornemmelrgen i den Periode, da man ved saa 

mange kunstige Midler, og med betydelige Opoffrelser sra det 

Offentliges Side, sogte at fremme Fabrikvæsenet her i Landet. 

Forsaavidt saadanne Anlæg grebe ind t de borgerlige Nærings

veje, laugsmæssige eller ikke laugsmæssige, eller man attraaede 

særdeles Begunstigelser af det Offentlige, s. Er. Toldlettelse 

for indforte Materialier, var det en Selvfølge, at saadan 

ertraordmair Tilladelse maatte udfordres, hvorimod der udenfor 

disse Tilfælde ikke synes at være nogen i de retlige eller 

commercielle Forhold begrundet Nødvendighed til at kræve 

collegial Bevilling.

Sees hen til enkelte Lovbestemmelser, stjormes heller ikke 

disse at medfore noget andet Resultat. Saaledes tilkjende- 

giver Forordningen af 20 October 1773, der bestemmer 

Grændsen mellem de forfljellige Collegiers Ressort, sammes 

§ 2 Litr. c, at naar der af de Haandværk, som ellers hen

hore under Laugene, gjores et storre Anlæg, saa at det kan 

henregnes til Fabrikker eller deslige storre Værker, bliver den 

fornødne Concession at udstæde af General-Land-Oeconomie- 

og Commerce- (nu det Kongelige General-Toldkammer- og
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Commerce-) Collegium; men nogen almindelig Befaling til 

at erhverve Privilegium paa Fabrikanlæg indeholdes ikke i 

denne Anordning. Nefcriptet af 10 April 1701 aabnede en 

meget udstrakt Adgang til at erholde Bevilling paa Undtagelse 

fra Laugslovenes Bydende, hvilke Bevillinger det ifolge Ne- 

solution af 4 Juli 1800 § 5 er overdraget det Kongelige 

Danste Cancellie at udfærdige ad mandatum, cfr. Resolu

tion af 10 November 1819. Desuden gives der flere enkelte 

Næringsveje, hvor collegial Bevilling udtrykkelig er foreskreven, 

f. Er. til Tobaksfabriks Anlæg, ifolge Forordningen af 14 

Juni 1786 Cap. II § 1 (af Toldkammeret), og til Anlæg af 

Bogtrykkerie, ifolge Forordningen af 27 September 1799 § 15 

(as Cancelliet).

Skjondt det saaledes synes, at Bevillingsvæsnet, paa 

enkelte Undtagelserne nær, efter vor Lovgivning alene maatte be

tragtes som et Correctiv af eller et Supplement til Langsvæsnet, 

er det dog bekjendt, at man t Praris er gaaet et betydeligt 

Skridt videre, idet man nemlig har meddeelt Bevilling til 

mange Erhverv, som ikke kunne antages at gribe ind i den 

Under Laugene heulagte Haandvrerksvirksomhed, stjondt Afgjo- 

relsen heraf, da Næringsvejene saa meget flyde over i hinanden, 

ofte kan være vanskelig.

For at Betydningen og Omfanget af det hele Bevillings- 

væsen kan stilles i et klarere Lys, stal Comitteen tillade sig 

at a'.lfore de vigtigste, Haandvcerks- og Fabrikdriften vedkom

mende collegiale Bevillinger, som kunne være anvendelige paa 

Kjobenhavn. Forsaavidt denne Fortegnelse indeholder Bevil

linger, der meddeles af det Kongelige General-Toldkammer- 

og Cominerce-Colleginm, da henhøre alle disse til de saakaldte 

schematiffe, :>: Bevillinger, der stedse udfærdiges eenslydeude, 

under en vis Form og med visse Betingelser, og fom bemeldte 

Collegium ifolge en speciel Kongelig Resolution eengang for 

alle er blevet bemyndiget til at udfærdige (ad mandatum), 

efter et approberet Schema. Disse Bevillinger ville i Neglen
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blive meddeelte Enhver, der opfylder de forestrevne særlige 

Betingelser, eller, hvis ingen saadanne ere foreskrevne, giver 

Formodning ont, at han, som Entrepreneur eller Arbeider, 

forstaaer den Ting, han suffer at sætte i Værk. Større 

Vanskelighed vil det t Reglen have, naar Nogen faaer Be

villing paa et Erhverv, fer hvilket der ikke allerede eristerer 

et ved Kongelig Resolution approberet Schema, da der i saa 

Fald maa nedlægges Forestilling i Sagen, og en almindelig 

eller speciel Kongelig Bemyndigelse erhverves. En anden 

Beskaffenhed har det med de nedenfor nævnte Bevillinger, der 

Udfcerdiges af det Kongelige Danske Cancellie (ligeledes ad 

manda(um). Dette Collegium er nemlig ikke bundet til visse 

Arter Bevillinger, saaledes som Toldkammeret, men bar iHelt- 

seende til de Næringsveje, som ere underlagte dets Ressort, en 

ubegrændset Bemyndigelse til at udstæde Bevillinger paa Næ- 

nngsbrug. De nedenfor nævnte Cancellie-Bevillinger maae 

derfor snarest betragtes som Erempler, der ere komme til 

offentlig Kundskab, uden at det deraf med Sikkerhed kan sluttes, 

at de samme ogsaa for Fremtiden kunne ventes meddeelte, 

etter at ikke andre lige saa let ville kunne erholdes. Dog har 

man Grund til at antage, at de nedenfor nævnte ere de 

hyppigst forekonnnende, og at de, naar Intet taler derimod, i 

Neglen ikke ville blive nægtede.

Kattnn-Trykkerie og Farverie. (Tolkammeret). 

S er l d u g s sia b r L k. (Toldkammeret).

Vor Blegerie og Vorlys Fabrik. (Toldkammeret). 

O l i e m o ll e r. (Toldkammeret).

G a rv er i e. (Toldkammeret og Cancelliet). 

Macaroni og Nudelfabrik. (Toldkammeret).

Strompefabrik, med Forpligtelse at lade Anlægget 

bestyre af en Mester. (Toldkammeret).
Karde fa brik. (Toldkammeret, cfr. Cancellie-Skrivelse 

af 22 Septbr. 1827).
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Guldtrækkerie. (Toldkammeret. Skulle forfærdige 

Prøvestykke efter Pl. 2 Octbr. 1828 og 21 Aug. 1843).

S u k k e r r a f fr n a d e r i e. (Toldkammeret).

Sadelgjordes For færd igel se. (Toldkammeret).

Reberbane. (Toldkamineret).

Lakering. (Toldkammeret og Cancelliet).

Fi s k e b e e n s sk j æ r i n g. (Toldkammeret).

P l et t e e r fa b r r'k. (Toldkammeret).

Hagelstoberie. (Toldkammeret).

Fabrikation af Choc o lade, Lak og Penne, samt af 

lugtende Vande og Likor; disse Brancher kunne sepa

reres. (Toldkamineret og Cancelliet).

Tr a a d f a b r i k. (Toldkamineret).

Blyants- og Blyantspennefabrik. (Toldkam

meret).

Cigarfabrikation. (Toldkammeret. Duelighedsprøve 

aflægges efter Placat af 30 Juni 1837).

Tobaksfabrik. (Toldkammeret).

Oblatfab ri kation. (Toldkammeret og Cancelliet).

Tape tpap i ir fa brik. (Toldkammeret).

d i k eb ry g g e r i e. (Toldkammeret og Cancelliet).

Fabrikation af kunstige Blomster. (Toldkammeret 

og Cancelliet).

Farverie og Trykkerie. (Toldkammeret).

Farvestoffers Tilberedning. (Toldkammeret).

Silkehatte-Fabrikation. (Toldkammeret).

Handskefabrik, tildeels i Forbindelse med Garve ri e, 

F e l d b e r e d e r i e og S k i n d fa r v e r i e. (Toldkammeret. For 

at erholde Privilegium paa at fabrikere de fine eller saakaldte 

franskeHandsker gjores Prøvestykke ifølge Placat af29Mai 1829).

Klædefabrik, Vævning af uldne, linnede ogBomulds- 

toier. (Toldkammeret).

S æb e sy d e ri e. (Toldkammeret).

Fineerskjeering. (Toldkammeret og Cancelliet).
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Chemist Blegerie. (Toldkammeret).

Kaffe-Surrogat- eller Cichoriefabrik. (Told- 

kammeret).

Vordugsfabrik, i Forbindelse med Rullegardiner 

(malede Rullegardiner) og Tapetpapir. (Toldkammeret).

Jern- og Metalstoberie. (Toldkammeret og 

Cancelliet).

Chirurgiske Instrumenters Forfærdigelse. 

(Toldkammeret og Cancelliet).

Horhegler i e. (Toldkammeret. Prøvestykke udfordres).

Stearinlys, eller andre Sorter Lys, hvori dyrisk Talg 

er Hovedbestanddelen. (Toldkammeret).

Mechaniske Arbeider og Maskiner. (Toldkam

meret).

Orgelbygger i e. (Cancelliet).

Etablissement for Tilberedelse af hermetisk con- 

serverede Fødemidler. (Toldkammeret).

Fabrikation af F r i c t i o n s f y r t o i e r og de dertil horende 

Wsker. (Toldkammeret).

Fabrikation af Som ved maftinmæssig Drist. (Told

kammeret og Cancelliet).

Skibsbyg g erie. (Cancelliet).

Vognfabrik. (Cancelliet).

R o g n i n g s a n s t a l t. (Cancelliet).

Fabrikation af Sigter og Solde. (Cancelliet).

Desforuden udfærdiges der undertiden af de nævnte Cok- 

legier Bevillinger af en speciellere Natur.

Naar der saaledes soges om Bevilling paa en Industrie, som 

er henlagt under General-Toldkammer- og Commerce-Collegiet, 

og der ikke haves noget Schema, hvorefter Bevillingen kan med

deles, men derfor iovrigt Intet findes til Hinder, — uden at 

man dog finder tilstrækkelig Foie til at begjære Approbation paa 

et Schema, hvorefter flige Bevillinger ogsaa for Fremtiden 

kunne udstædes, — erhverves Kongelig Resolution for, at
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Bevilling i dette enkelte Tilfælde kan meddeles. Saaledes er 

oer f. Er. i de senere Aaringer paa denne Maade meddeelt 

Bevillinger til en Nysolvfabrik (i 1832), til Fabrikation as 

chemist-techniske Producter (i 1812), til en Kaffemølle i det 

Store (Fibigers, t 1843), til et Stereotypstoberie (t 1844), 

til Farverivm'ng og Fernistillavning (i 1844). Ogsaa 

gjennem Cancelliet meddeles Undertiden Bevillinger, der maae 

ansees af en saadan Art, at de ikke letteligen kunne ventes 

gjentagne; hvortil f. Er. fait henregnes Bevillingerne til 

Hambroes og Fibigers Brodbagerier (ifolge de Kongelige Ne- 

solutt'oner af 18 Januar 1828 og 9 Januar 1830, t Ussings 

Samling).

Det vil letteligen erkjendes, at Størstedelen af de oven

nævnte Bevillinger anaaae Forfærdigelse af Gjenstande eller 

Tilberedning af et givet Stof, der ikke kan antages at hen

høre hverken under den de forskjellige Laug anviste Virke

kreds, eller under andre borgerlige Næringsveie, fra hvilke 

Bevillingerne kunne betragtes som Undtagelser. Hvorledes 

den Praris er opkommen, at meddele Bevilling t saadanne 

Tilfælde, vil vistnok vanfteligen kunne oplyses. Saavitt 

vides , have oprindeligviis hverken Ovrighederne, in specie 

Kjøbenhavns Magistrat, eller Collcgierne, jn specie Cancelliet, 

fordret Bevilling til disse eller hine Erhverv; men formodentlig 

er, naar Vedkommende derom ansøgte, og man intet Særdeles 

fandt til Hinder derfor, collegial Bevilling uden videre Under

søgelse om Nodverrdigheden deraf bleven meddeelt, hvorved 

Collegierne saa meget mindre gjorde sig nogen Betænkelighed 

fom Gebyhret derved vandtes for den Kongelige Kasse. At 

dr enkelte Private sogte Bevilling uden Nødvendighed, kunde 

enten ligge i Uvidenhed eller i Forestillingen om, at det vilde 

være dem fordeelagtigt, at kunne kalde sig Kongelig privi

legerede; navnligen bliver dette ikke sjældent paaberaabt i 

Ansøgninger, som indgives om deslige Bevillinger. Jovrigt 

ere flere af de nævnte Næringsveie as den Beskaffenhed, at
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Kjøbenhavns Magistrat nu for Tiden neppe vilde fordre collegial 

Bevilling for at meddele Borgerskab paa samme; men Be

villings Erhvervelse cr i det Mindste hidtil betragtet som 

Ordinarium.

En anden Aarsag til denne Udvidelse af Bevillingssy

stemet kllnde ligge deri, at det ofte er vanffeligt at afgjore, 

hvorvidt en vis Færdighed, en Fabrikation o. desl. griber ind 

i noget af de etablerede Næringsbrug eller ikke. Man valgte 

da garlske naturligt i Tvivlstilfælde hellere den Udvei, at ansøge 

og paa Ansogm'ng at meddele Bevilling, end at undcrgaae 

den Nisico, at en allerede etableret Næringsvej skulde blive 

kjendt uberettiget. Og naar hensees til, hvor mangfoldige de 

borgerlige Erhvervsarter ere, hvorledes de kunne combmeres 

i det Uendelige, vil det under alle Omstændigheder i mange 

mødende Tilfælde blive noget vanffeligt at afgjore, hvorvidt 

Bevilling bor udfordres, saalænge dette stal afhænge af tit

nævnte Omstændighed.

Sees hen til de Betingelser, soin i Almindelighed ere 

satte for at erholde Bevilling, da synes det overhovedet at 

kunne betragtes som Negel, at forsaavidt ikke Paagjældende 

selv godtgjor sin Duelighed, maa han lade Anlægget bestyre 

af en Kyndig (naar Fabricationen henhorer under et Lang, 

af en Langsmester eller en Laugssvend). Dog synes der ikke 

i denne Henseende at herske noget fast Princip, ligesom en 

saadan Betingelse neppe nogensinde fittdes tilforet i de Be- 

villinger, der udfærdiges fra Cancelliet.

Dea Maade, hvorpan ifolge det Anførte Forholdene nu 

ere ordnede med Hensyn til Meddelelsen af Bevillingen ti! 

Ind u stridri ft, giver udentvivl i flere Henseender Anledning til 

grundede Udsættelser.

Som det er oplyst, anvendes Bevillinger ikke blot, hvor 

der er Sporgsmaal om at gjore Undtagelser fra de alminde

lige lovbestemte Regler om Adgangen til Næringsdrift; men 

der ere flere Gasser af de borgerlige Nceringsbrug, som
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ifølge den nu herskende Praxis slet ikke kunne drives, uden at 

dertil er meddeelt et specielt Privilegium. Med Hensyn til 

disse er Bevilling saaledes bleven Regel istedetfor Undtagelse; 

hvilket s. Er. gjælder om Farverie, Kattuntrykkerie, Sæbe- 

syderie, Metalstoberie, Fabrikation af Chocolade, Lak og 

Penne. Det er efter vort Skjonnende et t og for sig for- 

kasteligt Princip, uden Nødvendighed at gjore Adgangen til 

borgerlig Næringsdrift til en Bevillings- eller Naadessag 

istedetfor at binde den til visse lovbestemte Betingelser; og 

det er ikke blot ubehageligt for en Mand at skulle ansoge 

deurre Adgang som en Gunst, men den dermed sorbundne 

Usikkerhed medfører flere practiske Jncouvenientser. Enhver 

maa med Grund frygte for at bestemme sig til et industrielt 

Fag, soln han ikke kan være sikker paa at faae Lov til at 

udove, uagtet han iovrigt maatte besidde baade Capital og 

Kundskab. Oste er det tvivlsomt, om en Næringsvei henhorer 

til dem, paa hvilke Magistraten uden videre kan meddele 

Borgerskab, eller til dem, der ikke kunne drives uden sær Be

villing ; og i det sidste Tilfælde kan det atter være tvivlsomt, 

om Bevillingen sial soges i Cancelliet eller i General-Told

kammer- og Commerce-Collegiet. Det viser sig da ogsaa, at 

der ere Næringer, til hvilke der undertiden udstedes collegial 

Bevilling, undertiden meddeles Borgerskab uden nogen saadan, 

og andre Næringer, paa hvilke snart Cancelliet, snart 

Toldkammeret meddeler Bevilling. En Folge heraf er det 

igjen, at en Ansøgning undertiden kan blive afstaaet af det 

ene Collegium og bevilget af det andet; men den Usikkerhed, 

som ved alt dette opstaaer, kan ikke Andet end virke hemmende 

paa Industriens Udvikling. Det er derfor Comiteens Forme

ning, at en lovbestemt Adgang bor være aaben til enhver 

Art af Industrie, være sig Haandværks- eller Fabrikdrift, saa

ledes at Borgerstab paa samme maa kunne erholdes uden 

Erhvervelse af nogen Bevilling, forsaavidt man ikke attraaer 

Dispensation fra bestaaende Forskrifter. Henhorer den paa-
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gjceldende Industri under noget LaUg, er det en Selvfølge, 

at Magistraten maa paasee, at de laugömassige Betingelser 

ere opfyldte, inden den udsteder Borgerskabet; men i alle 

andre Tilfælde bor formeentligen te samme Regler gjalde ^6. 

som ved de ovenfor omhandlede, ikke laugsbundne Haandvcerk, 

paa hvilke det allerede nu er tilladt uden videre at tage Bor

gerskab, saa at altsaa Enhver, der er i Besiddelse af de al

mindelige, for at blive Borger fornødne Qualificationer, maa, 

naar han aflægger en Prove efter Forskrifterne i Nescriptet 

af 21 September 1740, i ethvert Fald kunne erholde Bor

gerstab paa en hvilkensomhelst Art af Jndustridrift, der ikke 

er bunden til Lang.
Med Hensyn til en stor Deel af de herhen horende Næ

ringer, hvis Drift hidtil har været afhængig af specielle Be

villinger, troer Man imidlertid, at Borgerskab bor kunne 

meddeles endog uden Aflæggelse af nogen Prove. Det er 

ovenfor bemærket, at der allerede nu gives flere Tilfælde, i 

hvilke Anvendelsen af Rescriptet af 1740 maa bortfalde, fordi de 

paagjældende Hanndteringer ere af en saadan Beskaffenhed, at 

Provearbeider i dem ikke kunne produceres; men disse Til

fælde ville blive endnu flere, naar det overlades Magistraten 

at meddele Borgerskab ogsaa paa Fabrikanlæg; thi hvor en 

Industri drives i egentlig Forstand fabrikmæssigt, eliten ved 

Maskiner eller ved Hjælp af en omfattende Arbejdsfordeling, 

kan der ikke være Sporgsmaal om, at Entrepreneuren ved 

et Provearbeide siulde bevise en egentlig Haandværksdygtighed; 

det Prøvestykke, han kunde fremlægge, vilde i forste Fald 

egentlig fim kunne afgive et Beviis for hans Maskines Brug

barhed, og t sidste Fald vilde det være unaturligt at forlange, 

at Entrepreneuren selv skulde være t Besiddelse af alle de 

Færdigheder, som siulle sindes hos de forfljellige Classer af 

de paa Fabrikken befijcestt'gede Arbeidere. Desuden vil det i 

mange Tilfælde være en Ilmulighed for den, der vil nedsætte 

sig som Fabricant, at stemvise et Product af den Maskine,
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font han vil benytte, da han maaskee flet ikke har denne Ma- 

stine, som det ikke kan forlanges at han stal anffaffe sig, for

inden han veed, om Tilladelse til dens Drist vil blive ham 

Indst lueddeelt. Det formenes derfor at maatte fastsættes, at For- 

Nr. 25. dringen om Aflæggelse af en Duelighedsprøve stal bortfalde, 

hvor den Næringsdrift, hvorpaa Borgersiab begjæres, bestaaer 

i et egentligt Fabrikanlæg, hvilket s. Er. vil finde Anvendelse 

med Hensyn til Jernstøberier, Seildugsfabrikker, Tapetfa- 

brikker, Speilfabrikker, Kattuntrykkerier og Sæbesyderier. Hvad 

derimod de øvrige Industrianlæg angaaer, paa hvilke der 

hidtil har været mcddeelt collegial Bevilling, og sorn ogsaa 

undertiden benævnes Fabrikker, uden dog at have de for disse 

characteristiske Egenskaber (saaledes som s. Er. Fiskebeensskjæ- 

ring, Oblatfabrikation, Forfærdigelse af forskjellige Slags Ma

stiner og Instrumenter, Guldtrækkeri, Horhegleri, Farveri), 

da bor udentvivl den almindelige Negel om Proves Aflæggelse 

gjores gjaldende med Hensyn til disse, saameget mere som 

ved adskillige af samme en saadan Prove allerede nu forlanges, 

hvilket saaledes er Tilfældet med de tre sidstnævnte Nærings

veje. Jsvrigt er det en Selvfølge, at, da Sporgsmaalet, om 

et Industrianlæg skal ansees som et Fabrik eller blot som et 

Haandværksetablissement, ikke altid kan afgjores ved alene at 

see hen til Beskaffenheden af de Gjenstande, der ffulle for

færdiges, men væsentligen beroer paa Driftsmaadens Forftjel- 

lighed, kan Reglen og dens Undtagelse kun opstilles t den 

anførte Almindelighed, idet det maa overlades til Magistraten 

i et hvert enkelt Tilfælde at afgjore, hvorvidt det forehavende 

Anlæg er af den Beskaffenhed, at et indleveret Provearbeide 

kan godtgjore Paagjældendes Duelighed.

Fra den omhandlede almindelige Negel om Unødvendig- 

heden af at soge Bevillinger til de forskjellige Slags Industri- 

drist, som ikke henhøre under Laugcne, bor der efter Comiteens 

Formening kun da gjores en Undtagelse, hvor en saadan er 

paabudt af andre hoiere Hensyn, som med Bogtrykkerier, i
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Henseende til hvilke Comiteen ikke finder Anledning til at 

foreflaae nogen Forandring i den nu gjaldende Regel, at der 

til disses Anlæg ndfordres Kongeligt Privilegium. Derimod 

anseer Man ikke en flig Undtagelse nødvendig, fordi der af 

Politihensyn eller paa Grund af locale Forhold kan være An

ledning til ved Coneessioneringen af et eller andet industrielt 

Anlæg at tilfoie visse Jndffrænkninger og nærmere Betingelser, 

s. Er. naar et fligt Anlæg medfører Fare for Jldsvaade, eller 

forpester Luften til Skade for de Omboendes Sundhed, eller 

overhovedet foraarsage en flem Lugt eller andre Ubehagelig

heder for Naboerne. Hvad der i saadanne Tilfælde bor iagt

tages med Hensyn til Brandanordningerne, Sundhedspolitiet 

o. s. v., kan det formeentlig uden Betænkelighed overlades til 

Magistraten at paasee, saaledes at denne Autoritet, forinden 

den meddeler Borgerstab, ester Omstændighederne correspon- 

derer med de Autoriteter, hvem Sagen i fornævnte Henseender 

maatte vedkomme. I alt Fald synes Afgjorelsen kun da at 

burde overdrages vedkommende Regjeringscollegimn, hvor der 

mellem Magistraten og de øvrige Autoriteter, hvem den 

maatte vedkomme, skulde opstaae Meningsforstjellighed.

Jovrigt kunde den her foreslaaede Foranstaltning, at lade 

de collegiale Bevillinger bortfalde i de Tilfælde, som i det 

Foregaaende ere omhandlede, mode den Vanskelighed, at 

de Gebphrer, der endnu erlægges for disse Bevillinger, da 

ville tabes for den Kongelige Kasse. Men da det under det 

Lovrigt hos os gjældende System neppe kan ansees grundet i 

Forholdets Natur, at der stal tilflpde Statskassen nogen Ind

tægt af Meddelelsen af Næringsberettig elser i en enkelt Com- 

nntne (see hvad derom er bemærket i Comiteens Betænkning 

angaaende Handelslaugene, pag. 67), og da denne Indtægt 

neppe kan være en Gjeustand af Betydenhed, synes hiin Om

stændighed saameget mindre at burde forhindre Gjennemforek- 

sen af en i sig selv nyttig Foranstaltning.

Comiteen stal mt gaae over til at omhandle de Tilfælde, 

ii*
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i hvilke efter Comiteens Formening Bevillinger for Fremtiden 

alene bor meddeles, nemlig som Undtagelser fra de sædvan

lige Regler om Adgangen til Næringsbrug.

Hvad de Industrigrene angaaer, som ere henlagte under 

Laugene, er det, naar ikke Utilbørlige Hindringer stulle lægges 

i Beim for Industriens Udvikling, udentvivl aldeles nødven

digt, at saadanne Undtagelser maae indrømmes efter en tem- 

rnelr'g udstrakt Maalestok. Ved det i det Foregaaende frem

satte Forflag angaaende de laugsbundne Haandværk, har 

Conn'teen havt til Hensigt at opnaae, at Adgangen til disse 

Haandværk skulde blive saa lidet besværet, og deres Drift saa 

saa Indskrænkninger undergiven, som det overhovedet er mu

ligt, saalænge Laugsindretningen skal vedblive, og Man troer, 

at disse Forflags Iværksættelse virkelig vil medfore, at For

holdene, forsaavidt de paagjældende Professioner drives paa 

en aldeles haandværksmæssig Viis, ville være ordnede paa 

en i det Hele tilfredsstillende Maade. Men anderledes for

holder det sig, forsaavidt disse Professioner skulle drives fabrik- 

mæssigt. Fabrikindustrien kan ifølge sin Natur ikke trives, 

naar dens Udøvelse stal være afhængig af Laugsindretm'nger. 

Ligesom Laugsvæsenet opkom paa en Tid, da Industrien saa 

godt som udelukkende dreves paa haandværksmæssig Viis, 

saaledes flutter det sig ganske til de for Haandværksvirk- 

somheden særegne Ejendommeligheder, og passer ikke til de 

Forhold, som den egentlige Fabrikdrift medfører. Idet Over- 

gangen fra den haandværksmæssige Drist til den fabrikmæssige 

steer derved, at Arbeidet for de Enkelte simplificeres, deels ved 

at det deles imellem Flere, saaledes at Enhver af disse iste- 

detfor at udfore den hele Række af Handlinger, som udfordres 

til det fuldfærdige Fabrikats Tilvejebringelse, bestandigen kun 

besijæstiger sig med en idelig Gjentagelse af een og samme 

enkelte Forretning, deels ved at den menneskelige Virksomhed 

mere og mere erstattes ved Maskiner, som, jo fuldkomnere de 

blive, desmindre Udkræve nogen særegen Færdighed hos de
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Personer, som ere nødvendige til at betjene dem, — da er 

det heraf en Følge, at, hvor him Overgang har været fuld

stændig, der haves der ikke længer nogen Brug for egentlige 

Haandværkere, men alene for simple Arbeidere, paa hvilke 

det hele System, søm ligger til Grund for Haandvcerkssven- 

denes og Haandværkslærlingenes Indordning under Laugs- 

organisationen viser sig uanvendeligt. Hvad fremdeles Fabrik- 

entrepreneurerne angaaer, da er Forholdet mellern diose og 

Fabrikarbeiderne ganske anderledes end imellem Haandværlo- 

mestere og Haandværkssvende. Medens det er t sin Olden, 

at Haandværksmesterne udgaae af Svendenes Classe, vil der 

ikke let blive Sporgsmaal om, at Fabnkarbeideren skulde 

hæve sig til at blive Fabrikherre, da de Egenstaber, som begge 

behove, ere aldeles forstjellige. Besiddelsen af en manuel 

Arbeidsdygtighed er for Fabrikherren i Neglen overflødig; 

derimod vil han, da det out Fabrikken langt mere end out 

Haandværksstedet gjælder, at kun det store Etablissement til- 

strækkeligen kan betale sig, behove Besiddelsen af Capital, og 

for at kunne have det behørige mangesidige Overblik, som 

Udstrækningen af hans Virksomhed udkræver, vil han behove 

Kundstaber, som hos dem, der ere udgaaede af Arbeids- 

classeu, neppe lade sig vente. Bed de store Fabrikanlæg 

som Horspinderier, Bomuldsvæverier o. desl. kræves hos 

Fabrikherren endogsaa Kjendflab til Handelsfocholdene og til 

Maskinlære, naar han ikke vil lade Værket forestaae af Folk 

med særegen Kyndighed t disse Fag. Det er derfor ikke heller 

at antage, at Fabrikdristen vil blive synderlig fremmet af dem, 

der igjennem den laugsmæssige Skole ere gaaede frem til at 

blive Haandværksmestere. Ihvorvel ogsaa disse maae have 

fuldstændig Ret til at drive deres Haandtering fabrikmæssigt, 

er deres hele Livsdannelse og øvrige Forhold i Almindelighed 

dog saadanne, at de ikke let ville stige op til at blive Fabrik- 

entrepreneurer, og det vilde da være en væsentlig Hindring 

for Fabrikindnstriens Udvikling, dersom man vilde udelukke
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Mceud af de mere formueude og dannede Classer fta at be

gynde Fabrikanlæg; men dette vilde aabenbart skee, naar man 

vilde forlange, at de stulde opfylde de laugsmæssige Betin

gelser for at blive Mester i det bedkommende Haandværk, 

navnligen at de ved en Mesterprove, til hvis Aflæggelse der 

Udkræves en manuel Færdighed, som deres tidligere Liv ikke 

har givet dem Anledning til at erhverve, stulde afgive Beviis 

for en Dygtighed, som de ikke ville behove. Skal derfor 

Fabrikindnstrien ikke modarbejdes, men fremmes, er det nød

vendigt, at Adgangen til Fabrikdrift aldeles ikke bindes til 

Opfyldelsen af de Betingelser, som Haandværksmesterne maae 

Underkaste sig.

At iovrigt Fabrikindustrien med Nette kan gjore Krav 

paa Opmuntring og Begunstigelse, kan Comiteen ikke ansee 

for tvivlsomt. Det er vel et Sporgsmaal, som oftere 

især i den nyere Tid er blevet opkastet, om det over

hovedet kan ansees ønskeligt for de ringere Samfundsclassers 

Interesser og Velvære, at Fabrikarbcidernes Antal forøges, 

medens den haandværksdriveude Classe i Forhold dertil ind

skrænkes. Men uden at kunne indlade sig i en dpbtgaaende 

Undersøgelse af dette Problem anseer Comiteen det tilstrække

ligt at bemærke, at de ringere Classers Forarmelse ingenlunde 

kan ansees som en nødvendig Folge af Fabrikvæsenets Op

komst. Paa de fleste Steder, med hvilke vi efter vore For- 

hold kunne sammenligne os, ere Fabrikarbeidernes Kaar i 

det Hele ingenlunde under, men snarere over de andre arbej

dende Klassers, hvormed de nærmest kunne sammenlignes. 

Det maa desuden være nok, at Fabrikindustriens oeconomifle 

Fordele have medført, at den t alle Lande bestandigt mere og 

mere udbredes, og at man som Folge heraf, ved i et enkelt 

Land at forsøge at udelukke den, fim vil foraarsage, at Ud

landet erholder en Overvægt i industriel Henseeude, som maa 

bevirke et almindeligt Nationaltab uden at være Haandvær- 

kerne til nogen Fordeel, da det maa være disse ligegyldigt,
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om det er en udenlandsk eller en indenlandsk Fabrikindustn, 

der medfører en Nedsættelse af Prisen paa deres Arbeider; thi 

at afspærre Landet for de fremmede Fabrikartikler, c-ucit ved 

aldeles at forbyde deres Indførsel eller ved nogen overdreven 

Toldbeskyttelse, som vor nyere Toldlovgivning heldigviis al

deles har forkastet, kan man vel t vore Dage ikke tænke paa. 

Hertil kommer den vigtige Betragtning, at da den fabrik

mässige Tilvirkning gjor Productet billigere, kommer dette jo 

ogsaa de arbeidende Klasser til Gode, og det forsaavidt i cit 

hsiere Grad end de mere formuende Klasser, som disse nok 

alligevel kunde forskaffe sig de Goder, hvilke hine ikke kunne 

erholde, med mindre de opnaae den Priisbillighed, som kun 

ved deres fabrikmæssige Tilvirkning bliver mulig. Det er 

heller ingenlunde at befrygte, at Fabrikindustrien stal aldeles 

fortrænge Haandværksvirksomheden; denne maa altid beholde 

et betydeligt Terrain, og Erfaringen turde endog have viist, 

at, hvor der finder en stor Udvikling af Industrien ^>ted, der 

udvikle ogsaa begge sig samtidigt, om end den forste i et 

stirre Forholds thi selve Fabrikkerne give Haandveerkerne nyt 

Arbeide, foruden at de ofte ffaffe dem forøget Afsætning ved 

at give dem de fornødne Meuerialier for billigere Priser, og 

det Terrain, som Fabrikindustrien optager, bliver fornemmelig 

indvundet alene ved Markedets Udvidelse og kun for en ringe 

Deel paa Haandvcerkernes Bekostning. Det turde derfor for 

disse Sidstes Skyld ikke have nogen Betænkelighed, og det er 

til Industriens Tarv aldeles nødvendigt, at den i sig natur

lige Sætning, at hvad der henhører under Haaadværkslau- 

genes udelukkende Ressort kun er den egentlige Haand- 

vcerksvirksomhed og ikke den fabrikmæssige Industri, som ei 

ndkræver haandværksmæssig Færdighed, i Virkeligheden gjores 

gjældcllde i ftn fulde Udstrækning. Da imidlertid Grændsen 

imellem hvad der stal kaldes Haandværk, og hvad Fabrik, ikke 

lader sig noiagtigen afstikke, efterdi den afhænger af en ube

stemt Gradforstjel i Arbejdsfordelingen og i den større eller
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mindre Benyttelse af Mastiner, er det heraf cn Folge, at det, 

saalænge Adgangen til at blive Haandværksmestcr skal være 

bunden til visse særegne Betingelser, neppe lader sig gjore ad 

Lovgivningens Vei at indrømme dem, der ville være Fabri- 

canter, en almindelig Fritagelse for at opfylde disse Betin

gelser, hvorimod det vistnok vil være nødvendigt, i Fremtiden 

ligesom hidtil, at gjore Brug af Bevillingssystemet, sor at 

forskaffe Fabrikdriften den Uafhængighed af Laugstvangen, som 

maa ausees nødvendig, dersom den skal kunne trives. Man 

troer saaledes, at det, naar Nogen uden at have aflagt den 

laugsmcessige Prove, eller paa anden Maade at være quali- 

ficeret til at opnaae en Langs Mesters Rettigheder, onsker at 

vinde Net til ved en fabrikmæssig Drift at udfore Gjenstande, 

der ellers ere henlagte under Laugeue, maa fordres, at han 

derom skal indgive en særlig Ansogm'rlg; og bor der ved Af- 

gjorelsen af, om denne kan bevilges, efter vort Skjounende 

især tages Hensyn til, hvorvidt det paatænkte Anlæg virkeligen 

kan betragtes som fabrikmæssigt eller ikke, foruden at det, 

naar Sagen forst gjores til en Bevilliugssag, vel ogsaa bor 

tages i Betragtning, de els om den Paagjældeude er i Besid

delse af de personlige Egenskaber, der kunne lade formode An

læggets heldige Fremme og dets Producters Godhed, deels 

om der i det foreliggende Tilfælde kunne være særlige Grunde, 

der gjore Aulæggets Tilblivelse meer eller mindre ønskelig. 

Derimod kan Comiteen, efter hvad ovenfor er bemærket, ikke 

antage, at det, naar det forst er afgjort, at det projecterede 

Anlæg maa betragtes som fabrikmæssigt, burde kunne være 

nogen Hindring for Meddelelsen af den fornødne Concession, 

at det paagjceldende Laug maatte sinde, at Anlægget vilde 

være det til Skade; og Man formener, at det vilde være 

gavnligt, at det udtrykkeligen blev tilkjendegivet, at deslige 

^Jndst^ Concessioner under den anførte Forudsætning i Regelen ikke 
r* ' vilde blive nægtede. Det Hensyn, der bor tages til Lau-

genes Interesser, vil formeentligen være fyldestgjort, naar
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det ved Udstedelsen af de omhandlede Bevillinger iagttages, 

at Begrebet af den fabrikmæssige Drift, Uden at gives en 

saadan Indskrænkning, som kunde være dm tilsigtede Frihed 

til Afbræk, ikke strækkes Ud over sin naturlige Græudse. 

Skjondt denne Græudse ikke noiagtigen lader sig bestemme, 

troer man dog, at der ved at sijælnes mellem tvende Hoved

klasser af Tilfælde, i hvilke de omtalte Bevillinger kunne være 

at meddele, kan tilvejebringes en saa fast Regel, at de Ind

vendinger, der i Almindelighed kunne gjores imod den Usik- 

kerbed og den Vilkaarlighed, der saa let kan folge med Be- 

villingssystemet, for en stor Deel ville bortfalde.

1. Som den ene Klasse Tilfælde troer Man, at det 

kunde nævnes, naar det, der ønskes anlagt er en egentlig 

Fabrik, i dette Ords indskrænkede Forstand, det er at sige, 

et større industrielt Etablissement, der væsentligen drives ved 

Maskiner eller mere sammensatte Redskaber, eller i alt Fald er 

bygget paa Anvendelsen af en omfattende Arbejdsfordeling, 

uden at det dog derved udelukkes, at en virkelig Haandværks- 

virksomhed kan forefalde ved Fabrikken som et underordnet 

Moment, Unægtelig er denne Definition temmelig vag; men i 

det concrete Tilfælde vil det dog i Almindelighed ikke være 

vansteligt at afgjore, om det, der saaledes i den almindelige 

Forestilling betragtes som Særkjendet paa en Fabrik, er tilstede 

eller ikke. Om det alene er et enkelt, eller det er flere Laugs 

Virkekreds, hvori Fabrikken griber ind, bor iovrigt ikke have 

nogen Indflydelse paa Adgangen til Bevillingens Meddelelse« 

Hertil bliver s. Er. athenfore: Klædefabrikker, Vognfabrikker og de 

forskjellige storre Anlæg, i hvilke linnede og uldne Toter tilvirkes.

2. Er Etablissementet af et mindre Omfang, 

bliver det i Neglen ikke benævnt en Fabrik, da ordentlig- 

viis hverken Tilvirkningen ved Mastiner eller Arbeidsforde- 

lingen med Nytte lader sig anvende uden ved en betydeligere 

Drist, som Begrebet af en Fabrik sorudsætter, men det hænder 

dog ofte, at der til Udførelsen af en eller anden Haandvcerks-



470

gjenstand kan opfindes et Apparat (en Maskine eller et andet 

sammensat Redskab), som gjor den haandværksmæssige Fær

dighed overflødig, men som dog er saa simpelt og saa lidet 

bekosteligt at anskaffe og vedligeholde, at Fabricationen ingen

lunde for at lonne sig behøver at udføres i noget stort Om

fang. Som Erempel herpaa kan nævnes Maskiner til at sye 

Handsker og til at trække Fifkebeen paa for deraf at forfærdige 

Kjore og Nidepidste. Da fabrikmæssig Drift ogsaa her kan 

siges at være tilstede, vil dette være det andet Tilfælde, i 

hvilket Dispensation for Opfyldelsen af de laugsmæssige Be

tingelser maatte kunne forventes. Jovrigt vil det letteligen 

mdsees, at der ikke lader sig drage nogen bestemt Grændse mellem 

den førstnævnte Klasse Tilfælde og de her nævnte, ligesom de 

sidste ganske umcerkeligen gaae over i det egentlige Haandvcerk.

Ligesom Comiteen har sormeent, at Hensynet til Laugene 

ikke bor forhindre, at der aabnes en udstrakt Frihed til at 

begrunde fabriksmæssige Anlæg, saaledes troer Man ogsaa, 

at det samme Hensyn til Industriens Tarv, der maa moti

vere denne Frihed, tillige maa medfore, at Driften af 

Indst, disse Anlæg maa befries fra alle besværendeJnd- 

281 skrænkninger, fom alene ere indforte iLaugenesInteresse. 

Dette gjælder navnligen om ten Klausul, der nu t Almiude- 

lighed tilføres Bevillingerne til Fabrikdrift, at den Paagjæl- 

dende skal lade sin Fabrik bestyre ved en Laugsoplært (Mester 

eller Svend). Der vil formeentlig være saa meget mere Grund 

til at lade denne Klausul for Fremtiden bortfalde, som den 

ingenlunde synes at være Laugene til nogen egentlig Fordeel, 

da den vedkommende Fabricant, naar han ikke ellers finder sig 

soranlediget til at benytte Laugsoplcertes Hjælp, let vil kunne 

omgaae den ham paalagte Indskrænkning ved at betale et 

Medlem afLauget for pro forma at træde frem som Bestyrer 

af Fabrikken. Folgen vil da kun være, et Fabricanten besværes 

med en Udgift til Fordeel for et'udueligt Laugsmedlem; thi 

det vil naturligvits være de Uduelige, som snarest og for den
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mindste Godtgjorelse ville indlade sig paa et saadant Profor- 

maværk. Endnu mindre Betydning kan der tillægges den 

omhandlede Klausul, naar det antages, at een Mester kan 

bestyre flere Fabrikanlæg; og at dette er tilladt, er af det 

af det Kongelige Danske Caucellie blevet antaget t en Sag, 

hvor der var Sporgsmaal om Privilegium paa Garveri.

Foruden overlmeldte Bevillinger til Anlæg, der i sttevrere 

eller videre Betydning kunne henregnes til Fabrikdrift, 

maa der efter Comiteens Formening ogsaa kumletilstaaes Bevil

ling til Anlæg, som ligefrem henhore under de 

forskjellsge Haandværksfag, uden at de drives paa 

en fabrikmæssig Maade ved Maskiner eller deslige. De Anlæg, 

man her har for Die, kunne formeentlig henfores til ester

nævnte tvende Klasser.

Der vil undertiden, især under Industriens større Udvik

ling, blive Sporgsmaal om Forfcerdigelse af Gjenstande, 

hvis enkelte Dele henhøre under forstjellige Haandværksfag, øg 

hvis Forfærdigelse altsaa gjor en Samvirken af flere Fær

digheder fornøden, uden at dette just skeer paa en fabrikmæssig 

Maade. Som Erempler paa saadanne Anlæg, der ogsaa 

undertiden benævnes Fabrikker, kan nævnes: Forfærdigelse af 

lakeret Blikarbeide (hvortil Toldkammeret har meddeelt Be- 

villiug), decorerede Agestole til Bogne, Vinduesrammer 

med Glas. Da deslige Gjeustande r Reglen ville forfærdiges 

billigst og bedst, naar de overlades en Enkelt, bor der for

meentlig ikke lægges Hindringer i Veien for saadan Judustrie.

Til den anden Klasse Tilfælde vilde de være at hen

fore, naar En har erhvervet Færdighed i en enkelt Green af 

en vis Profession, saa at han kan udfore visse Stykker Ar- 

beide, maaffee endog deri har erhvervet overordentlig Duelighed, 

uden dog at kunne aflægge den befalede Mesterprove. Erempler 

paa Færdigheder af denne Art ville ikke være vanskelige at an

føre, ligesom Jlldustrietts Udvikling beständigen medfører en 

mere i det Enkelte gaaende Arbejdsfordeling. At lægge Hin-
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bringer L Brien for et i sit Oinfang saa indskrænket Nærings- 

brug vilde derfor ikke alene berove den Fattige en Lejlighed 

til Erhverv, men vilde undertiden tillige kunne tilintetgjore 

en i industriel Henseende nyttig Virksomhed.

Det lader sig imidlertid med Foie indvende mod den her 

omhandlede Klasse Bevillinger, at de ester den større Frihed, 

som Comiteen har bragt i Forslag med Hensyn til Rettigheden 

at arbeide ind i fremmede Haandværksfag og til at blive 

Frimester, ere mindre nødvendige. Naar nemlig Snedkeren 

selv kan male sine Meubler, og naar Snedkersvenden kan 

blive Frimester uden Mesterprove, da er Intet til Hinder for 

at forene Virksomheder, der t sig selv ere heretogeue, og da 

er Hovedvanskeligheden bortryddet for den, som kun har 

opnaaet den enkelte Færdighed. Men herved forudsættes dog 

stedse, at Paagjældende er Mester eller Svend; thi ligesom 

det kun er Snedkeren, der i denne Egenskab har aflagt Me- 

sterprove, som bliver berettiget til ogsaa at udfore Meubel- 

decorationer, og ligesom det kun er Blikkenslageren, ei Lakereren, 

der maa forfærdige lakeret Blikarbeide, saaledes er det kun 

Laugssvenden, som har Adgangen til at blive Frimester. 

Hertil kommer endnu, at den Paagjældende, naar han kun 

erholdt Frimesters Rettighed, ikke vilde have Ret til at be- 

nytte de Medarbejdere, han kunde behove. Den større Frihed, 

som man ved det oven Bemærkede har havt forAie, og som 

man saavel i Industriens som Individernes Interesse ouster 

bevaret, vil solgeligen ikke opnaaes, med mindre der ad Bevil- 

lingsveien, ligesom nu jevnligen skeer, kan erholdes Tilladelse til, 

at ogsaa andre eild dertil berettigede Langsmestere maatte udfore 

Arbeider, hvortil Samvirken af flere Haandværksfag udfordres, 

ogatder ogsaa paa andenMaade end gjennemFrimesterskabet kan 

erhverves Adgang til at udøve et indskrænket Haandværlsbrug.

Det ligger imidlertid i det Ovenanførte, at der sjældnere 

vil være Anledning til at meddele Bevillinger af ommeldte 

Slags, end Bevillinger til fabrikmæssig Drift. Ligesom det
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overhovedet er ønskeligt, at Bevillingsveien benyttes saa lidet 

som muligt, saaledes gjælder dette fornemmelig da, naar der 

ad den begjæres Dispensation fra de Betingelser, hvortil Ad

gangen ellers er bunden; og den her omhandlede Klasse Til

fælde skjelne sig saaledes væsentligcn sra dem, der gaae ud 

paa fabrikmæssig Drift, ved hvilke Haandfcerdighedsprove ikke 

kan fordres, og som i det Hele taget ikke kan antages at hen

høre under Laugsindretm'ngen. Af samme Grunde kunde der 

formeentlig være Anledning til at overlade det til den Auto

ritet, som meddeelte Bevillingen, paa hvilke Vilkaar den 

skulde gives; saa at det altsaa efter hvert enkelt Tilfældes 

Beskaffenhed blev at afgjore, hvorvidt Duelighedsprøve stulde 

aflægges, hvilke Medhjælpere Vedkommende turde benytte, Jndst.^ 

hvad Slags Arbeide han turde paatage sig, o. s. v.

Skjondt man, som forhen anfort, kun med Hensyn til de 

Haandværksfag, som ere udenfor Laugene, har troet at burde 

fravige den hidtil gjaldende Regel, at Borgerflab kun maa 

gives paa et enkelt Næringsbrug, bor denne Indskrænkning 

formeentlig ikke være til Hinder for, at Enhver, hvad enten 

han har andet Borgerskab eller ikke, kan erholde Bevilling til 

industrielle Anlæg, som enten henhøre til de egentlige Fabrikker, 

eller hvor Tilvirkningen steer ved Hjælp af Maskiner eller 

mere sammensatte Redstaber; og denne Adgang formenes at 

maatte staae Vedkommende aaben, hvad enten han har Bor- Jndst^ 

gerstab paa Hnandværk eller paa anden Handel eller paa 9Ix* 3d* 

hvilkensomhelst anden borgerlig Næringsvej. Det ligger 

nemlig t Sagens Natur, at Fabrikindustrie med Nytte kan 

drives af Personer, der tillige ere i en anden borgerlig Stil

ling; og da hun Frihed allerede nu finder Sted, idet navnlig 

mange Handlende udøve fabrikmæssigt Erhverv ifølge Be

villing, kan et almindeligt Tilsagn herom saa meget mindre 

være betænkeligt. Ligeledes bor formeentlig, ligesom hidtil. 

Intet være til Hinder for, at flere Bevillinger af den om

meldte Slags tildeles Een, samt at den, som har erhvervet
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saadan Bevilling, senere kan erhverve Borgerstab paa hvilket- 

somhelst andet Næringsbrug.

Det er imidlertid ikke blot til de Arter af fabrikmæssig 

Drift, til hvilke der efter nærværende Forslag ffulde udfordres 

collegial Bevilling, at man antager Adgangen skulde staae 

aaben for Enhver, uanseet Bestaffenheden af hans Borgerskab. 

Det vilde nemlig være aabenbart urimeligt, om man f. Er. 

vilde indrømme de Handlende den Ret, ifolge collegial Bevil

ling at anlægge Hcmdstefabrikker, Klædefabrikker og deslige 

Etablissementer, der gribe ind i Laug en es Virksomhed, medens 

man nægtede dem Tilladelse til Sæbesyderie, Sukkerraffina- 

derie, Chocoladefabrik, Cichoriefabrik o. desk., hvortil Adgang 

allerede nu staaer dem aaben, og hvilken Adgang som bekjeudt 

ogsaa i temmeligt Omfang benyttes. Det synes saaledes at 

maatte statueres, at forsaavidt Fabrikanlæg ifolge nærværende 

Forflag kan finde Sted ifolge simpelt Borgerskab, bor Beret

tigelse dertil kunde gives af Magistraten, hvilket da formenes 

at kunne stee, ligesom ved Forening af andre Næringsveje, 

ved en simpel Paategning paa det tidligere Borgerbrev, samt 

mod Erlæggelse af det forestrevne Gebyhr, og efter Omstæn

dighederne forhøjet Næringsskat. Jovrigt er det en Selvfølge, 

at Magistraten ved at meddele saadan Tilladelse vil have at 

paasee, at derved ikke hjemles Adgang til egentlig Haand- 

vcerksdrist, men kun til saadanne Anlæg, der, om de end ikke 

i strængere Betydning kunne kaldes Fabrikker, dog ikke Udfordre 

Haandværkskyndighed.

Jovrigt maatte det, ligesom hidtil, ved alle de her om

handlede Bevillinger, formeentligen iagttages, at Ingen stædes 

til Borgerflab, Uden hvilket Bevillingen et kan benyttes, med 

mindre han er i Besiddelse af de dertil udfordrende Betingelser, 

eller, hvis han allerede er Borger, at han ikke benytter Be

villingen, forinden han i Overeensstenunelse med Cancellie- 

Skrivelse af 5 Juni 1832 erlægger det Gebyhr, font det Bor

gerskab, han ellers skulde have taget, vilde koste. Da det ved
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Bevillingers Meddelelse saa meget kommer an paa Forhold, 

der ere Tidernes Verel undergivne, vilde det formeentlig være 

rettest (i Lighed med hvad der findes fastsat i den nye Gewerb- 

ordnung for Preussen, af 17 Januar 1845, §§ 66 og 67), 

at der ved enhver collegial Bevilling blev sastsat en vis Tid, 

inden hvilken den skulde benyttes, saaledes at Rettigheden 

skulde være fortabt, naar Anlægget ikke inden den fastsatte Tid 

var traadt i Virksomhed. Havde Bevillingen et fastsat nogen ^ndst. 

saadan Termin, maatte formeentlig eet Aar antages som 

Grandsen; og havde en ifølge Bevilling anlagt Næringsvei 

hvilet i 3 Aar, maatte Rettigheden derved antages at være 

bortfalden.

Med Hensyn til Udstrækningen af de Nceringsrettigheder, 

der ville tilkomme de forstjellige concessionerede Jndustridrivende, 

opstaaer dernæst Sporgsmaal om, hvorvidt den oven fore- 

flaaede Negel, at den, som er berettiget til at falholde dm 

fuldfærdige Ting, ogsaa er berettiget ttf selv at forfærdige 

dennes enkelte Dele, ogsaa bor være anvendelig paa de her 

omhandlede Næringsbrug. Dette mener Comiteen at maatte 

besvare benægtende. Hvor nemlig Adgangen til et Næringsbrug 

er saa let som ad Bevillingsveien, synes man heller ikke at 

burde strække Rettigheden videre end nødvendigt, og det saa 

meget mindre som hun Frihed ved de større Fabrikker let 

kunde fore for vidt, og ved de mindre Hnandværksetablisse- 

in enter ikke synes fornoden. Dog maatte det formeentlig være 

overladt vedkommende Autoritet, efter Omstændighederne nt 

tilstaae den omspurgte Ret, hvilket da vilde blive at indføre i 

Bevillingen. Det vilde derhos være onsteligt, om Bevillin

gerne i det Hele taget saa fuldstcendigen som muligt betegnede 

Omfanget as de Næringsrettigheder, der ved Bevillingen til- 

stodes.

Derimod bor der sormeentligen, ogsaa Uden nogen saadan 

Udtrykkelig Bestemmelse, tilkomme de her omhandlede Jndu- 

stridrivende den ovenfor omtalte Net til selv at udfore de
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Mastiner, Nedstaber og Modeller, som de behove til deres 

Næringsbrug, ligesom der ogsaa synes at være Grand til at 

opstille det som Negel, at de siulle have den samme Ret til 

Handel med de under deres Fag henhorende Gjenstande, som 

Medlemmerne af Laugene, saa at der altsaa, naar en Jnd- 

strænkm'ng i denne Henseende mcratte findes fornøden, derom 

maatte t Bevillingen indfores en speciel Klausul. Jovrigt er 

det en Selvfølge, at det, for at him Handelsret kan opnaaes, 

ikke vil være tilstrækkeligt, at der er lost en Bevilling til den 

paagjældende Industrie; men denne waa virkelig være sat i 

Indst. Gang; men naar dette er steet, synes ogsaa de samme 
Nr. 42. @runbe f fom ovenfor ere udviklede ved Behandlingen af 

Sporgsmaalct for Haandværkslaugenes Vedkommende, her at 

maatte gjore sig gjaldende.

I Henseende til det Sporgsmaal, hvem det bor over- 

drages at udstede samtlige de her omhandlede Bevillinger, 

hvorved der gjores Undtagelser fra de almindelige Forskrifter 

angaaende industrielle Anlæg, d« antager Comiteen, at det vil 

være rettest, at dette ligesom hidtil bliver forbeholdt det ved

kommende Negjermgscollegium. Navnligen kommer det herved 

t Bett-agtning, at der ved Concessioneringen af de større Fa

briketablissementer oste kan blive Sporgsmaal om Puncter, 

som ikke blot vedkomme den enkelte Commnne, men staae i 

Berøring med almindelige Statsinteresser. Derimod vilde Co- 

miteen ansee det for meget ønskeligt, om Meddelelsen af de 

omhandlede Bevillinger kunde blive henlagt udelukkende under- 

eet enkelt Collegium, istedetfor at de Paagjældende nu i nogle 

Tilfælde maae henveude sig til det Kongelige Danste Cancellie, 

i andre til det Kongelige General-Toldkammer- og Commerce- 

Collegium. Imidlertid har Man ikke troet i denne Henseende 

at burde gjore noget bestemt Forslag, hvorimod Man alene 

siulde henstille, hvorvidt der maatte findes Anledning til i den 

ommelvte Retning at foretage en Forandring.

y Der er imidlertid en anden Art af Bevillinger, til hvis
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Udstedelse der allerede ved den nærværende Lovgivning for en 

Deel er indrømmet Magistraten Myndighed, som det formeent- 

ligen, og det i en storre Udstrækning end tur, kunde overlades 

denne Autoritet at meddele. Herved sigtes til Bevillinger 
for Fruentimmer til at beskjæftige sig med indu- 9^43^44. 

strielle Erhverv. Da Fruentimmer ikke kunne tage Bor

gerstab, ere de udelukkede sra Benyttelsen af enhver af de 

lovbestemte Adgange til de forstjellige borgerlige Næringsveje;

men ved Forordningerne af23Mai1800§7 og 23 Marts 1827

8 13 og 14 er Magistraten bemyndiget til at meddele Personer af 

Qvindekjonnet Tilladelse til, med deres egne Hænder og med andre 

Fruentimmers Hjælp, at forfærdige Modepynt samt dermed 

drive Hattdel, saavelsom til at spe Klæder for Andre af deres 

eget Kjon. Det forekommer imidlertid Comiteen, at der ikke 

er tilstrækkelig Grund til at indskrænke de Næringsberettigelser, 

som skulle kunne meddeles Fruentimmer, til disse tvende Arter 

af Erhverv; thi der ere flere andre Næringsbrug, som for 

Kjonnet kunne være passende, og det er unægtelrgt, at det 

Fruentimmer, der er aldrende eller svagelig, eller som ifølge 

sin tidligere LÄstilling og sin Opdragelse, eller fordi hun har 

en Familie at forsørge, ikke kan paatage sig en tjenende Stil

ling, er, naar hun ikke har andet Soutien, Under saa mislige 

Bilkaar, at det er meget ønskeligt, at det, naar hun har er

hvervet Færdighed i en eller anden for Kjonnet passende Be- 

skjceftigelse, hvorved hun kan erhverve sit Udkomme, ikke for

menes hende deraf at drage Fordeel. Comiteen har derfor 

ogsaa i sin Betænkning augaaende Handelslaugene foreslaaet, 

at der stulde aabnes Qvindekjonnet Adgang til at erholde Be

villing til en indskrænket Handelsdrift, og paa samme Maade 

formener Man da, at det burde overlades Magistraten, Under 

anbefalende Omstærldigheder, at meddele Fruentimmer Tilla

delse til Udøvelsen af ethvert andet Erhverv, som for deres 

Kjon kan være passende, dog kun forsaavidt de med egne 

Hænder og andre Fruentimmers Hjælp kunne overkomme det.

12
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Man antager ogsaa, at de Bevillinger til industrielle Beskjcef- 

tigelser, der saaledes tilstaaes Fruentimmer, burde medfore 

Net til at falholde det forfærdigede Arbeide L aaben Boutik; 

men den Handelsret, som ifolge nærværende Forflag siulde 

tilkomme Haandværkerne til at drive Handel med de samme 

Varer, som de ere berettigede til at producere, siulde formeentlig 

ikke betragtes som given ved disse Bevillinger. Da det imid

lertid ofte kunde være af Vigtighed for de Paagjældende, 

ogsaa at handle med nogle af de Gjenstande, som Bevillingen 

tillader dem at forfærdige, eller med andre Smaating, som 

dermed staae i Forbindelse, og da det ifølge Comiteens For- 

flag i Handelssagen siulde være Magistraten overladt at give 

Fruentimmer Bevilling til en eller anden Handel, stjonnes 

heller Intet til Hinder for, at Magistraten, ved at meddele 

de her omhandlede Bevillinger, derunder tillige kunde be

vilge en eller anden indflrcenket Handelsret, som med det Er

hverv, hvorpaa wvrigt Bevillingen gaaer ud, passende kmrde 

forenes.^-

Efter at have omhandlet Reglerne, saavel angaaende den 

Jndustridrist, paa hvilken der erhverves Borgerstab, som an

gaaende de ved specielle Bevillinger koncessionerede industrielle 

Anlæg, skal Comiteen endnn berore de Grene af Haand- 

værksvirksomheden, der betragtes som fri Næ

ring, og som saadan kunne ndoves Uden nogen Slags 

Borgerskab eller Bevilling. Hvad der stal henregnes hertil, 

lader sig ikke angive enten ved et almindeligt Begreb eller 

ved en detailleret Opregning. Almindeligen antages alle de 

industrielle Befljæftigelser, der ikke retligt eller factisk ere 

gjorte til Gjenstand for en egen borgerlig Næring, for frie 

Næringer, dog saaledes, at det, naar en flig Befljæftigelse 

erholder en saadan Betydning og antager en saadan Cha- 

racteer, at den passende kan udsondres som en særegen selv

stændig Ncenngsvei, kan paalægge de Vedkommende paa
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samme at tage Borgerffab, hvorved den da gaaer over til at 

blive en borgerlig Næring. Hvad der nu er aldeles frit, er 

sornemmelig kun saadanne Beffjæftig elser, som enten ere saa 

ubetydelige, at de som udelukkende Næringsvej ikke kunne 

lonne sig, eller som endnu udgjore Dele af den sædvanlige 

Huusflr'd, og derfor ikke Uden at svække denne funtte forbe

holdes enkelte storre Etablissementer, selv om saadanne paa 

samme kunde bestaae. Fremdeles ere der adskillige Veskjcch 

tigelser, der staae paa Grændsen imellem Haandværkerens og 

den simple Arbeidsinands Virksomhed, og som af denne Gnmd 

ikke ere blevne henregnede til de borgerlige Næringsveie; og 

endeligen haves der enkelte positive Lovbestemmelser, der til

deels af ganste særegne Grunde udtrpkkeligen bestemme, at 

visse Haandteringer skulle være aldeles frie. Som Erempler 

paa frie Næringer kunne saaledes nævnes: Spinden, Linned- 

syning, Forsærdigelse af simpelt Legetoi og andet Træsm'tterie, 

Brolæggerarbeide (Cancelli-Skrivelser af 8 Januar 1822 og 

31 Januar 1832), at forfærdige og reparere Sække (Placaten 

af 24 September 1829), at spe Klæder til Tjenestepiger og 

Born Under sem Aar samt reparere og omgjore Fruentimmer- 

klæder (Placaten af 25 April 1768), at spe Huer og Hoved- 

torer til Bondefruentimmer (Cancelli-Skrivelse af 19 November 

1822), Forsærdigelse af Leer, Skjærekm've og alle Slags 

Agerdprkningsredflaber (Placaterne af22 October 1794, 26 Juli 

1805 og 17 November 1825).

Nogen Forandring i Henseende til Omfanget af hvad 

der nu betragtes som fri Næring finder Comiteen ikke An

ledning til at tilraade; men derimod har Man taget under 

Overvejelse, om der ikke med Hensyn til de her omhandlede 

industrielle Beffjæftigelser kunde indføres en lignende Regel, 

som Man i Betænkningen angaaende Handelslaugene har 

foreflaaet t Henseende til de frie Handelsnæringer, nemlig at 

de, der befatte sig med disse, derom bor gjore en Anmeldelse 

for Magistraten, og at de, naar de drive Næringen i et 

12*
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nogenlunde betydeligt Omfang, bor sættes i Næringsskat. 

Dette kan dog ikke foreffrives, forsaavidt hine industrielle Be- 

sijæftigelser alene drives som Huusflid; men naar de enten 

udoves som et selvstændigt Erhverv, eller naar de Paagjæl- 

dende etablere et offentligt Udsalg, forekommer det Comiteen, 

at de fra den offentlige Orden og Communens Bestatningsret 

hentede Grunde, som have motiveret det ovennævnte Forslag 

angaaende de frie Handelsnæringer, ville være anvendelige her. 

Har Vedkommende allerede andet Borgerftab, formenes derimod 

en saadan Anmeldelse aldeles at kunne bortfalde. Man troer 
9ltS4M6. saaledes at burde tilraade, at beiden 17de og GdeJndstillingsposti

Comiteens Betænkning angaaende Handelslaugene foreslaaede 

Bestemmelser Udvides ogsaa til dem, der ere i de her om

handlede Tilfælde, saa at det altsaa bestemmes, at disse, 

saafremt de ikke allerede ere forsynede med Borgerftab, under 

Mulct som for Uberettiget Næringsbrug, skulle for Magistra

ten anmelde deres Næringsvei, naar denne enten drives som 

selvstændigt Erhverv, eller Udsalg haves i aaben Boutik;

— at der af Magistraten imod en ringe Betaling bor med

deles dem et Bevns for dm skete Anmeldelse; — at de, 

ester saaledes at være anmeldte, ligesom alle andre Nærings

brugere , skulle sættes i Næringsskat i Forhold til deres 

Erhvervsdrist, forsaavidt denne overhovedet er af et saadant 

Omfang, at den skjonnes at kunne bære nogen Afgift; — og 
at de/ som ansættes til saamange Portioner Næringsflat, 

som efter Lovgivningen udfordres til at begrunde active 

Borgerrettigheder, skulle være berettrgede til at erhverve 

Borgerskab, naar de isvrigt besidde de Qualificationer, som 

hertil udfordres.

Det er allerede ovenfor bemærket, at der ved Meddelel

sen afBevillinger undertiden kan være at tage særligt Hensyn til 

Næringsveje, der afgive en slem eller for Sundheden fladelig Lugt, 

eller medføre Fare for Ildebrand o. s. v. Comiteen troer i
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denne Anledning at burde henlede Opmærksomheden paa, om 

der ikke kunde være Anledning til, deels at indsijcerpe de herom 

hos os udgivne Bestemmelser, deelö at indføre nye af en 

mere omfattende Natur.

Med Hensyn til de Næringsveje, hvis Drift medfører en 

flem og sor Sundheden skadelig Lugt, blev det ved Cancellie- 

Skrivelse af 30 December 1806 fastsat, at Kjøbenhavns Ma

gistrat ikke maatte meddele Borgerstab paa nogen saadan 

Næringsvei, forinden Cancelliets Resolution derom var ind

hentet. Denne Bestemmelse blev imidlertid ved Cancellie- 

Skrivelse af 23 December 1820 forandret derhen, at det over

lodes til Magistraten uden foregaaende Correspondence med 

Collegiet at udstede sligt Borgerflab, naar Politidirecteuren 

Intet derimod fandt at erindre, saaledes at Cancelliets Nesolu- 

tion kun da stulde indhentes, naar der imellem Magistraten og 

Politidirecteuren viste sig en forftjellig Mening. Om flere af 

de herhen horende Næringsveje er det derhos ved Rescript af 

11 Februar 1818 (Raadftueplacat af 18 s. M.) foreskrevet, 

at de ikke maae flyttes fra eet Sted til et andet indenfor 

Stadens Volde, med mindre Magistraten dertil har givet sit 

Samtykke. Endelig haves der for Slagterhusene og Garve

rierne særegne Bestemmelser i Placaten af 11 December 1776 

og Nescriptet as 9 Juli 1817 (Collegial-Tidenden for samme 

Aar pag. 585).

Angaaende de Næringsveje, hvis Drist kan give en sær

egen Anledning til Udbrud af Ildebrand, haves deels adskillige 

Bestemmelser t Brandforordningen af 1 November 1805, 

Capitel I, deels gjcelder ogsaa om nogle af disse den for

omtalte t Nescriptet af 11 Februar 1818 indeholdte Forstrift.

Det mangler saaledes ikke paa Bestemmelser og Forskrifter, 

hvorved de her paapegede Hensyn ere tagne i Betragtning.

Comiteen har imidlertid troet, at det vilde være passende 

og hensigtsmæssigt, om det ved denne Leilighed blev tilkjende- 

givet, at ingen nf de her omhandlede Næringsveie maatte
Jndst.

Nr. 47.



182

kunne drives, med mindre de Vedkommende, fornden at have 

opfyldt de ovrige Betingelser sor Borgerstabets Meddelelse, 

tillige havde opgivet for Magistraten, paa hvilket Sted de 

ville anlægge deres Bedrift, og der imod dette Sted Intet 

havde været sundet at erindre, samt tillige, at ikke heller senere 

en Flytning af Driften til et andet Sted maatte iværksættes, 

uden at Magistraten dertil havde meddeelt Samtykke. End

videre vilde det formeentligen være i sin Orden, at et Forbud 

blev udgivet imod, at de Haandteringer, som foraarsage megen 

Larm, ndoves i Localer, der vende ud til Gaden. Forovrigt 

er det en Selvsolge, at forsaavidt der til visse Anlæg udfor- 

dres collegial Bevilling, vil Hensynet til Ovenanførte være 

et vigtigt Moment ved Sporgsmaalet om Bevillings Med

delelse eller Nægtelse, ligesom at det, efterat Bevilling er med- 

deelt, lige fuldt maatte være overladt Magistraten, naar 

Borgerskab ifolge Bevillingen begjæredes, at afgjore, om An

lægget kunde tilstades paa det opgivne Sted eller ikke.

Comiteen kan ikke Undlade i Anledning af den her om- 

handlede Gjenstand at henlede Opmærksomheden paa de Be

stemmelser, der herom indeholdes i den nye Næringslov 

(allgemeine Gewerbordnung) for Preussen af 17de Januar 

1845. Efterat der i denne Lovs 27de § er nævnt en stor 

Mængde saadanne Næringsveje, hvis Drift enten kan med

føre Fare for Jldsvaade, eller formedelst den dermed forbundne 

Uddunstning og Lugt eller af andre Grunde kan være de 

Omboende til Besvær, bestemmes det i de følgende §'er, at 

intet nyt Anlæg til at drive nogen af disse Nceringsveie maa 

blive oprettet og ingen Flytning af et ældre Anlæg finde Sted, 

uden at Provindsialregjeringen forud dertil har meddeelt sin 

Tilladelse, og tillige foreskrives det, at Regjeringen i ethvert 

Tilfælde, forinden den meddeler en saadan Tilladelse, stal i 

de offentlige Tidender bekjendtgjsre, at en Ansøgning derom 

er indkommen, for at de Omkringboende eller Andre, som 

maatte have Indvendinger at gjøre imod at Ansøgningen be-
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vilges, kunne erholde Lejlighed til at gjore deres Indsigelser 

gjældende. Det har i Comiteen været taget under Overveielse, 

om der ikke kunde være Anledning til ogsaa hoö oö at give 

en lignende Forskrift om den Fremgangsmaade, der bor iagt

tages, forinden en Tilladelse af den omhandlede Slags ud

stedes. Man har imidlertid troet ikke nærmere at kunne gaae 

ind paa denne Sag, som tildeels liggende udenfor Comiteens 

Hverv, og har derfor indskrænket sig til en ganske almindelig 

Indstilling desangaaende.

Idet Comiteen slutter sit Arbeide, maa den endnu gjore 

den Bemærkning, at der ere enkelte af de her i Staden be- 

staaende næringsdrivende Laug, som den ikke har omtalt eller- 

gjort til Gjenstand sor sine Undersøgelser enten i den nærvæ

rende Betænkning eller i den, som Man har afgivet angaaende 

Handelslaugene. Disse Laug ere Skorsteensfeierlauget, Bager- 

lauget, Vognmandslauget og Barbeerlauget. Hvad imidlertid 

Skorsteensfeierlauget angaaer, da kan den Haandtering, hvor

med dette Laug bestjæftiger sig, ifølge sin Beskaffenhed ikke 

ansees som nogen industriel Næringsvej, Lauget selv er ogsaa 

af en ganste anden Indretning end de øvrige Handels- eller 

Haandværkslaug, og i Virkeligheden ere Skorsteensfeierne, 

efter den hos os indførte Organisation, snarest at betragte 

som en Art Bestillingsmcend. Comiteen har derfor maattet 

ansee det som liggende udenfor sin Opgave at tage Hensyn 

til dette Laug, hvis Organisation maa bedømmes sra en heelt 

anden Synspunct end det, paa hvilket Comiteen har kunnet 

stille sig. Hvad de tre andre ovennævnte Laug angaaer, da 

har Comiteen allerede as den Grund undladt at gjore sammes 

Forhold til Gjenstand for sin Undersøgelse, at der derom for 

hvert af disse Langs Vedkommende er indledet særegne Forhand

linger. Desuden er det med Hensyn til Vognmandslauget 

og Barbeerlanget at mærke, at disses Organisation staaer i 

en note Forbindelse med andre offentlige Institutioner, navnlig
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det offentlige Befordringsvæsen og Medicinalvæsenet, og 

saaledes griber ind i Forhold, som Comiteen ikke kunde drage 

ind under sine Overvejelser.

IndstillingspunKterne.

R. Mm Hsmrövcerks- og F^Elaugene.

Laugsindretningen vedbliver for de 

Haandvcvrksfag, ved hvilke den nu finder Sted, med 

de i det Folgende nævnte Undtagelser og Forandringer^ 

hvorhos det tilkjendegives, at det efter et Tidsrum af 

20 Aar, fra Anordningens Emanation at regne, atter 

tages under Overveielse, hvorvidt Laugsindretningen 

fremdeles bsr bibeholdes.

2. Z Henseende til Svendeprøverne sial 

det have sit Forblivende ved de gjældende Regler med 

folgende nærmere Bestemmelser: a) at de Forskrifter 

der ere udgivne om, hvilke Arbeider der flulle udfores 

til Svendestykke, underkastes en Revision; og b) at 

ten Lærling, hvis Prsve befindes uantagelig, sial 

oppebie i det Mindste $ Aar inden han paany kan 

stcedes til Prpves Aflæggelse. Forsaavidt Svende- 

stykket ved enkelte Laug forfærdiges hos Læremesteren,
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skal det, uanseet Bestemmelsen i Placat af 1 Septbr. 

1762 § 5, derved have sit Forblivende*).

*) To Medlemmer af Comitteen have sormeent, at Svendestykket 

i intet Tilfælde burde forfærdiges hos Læremesteren, og eet Medlem, 

at det ved alle Laug burde udfores hos Læremesteren.

5. Det sial være tilladt nt indstille sig til 

Mesterprsve uden iforveien at have gjort Svendestykke, 

med folgende nærmere Bestemmelser: a) at Paagjæl- 

dende, naar han begjcerer at indskrives som Mester, 

umiddelbart forinden bsr indflrives fom Svend; og 

b) at den, der aflægger Mesterprpve, derved erholdcr 

2ldgang til en Svends Rettigheder.

4. De nu indforte Mesterprsver bpr, efter 

at være gjorte til Gjenstand for Undersøgelse af dertil 

udnævnte sagkyndige Mcend, undergaae en Modiftca- 

tion og Simplification, saa at de kunne udfores i 

kortere Tid og med ringere Bekostning, end nu er 

sædvanligt; hvilket fornemmeligen derved sial ssges 

opnaaet, at Mesterstykket ikke kommer til at bestaae i 

et stsrre fuldstændigt Haandværksarbeide, saaledes som 

nu overhovedet er Tilfældet, men i saadanne enkelte 

Stykker og Dele, som iovrigt kunne antages at afgive 

et tilstrækkeligt Beviis paa Vedkommendes Haand- 

færdighed.

Den ved Placat af 20 December 1838 

for fem Haandværkslaug indfsrte theoretiske Prsve 

bliver at udvide til de af de andre Haandværksfag, 

paa hvilke den ved nærmere Undersøgelse maatte be

findes passende.
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6. Mesterprsven bör i ethvert Tilfælde indret- 

tes saaledes, at det deraf bor sijsnnes, om den Paa- 

gjældende kan strive sit Modersmaal tydeligt og nogen- 

lunde sprogrigtigt.

7. Hvad Mesterprsvens Udfsrelse angaaer, bor 

det gjsres til Gjenstand for nærmere Undersogelse, 

hvorledes en eensartet og betryggende Control i denne 

Henseende kan være at tilveiebringe.

8. Mesterprpverne bedsmmes nf en Commission, 

som bestaaer af eet af Magistratens Medlemmer, to 

Medlemmer af vedkommende Laug, som dette selv 

vælger, een af Magistraten valgt Haandvcerksmesier 

eller Fabrikant, der driver en beslægtet Næringsvej, 

samt een af det polytechnisie Instituts Lærerpersonale. 

For de Haandvcerk, ved hvilke Tegning indsendes til 

det Kongelige Kunstacademie, indtræder eet af dettes 

Medlemmer istedetfor Medlemmet for det polytechnisie 

Institut. Denne Commission afgjsr ester Stemme- 

fleerhed, og uden Recurs til nogen anden Autoritet, 

om Prsven er antagelig eller ikke. Magistratsmed- 

lemmet leder Forhandlingerne og tilfører Protocollen 

det Fornsdne.

0° I Henseende til dem, der fra de dansie 

Provindser, fra Hertugdømmerne eller fra Udlandet 

her ssge Arbeide som Svende eller ville nedsætte sig 

fom Mestere, sial det indtil videre have sit Forbli

vende ved de gjældende Regler.

10. Ligeledes bpr det have sit Forblivende ved
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den Ret til Haandvcerksdrift, som er hjemlet Kunstnerne 

ved Fundatsen for det Kongelige Kunstacademie.

44. Medlemmerne as Bestyrelsen for det poly- 

technisie Institut samt andre dets ordentlige Lærere 

siulle have samme Ret til Haandvcerksdrift, som ved 

Fundats for det Kongelige Kunstacademie af 28 Juli 

1814 § 121 er hjemlet Academiets Professorer. De, 

som have bestaaet Examen ved fornævnte Læreanstalt 

med 1ste og 2den Characteer, siulle have lige Rer 

med Academiets Artister, som have vundet den store 

Guldmedaille, ifslge den nævnte Fundatses § 122; 

og samme Adgang stal paa visse nærmere Betingelser 

som nærmere blive at fastsætte, staae Candidaterne 

med 3die Charakteer aaben. De, fom have absolveret 

et Cursus i Læreanstaltens Værksteder, siulle paa 

samme Maade, som bemeldte Fundatses § 123 hjemler 

de af Academiets Elever, der have vundet den store 

Sslvmedaille, være berettigede at arbeide som Laugssvende.

42. Efternævnte Laug ophæves:

Blytækkerlauget, Feldberederlauget, Kandestsber- 

lauget.

Som Fslge heraf stal for Fremtiden forholdes 

med disse Næringsveje som med alle andre, der ei 

ere Laugsindretning undergivne; dog at det forbliver 

Mesterne af de Laug, der arbeide i Metal, tilladt, 

uden særskilt Prsves Aflæggelse at udføre Blytækker- 

og Kandestöberarbeide, samt Garverne, Bundtmagerne 

og Handsiemagerne paa lige Maade tilladt at drive 

Feldberederie.
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45. Esternævnte Laug forenes:

Grov- og Kleinsmedlauget, derunder indbefattet 

Ankersmedene, Bøssemagerne, Sporemagerne, 

Tsismedene, samt Nagelsmedlauget, til eet 

Smedelaug;

K obbersmedlauget med Blikkensiagerlauget;

Dugmagerlauget, Tdimagerlauget og Linnedv«- 

verlauget, til eet Væverlaug;

K napmagerlauget med Possementmagerlauget;

G jsrtlerlauget med Sværd fegerlauget;

Snedkerlauget med Stolemager- og Trædreier- 

lauget^);

Som Folge heraf blive Medlemmerne af de 

nævnte Laug indbyrdes deelagtige i hinandens Rettig- 

heder, saa at der for Fremtiden kun meddeles Bor- 

gersiab som Mester i den samlede Profession. Dog 

skulle særskilte Svende- og Mesterprsver vedblive aL 

bestaae for hver af de nævnte Næringsbrug, saaledes 

nemlig, at den, der har bestaaet Svendeprsven ved een 

af de nævnte Professioner, skal være berettiget til at 

arbeide hos enhver Mester i det samlede Laug og 

derefter aflægge Mesterprsve i enhver af de under 

Lauget henhsrende Professioner, uden Hensyn til om 

det er den samme Afdeling af Haandvcerket, hvori 

han har aflagt Svendeprøve; ligesom den, der har 

bestaaet Mesterprpve ved een af de nævnte, under

* ) To Medlemmer: Snedkerlauget 
Trædreierlanget med Kunstdreierne.

med Stolemagerlauget, og
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Lauget henhsrende Afdelinger, stal være berettiget til 

ot arbeide i Professionen i hele dens Omfang.

Fremdeles sial det for Fremtiden være enhver 

Handsiemagermester tilladt at forfærdige Peltsnerarbeide, 

uden at aflægge særstilt Prove paa Færdighed heri.

14. Det i Rescriptet af 10 April 1761 § 1 

givne Tilsagn, om at et Laugs Ophævelse kan ventes 

bevilget, naar Interessenterne deri ere enige, gives den 

Udvidelse, at Laug kunne forventes ophævede, eller siere 

Laug sammensmeltede i eer, naar s af vedkommende 

Interessenter begjære det; hvorhos der, naar et Laug 

ophæves, sial forbeholdes Interessenterne Fortrinsret, 

for dem og deres Efterladte, at nyde godt af de 

Kasser og Fonds, som maatte tilhsre Lauget.

43. Det sial ikke være Laugsmesterne tilladt 

ved Professionens Drift at benytte Andre end de paa 

Lauget oplærte Personer, Drenge og Svende, dog med 

folgende Undtagelser:

a) At Enhver maa benytte sig af Haandlangere 

til saadant Arbeide, hvortil ingen Haandværkskundsiab 

udfordres, samt of Hustrues og Bdrns Hjælp, saa- 

ledes som Forordningen af 21 Marts 1800 § 21 

og 22 hjemler;

b) At Fruentimmers Hjælp kan benyttes til alt 

det Arbeide, hvortil Fruentimmer passende kunne 

bruges;

c) At man til det Arbeide, der er at ansee 

fom fabrikmcessigt, eller som uddves ved Hjælp af 

Mastiner, kan benytte Alle og Enhver, uden Hensyn



190

til om denne Medhjælp ester sin Natur kan betragtes 

som Haandlangerarbeide.

16. Jsvrigt siulle de Jndsirænkninger, som 

maatte finde Sted ved enkelte Laug i Henseende til 

Arbeidsmaaden (f. Ex. i Brugen af Loddematerialet), 

eller i Henseende ril de Redskaber, der benyttes (f. 

Ep. i Brugen af Dreierlad), eller med Hensyn til 

Benyttelsen af Andres Hja'lp, (f. Ex. hvor et vist 

Forhold er fastsat mellem Antallet af Svende og 

Drenge), være aldeles hævede.

17. Det sial for Fremtiden være en Pligt for 

Alle, der holde Laugssvende, at anmelde for Older

manden hver Gang de antage eller afsiedige Svende.

18. Den Laugssvend, som i 8 Aar, eller, hvis 

han har opnaaet 30 Aars Alderen, i 4 Aar har ar

bejdet i formeldte Stilling, stal være berettiget til uden 

Prsves Aflæggelse at erholde Borgersiab som Fri

me st er i den lærte Profession, og i Udhvelsen af 

denne at benytte sig af en Lærlings Hjælp, samt efter 

andre 8 Aars Forlob at arbeide med en Svend *). 

Har den Paagjældende gjort Svendestykket her i 

Staden, sial det være ligegyldigt, om disse 8 eller 4

*) Eir Minoritet: at Adgang til Frimesterrettighed sial gives en 

Svend efter 4 Aars Forlob, men kun mod at aflægge en Prove, 
lettere end den for Laugsmesterne bestemte; at Frimesteren ikke sial 
være berettiget til at holde en Dreng, men vel en Svend, og til efter 
8 Aars Forlob at antage endnu en Svend; og at Frimesteren ikke 
sial have Ret til at drive Haandværket i dets fuldstændige Udstræk
ning, men være indskrænket til Reparationer eller andre Arbeider af 

mindre Betydenhed.
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Aar ere tjente her i Staden eller andre Steder, være 

sig i eller udenfor Riget; men i modsat Fald skal i 

det Mindste Halvdelen af Svendetiden være tjent her 

i Riget.

49. For at den Svendetid, Paagjceldende har 

tjent her i Riget, i foranforte Henseende kan komme i 

Betragtning, stal udfordres, at han i denne Tid har 

været indtegnet i Laugsprotocollen og svaret Tidepenge.

50. Forsaavidt Frimesterne ved nogle Profes

sioner ere særligt indskrænkede i Henseende til det Ar- 

beide, de mane paatage sig, skal det herved have sit 

Forblivende, ligesom der i disse Fag bliver at aflægge 

en Prsve. Det sial ikke være tilladt, at flere Fri- 

mestere siaae sig sammen for i Forening at udfore et 

Arbeide.

51. Den Frimesterrettighed, som ved Regle- 

mentet af 1 November 1805 § 123 og Reglementet 

af 1 Mai 1818 § 10 er tillagt Værkgeseller, Fane- 

poster og Brandbudde af Kjøbenhavns Brnndcorps, 

indskrænkes derhen, at de nævnte Personer, som for- 

udsættes at være Svende i den Profession, de ville 

ernære sig ved, skulle erhverve Borgerskab som Fri- 

mestere, og i denne Stilling nyde samme Rettighed 

som andre Frimestere, dog uden at den under Nr. 18 

indeholdte Bestemmelse om en vis Svendetid her sial 

være anvendelig.

52. Den Ret, som ved Forordningen af 29 

December 1732, Rescriptet af 1 og 10 December 

1736, Rescriptet af 17 Januar 1738, Patent af 24
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Ianuar 1738 m. fl. er tillagt afskedigede Militaire af 

begge Etater til, uhindret af Laugene, at nrbeide med 

egne Hænder, skal for Fremtiden aldeles bortfalde.

51. Dm Haandvaerks- og FesbrrkdrifL 

udenfor Laugene.

25. Hvor der for visse Haandteringer udenfor 

Laugene, saasom forMsllebyggerie, Lysestoberie, Guld- 

trækkerie, er anordnet en særegen Prsve, bør det have 

|U Forblivende ved de derom givne Regler, indtil det, 

efterat Laugsproverne have været underkastede den i 

nærværende Udkast foreflaaede Organisation, kan blive 

taget under nærmere Overveielse, om Prsverne i hine 

Fag bor indrettes paa samme Maade, eller paa hvil- 

kensomhelst anden Maade.

26. Ved de svrige Haandteringer udenfor Lau

gene har vedkommende at indlevere et Prøvestykke, 

som han selv vælger, og som efter sin Beskaffenhed 

egner sig til at afgive et Beviis paa hans Duelighed. 

Det bor være ledsaget af tvende paalidelige Mccnds 

Vidnesbyrd om at være forfcerdiget af, den Paagjæl- 

dende selv, og bedpmmes af Magistraten, som, hvis 

samme ikke tiltroer sig tilstrækkelig Kundsiab hertil, har 

at indhente Sagkyndiges Betænkning.

27. Den ommeldte Betingelse af Proves Af- 

læggelse stal dog bortfalde, nnar den Industrie, hvor- 

paa Borgersiab begjæres, man henregnes til de egent-
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lige Fabrikanlæg, eller naar den isvrigt efter sin Be- 

staffenhed ikke egner sig til en paa den ommeldte Maade 

aflagt Duelighedsprsve.

26. Det skal for Fremtiden ikke være nødven

digt at erhverve collegial Bevilling eller Privilegium 

til Fabriker eller deslige Anlæg, naar ikke Anlægget 

gaaer ud paa Tilvirkning af et Product, der henhsrer 

under Laugene; men den fornødne Berettigelse sial i 

alle saadanne Tilfælde kunne meddeles ifølge simpelt 

Borgerskab. Dog bsr det i Henseende til Bogtryk

keriers Anlæg have sit Forblivende ved de nu gjæl- 

Vende Bestemmelser.

27. Skjondt i Reglen Enhver, der vil syge 

Erhverv ved Tilvirkning af Gjenstande, hvis Forfær- 

digelse ganske eller tildeels er henlagt under Laugene, 

maa lade sig optage i det vedkommende Laug, efter 

at have fyldestgjort de foreskrevne Betingelser, skal der 

dog, til Industriens Fremme, og under et billigt 

Hensyn til Laugenes Rettigheder, kunne ventes Kon

gelig Bevilling til, udenfor Laugene at erholde Bor

gerflab paa saadnnt Erhverv, forsaavidt det nemlig er 

Gjenstand for fabrikmæssig Drift. Saadan 

Bevilling kan ventes meddeelt gjennem vedkommende 

Collegium, ikke blot naar Anlægget maa henregnes til 

de egentlige Fabriker, men ogsaa, naar det gaaer ud 

paa Tilvirkning ved Hjælp af Masiiner eller andre 

sammensatte Redfiaber, til hvis Benyttelse ei udfor- 

dres haandvcerksmæssig Færdighed, og udenHensyn til, om

13
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het griber ind i eet eller flere, laugsmæsfige eller ikke 

laugsmoesstge Næringsbrug.

28. I de under foregaaende Post nævnte Til- 

fælde sial Duelighedsprøve ikke fordres'"), ligesom alle 

besværende Clausuler, f. Ex. at Entrepreneuren skal lade 

Anlægget bestyre af en Laugssvend eller Laugs- 

mester  ),  for Fremtiden skulle ophsre.*)**

39. Endvidere sial det være vedkommende Col

legium overladt at meddele Bevilling paa Haand- 

vcerksdrift, som enten gansie eller tildeels er hen

lagt under Laugene, uden at Paagjceldende har fyl- 

delstgjort de foreskrevne Betingelser; dog at en saa- 

dan Bevilling aldrig bør gaae ud paa at udsve noget 

Haandvcerk i dets hele Omfang, men kun paa Forfccr- 

diaelse af visse Gjenstande, hvad enten isvrigt disse 

henhsre under et enkelt Laug, eller gribe ind i flere, 

laugsmæssige eller ikke laugsmcesfige, Nceringsbrug.

50. Ved at meddele de under foregaaende Post 

nævnte Bevillinger, som kun under særdeles Omstæn

digheder kunne ventes, stal det være vedkommende Col

legium overladt at fordre Duelighedsprsve, samt forsv- 

rigt foreskrive saadanne Clausuler, som for hvert enkelt 

Tilfælde findes passende.
51. Ved enhver collegial Bevilling bliver at

*) Eet Medlem: at Duelighedspreve bor fordres i alle de Tilfælde, 

hvor den kan præsteres. Eet Medlem: At Duelighedsprøve kun da 

bor bortfalde, hvor Fabrikatet frembringes alene ved Hjælp af Maskiner.

**) Eet Medlem: at denne Clausul bor indfores i alle Bevillin

ger af den omhandlede Art.



fastsætte en vis Tid, inden hvilken den stal benyttes, 

sanledes at Rettigheden sial være fortabt, naar An

lægget ikke inden den fastsatte Tid er traadt i Virk

somhed. Har Bevillingen ei fastsat nogen saadan 

Termin, antages eet Aar som Grændsen. Har en 

ifplge Bevilling anlagt Nceringsvei hvilet i 3 Aar, 

antages Rettigheden derved nt være bortfalden.

52. De nærværende Corporationsforbindelser 

vedblive; men det Offentliges Sanction skal ikke kunne 

ventes til Oprettelsen af nye korporationer).*

55. Borgerskab paa Kukkenbagerie sial for 

Fremtiden give Ret til Tilvirkning ikke blot af alle 

Sorter Kager, men tillige af egentlige Conditorvarer; 

hvorimod det stal være Kukkenbagerne aldeles formeent 

at udstjænke nogen Slags Drikkevarer eller at have 

siddende Gjcvster.

*) To Medlemmer: at det Offentliges Sanction tan ventes paa 

nye Corporationsforbindelser, uaar Vedkommende selv begjære det.

111. Almindelige Bestemmelser

21. Det stal være tilladt at forene flere af de 

Haandteringer, som ei ere Laugsindretning undergivne; 

dog at Paagjceldende, foruden at erlægge særskilt Bor- 

gersiabsgebyhr for hver af disse, og ansættes til for

holdsmæssig Næringssiat, paa den oven angivne Maade 

godtgjsr sin Duelighed i hvert enkelt Fag. Under 

samme Betingelse flal det staae Medlemmerne af
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Laugene unbent at forene flere af hine Erhverv med 

deres Laugsnæring. Derimod sial det ikke være til

ladt, med den under folgende Nr. nævnte Undta

gelse, at forene Borgersiab pan Handel eller paa 

Tracteurhold med de i nærværende Udkast omhandlede 

Næringsveje

38. At Nogen har Borgerstab paa Handel, 

Haandvcerk eller anden borgerlig Næring, sial ikke 

være hinderligt i, at han erholder collegial Bevilling 

fom ovenmeldt; ligesom omvendt den, der driver Næ

ring ifølge saadan Bevilling, sial have Adgang til 

iftlge de almindelige Regler at etablere et hvilketsom- 

helst andet Erhverv. Heller ikke sial Noget være til 

Hinder for, nt der meddeles een Person flere Bevil- 

linger. Ligeledes skul det staae alle Næringsbrugere 

aabent at erholde Berettigelse til at drive de under 

26de Post nævnte industrielle Anlæg.

56. Det ffa! være tilladt enhver Haandværker, 

selv eller ved Svende, af eget eller af andre Haand- 

værk, at fabrikere alle enkelte Dele af og udfsre alt 

Arbeide ved de Gjenstande, hvilke han er berettiget til 

at afhænde som hele Fabrikater, uanseet nt disse Dele 

eller dette Arbeide henhorer under andre Professioner; 

dog at denne Frihed ikke stal strække sig til andre 

Gjenstande end saadanne, som sædvanlige« bestilles, 

og som ei gjsres paa Kjob eller gane i Handel og 

Vandel, samt i ethvert Tilfælde være indskrænket til 

hvad Haandvcerkeren selv bruger og anbringer.

57. Endvidere sial det være Enhver tilladt,
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sely eller ved Svende af eget eller andre Haandværk, 

nt forarbejde og reparere, dog kun til eget Brug, de 

Masiiner, Modeller, Haandværksredsiaber eller andre 

Gjenstande, som han benytter til Udøvelsen af det 

Næringsbrug, hvorpaa han har vundet Borgerflab.

58. Intet sial være til Hinder for at holde 

Værksted paa flere Steder, naar kun den Paagjæl- 

dende selv staaer som Mester for disse, og ikke benytter 

denne Ret til at lade Uberettigede drive Professionen 

paa sit Navn; hvorimod det ligesom hidtil sial være 

Svendene formeent at arbeide udenfor Mesternes 

Værksteder.

59. Foruden den Ret, som tilkommer enhver 

Haandværker til at forhandle sine egne Fabrikater, 

saavel efter Bestilling som i aaben Boutik, stal det 

være ham tilladt paa samme Maade at falholde frem

mede Fabrikater, henhsrende til hans Fag.

60. Endvidere sial det være Enhver tilladt at 

forhandle de Fabrikater, fom ved den Behandling, der 

er Gjenstand for hans Næringsbrug, have undergaaet 

en væsentlig Forandring, uanseet at Productet idvrigt 

henhdrer under Andres Næringsbrug.

61. De Masiiner, Redskaber og Materialier, 

som henhsre til Haandværksfaget, sial man være be

rettiget til at afhænde til andre Mestere af samme 

Profession.

62. Den Handelsret, som ifslge det Foregaaende 

(Nr. 39—41) tillægges Haandværkerne i Almindelig- 

hed, skal tilkomme dem, der drive en Fabrik eller anden
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Næringsvej ifplge Bevilling, saavidt ikke selve Bevil

lingen heri gjdr nogen Indskrænkning. Dog sial det 

hertil ikke være nok, at Bevillingen er lsst; men Fa

briken sial virkeligen have været sat i Gang.

45. Foruden den Adgang, som nu er tilstaaet 

Fruentimmer til at erholde Bevilling paa at forfærdige 

Modepynt og sye Fruentimmerklæder, sial det være 

Magistraten overladt, under anbefalende Omstcrndig- 

heder at meddele Fruentimmer, især aldrende eller 

svagelige, Bevilling til at udsve ethvert andet Erhverv, 

som for deres Kjon kan være passende, saavidt de 

med egne Hænder og andre Fruentimmers Hjælp kunne 

overkomme. De Bevillinger, som meddeles Fruentim

mer, skulle medfpre Ret til at falholde det forfærdi- 

gede Arbeide i aaben Boutik, men ikke til isvrigt at 

drive nogen Handel med denne eller andre Slags 

Varer, med mindre Saadcmt udtrykkeligen hjemles i 

Bevillingen.

46. Det sial derhos være Magistraten overladt, 

ved at meddele de under foregaaende Post nævnte 

Bevillinger, derunder tillige at bevilge en eller anden 

indskrænket Handelsret, som passende kan forenes med 

det Erhverv, hvorpaa Bevillingen iovrigt ganer ud.

47. Enhver, der uden at have.Borgerskab paa 

nogensomhelst Næringsvej, vil befatte sig med offentligt 

Udsalg af Gjenstande, hvis Tilvirkning ansees som 

fri Næring, har at anmelde Saadant for Magistraten, 

af hvem han mod en ringe Betaling erholder et Bcviis 

for den sieete Anmeldelse. Det Samme stal gjcelde,
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naar den frie Næring udsves som selvstændigt Erhverv, 

uden Hensyn til om offentligt Udsalg dermed er for

bundet. Forsommes denne Anmeldelse, vil Paagjcel- 

dende blive straffet som for uberettiget Næringsbrug.

46. De paa foranfsrte Maade anmeldte Næ

ringsbrugere siulle, ligesom de svrige med Borgerflab 

eller Bevilling forsynede Næringsbrugere, sættes i Nce- 

ringsstat i Forhold til deres Erhvervsdrift, saafremt 

denne overhovedet er af et saadant Omfang, nt den 

skjsnnes at kunne bære nogen Afgivt. De der ansættes 

til saa mange Portioner Næringssiat, som efter Lov

givningen udfordres til at begrunde active Borgerrettig

heder, skulle være berettigede til at erhverve Borgersiab, 

naar de wvrigt besidde de Qualificationer, som hertil 

udfordres.

47. Enhver der begjærer Borgerstab paa en 

Næringsvej, hvis Uddvelse afstedkommer ubehagelig 

Lugt, siadelige Uddunstninger eller stærk Rsg, eller 

medfsrer en særegen Fare for Jldsvaade, bør for 

Magistraten opgive det Sted, hvor han agter at an

lægge sit Etablissement, og kan kun da forvente at 
erholde Tilladelse til Anlægget, hvis Stedet findes at ( 

være saaledes beliggende, at Nceringsveiens Udpvelse 

ikke kan antages at ville foraarsage de Omkringboende 

nogen væsentlig Ulempe, ligesom Anlæg af denne Art 

ikke maae flyttes uden efter Anmeldelse tit, og der

efter meddeelt Samtykke fra Magistraten. Ligeledes 

bliver det at paasee, at Haandteringer, der foraarsage
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megen Larm, ikke udsves i Localer, der vende ud til 

Gaden.

Kjobenhavn, den 25de October 1847, i den til Undersøgelse af 

Stadens Langs- og Corporationsvæsen nedsatte Comitee.

Niis-Lowson. E. 91. David. A. C. Bst.

-H. Kyhl. D. Muller.










