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Dieppe var Europa, ved Freden iHubertsborg, og 

ved Lord Vutes, af Engellættderne saa kaldte in

glorious peace i 1763 sat i en Art af No- 

lighed, og neppe havde de fredelige Sysler begyndt 

at tage en noget bestemt Retning, inden Ameri

cas Uroligheder, og den deraf folgende store og vig

tige Krig igsen forjog al Orden, og satte, saa at sige, 

Europa ind paa et fremmed Theater, paa hvilket- 

fra Versailles-Freden 1783, Fredens Sysler atter 

traadte frem og virkede, uagtet de store Forandrin

ger denne Fred gjorde i Verdens Stilling. Men 

det folers dog allevegne at Forandringen havds 

varret meget stor. Americas driftige Handel be-- 

gyndte, og Engellands Anmasselser, endnu mere 

end dette Lands uhyre Fremffridt i Kunstfliden, 

som paa mange Maader trykkede alle Lande, viste 

sig nu før ft i sin sande Storhed og Betydenhed» 

Imidlertid vare dog Europas Nationer ikke faldne 

i Ssvn; Dristighed og tilbageblevne Krafter yk-



IV

trede sig allevegne, og maaffee var Perioden ef- 

ter denne Krig den, hvori Europa var paa den 

rette Vei til Rolighed og Orden i Næringsvejene. 

Men nu fremtraadre, omtrent 1791, en nye Pe- 

riode, som næsten truede med al borgerlig Ordens 

Omstyrtning: ben Periode, som begyndte med Ne- 

vvlutionskrigene, og fortsattes af Napoleons indtil 

Menneskeheden i Aaret 1813 saae en ligesaa uven

tet som on^clig Ends derpaa. I denne ffrække- 

lige Periode og ved de Parisiske Fredsslutninger 

1813 og 1814, kan man sige at Europas Stil« 

ling, og Staternes indbyrdes Forhold leed en to

tal Forandring. Det var ikke allene den langsom

me Forandring, som Erobring af saa mange Lan

de, og fjendtlig Besættelse af andre, maatte 

medføre; Forandringer, som fersr mærkedes i de

res hele Fylde og Ubstrækning, efter at den længe 

ventede Fred opdagede dem, og gjorde dem tyde

lige for alles Sine.

Under disse lattgsomme Forandringer fandt det 

Sted: i. At Nordamerika Uformærket uhyre me- 

get udvidede sin Handel. 2. At Holland og 

Frankrig, og tildeels Danmark samt noget af Tydss- 

land, ligesom Spanien og de italienske Stater 

mistede deres gandffe eller for en stor Deel: i 

hvis Sted Storbrittanien og America traadte. Z. 

At Fastlandets Handel og Fabrikvæscn maatte tage 

en gandffe nye Vending; det saa kaldte Continen

talsystem svarede vel ikke aldeles til Franken'gs



Mening; men det virkede upaatvivlelig meget til 

Skade for det engelske Fabrikvæfen, og det var 

kun ved mange Konster og Opoffrelser, at Stor- 

brittanien forbeholdt sig en Deel af Fastlandets For- 

syning. Imidlertid lærte dog Nationerne under 

Vanskeligheder af alle Slags, at undvære sagvel 

brittiste Fabrikvare som indiffe Produkter. En 

paatvungen Tarvelighed, vg den Nødvendighed at 

anbringe overblevne Capitaler, lærte at undvære og 

at fabrikere selv. Hvor meget end Undværelsen 

har hort op med Nødvendigheden, som paansdte 

den, og hvor mange nye Fabrik - Anlæg end ere 

gangne ind igsen, saa er det dog vift at Storbrit- 

taniens Fabrikvæsen leed et Stød, som det maaffce 

aldrig forvinder; og dette Lands Handel maatte 

nsdvendig lide meget, da saa mange Nationer paa 

een Gang vaagnede af den lange Dval.e, og be- 

gyndte at tage til sig alt hvad he kunde faa, saa- 

som Frankerig, Holland og Norden.

Pludselig maatte ogsaa Handelens og Næ- 

ringsveienes Gang forandres ved de store Foran- 

dringer, somPariser-Fredene frembragte. Allerede 

forhen var Norge revet fra Danmark; Holland 

og Nederlænden? bleve frie, en almindelig Fred 

satte alle Lande i Stand til at træde frem; og 

efter Freden indtraf den for Europa saa usigelig 

vigtige Begivenhed, at Sydameriea synes at have 

brudt for bestandig sine forrige Forbindelser med 

Europa: en Omstændighed, hvorved Spanien, yg
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med bette Europa, har hidtil tabt over tolv Mil

lioner Piastre aarlig. Et Tab, der ikke kan andet 

end volde en betydelig Revolution i Selvets Priis 

i hele Europa, og følgelig i Finantserne og Han- 

delen i det Hele; en Revolution, der mærkes ikke 

strax, men som lidt efter lidt indtrænger sig.

Paa dette, aldeles forandrede. Theater var 

Let at Fredens rolige Sysler med Freden vilde 

træde frem, og vandre i de forrige Sporr. Man 

begreb ikke, eller agtede ikke nok Forandringen, og 

man begyndte saa at sige hvor man havde været 

Mdt til at flippe.

Vores Fædreneland var ogsaa eet af de Lam 

Le, hvor man troede, at en almindelig Fred vilde 

sætte alting paa den gamle Fod; men hvor meget 

man bedrog sig, viste sig strax i det Sieblik man 

begyndte at rsre sig. Det mærkedes snart, at ved 

Norges Fraffillelse var den forrige Bane for Dan

marks Produkthandel bleven en aanffe nye. Og

saa havde Fslgerne af en langvarig byrdefuld 

Krigstilstand, lammet alle Landets Kræfter. Pen

gevæsnet var i en magelos Forvirring. Hande, 

lens almindelige Gang kunde ikke bestemme sig 

strax, Ingen forstod endnu den nye Lære, som dog 

var usdvendig da den gamle ikke var længer til. 

Til denne Forvirring, som endrm ikke er forbi, 

thi den beroer egentlig paa hele Verden, kom 

Trykket af de herskende Omstændigheder, og en 

Modlsshed, en Nedgagenhei), der mindre var frem»
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kaldet af det Nerrvarende, end hentet af Frygt 

for det Tilkommende, i hvilket man ahnede endnu 

Noget værre; og tildrels Intet vildeste, som vakte 

blidere Udsigter.
Under saadqnne Omstændigheder er det gand- 

ffe vist rettest, at gjore sig et sandt Begreb om 

Tilstanden, og fatte Skrækkebilleder ret i Hiet, 

for at bebsmme det, for at opdage hvad det be

buder. I intet Land kunde dette være vigtigere 

end i Danmark, hvor den begyndende Forandring 

syntes siet ikke at lægges Mærke til, og hvor man 

upaatvivlelig i Fredssieblikket 1813 og 1814 

brsntte sig tilbage til Freden, som den var 1805 

og 1806, og deels strax og pludselig, deels ved en 

langsom Modvirkning saae sig skuffet i disse Fore

stillinger, og med Forundring befandt sig paa en 

gandsse ny Bane, medens man troede kun at gaae 

den gamle Vei.
Det var det Kusse: at opmuntre til saadan 

Indsigt, og for at bidrage til en rigtig Bedøm

melse af Fædrelandets sande Tilstand, ved at sam

menligne dets Byrder med dets Kræfter; en Sam« 

inenligning, der aldrig kunde være nødvendigere, 

end i et Tidspunkt, da not ften en almindelig Stem

me havde oploftet sig for at kundgjm-e Statens 

Ruin, som en uundgaaelig Folge af det formodede 

Misforhold mellem Kræfter og Byrder; Det 

var et Forssg til en saadan, ligesaa videnffa- 

belig vigtig, som stgtsborgerlig nyttig, SaW
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menligning, jeg for tre Aar siden, gav mig den ZEre 

i Forelæsninger for en stor Forsamling af oplyste og 
kundskabsfulde Mænd at fremsætte. Da en næsten 

toaarig Sygbom hindrede mig i at gjentage disse 

Forelæsninger, saa befluttede jeg paa Grund af 

det Bifald, de havde vundet, at lade dem trykke, 

for at fremstille dem for en storre Kreds. Det tv 

denne Beslutning, jeg nu iværksætter, og anbefaler 

dens Hensigt til det redelige sande Borgersind, me- 

dens jeg hos de sande Kyndige (ikke Vandmol- 

lere eller Vindmøllere) venter Oplysning, og Over- 
bærelse for Udførelsen.

For disse bsr jeg forklare, hvi dette Veerk 

ikke er, eller hqr kunnet endnu blive saa fuldstæn

digt, som jeg gjerne havde gjort det, og som maa- 

fkee de fleste af Dem, der beærede mine Forelæs- 

ninger med deres Nærværelse, havde ventet. Hvad 

§eg her leverer, er blot et Forsøg til at bedømme 

Nationalindustrien i Danmarkj hvorvidt den er 

tilstrækkelig for Statens hele Oeconomie, beroer 

paa mange flere Data, som jeg her har troet at 

burde forbigaae; til disse henhøre Pengevæsnet, 

af hvis Betragtning, det vil indsees, hvilket endeligt 

Resultat, Nationens Virksomhed, og Negjeringens 

Bestyrelse, forenede give til Nationalvelstandens 

Fremme og Tilstand; da Nationens Velstand bog 

til Slutning beroer paa den Deel af Lonnen for 

sine Bestræbelser, den tilovers blevne Deel af Na- 

kionalindkexgten, den kan beholde selv til sine For-
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nsdenhsder og Beqvemmeligheder, efter at Statens 

Fordringer og Trang ere tilfredsstillede. Hvor 

stort dette Overskud kan være, kommer naturligviis 

an paa Størrelsen af Statens umiddelbare Krav, 

og dette bestemmes og lempes fornemrpelig ved Re- 

gseringens Fremgangsmaade, som for Staten vir

ker især ved Bestyrelsen af Pengevæsnet og Kj- 

nantsvcrsnet; naar man derfor vil staffs sig en Over

sigt over en Nations Statsoeconomie, der om den 

skal have noget virkeligt reelt og nyttigt Object, 

bsr tydeligt angive, hvorledes en Nation opløser 

den Opgave: at sætte sig i en vis Grad af Natio« 

nalvelstand, ved Hjelp af den omgivende Natur, 

under de politiske Omstændigheder, hvorunder den 

ved Virkninger som den selv ikke var raadig over, 

er sat; og ved ben Industripolitik, hvorunder den 

maae yttre sig; maae man nødvendig udstrække sit 

Blik videre, og beskue Regjeringens videre Be

handling, og besee det Forhold, hvori denne ved 

stn Bestyrelse har sat Nationen til saa at sige, til 

fig selv, og gjennem den udvortes Politik, til den 

hele Lvrige Verden. Her bliver da Statens FL- 

nancevoesen den sidste og endelige Betragtning, 

Thi ved dette bestemmes ikke allene hvad Stats- 

borgeren kan beholde, som endelig Lon for alle sine 

Bestræbelser, men paa dette beroer ogsaa den 

Kraft, hvormed han kan gaae frem paa sin In- 

dustribane; og Statens sande Kraft i Almindelig?
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De som Stiske at gjsre sig et nogenlunde 

klart Begreb om Danmarks Nationalvelsiand, kunde 

Lerfor med Nette forlange, at jeg ikke her havde 

forbigaaet det vigtigste Leed i Kjeden, og ere be- 

rettigede til at spsrge, hvi jeg saa har gjort. 

Jeg ffylder et Svar paa dette Sporgsmaal.

Endssjondt jeg gjerne erkjender vores Negje« 

kings Liberalitæt og dens Snffe at være populair 

i dens Financevæsen, saa har jeg dog ikke seek 

noget, som bestemt antyder nogen Ncermelse til 

Publicitæt. Og jeg anseer det for Borgerpligt ikke 

heri ar gaae uden for dens Synsmaade, hvorme- 

get jeg end er tillmielig til at troe at Negjeringer, 

neppe paa nogen Maade mere kan ffaffe sig Na* 

tionernes Kjerlighed og Tillid end ved Publicitæt i 

Financevæsnet. Hvor let det da end kunde være 

mig, som Enhver anden, at samle Finance-Efter- 

retninger, og hvor meget jeg end kunde stole paa, 

at selv saadanne Efterretningers Bekjendtgjsrelse 

vilde ansees og bedsmmes med Liberalitæt; troer 

jeg dog ikke at burde gjore det. For det fsrste, 

bsr det ikke være Hensigten at tilfredsstille en 

gold Nyfrgenhed; for det andet, er det dog ikke vel 

muligt at bekjendtgjore saadanne Efterretninger, 

Uden at misbruge deres Velvillighed, man har 

faaet dem af; For det tredie, er det Regjeringen, 

og ikke den private Mand- der skal og kan bedøm- 

rue, hvorvidt saadan Publicitæt er nyttig eller nsd? 

vkttdig.
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Af disse og flere Aarsager, hvortil endnu 

kommer den Overbeviisning, at man med alSam- 

rnensankning endda ikke kunde undgaae betydelig 

Ukuldstændighed, har jeg irrdtil videre, tilbageholdt 

De Efterretninger om vores Financevæsen, som jeg 

kunde have samlet, og opsat at meddele de Resul- 

Later for vores Statsoeconomie, der staae til at 

udlede deraf. .

Ligeledes har jeg udeladt nogle Betragtnin

ger over den statsoeconomiske Uvigtighed af Nor- 

ges Fraskillelse. Grunden dertil var adskillige 

tænkende Mænds, deels fra min afvigende Me- 

ning, deels Overbeviisn-ng om at det er maaffee 

endnu for tidligt at bringe denne Sag, der endnu 

ikke kan besees ved 'Erfaringens Fakkel, til Under- 

ssgelse for den blotte Speculations Domstoel.

Zeg maa bede Leeseren at undskylde, at Bogen 

har flere Trykfejl end den vel burde have. Min 

Sygdom har hindret mig fra selv at besorge Cor« 

recturen, og anbringe nogle smaae Rettelser hist og 

her. Et omtrykket, af Trykfeil alt for urigtigt 

Halvark, folger, for at indsættes paa sit Sted. 

Jeg ansaae denne Omtrykning for desto nodvenbi- 

gere, da jeg desværre finder at have havt med en 

Chicaneur at bestille, just i Anledning af urigtig Tryk 

<3.105 o. f. Hr. Drewsen, som maaffee ikke har 

lagt Mcerke til, at Doger ofte have Trykfeil, eller 

at slige sjelden rettes for sidst i Begerne, men 

doZ ikke kunde bis med sit Kritikakleri til Bogen
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var færdig, formodentlig af FxM for at gjendri- 

ves af en blot Trykfeilliste, har derover, som, ikke 

sjelden er Tilfældet hos ham, sagt sin Mening for 

tidlig, og anbragt, hvilket er meget almindeligt 

hos ham, en Art af, eller Forsog til en Vittighed, 

aldeles utidig. Kunde han kun nu herved undgaae 

Anvendelsen af Pope's.

Some neither can kor wits nor cnticks pafs 

As heavy mules are neither hørfe nor afs.

Da overalt dette Værk har havt Len Skjebne at 

blive kritiseret inden det var bleven trykt, saa 

bsr jeg gribe denne Lejlighed til at omtale disse 

Kritiker med et Par Ord, ikke saa meget for at 

gjendrive uvigtige Urigtigheder, som for at bevise 

at jeg ikke med min gode Villie byder Publicum 

til Gjest paa uoverlagt Snakkeras, der endog skulde 

være drevet saa vidt, at selv ben, ellers ikke dybt 

stikkende Drewsen, kunde deri fjende sine egne gode 

Venner, Ueftertænksomhed, Ukyndighed og berfov 

er saa gesvindt til at reclamere dem, semdsynlig- 

viis til videre Medhielp i sit Skribleris.

- Neppe vare de fsrste Ark af disse Bidrag 

trykte, ja jeg tænker at kunne sige, neppe vare de 

læste, inden jeg blev kaldet paa Lectie i Anledning 

af det jeg her S. 28 har sagt om Christian den 

Fjerde. Jeg troede at denne Konge, som dode 

1648, nu endelig omsider var bleven Historiens. 

Zeg erfarer nu derimod, at det er ikke i Landet 

selv, og i Indretninger til dets Velstand, jeg bsx
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forlange at see den store Konges Minde; men ar 

det skal være de Formodninger, de Forklaringer, 

og de Undskyldninger, Hr. Professor Molbech har 

skrevet, jeg veed ikke om, paa Bagsiden eller For« 

siden af Clios Tavle, jeg ffulde have lagt til 

Grund. Saadant var mig virkelig uventet. Alt- 

saa var det i Ungdomsvandringerne, og alt det deri 

staaer saa dybt, helligt og underlig foelt, og næsten 

ligesaa underlig skrevet, der var det jeg ffulde lære 

at kjende Christian den Fjerde. Zeg ffulde reise 

med ham til Nordkap, folge ham i Skoven paa 

Udviisning, see ham befale Frskenernes Strsmper 

stoppede, beskue Börsen, Proviantgaarden, runde 

Taarn, Rosenborg, og frem for alt, forgabe mig i 

Frederiksborg. Alt godt. Men er det ikke lige- 

fuldt sandt, at under Chr. den fjerde begyndte det 

dansse Riges Udstykning, er det ikke sandt, at un, 

der ham gik Torstensen med en Armee, dybt inde 

fra Tydffland, dybt ind i Danmark, inden Chri

stians Politik saae det, uagtet de spændte Forhold 

mod Sverrig burde have advaret hans Politik, og 

uagtet det lader at hans Resident i Stokholm, 

Vibe, virkelig advarede ham, og uagtet Ingen kal

der hans personlige Heltemod i Tvivl? Zeg lader 

gjerne alle Undskyldninger gjelde, men jeg paastaaer 

at dette er Fac^a; og at det er tilladt at tvivle 

om at flige Misgreb here til den opmærksomme 

Politik. Zeg spsrger videre, hvad Christian 

gjorde for at forbedre Bondestandens Kaar? For-l
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blev Bond erne ikke paa den gamle Trahest? Hvad 

gjorde han for Fabrikvæsenet? Vil man for Al- 

vor fortælle miglat han anlagde Silkefabriker iKZo- 

benhavn, og Tapetmagerie i Kjsge? Og for Han« 

delen? — Det ostindiske Compagnie, til hvis Ved- 

liveholdelse, Kjsbenhavns Verdslige og Geistliae 

faae Aar efter Anlægget maatte ffillinge sammen! 

Vil man beundre alt fligt, saa har jeg intet der

imod; kun dette paastaaer jeg, at der stal andet 

til at grunde en stor Konges Minde, og at det er 

i Landet selv og de indre Indretninger, man ffal 

see sig om efter den nationaloeconomiffe Gavnlig

hed, cn Konge har 'havt for sit Folk. Og naar 

jeg finder lidet af denne Betydning i Danmarks 

Historie fra Christian den Fjerde, saa er det min 

Mening at han virkede kun lidet med al sin gode 

Villie, og Dristighed. Vil man ikke tillade mig 

saadan Mening, saa fremsætte man Facta derimod, 

og ikke træde vigtig frem med Ordgyderis, om 

hvilket man fristes kil at betjene sig af samme 

Konges egne Ord, den Gang Frue Munk vilde 

overtale ham til at bruge den lydske Bartskiærs 

Blysukker. — "Hvad for tusend Syger ffal vi med 

det Skarn?" —Overalt er det vel neppe saa gand« 

ffe urigtigt at see en Sag i samme Lys som en 

Puffendorf, Galetti, Rühs og G. Vaden m. ff. 

Mænd, som dog vel alle ogsaa fjende noget til 

Christian den Fjerde, og vel noppe ere gale Folk, 

fordi be om denne Konge havde en anden Mening
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end den. Professor Molbcch har kantet sig paa. I 

Dedemmelsen af historiffe Characterer kan Sandhe

den visselig intet vinde, ved at holde sig til een 

Mening. Zeg tænker det er bedst at tillade andre 

ak have deres. Hane veniam petimus damus- 

qve vicisfim.

Dog nok herom. Zeg behøver ikke at tilföie 

mere for at bevise, at jeg ikke med Letsindighed har 

stængt en Pttring om en med Nette elsket Konge ud 

iblandt Publicum. Men jeg behover heller ikke at 

sige mere, for at godtgjsre, at det er i Historiens 

tydelige Udsagn, man skal lede efter Minder om den 

store Konge, og at naar disse fattes, er man be

rettiget til at tvivle om de ere til.

Formodentlig venter den bekjendte oeconomiste 

Smorer, Hr. Drewsen, ogsaa her at finde et Par 

Ord til sig, i Anledning af den Kaadhed og den 

Overskuelse, hvormed han ffruebe sin Uvidenhed 

op over mig i Kjøbenhavns Skilderie No. 18 for 

18ly. Om ham og til ham har jeg egentlig slet 

intet at sige; trænger han til et Skjænderie, saa maae 

han ssge det hos Andre end hos mig; thi jeg foler 

for dybt den Agtelse man bor have for Publicum 

og Literatur ril at indlade mig i sligt. Han, som 

intet kan tabe, kan jo aldrig være forlegen. Saa 

meget mindre kan jeg folge Hr. Dr. ud paa den 

ffidne Boldgade, han driver sine uædle Lsirr paa, 

som Grunden til det Arrigskab, hvormed han an- 

falder mig, er dog intet uden den rageste Egoisme,
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og barnagtig Stræben efter, til Trods for sin Uvi- 

denhed, sit taagede Begreb og sin usle Skrivemaade, at 

spille forste Rolle i vores oeconomiske Literatur; 

og derfor vil i det mindste lade, som om han 

langt overseer mig. Denne Higen, latterlig ved' 

Ringheden af de Evner, hvorved han prøver paa 

at gjsre den gjeldende, og lidet agtværdig eller 

anstændig ved de Midler han forfægter den med, 

kan jeg trygt overlade et billigt og ffjsnsomtPubli- 

cum Bedømmelsen af, uden nt misunde ham saa- 

danne smaae og korte Glæder, til at staldfodre sin 

Zndbildskhed med. Dog raader jeg ham, ikke alt 

for graadigt at fare i Foderet; der kunde være 

Boghvede iblandt.
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Indledning.

r.

SDeti Tilstand hvori vores Fædreland for uerr- 

værende Tud befinder sig, er i mange Henseen

der overmaade mærkværdig. Forsaavidt den 

nu er for Mange,en Anledning til ZEngsielighed, 

for Nogle til -Haab, for de Fleste til Betænkelig« 

hed, maae den anfees for Folge af de senere 

Dages Begivenheder. Men disse vilde ikke have 

virket saa boldsornk og ffadeligt, dersom de hav, 

de truffet Staten i ftrld Kraft. Dette var ikke 

Tilfældet. Den traf Landet blot i en fremskri* 

dende Forfatning, ikke i al muelig Styrke og 

Sundhed. At disse fattedes, maae rilstrives 

Landets siatsoeconomifke Administration i den 

forløbne Tiis. I det forløbne Aarhundrede nod 

den danste Stat en næsten UafbrUdt Rolighed t 

flirsrndstyve Aar. Hvorledes betjente man srg 

af denne sjelone Lykke? Udvidede og forædlede
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man Agerdyrkningen/ fremblomstrede Fabrik- 

væsnet, fik Handelen Kraft og gavnlig Retning ? 

Vl kunne desværre ikke besvare disse Sporgs- 

maa! med Za. Vi maa tilstaae, at de første 

Lredsindstyve Aae af hine firsindstyve forlob, 

uden at en forsget Nationalvelsiand vidnede om 

al nran havde benyttet Velgjernmgen. Vel 

nod Videnskaberne betydelig Understøttelse, de 

ffjonne Konsier opmuntredeö; dette var enkelte 

oplyste Ministres Værk; men naar man dom

mer efter noget omfattende Blik, maae det ci*' 

kjerrdes/ at med Undtagelse af Bjergvæsner i 

Norge, og Statens Sseforsvar, eller Flaadcn, 

blev i dette lange Tidsrum faa eller ingen af 

Statens- offentlige Anliggender bragt betydelig 

frem. Den vigtigste Indtægtskilde for Dan

mark, Agerdyrkningen/ blev ved at flyde i sit 

vanke ftendrægtige Lob; det er hoiligen at tvivle 

om at den ydede et porre Product i Aaret 17O0 

end i Aaret 1720. I Henseende li! Konstfliid 

og Handel fik under Christian den Slette de col- 

berlskr Statsmaxinrer Indpas her. Jfolge der

af bleve Fabriker ftödte frem, ikke ledede efter 

Landets Natrrr og Nationens Arbeidsomheos 

Charaeteer, hvoraf Folge.» blev, at Anlæggene



standsede naar Stodene holdt op, eller naar 

Monopolier, Forssud, Zaan m. v. ikke holdt 

dem i Live. ■— Ogsaa Handelen trivedes ikke, 

uagtet allezMonopolies og Reguleringer/ og 
Kolonie «Anlevg.

At Staten i saa langt et Tidsrum blev 

staaende paa næsten eet og samme Punkt, var 

meget skadeligt. Nationen forblev i Uvirksom, 

hed, og vænnede sig derved end mere til den 

Dorffhed, som Nationalkarakteren deels for, 

medelst Klirnatet, deels af andre Aarsager er 

alt for tilboielig til. Men den ffadeligste Folge 

deraf var, at mange beleilige Oieblikke tab- 

tes, hvorved Staten kunde have sat sig i varig 

Besiddelse af mange vigtige Fordele for Fa- 

brikvæsnet og Handelen, hvilke, eengang for- 

ssmte f aldrig kunne ventes oftere.

Allerede i et ældre Tidspunkt forstod man 

saa lidt Gtacsoeconomie i Danmark, at man 

tyede hen til en dum orthodox Biffop for at 

undervises om man korde lade en meget stor 

Veængde industrisfe/ UldeelZ rige reforrneerte 

Familier, nyde et Fristed/ og man rettede sig 

eftel hans eensoldlge Pølsesnak. Noget lignet!« 

de fandt ogsaa Sted med flygtige Engelserndere
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under Christian den Treble. Under Nederlæn« 

dernes Krige med Spanien hav-e det neppe vev^ 

ret vanskeligt at være bleven Eler af nogle vig

tige Portnglsrfre Besiddelser i Osiinvien.

Ogsaa vare de pslitiffe Forhold kort for 

og efter den utrechrsse Fred gunstige for en Na

tion, som attraaede Deel i den europæiske Han

del og Ssefart. — Man kunde have gjort en Art af 

Navigations Act, og derved bleven Herre af en 

Deel af ven ostersoiste Handel. Ikke at forglemme 

de mange politisie Feil, som gjorde Schlesvig og 

Holsteen til en stedsevarende Kilde til Urolighed og 

Krig, især medSverrig. Disse Feil, hvori den 

sande Aarsag til Danmarks Vanmagt maae soges; 

og so in tillige stilke Danmark ved flere begvemme 

Lejligheder til at blive Herre over Hamborg og 

dens rydste Handel. Den store Mængde secu- 

lariserede Godser under Christian den Tredie — 

Christian den Femtes store Landejendomme — 

Domarnernes Salg under Christian den Syven

de — hore ogsaa til denne betydelige Forssnunelse.

Der gives to Veje, ad bvilke en Nation 

kan opnaae en hot Grad af Nativnalvelsiand. 

Den forste er den natnrügste, øg tillige den vis

se ste. At opdyrke Landets Iorder, 03 overalt
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at bringe enhver Green afNatur^Production til 

en hsi Grad af Fuldkommenhed — Resultatet 

heraf er Overskud af raae Producter, og en 

for Natural' Production«.'» Vverfiodig Folke« 

mængde. Denne gaaer efterhaanden over til 

KunstfildenS. Sysler, eller til Handel og'Skibs- 

fart; og Landers Producter frembringe Kapital 

saavel til større og storre Fabrikdrift, som til 

udvidet Handel. Denne naturlige Vei har Dan

mark, efter vores forhen gjorte Bemærkning, 

ikke betraadt. Agerdyrkningen har bestandig 

her i Landet savnet Regenternes Medhjekp — 

De sogte fornemmelig at virke for Fabriker, for 

Handel; men ingen havde Kraft nok til at svæk, 

ke Aristocratismen, og Herremandenes Under

trykkelse mod Bondestanden, som driver ?°Deel 

af Landets Jorder. Aarsagerne ville vi i bet 

folgende soge at udvikle. —

Den anden Vei tilNationalvelstand er, øm 

en Nation benytter de naturlige Fordele, som 

en heldig Beliggenhed giver, samt griber de til* 

fæstne Lerligheder til Fordele, som Begiven- 

hedernes Gang undertiden medfore, til at-brin

ge dens Fabrikvæsen i Flor, og salte sig i Be- 

siddelse af en berigende Handel, eller dog berige



sig ved indtræffende fordeelagtige Handelseon- 

juncturer- De Kapitaler som heraf fremsiaae, 

over Fabrikverönets og Handelens Behov, gaae 

da over til Naturalprodnetioncn, og fornem

melig ril Agerdyrkningen/, hvorved en vedvare«- 

de Grund lægges til Nationalvelstanden. Den- 

ne Ver har Engelland og Holland fnlgt, i Hen

seende ti! Handel og Fabriker, Frankerig min

dre ved Handel end Fabriker/ Tydffland endnu 

nicer end Frankerig ved Fabriker. —

Ogsaa paa denne Vei til en betydelig Ra- 

rionalvelsiand har Danmark ikke lagt et stort 

Stykke tilbage. Vores Fabrikvasen er ikke til- 

sirækkeligt ril det indenlandsse Forbrug, og al- 

deles ubetydeligt med Hensyn til udenlandsk Af- 

sætning. Vel har Landet havt udenlandsk Han

del i lang Tud, men af stor Betydenhed eller 

Omfang blev den ikke for for omtrent I5 Aar 

Den? da den amerikanske Krig satte et tempo- 

rairt Liv deri. Efter Freden ril Versailles svæk- 

kedes i)en; men Revolutionskbigen oplivede den 

atter, og gav den en Udstt'Lkmrrg, som hidtil 

var ukjendt/ men som med et forsvandt næsten 

ril Intet i Aa ret 1807. —*• Ar vores uden- 

landffe Handel i denne Periode berigede Mange,
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og gavnede Staten eller Statskassen nnuddel- 

bar, er ingen Tvivl underknsret; men desmere 

om den derved bundne Totalkapital var virkelig 

af nogen Betydenhed. Den blomstrende Han« 

del beroede paa politiske Conjuntturer, og maat- 

te forandres med disse. Allerede den, Ame

rikanske Krigs Ende beviste det.

Gunstige Omstændigheder 6erafe !eL, og 

lakke til overdrevne Spekulationer, som ende sg 

med en Crisrs r hvori en stor Deel af Gevinsten 

gaaer forloren.

Saadanne Catastropher har Danmarks 

Handel, i det Tidsrum vi have for Arne, havt 

steer af, med saadanne Udfald, at man beret- 

tiges til at at sporge: om den Gevinst Handelen 

gav, var saa stor sonr uran maaffee runde troe. — 

b alt Fald, saa har Danmarks sriUple, jevne 

Handel indtil 1780 ingenlunde opsamlet saa 

stor Gevinst, eller Capital, at noget betydeligt 

er gaaet over som Overskud til Landets øvrige 

Indtægtskilders Ovhjelp.

Heraf tor man slutte, at saadant Overskud 

ikke heller har funder Sted. Thi inden den kræv« 

nede Epoke, tiltog vores Handel vel, saa 

ac sige aarlig noget, men ikke belr-deligr. —
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Saabel i den Amerikanffe Krig, som i se, 

ture Handelsperioder f handlede Danmark me

get ved Hjelp af fremmede Capitaler.

Derimod er det nok MUligt, at virkeligt 

Overftud ved Handelen har fundet Sted i det 

seneste Tidsrum? fra 1780 til rFo?, eller t det 

mindste fra 1790 til 1807. — (Ved Over- 

ftnd forstaaes ikke her Gevinst afCapitalen, men 

et Overskud over Trang til Hanoelscapital —- 

ctt nye Capital frembragt ved Handelsgevinst, 

fom ikke behoves til Handelens Udvidelse.)

Dette kunde siurtes af: at Danmarks Han- 

delsstand uden at gaae til Grunde, kunde bære 

det Tab, som Krigen strax tilfoiede den. Ta

bet var vel ikke heelt for demff Regning — men 

det var dog altid saa stort, at det for 60—-70 

Aar siven, havde bragt hele Handelsstanden til 

Betlersiaven.

Videre — at Handelstanden kunde komme 

Fi anrftrne Lil Hjelp med meget betydelige Sum/ 

tuer til Laan — hvorved de bandtes.

Endelig at nogle faa Handlende have am 

bragt endeel af deres Formue i IorLeiendvmme 

og Fabriker. —
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Men imod denne Mening kan indvendes: 

at dette formeente Qverftnd maaffee kun frem- 

korn derved ar Capitaler droges ud af Handelen, 

fordi denne under nærværende ConjunctUrer, un- 

der Krig nred næsten hele Europa, ikke kunde 

anbringe dem. Dog maae herved mærkes, at 

Handelen var næsten tilintetgjort, og Kisbmæn- 

bene kunde ikke anvende deres Fonds uden stor 

Risiico.

Denne Indvending er meget sandsynlig. 

Men vil man end *— og jeg troet* nr an kan *—: 

indromme, at Danmarks Handel i de sidste 5<5 

Aar var paa Veje til at afgive et betydeligt Over

skud, som kunde forbindes med Nationens ov- 

rige productive Midler, saa er det dog tydeligt, 

at Veren var usikker, og at man ingenlunde kor

de gjore Regning paa Varighed. Den Handel, 

der srnlde med Tiden frembringe disponible Ca- 

pikaler til Landets Opkomst, beroede nemlig paa 

Krig og Forvirring i hele Verden, ingenlunde 

paa Handelens sædvanlige Orden, paaBeliggen- 

hed- Denne Tilstand maatte ophore — og den 

er øphort. Nn synes det at de politiske Masse!', 

Staterne, nogenledes have ordnet sig; de begyn, 

der ae trtebe frem i al Virksomhed; de under-
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trykte Stater bestræbe sig for at indtage deres 

forrige Plads, og at sætte sig i Besiddelse af de 

gamle Fordele. Ds mægtige Nationer ligesaa, 

og alle føge om muligt at sikkre stg nye Velstands« 

Kilder ved udvidet Fabrikation og Hanoel. Men 

just fordi denne Stræben er almindelig z vil det 

falde enhver enkelt Nation vansteligr at drive det 

meget vidt. Selv Storbrirtaniens Fabrikation 

og Handel vil lide under den nye Orden, som 

maae fremkomme, og en mindre mægtig og kraf

tig Nation vil neppe nu kunne gjorr Regning paa 

nogen storre Andeel i den ettropæiffe Handel, 

end den havde for det volitiske Chaos begyndte -— 

Det er derfor ikke sandsynligt, at den danffe Han> 

del vil kunne betydelig udvides; den vil vist nok 

vare og vedblive at være betydeligere end for 50 

Aar siden; men dens meesi glimrende Epoke fra 

s 791—97 vil den neppe komme til at ligne.

Var da Danmarks Handel i dens bedste 

Periode egentlig Folge af en unaturlig Tilstand 

i Verde«/ maae og vil den i en nye nær fore- 

siaaende Tingens Orden indskrænkes? eller be

tragtes som begrevndsek/ saa vil nmn ikke fra 

dens Overskud kunne vente nogen betydelig Ca- 

prtal ti! Agerbrugets og Konsiproductionens
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Fremme; denne Vei til Nationalvelsiandetts Be

fordring, maae derfor r det mindste ansees for 

uvis og usikker.

Er det da ikke at vente, at Handelen kan ffasse 

Lilveie den meget betydelige Capital, som Ager

dyrkningen behover for at bringes op paa et langt 

helere Trin/ samt den der udfordres tilKonsipro- 

dnetionens Fremme, saa er denne Udver til Na- 

tionalvelsiandens forbedrede Tilstand spærret, og 

Danmark maae altfaa fornemmelig soge sin Vel- 

stand paa den forstnævnede Vei, nemlig Ager

dyrkningen/ som HovedtiKringskilde, i Forbin- 

delse med et saadant Fabrikvasen, som passer 

til Laudets Natur, og at den udenlandste Han- 

del, som Staten, uden at indvikle sig s politiske 

Cotlisioner, kan skaffe sig under alle andre Na- 

Lionel's Concurrence og Rrvalitak.

Denne Vei synes vel langsom; men det 

synes kun faa. Ved Agerdyrkningens forbedring 

siden 1780 ? er hele Landet gandsle visk blev^n 

v Er 1 meer værd end forhen, og hvilken uhyre 

CaMal dette udgjor, vil vi fisen faae Leilighed 

til at beregne. Men er end Veien langsom, 

saa er den dog sikker — den leder, om rkke til en- 

kelte store Opdyngninger af Capitaler, saa dog



12

til almindelig Velstand, og Kraft i Staten, og 

er derfor beroligende i det mindste naar der in- 

gen aldeles usædvanlige Vansseligheder indtræffe, 

der frembringe en Usædvanlig Forfatning eller Til

stand i Landet, og selv da bæver den uendelig 

nicer end de andre Neeringsveie — og kom

mer sig hurtigst — dens Basis, Iordsmonels 

Frugtbarhed bliver ved.

En saadan Tilstand siger man, er ind- 

truffen, og Sporgsmaalet er nu om Danmark ved 

sine egne Kræfter, det er, fornemmelig ved Ager- 

dyrkningen, kan raade Bod paa alle de Ulykker, 

som de senere Begtvenheder har opdynget paa 

Landet.

Vi saae at Landets Forfatning ve- bett 

nye Tilstands Fremkomst/ var ikke saa blornstrende/ 

saa kraftfuld— felv Statsgjelden var maaffee sior- 

re 1806 end nu —vi ahne altsaa hvi de senere 

Begivenheder kunne virke saa stærkt.

Danmarks Tab er unægtelig Uhyre stort. 

Jeg taler her ikke om Norges Fraskillelse, for

di jeg er overöeviist om, at den fra den siaksoeco- 

ti øm i (Te Synspunkt ikke er noget Tab. Men 

Danmarks Tab var som sagt meget stort. Flaa, 

den og Soearsenalerne, 300 tildeeis anselige
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Bagninger, offentlige Bygninger/ store Forraad 

af Vare — mangfoldige Skibe med Ladninger — 

Forliis ved Norges Proviantering — Et fransk 

Hjelpekorps i Landet, Hertugdomrnenes fjendlige 

Besættelse, udgjor et Tab i Realiteten af i det 

mindste 50 — 55 Millioner Rbdlr. — nemlig 

naar man regner:

Flaaden .................. 6 Millioner.

H/elpecorpset .................. 5------------

Den allierede Armee .... 6----------- ■

Huse og Forraad .......... 4------------

Skibe og Ladninger til Dan

mark og Hertugdomme« 

ne efter Fradrag af Ca-

perle .................... 10------------

Norges Providering ........ 4 ——

55 Millioner.

La'gges hertil Tabet ved Standsningen af 

Handelen i syv Aae, og især det i Agerbruget 

af Mangel paa Arbeidere efterladte eller for- 

fonrte Arbeide, som endnu vil vedvare længe, 

i faa mange Aar, Formuens Forringelse ved 

Myntfodens, og endelig Virkningen af de man, 

ge Byrder paa Landmanden ved Narnralleveran-
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ter. Reiser og Kjsrseler, saa maatte en stor 

Gumme komme ud, ifald den kunde beregnes. 

Men et stort Tab er frembragt derved, som nu 

svækker Landets Kræfter. Statsgjelden, som 

forhen ikke var ubetydelig/ blev naLnrligviis noget 

storre. Pengevæsnet kom i Forvirring, den offent

lige og den private Kredit svækkedes. Hertil kom- 

mer Almnens Demoralisation—Defraudation— 

eu siet Teenkemaase blev almindelig — Den almin- 

delrge Standsning i saa mange Næringer — man- 

ge Familiers allerede fuldendte Ruin, og siere fore- 

siaaende. Den mismodige Tilstand, hvori saa man, 

ge Familier sukkede i Knaphed og siette Kaar hele 

Krigen igjennem. Sandelig — man kan ikke 

Undres over, om et saadant Skilderie gjor mange 

mismodige, medenö saa mange Individer daglig 

fole derer? Deel af Tabet.

Men fordi Tilstanden er ikke glædelig, futu 

ne Udsigterne til en bedre Tilstand dog vel være 

gode. Jeg er ovcrbeviist onr at de ere det, øg 

det er detSnste, at denneOverbevlisning maatte 

udbrede sig, som har givet mig Mod til at for# 

soge en Oversigt af den danste Stats Kræfter/ 

for at sammenligne dlffe med den Last de have at 

overvinde. Dette er ben eneste rigtige Maade
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for at mod strobe dsn Eensidighed, der caracte- 

referer be allerfleste af de Domme, man nuvm, 

stunder horer angaaende Fædrenelandets Anlig

gender, og som deels sætte i Forundring, for- 

medelst den Lethed det ffnlde have at sætte Sta- 

ten paa Fode, deels bedrsoe ved den Nedslagen- 

hed eller Fortvivlelse de bære Vidne om.

3 det jeg vover at give en .Oversigt over 

Danmarks statSoeconomiffe Tilstand, maa jeg 

forelobigen erklære mit Haab om, at den gamle 

Regel: at de grundigste Kjendere ere de blüigste 

Dommere/ maae ogsaa gjelöe her; Vort Lands 

Statistik er endnu ikke saa udarbeidet, at Stats- 

veconomen finder alle for sine Betragtninger 

nødvendige Data deri. I vores folgende Qver- 

sigt vi! der altsaa t nogle Poster savnes den 

Fuldstændighed som man kunde onste —• Dette 

maa und skyl des.

En anden Erindring maae jeg ogsaa her 

forelobigen anbringe. — Dee er min Hensigt 

at verlebe til en rigtig Bedømmelse af de vigtig, 

ste Anliggender i Staten, men jeg maae udbede 

mig, at de Slutninger vi ledes til, mans allene 

ansees for Vmk til nærmere Eftertanke, og Uv 

L^nlunde for ufcllbare Anvisninger til en fuld-
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kommen Indretning af SLaten, eller Universal« 

Medicin for enhver af den6 Sygdomme.

Endelig for det tredie maae jeg bemærke: 

at om stundom en beskeden Kritik skulde træffe 

en eller anden besiaaende Foranstaltning, saa 

tænker jeg med Galiani: det er aldrig farligt at 

finde Feil ved Love i et Land hvor Regjeringen 

alvorligen enffer at give gode Love.

IL

Resultatet af alle siatsoeconomisse, theoretiffe 

og practiffe Undersogelser, er en Grund-Idee 

for Bestyrelsen af en enkelt Stat. Denne Grand- 

Idee bestemmer den seatsoeconsmiske 

Plan, eller Indbegrebet af de Grundsætninger 

og Regler, som Regjeringen antager ti! Rette- 

snore for sin Virksomhed t at bringe Staten til 

det holest mulige PUttkt af Nattonalvelsiand.

Denne Virksomhed har da sir bestemte 

Maa! som den stræber til, men den har ogsaa 

et fast Punkt, hvorfra den maae gaae nd. Hvad 

man endog vr! forstaae ved det noget ubestemte



Udtryk, Nationalvelstand/ saa maa dog alle 

Midlerne dertil passe med een almindelig Lov. 

Denne Lov tiggeri Statens Idee: der an- 

giver Statens h s i e s t e H e n s i g t.

Gaave! denne Idee, hvorfra Etatsbesty- 

relsen stat gaae ud, som tillige det endelige 

Formaal, den stal stræbe at bringe det statsbor

gerlige Selskab til, bor Etatsoeconornen kjende, 

for at bedomme en Stats Tilstand og Udsigrer.

Statens Idee, eller hsieste Hensigt maae 

nodvsndig falde sammen med hele Menneskeje- 

dens; rhi ellers vilde der borgerlige Samfund 

være siridende imod den almindelige Gammen- 

hKNg, eller Een hed. Mennestehedens hsieste 

Hensigt maae nødvendig være den fuldstændigste 

Uddannelse af alle physiske, moralffe og intellec- 

tnelle Ebner i Harmonie med hele Naturen: en 

forædlet Naturtilstand. Statssamfundet nraae 

bidrage al dette Formaals Opnaaelse, og der

ved er Statens Hensigt bestemt. Men denne 

Bestemmelse er kun en Fordring. Len indehol

der ikke ligefrem Angivelse af de Midler, som 

Staten kan anvende til Formaalets Opnaaelse. 

Disse Midler antydes derimod i Statsbestyrelsens 

eller Regjeringens practiffe Princip, dette nem-
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lig. at betrygge S tats bora er ne alle 

deres Rettigheder, alksaa Sikkerhed for 

Person, Eiendom — LEre — er Statens nær

meste Hensigt — at staffe den, maae være Grund- 

prinerpet for hele Skats-Bestyrelsens Yirk. 

som hed.

Forstjellige Retsvhilosopher have opstillet 

andre almindelige Principer, saasom: v. Insti, 

Sc-nnenf-ls, Krug, F-chte. Deres AfvigeU 

ser have været foranledigede deelö ved en dun- 

fd Folelse af Nodvendighesen af ar betragte 

Statsforbundet i Forbindelse rued Menneffehe» 

dens Z>ee, deels ved den Fer! at forveple Sta

tus Hensigt med det prattiske Grundprincip 

for Bestyrelsen.

Vores nu opstillede Princip er da ikke al- 

lene Rettesnoren og Grundvolden for al Regje- 

ringens positive øg negative Virksomhed/ dee er 

tillige Pro veste en for dens Foretagender r en- 

hver enkelt Green af Nationalvæsnet, cg maae 

haves for Die ved enhver Dour, hvorved man 

afgjsr Rigtigheden eller Urigtigheden af enhver 

enkelt Lov og Foranstaltning- eller vil bestemme 

Virkningen deraf for Almeenvellet.
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Ligesom ved et almindeligt Princips Opstil- 

ling Folkets Fordring til dets Regjering er be- 

stemt/ det Pnnkt/ hvorfra Staten gaaer ud, 

saa maae, paa den anden Side, RegZeritigells 

Fordring ti! Folket ogsaa flyde deraf, afbeggere- 

sulterer det Punkt Staten vil gaae tiL Hvorvidt 

dette Punkt kan naaes? eller hvor snart, beroer vel 

for en Deel paa Mængden og Beskaffenheden af 

de Midler, som en Neltion giver sin Regjering 

i Hænde; men Maalet: Alrnecn Vel, National- 

velstanden, National-Nigdom/ ere ikke blot 

ubestemte, relative Begreber, thi de bedømmes 

incest efter deres Overeensstemmelse eller Strid 

imDb eller med en vilkaarlig Idee, eller efter 

Gemyt, men de have aldeles ingen endelig Grand- 

se. — En Nation som er taalmodig imod Arbeide, 

lidet nöieregnende i Henseende til Livets Nydel

se; en Ration, kort, som let tager til Takke, katt 

snart tilfredsstilles; en meer fordrende Nation 

er misfornoiet med et af de lavere Trin paa Na- 

tionalvelsiaudens Trappe og o tister at gjsre sit 

Krav paa en hoiere Tilstand gjeloende/ og er me

get tilborelig til at finde et Misforhold imellem 

den oynaaede Grad af Nationalvelsiand og de 

Midler den har sat Regjermgen i Besiddelse af

B 2
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ril Nationalvelstandeus Fremme. Over denne 

Post er en bestandig Strid imellem næsten 

enhver Regjering og Folk. Det sidste sammen- 

ligner sin Tilstand med sine Opoffrelser, finder 

hin for ringe, disse for score. Regjeringen fin- 

der sædvanlig Folkets Fordringer nbestedne, og 

rækkende langt ud over Midlerne. Denne hoist 

ffadelige Uenighed fordærver den offentlige Me- 

ning, adskiller Folk og" Regjering; den maatte 

bortfalde, dersom det var muligt med nogen De- 

stemrhed at angive hvad beø bor for fra aes ved 

Rationalvelstand. Regjering og Folk vilde da 

for sia ae hinanden.

Endssjsndt det vel ikke er muligt/ logiske 

nsiagtigt at definere Nationalvelstand/ et Be

greb svrn egentlig er negativt saa lader oet 

sig Dog gjsre, at indsiutte dette Begreb inden for 

saadanne Gr«ndfer, at den offentlige/ almene 

Menrng vil, om den ledes af Forstand, Kyn- 

diglsed og Billighed/ give den vitkaarlige Be- 

steminelse Bifald. Raar man da siger, f. Ex. 

at Rationalvelstand betegner deli Tilstand/ hvori 

alle Statsborgerne nyse de Frugter af deres 

Flid, som Elac.ns ydre Forhold og Landets 

physiffe Beskaffenhed tillader/ saa har man dog
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i det mindste fjernet Udtrykket betydelig fra dets 

Abesiemthed, og Nationens Fordringer nogene 

!edes fra Overdrivelse. F. Ep her i kandet, 

om en Hnusfader af den arbejdende Klasse ved 

8 Timers Arbeide daglig i 500 Dage aarlig, 

Fan ernære en Farnilie Uden ?rang, naar hans 21 f' 

fcet&e ikke er Usundt og ikke meer anstrengende end 

en Tærskers eller Plovmands. Her behøves nu 

kun Regjeringens billige Fordring til Folket; 

at dette bor kjende H ndringer for Rationalvcl- 

standens Fremgang.

Drsse Hindringer kunne fores ti! tre Ho- 

vedklasser.

T. Udvortes, politiske Hindringer.

2. Physiffe Hindringer.

5 Indvortes Hindringer, fremkomne

ved en feilagtig Administration.

1 Saalænge alle Regjeringer ikke er- 

kjende og folge den almindelige Grundregel for 

al Regjeringskonst: at ingen Stat kan opnaae 

dcn hores mulige Rationalvelstand, øg forblive 

bett f in eb rnindre alle dens Naboer, eller 

alle Stater, som den er i Conflict med,, tillige 

befinde sig i denne Tilstand. — Saaleenge 

deeg je z ingen ikke hylder denne liberals/ ured



Menneskehedens Hensigt, og Statens Formaal 

aldeles overeensstemmende Regel/ saalænge, sige 

vi, ere alle Stater, endog i den dybeste Fred, i 

en hemmelig Krig, der endog bærer Præg af 

Lumffhed. Denne hemmelige Krig, ssm Na- 

tioneene fore imod hinandens Probueciopsmid- 

ler. Redskaber, Mastiner, Værksteder—deres 

So-fart, deres Penge,"trine, volder en gjensioig 

Mobsiræben for Nakionalvelstand/ og naar bett 

af en stærk Nation understøttes med physist Magt, 

en betydelig/ eller aldeles Standsning i bett 

svagere Magts Virksomhed —- Ikke at tale o nt 

at den blotte personlige ZErgjerrighed neppe 

endnu er jaget Ud af Cabinetterne, og at ingen 

Stat alrsaa endnu er sikkrer for Anfald af andre 

Skarer under Paaffud af polittff Ligevægt/ Ar- 

rondifsementer og naturlige Grændser, eller an» 

dre slige pslitrske Ordsprog, Da ingen Stat 

kan brstaae, naar alle Stater enige og vedhol

dende stræbe at tilintetgjore den, siden den i det 

minoste tilsidst vilde fortære sig selv ved Forsoa- 

ret, og ingen Stat, mindst en fvag, kan op- 

ri er ae den hoiesie Graö afNakionalvelsiand, naar 

alle ovrige Stater modstræbe, saa er en Stats 

politiske Stilling til andre Magter den for sie



Betragtning for den Statsoeconom, fom vH 

undersøge en virkelig Stats-Nationaloelftands 

Tilstand og Udsigter. Er Starens politiske Umn- 

lighed r Tingenes nødvendige Orden, saa er 

Undersøgelsen ude, med urindre man indskræn

ker sit Haab til lykkelige Begivenheder, eller 

fioler og b era aber sig paa Folkeretten, hvis 

Afmagt irrrød Politikens Anmasselse de nyere 

Tider Lilfulde har vrist. Er Staten politist 

mulig! og har ben intet andet at befrygte af de 

øvrige Magter end disses idelige Forssg paa at 

monopolisere, og derved at undergrave Statens 

Fabrikvcesett og Hansel, saa beroer det paa 

hvilke naturlige eller kousir'ge Fordele der knnne 

sættes imod denne lønlige Strid. Paa biffs 

Fordeles Natur vil det da komme an, om ett 

Mation ved deres Hjelp kan sætte sig paa et hoik 

Trin af Velstandens Trappe, eller bor lade sig 

nsie med et lavt.

2. P h y si ske Hindringer. Klima, 

Jordbund, geographiff Beliggenhed bestemme 

Naturprobuetevne, Næriugsnridlernes M&ngde, 

Natronens Lharacteer (Arbeilxs Rasthed). For- 

saaviLL alle disse Elementer L! Narlonalvelstand 

findes vverfiLdigere hos en Nation end hos en
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anden, besidder safari en Nation store physiffe 

Fortrin, og mange fiere Midler til Nationalvel- 

siand end den Nation som har færre deraf.

Ded denne Klasse af Hindringer kan Mu- 

ligheden af en hsi Nationalvelsiand ogsaa meget 

indffrænkes — og den maae derfor kjendes som 

en af Betkngelserne for Nationens Fordring til 

Statsbestyrelsen.

Z- Den kredre Klasse af Hindringer for 

Nationalvelstauden, bestaaer deels i de Byrder, 

som foregaaenve Foranstaltninger i Admiinstra- 

tionen efterlade paa Rationen, endog efter at 

de ere ophævede, og hvis Folger kun langsomt 

forsvinde. F. E- af en Scatsgjeld/ hvorfor 

Gcaten ikke har faaet Vederlag i Realiteter — 

i et stort Pensions Reglement — for som te offent- 

lige Anstalter, saasom: Vere, Havne, ossent- 

lige Bygninger, Arsenalers Forsyning, Skoler, 

o. s. D Deels i Trykket af nærverrende Indret

ninger, som ffade Nationalvelstandett/ stjondt 

Le endnu ikke kunne herves. — Caaledes Ti- 

eude, naturlige eller kunstige Monopoler — 

adstillige Municipalretrigheder — Laturalpræ- 

si a ti o ner — forssmt Civilisasion — o. s. v. — 

Over alle flige Hindringer/ er Folket sædvanlig
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utaalmodig/ og med rette/ men ofte ubillig mod 

Regjermgen med urette. I en allerede dannet 

vg gammel Stat, kan man ikke gaae frem som 

i en nye Stats Organisation. Vore nærværen- 

de Stater med alle Levninger af Hierarkie, 

Lehnsforfatninger — med alle de Indretninger, 

som politiff Ubehændighed i Tider inden der var 

kommet noget Lys op over Regjeringskonsren/ 

havde opstablet, ere nu omstunder meget sam

mensatte og indviklede, saa det ofte er overmaa- 

de vanskeligt at forandre uden for en Tid lang 

at forvirre. Derfor vil og bor det i mange 

Stater gaae langcsomt med Forbedringer/ og 

Nationalvelsiandens Fremme maae sinkes derved.

Hvorvidt disse tre Klasser af Hindringer 

kunne antages som indgydende paa Danmarks 

Nationalvelstand, og hvilke de naturlige eller 

kunstige Midler ere, hvorved disses ffadelige Ind

flydelser kunne mod si ræbes, er Sjeustanden for 

den nærværende Undersøgelse som jeg, efter 

diye forberedende Bemærkninger/ nu vil gaae 
over til.
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Forste Afdeling.
Om Danmarks politPe Forhold til 

andre Starer.

En Stats politiske Mulighed, er den forste Be, 

tragtning for Statsoecouomen, inden han katt 

la'gge sin statsoeconomisre Plan.

Den Konst at negotrere med fremmede 

Magter, synes meget lamge at have været en af 

Danmarks svageste Sider. Om National - Cha- 

rackeren er Skyld deri eller vores Adelstands 

maadelige Oplæretse eller hvad andet, er uvist. 

Diplomatiken er opfundet i Vaticanen, og forst 

indfort i Statscabinettet af Carl den Femte, og 

drevet tll sin Fuldkommenhed i Frankrig; me o 

nogen Underhandlings Evne imelirm Staterne 

spores dog ogfaa i ældre Tidsrum. Kun i den 

danske Stat erkjender man ikke mange gavnlige 

Folger af denne Konst, ligesom ikke, eller lndtil 

de senere Tider/ af nogen dyb Regjerings Aand.
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Dog det er mærkeligt, at uagtet smaas Staters 

Opvopen Lil store, og deres pludselige Fald, ikke 

ere sjeldne Begivenheder, saa er det dog, saa- 

vidt mig er bekjendt, uden Epempel i Hrsioriett/ 

ak en aldeles ubetydelig Stat har flere Gange 

pustet sig op til en uhyre Stsrrelse, og ligesaa 

ofte siunket ned igjen. Den danske Stak er dette 

mærkelige Exempel.

Det oprindelige Danmark: Skaane, og 

siden Sjelland med, vopede under Gorm den 

Gamle op til der hele nuverrende Danmark og 

Slesvig.

Knnd den Stores Rige bestod af: Dan

mark og Engelland.

Valdemar den Andens — en Deel afSver- 

t'ig/ af Danmark, Holsteen, og en lang Stræk

ning langs Mer soen, in dbe fattende: Meklen- 

borg og omliggende Lande/ Preusen og Esrhland.

Mbrgretes af: Danmark, Sverrig, og 

Norge. Alle disse uhyre Riger ere nu forsvundne, 

og Danmark er, med Tillæg af Holsten og Lauen- 

borg, naar disse gaae op ru od S kaane —> bragt 

kllöage ti! hvad det var under Gorm den Gamle, 

for omtrent g Seele o siden.



Knuds og Valdemars Riger havde geogra- 

phifke Vansteligheder, og militari' Urnuljghed.— 

Men Margretes Skabning var solid; kun Unü 

ons-Kongernes siette Politik styrtede den.

Under Christian den Fjerde, en for sine 

private Dyder agtværdig Mand, men som fatte- 

des tvende for en Konge nødvendige Qvalifica- 

tioner —- han var hverken opmærksom Politiker 

eller dnelig General, han var egentlig en stor 

Huusfader. Under ham gik Monarkiets Udstyk- 

tting videre—Norges tvende Provindser: Jem- 

leland og Herjedalen, samt Aesel, Gnttand, forlo- 

redes. Denne Konges Krige vare upolitiske, og 

paa den den forske nær, uheldige. Han spildte 

sin Kraft paa Enkeltheder; og nogle Loeal-Anlæg, 

nogle Fabrikanlæg og Handelsspeculationer und

tagen/ efterlod han ikke i sine Riger noget Min

de om eu stor Konge.

Lrgesaa upolitisk som Faderen, forte Fre

derik den Tredie Krig, og blev endnu haardere 

straffet. Nu gik Skaane, Halla nd, Bl eg i ud, 

Bahus-Lehn — Fjenden odelagde desuden Lan- 

det. Frederik den Tredie blev Souverain, men 

ril Landets Opkomst gjordes intet betydeligt.
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Christian den Femte forte en tykkelig Krig 

til ingen Nytte — Frederik den Fjerde en 

ikke saa glimrende, men dog noget forbeelag- 

tigere, skjondt altid med Tab.

Under Christian den Siette synes det at 

man forssmte at benytte sig af visse gunstige Ud

sigter i Sverrig til en nye Union. Ligesom 

man allerede under Christian den Fjerde forsom

te at gjore de schcmnburgffe Prætensioner paa 

Hamborg gjeldende. — De Nederlandffe Uro- 

ligheder under Philip den Anden og Portugals 

Forlegenhed med sine Ostindiste og Vesrindiffe 

Besiddelser i Krigen mellem Spanien og Neder

landene , medens Portugal og Spanien vare 

foreenede, gik ligeledes unyttede over til stor 

Skade for vores Handel — Forsommelse af An

tag af en Havn ved Helsmgser — af a c b em æg- 

ti g e Danmark den baltiske Handel— Huguenot- 

ternes Uddrivelse af Frankrig nyttede man heller 

ikke, ril ubodelig Skade for vores Konsrsiid.

I denne lange Række af Begivenheder og 

Stillinger, synes det at Danmark ofte maae 

have forsoiut mange vigtige Tidspunkter, og 

dette berettiger ti! den Paasiand, at Politiken 

har vevrer Danmarks svage Side.
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Allene den for Landet hsist skadelige Uenig- 

hed med de holsieenske Hertuger, og den mærk

værdige Omstændighed, at Sverrig, ligesaa 

politisk betydelig eller ubetydelig som Danmark 

og Norge/ næsten, altid har vidstar have Atlie- 

rede i alle Krige mod Danmark/ naar dette Ri- 

ge for det meste ingen har hast, undtagen ChUr- 

tzprsien af Brandenborg en Gang, Hollænderne 

en Gang, for halv Alvor, og Rusland en 

Gang paa Skromt i Frederik den Derdes Tiis, 

alle uden vigtige gavnlige Folger.

Ved Reformationen fik Christian den Fjer

de alle Geisilighedens Godser, og derved | af 

hele Landets Tiende, four Skatseiendom— I 

Christian den Femtes Tird eiede Kronen over 

100,000 Tdr. Hartkorn med dobbelt Tiende, 

som Domainer.

Fra Aaret 1781 kan man regne en nye 

og glimrende Epoke i den Danste Sratsoecono- 

mies Historie.

Agerdyrkningen begyndte at reise sig. Fæl- 

ledstabets Forordninger/ de senere Anordninger 

fatte Kraft i Landmanden, en Kraft, det og uraa 

tilskrives at Laudet, uden at knuses, har kunnet 

bære det uhyre Tryk fra 1807—1814.



31

Handelen, begunstiget af Omsterndigheder, 

blomstrede. Et Par Handelsmand, Deconinck 

og Duntzfeldt, bragte Genialitet ind i denne 

Erhvervs Green.

-Ogsaa Fabrikversnet gik frem. Under 

Bernstorfs den Anden fra 1784/ staffed es Dan- 

mark en forhen ukjendt Glands ved en sindig 

og omssuende Politik.

Denne glimrende Periode endte sig med 

den Catastrophe/ som fuldendte den Dansse 

Stats Adsplittelfe, Norges Adskillelse. — Det 

er hsjligen at tvivle onr, at nogen Politik hav

de været istand til at forebygge den. Under 

den convulsivlske Krampe, hvori Napoleons vil- 

de og uædle Personlighed havde styrtet Verden, 

var al egentlig Politik forsvunden, og Akeblik- 

kets Fordringer vare allene gjeldenbe. Om 

Engelland burde have, gandske i Napoleons 

Still, tilladt sig sin Adfærd mod Danmark, har 

en almindelig agtværdig Stemme nægtet, og 

Eftertiden vll vist ikke underkjende denne Dom, 

selv det at Engelland ingen Neutralitet vilde kil- 

lade Danmark, har været det til stort Tab. 

N?en eengang beslutter, var Danmark ikke istand 

ti! at afværge den. Var Eugelland bleven vaer
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at Danmark f. Ex. i Iunr eller Inli 1807 havde 

opdaget Hensigten, saa havdeEngelland angrebet 

saa meget tidligere; thi til at blokere Sjelland, 

og derved at holde en betydelig Landmagt der- 

fra, samt til at holde vort Soevcrrn ubesat, 

havde Engelland Krigsskibe færdige nok til, ind- 

til Landmagten med Artillerie kunde komme. —1 

Vilde det danffe Kabinet have tiet til Fornær- 

rnelsen og beholde en fredelig Stilling til Stor- 

brittanien/ saa er det uden for al Tvivl, at 

det havde udsat Landet for Napoleon. Her var 

kun at vælge imellem to lige store Onder. Vi 

valgte Alliance med Frankerig, og Norge tab» 

tes. Hvad knude vi have ventet ved et modsat 

Valg? dette er i det mindste et Spsrgsmaal, 

som det er maaskee umuligt at besvare.

Ved at underkaste Danmarks politiske Stil- 

ling en Prove/ ville vi tage særdeles Hensyn paa 

Fslgerne for Danmark af Norges Frasktllelse. 

Gkjondt efter Krigen vores Fædrenelands — 

ja næsten alle Staters politiske Forfatning er 

anderledes end for Krigen; saa er dog hiin Ad> 

stillelse'/ den Begivenhed/ som nærmest har for- 

andret Danmark. Denne Prove er desnodvendige- 

re, fom mange troe at Tabet er Uerstatteligt. Vi
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Ee da betragte Foreningens Virkninger paa 

i. den militarre Tilstand som der V-gtigfle;. ve 

Lvr-ge Poster 2-—5 ville vi i bet folgende paa 

passende Steder frnde Leilighed til at undersøge«

2. Paa Danmarks Production.

Z. Paa dets Fabrikation.

4« Paa dets Handel, og endelig

5> Dets Finantser.

1. Politikens endelige Grund er Krig; 

thi alle pvlitisse Beregninger gaae tilstdst ud paa 

Muligheden af at underststte sin Mening. Alt- 

sia er den virkelige militarre Styrke Grundvol« 

den 5c-i. en Stats Politik, og der er ingenlunde 

en urigtig Anskuelse at nogle nyere Statsmærid 

ansee den egentlige Strategie for en af de nød

vendigste Bestanddele i den sande Statsmands 

Uddannelse. betragte derfor de militarre 

Virkninger af Danmarks og Norges Forening 

nnder tvende Synspunkter.

-L. Den strategiske Virkning, og

ß' Den materielle Hjelp som Danmark L 

dets Krige, fornemmelig med Sverrig, havde 

at vente sig deraf.

Imod alle Europas Magter var Danmark 

og 9',orge en svag Magt som angribende enkelk

C



Aende. Som Allieret af noget.storre Vigtighed. 

Kun msd Sverrig holdt det omtrent Ligevægt. 

Q-oer denne Magt befanbt sig Danmark endog, 

efter ar den havde mistet sin forrige meget vig- 

lige Provinds Finland. Et Tab, som No ge 

langtfra ikke erstatter. Men Sverrig har imid- 

lertid ved dette Tav tilkjsbr sig en bedre militaiv 

G rand se mov Rusland og Danmark. Mod 

Rusland, denne uhyre Magt, siger denne For^ 

deel ikke meget; den er alligevel Sverrig uen

delig overlegen. Den vandt desuden selv ved 

at erholde en bedre militair Grændse ved Finland.

Ved Norges Erhvervelse vandt Sverrig 

en langt bedre militair Grændse mod Danmark; 

men det er muligt at Danmark, fom ogsaa der- 

ved erholdt en bedre Grændse end forhen, vandt 

mere derved endSverrig. Det har ligget langt 

dybere og mere naturgrunder i Sverrigs Politik 

ar udvide sig, end det laae i Danmarks, og mod en 

Stat der nærer dette bestandige Gaffe, er det ingen 

ubetydelig Forde el ae have saa gode militaire 

Gr'ændser som den Danmark nu har nnod lLver- 

rig, isieden for den sit te derfor havde. Overalt 

maatte Norge vel ogsaa engang i Tiden vorde

Deel af Sverrig, ligesom Skaane, Ha li and
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og Blekind blev det, og ligesom Finland gik 

til Nnsland.

I enhver Krig med Danmark laae hele 

Sverrigs vestlige Grændse udsat for Indfald; 

som landfast mod Norge især, laae det aabent 

for ethvert Angreb som Danmark fra den Side 

var istand til. Skjsndt Sverrig vel ikke derved 

havde noget at frygte for dets bedste Provind, 

ser, var dog dets næslvigtigsie Handelsstad Go- 

thenborg, ligesom dets betydeligste indenlandske 

Værk Trollhætlu »Kanalen nreget udsatte. Og 

hvert Indfald fra Norge af var Sverrig desto 

farligere, som det derved maatte svække sig be- 

tydelig paa de for Danmark meesi udsatte syd- 

ligere og bedre Provindser.

Nn derimod, om Sverrig ikke deler sin 

Stridskraft af denne Aar sag, saa deler den 

danste Stat ikke heller sin. Denne behover nu 

et langt mindre Sseværn. Danmark trænger 

nu ikke i en Krig med Sverrig saa nodvendig 

som for, til Herredømmet i Kattegattet og en Deel 

af Nordsoen. Det kan nu være dette Rige til

strækkeligt ak være Herre t Sundet og Netterne. 

Dette kan for en Deel opnaaes ved Batterier 

vg sinaae Skibe. Dannrark er nu istand til ak

C L



indskrænke sit Soeværn meget/ hvilket ikke er 

Tilfældet med Sverrig, som altid beholder tven

de Magter ak vogte sig for, Rusland og Dan- 

mark; hvorimod Danmark ikke for Fremtiden 

har nogen anden Magt at iagttage end Sverrig 

allene.

■ Norge og Danmark udgjorde i Krig ko 

siore isolerede Masser, som fatteö Hovedsagen: 

en uhindret altid aaben og sikker Samfærdsel, 

uden hvilken de ikke kunde andet end virke uden 

Eenhed. Den ene af dem trængte idelig til den 

andett/ den fattedes Proviant/ Ammunition/ 

ja de almindellgste Munderrugssiykker maatte 

sendes den. Ved enhver Forsyning hermed var 

altid forbundet Tab, og dette maarte være uhyre 

skort, naar ikke Flaaden knude beskytte Com- 

mumcatlvnen.

Hvor vbermaads betydelig og bekostelig 

denne Forsyning undertiden val> kan bedsmmes 

af deAnstrængelsei'/ somDanmarr fra r807- • 

1813 maatte underkaste sig for at fsrffasse Nor

ge de forrrsdne Kornvare. I dette Tidsrum 

blev fra Danmark opfort og virkelig indfort i 

Norge over 2,400,000 Tsrider Korn vare, det 

er aarlrgen 600,020 Lsnoer, deels for Kon-



gens, Leels for Privat Regning. Norge kan 

intet Steds faae denne uhyre Qvantitet, uden 

fra Danmark, mindst fra Sperrig, som deels 

ikke kan forsyne sig selv, men behover selv 3— 

400,000 Tonder fremmed Korn, deels ikke 

kunde skaffe dek rilveie, thi ril saadan Understst- 

telse er der langt fra ikke nok ar kunne betitle 

med Penge eller Vare. Kornet som skal bort-' 

sendes, maa være crlsta'de. Intet Land uden 

Danmark var istand til ak yde Norge denne Hjelp, 

deels formedelst Beliggenheden, decls fordr delte 

Rige havde Koruvare in natura ? og endelig 

og fordr Forbindelsen mellem Danmark og Nor

ge var et virkeligt Statsforbund, en broderlig 

Forening, ikke en blot partisk Aftale, eller en 

tvungen Tilstand fra i Gaar af, faa at naar 

Norge trængte, faa var det ikke allene Dan- 

marks Pligt, men ogsaa dets alvorlige Mille 

og Lyst at hjelpe.

Men dette Lands idelige Trang maalke 

borde Danmark og var det ofte, især i sidste 

Krigstilstand, en næsten utrolig aarlig Byrde^ 

sorn det lin er g vil, overladende samme kil Norge 

selv, eller til en anden Stat, son; hverken har 

Motrver eller Kraft til at brerc den- Den lam-
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mends Torn er nu trukken af Danmarks Fod, 

og sat i dets naturlige Fjendes. For saavidt 

som Strategien og en humanere Politik angaaer, 

havde altsaa Danmark ingen egentlig Fordeel 

af Norges Forening, men snarere Skade og 

Fortræd deraf i enhver Krig meb Sverrig.

Historien viser ikke heller noget Spor af 

nogen vigtig Folge af Foreningen for Danmark 

i Krige meb decs ostlige Naboe. I næsten alle 

nnstedes Lande ti! Sverrlg. Under Christian 

den Fjerde oa Frederik den Treble var dette i 

hot Grad Tilfalde, og selv de lykkelige Krige 

under Christian den Femte og Frederik den Fjerde 

bragte lkke de tabte Provindser tilbage.

Men hvor ringe end Nytten afDiversionen 

fra den Norske Srde end maae anflaaes, saa, 

vil man sige, falder nu selv denne ringe Nytte bovt, 

og Danmark er udsat for Sverrigs hele Magt, 

om end Norge holder sig tilbage fra activ Deel- 

tagelse deri, hvilket vel for nærværende Tid 

efter Constitutionen gaaer an, men sikkerlcg 

ikke for Fremtiden; thi heri vil nok skee Foran

dring/ og da vil Sverrigs Magt altid bære bc- 

tydeligere end Danmarks/ og overgaae den ure- 

get, om Norge vilde virke tilligemed Sverrig.
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Vi maae herved bemærke: at Anledning 

til Krig mellem Danmark og Sverrig er nu me

get formindsket. Etter den geographiske Belig

genhed har Danmark intet Land som Sverrig 

kunde suste, og fslgelig intet at søge- Qm 

denne Magt end faldt paa at erktecrae dec ovrige 

Danmark, eller en Deel deraf, for Compel 

Sjelland, fom unergtelrg kunde kømure det ret 

godt tilpas, saa blev betle en Qvæstion soul Eu

ropas svrige Magter paatog sig at fjende paa, 

og overlod ingenlunde denne Sag allene u\ S ver- 

rigs Godtbefindende. Man troe for alting ikke 

at det Medhold Sverrigs Planer i Aaret 1812 

og 18iZ fandt i Europat til for Fremtiden 

finde Sted eller være muligt. Napoleons dri- 

stige og formanende Pol-tik havde i denne Pe- 

riode bragt del hele nordlige Europa i en Crisis, 

soar der intet mindre udiordres til at frembrin

ge igjen, end en nye Række af Underværker. 

I den var det virkelig kommen saavidt, at Rus/ 

laud/- Engelland og Preussen kunde vcere ab 

deles ligegyldige enten Sverrig havde Horge 

eller ikke, sc>ru det unægtelig ogsaa rrgtig beseet, 

for Fremtiden kan være, da S verrigs Venskab 

og Danmarks Venstab vli alud være enhver af
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disse siore og mægtige Starer lige uvigtig. I 

et saa tungende Aiedlik, da den dristige, 

mægtige Kejser, den store Hærforer Napoleon i 

Sprdsen for Den stsrste og farligste Armee, som 

nogensinde er seek, anfort af de bedste Officerer/ 

truede der neppe ret forberedte Rusland, og kuede 

dec un derer ykte Preussen, i saadant et Aieblik, 

da Ingen kunde forudsee den Hjelp det russiske 

Klima vilde yde; i saadantSieblik: daSpm-gS- 

Maalee om Frankrigs Alvælde siod paa Nippet 

nr afgjores; var det rkke urimeligt at Politlkett 

holdt sig til de nærmeste, og forsomre de fjer- 

nere Udsigter; ar Politiken, som i Ruslands 

udeelte Modstand saae den eneste Redning, for# 

udsaae den store Fare hvori er Angreb fraSver- 

rig maaere sætte RuSland i et saa farlige Lids/ 

punkt, at Politiken maakte betragte Alternativ 

vet: Norges Forening med Sverrig for en horst 

ligegyldig Sag for Sieblikket, og maakte begribe 

at saa mægtige Stater, som Ru/sland og PrerrZ- 

sen og Engelland/ altid under forandrede Om- 

skændigheder vilde være Sverkig alt for over- 

regen, ri! :kke ar raade Bod paa de Uleiligheder, 

denne Forening med Tiden maaskee knnde nr ed- 

fore.
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Hbad disse Magter i et virkelig trængende 

Sieolik riüode at stee, var blot før at opfylde 

SLeblikkets Fordringer; men det er ler ak ind

ser, ar med dette Sieblik er Vcnstabet og fa a 

ude, og at en saa sjelden Crisis life horer i tin* 

genes sædvanlige §sb. Der er folgelig ogsaa 

klart, at denne de store enropæisse Magters Fore- 

lighed for Sverrrg itziZ, ikke reiste sig afGod- 

hed for ©verrig eller egentlig Undertrykkelses 

Lyst imod Danmark, men var fremkaldet af 

Frygt for Napoleon, og af Attraae at redde dem 

selv en Tilsiand som ligger uden for den 

nærværende Strlling, og alesaa ikke kan ventes 

igjen tit nye Medhold med Sverrigs Ideer til 

Forstørrelse. Ligesom det da ikke var Danmark 

og Sverrig de? i Aaret rßiz afgjorte mellem 

dem felv der Gpsrgsmaal, hvenr Norge stulde 

hore til, men russiste> preussiske og engelsse 

Troppet'/ neppe en eneste Svensk, der i Hol» 

siecn sik, eller cog en Afvei fra dere§ egentlige 

Bestemmelse/ for at afsige Kjendelsen imod Dan- 

urark, der siet ingen Allierede havde undtagen 

der da saa afmægtige Franke rig, saaledes vil 

oek for Fremtiden ikke heller ba're Sverrig og 

Danmark, der knirde mellem sig selv afg/c-re om
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noget af det egentlige Danmark ffulde tilhore 

Sverrig; men Rusland, Preussen, Engel

land og Frankerig, samt Nederlandene, vilde 

sikkerlig paatage sig at unbcrrette' Sverrig om 

hvorledes det ffnlde være, og man vrlde da see 

at Sverrigs Forstsrrelse mod Vesten paa Dan- 

markS Bekostning, ingenlunde ligger i den al- 

inindellge europceiffe Politiks Combinatroner, li- 

gesaa lidet som det da vilde være i Sverrigs 

rnilrtaire Magt at Understøtte dets Meninger.

Ligesom Danmark i dets Uenigheder nred 

Sverrig vil i Fremtiden ikke savne Allierede, 

saa er dette Riges sande Styrke inrod denne 

Magt ingenlnnde saa Ubetydelig soar man ved 

forste Orekast kunde troe. Vel er eet af Krigs- 

nudlerne, Folketallet, nu betydeligen forstjelligt. 

Sverrig og Norge har over 3 Millioner og Dan- 

mark neppe i 600,000 Mennesier. Men derimod 

er del sidste Rige et langt naturrigere Land end de 

svenske og norske Lande, og desuden erdet samlet 

og ikke faa udstrakt som hine. Det er militairiskt 

betragtet langt bedre dannet og beliggende. Dets 

insula ri ske Beskaffenhed kan modveres af en ril- 

ßrakkelig Flaade, soul Danmark altid vi! være 

istand ti! at sta.fr sig selv/ hvorimod Sverrig

sta.fr
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nok ikke saa snart bil finde en fremmed Magt, 

der er villig ti! at bekoste sin, hvilket var Til

faldet med den Flaade Gnstav den Tredie be#, 

gyndte sin Krig med Rusland med, som Fran- 

kerige havde betalt, men som nu er snnken nP 

deles »ed ril nogle faa brystfældrge Nummere.

Ved denne hele Fremstilling er det vores 

Mening, at strategiske betragtet, har Foreningen 

hidtil ikke, og har ikke kunnet have nogen synderlig 

vigtig Indflydelse paa Danmarks Krigsstilling 

urod Gverrig. Der kunde spsrges o tu da For, 

eningen dog ikke havde saadan Virkning, ved 

at forege ben forrige danske Stats materielle 

Krigsmidler. Folk, Penge og andre Krigsre- 

qvisiter. En Nordmand af den nyere Tænke- 

maade, som egentlig gaaer ud paa den Tanke 

at det er det almægtige Norge, som i eet og alt 

har holdt det fattige Danmark oppe, vil snart 

være færdig med er bekræftende Svar. Man 

har deroppe endog sagt, jeg troer, det er Norfk- 

hedcnsDon Quixotte, Hr. PastorDergeland/ der 

har bndek sine Landsmænd derr Underretning, 

at Danmark ingen Flaade kunde sende i Soen,, 

dersom Norge ikke atter her korn til Hjelp med 

12000 Malroser. For at see hvorvidt dette er
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viqtiQt, vil jeg meddele en autheutisk Gene, 

raleptract over Soe- Enroulleringen i Norge: 

son; den var 1780 (og siden st heri ingen For- 

andring gjort.

Aggerhuus Stift havde 776 Heelbefarne, 

469 Halvbefarne og Seevante 864 — i alt 2109.

Christianssands Stift 741 Heelbefarne, 

468 Halobefarue og; 3935 Ssevanre —• i 

alc 4024.

Bergens Stift r 54 Heelbefarne, 63 Halv- 

befarne og 4397 Ssevante — i alt 4614.

Tr ond hjems Stift 54 Heelbefarne, 42 

Halvbefarne og 1271 ^Ssevante — i alt 1567.

General-Sum: 1265 Heelbefarne, 104.2

Halvbefarne og 6467 Soebanle — tils. 12154.

Men ti! Koffardifarterr i Norge an faa es 

for nodvendig:

I Aggerhuus Stift 1582

Z Christianssands 1125

I Bergens ........... 305

I Trondhjems ...... 152

3142

Til Iordbrugets og Fiskeriets Drift maatte 

i Landet forblive i af det Antal der blev til-
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overs af Generalsummen naar Kossardifarteir 

var forsynet/ detre udgjor  2248

Li!sammen 5590

Det hvæste som k nde udkomwanderes til 

Kongelig Tjeneste, var altsaa 6744, folgelig 

omtrent der Halve af det angivne Antal, hvil

ket er en heel Deel mindre end de 12000; men 

vist nok fattes nn Danmark omtrent 6000 Ma

troser , hvilket viloe være en betydelig Afgang, 

dersom Flaaden ikke netop formedelst Norges 

Afsiaaelse var bleven saa overmaade meget ned- 

sak/ og lempet efter det Danmark nu behover.

Hvad de ovrige Krigseleruenter angaaer, 

seer jeg ikke at Danmark for Eftertiden kan 

mangle dem. Kanoner og andre Jernsager fik 

vi foknemmelrgen fra Laurvigs og Moss Vær- 

ker, men neppe gratis; vi betalte hvad vi fik, og fol

gelig kunne vi faae for Fremtiden baade derfra som 

fra Soerrig og Engettandl Tommer til Flaade fik 

vi saare lidet fra Norge; det vigtigste, Egetom, 

mer, var der intet af, de ovrige Sorter kunne 

vi stedse forsynes med for Penge fra Gsiersoen. 

Andre Amunitions Artikler trl en ArmeeS Be

hov, fik vi saa langt fra ikke fra Norge, at vl
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kbertimod rnaatre aarlig sende alting derop hvad 

den norsse Armee behovede. Zrk vi da, vil 

man sporge, ikke store Summer fra dette Land? 

En Nordmand vil ikke være forlegen for et Svar 

paa dette Spsrgsmaal. Io visselig, vil det 

hedde: det var just hele Ulykken. Saa det 

svier til Norge maatke dette rige Land paa alle 

muelige Maaoer lade sig udsue; postdagligen blev 

store Summer reqoirerede, og som en Folge 

deraf, det forstaaer sig, thi der var vel nok at 

tage af? ogsaa strap sendte ned for at berige 

Sletternes Beboere. Saaledes klinger det der- 

oppe, hvor, vel at mærke/ Ingen horer det 

uden de Selv. I det Folgende ville vi paa sit 

Sted sinde Leilighed til at Undersøge Saunneu- 

hængen f og da vise at denne Sag ingenlunde 

er saa vigtig som de Norske have udskraalet den, 

ligesom vi ogsaa ikke skulle forglemme Skatten 

fra Kongsberg, Tiendekobberet o. fl- Ting.

Vi kunne ikke her anticipere; vi indstræn- 

ke os til den BeiUKl'knmg, som en klar Betragt

ning leder til, og Historien bekræfter: at Norges 

og Danmarks Forening t som var et Værk af 

uberegnet Statsklogffab/ og siden vedligeholdt 

af samme Grund, hvi saa Utallige Ting i Ver-
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den vedblive, den, at det allerede lang Tid hav 

været saadant! at denne Forening ingenlnnde 

fra en hoiere Politrks Stade har varet saa gavn- 

lig for Danmark, eller skadelig for Norge, foiu 

de norske Skrivere im paastaae; at Lvertimod 

denne Forenings Oplssuing snarere, ved at 

overlade Danmark til sine egne sande Kroefter, 

vil have en hoist velgisreude Folge af vedvarende 

Roe i Norden, og hvorledes det end g aa er 

Norge og Sverrig.

Ckjondt bi troe ikke her ak burde indlade 

os i at gjentage de sindigere Danstes Meninger, 

og dele deres Følelser over Oplosningen af en 

Forening, føni i næsten fire Aarhnndreder varede 

ved og knyttede Danske og Norske kil hinanden 

med Baand, hvis LErværdighed plettes ikke bed 

den Skjelde« og Snrelden paa Danmark og den 

danske Regjering, samt de Broderkys Nora 

og Svea give hinanden, saa det gjenlyder mel

lem de norskeFjelde for at haane et fordums for- 

bundet Folk; en Skjelden og Smeldett/ ledsaget af 

saa stor Uvidenhed og Mange! af Indsigt og Onr- 

sigt og tildeels raae Kaadhed, saa det er umuligt at 

siigt engang behager fornuftige Svenske selv, og 

som der gjor de Danske ZEre rkke paa den fjerneste
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fom sagt springe disse, afsietteKilder udsprungne 

og ingensteds henledende, Dttringer forbi med 

al den Foragt de fortjene, og tildeels have 

nrsLt hos ædeltankende og dybere skuende Nord- 

nrarnd og klogere Gvenste selv, og rndffra'nke 

os kun til at beklage, ar denne Begivenhed netop 

ffulde træffe ind Under den Fyrste/ som maaffee 

af alle danste Konger elskede og agtede Norge 

meest / og deels allerede havde gjort, deels im# 

der forandrede Omstændigheder sikkert vilde have 

gjort meest for Norge- — Gkjsndt vi, føm 

sagt, kroe albuede springe dlsse Udgydelser forbi, 

tilkommer det os dog for Fuldsiændigheds Skyld 

at nævne een Tilstand, der kan indtræffe, og 

fom kunde me skadelig indflydende paa Dan- 

mark.

Et Land som vil frem paaNationalvelstan- 

dens Vei, kan aldrig i nogen hol Grad see dette 

Snske opfyldt ve- sig ftls allene. Hertil ud- 

fordres uomgjengelig velhavende Naboer, der 

som gode Handelskunder modtage hvad Landet 

kan afsætte. Danmark er i dette Tilfælde. Kan 

Norge,, og rilseels Sverrig, ikke betale og mob# 

tage-.hvad Danmark kan frembringe, saa vil
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overflødige Vare i det svrige Udland. Dan

mark har det Heldige i dets Beliggenhed, at 

dets nærmeste Naboer, Norge og Sverrig, for 

en stor Deel trænge til deProducter, det har 

fleest af, og som tillige have saadanne Vare 

font Danmark trænger til, og maae kssbe af 

Fremmede. Heraf opstaaer paa begge Siser et 

Slags naturligt Monopol, som begge Parter 

ere hsiligen tjente med. Og falder dette bort, 

opstaaer heri nogen naturllg eller politisk For

andring, saa ere begge Parter forlegne; men 

det er ikke at neegte, at Danmarks Forlegen

hed for at afsætte dets Kornvare, Bramdeviin, 

Fsdevare rc., vilde være betydelig, og have 

stor Indflydelse paa dets Naturproduction. Vr 

omtale dette videre i det Folgende. Her ncevne 

vi Sagen for at see den fra et andet Syns

punkt, vg spsrge da: er nogen saadan politiff 

Forandring at vente?

Norge er tin bleven et med Sverrig for

enet Land, Under en Constitution, som blot 

abstract taget, gjsr det til eet af de frieste Lande 

under Solen. Vi afholde os fra alle Bemærk- 

ninger over denne Constitution/ og Foremn-
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gens Natur. Vi tilbageholde dog ikke den 

klare Bemærkning, at ingen Consiittttion kan 

vLre urokket naar dens Urokkelighed beroer paa 

et andet øg stærkere Folk, med mindre den r 

sig selv har indvortes rigtig faste Stotter, ved 

hvis Hjelp den kan trodse alle Udvortes Paavirk- 

ninger; rhi uben dette kan den som absiraet og 

theoretist Udarbeidning see godt nok ud, men 

maa omsider styrte sammen, naar Floffnleringens 

og Complimenteringens Hvedebrodsdage ere for

bi , og disse gaae snart.

Altsaa, efter Constitutionen stal Norge intet 

yde til Sverrig, men kan ikke heller i noget 

LrlfEldr vente, mindre paastaae nogen Hjelp 

derfra. I ingen Forlegenhed kan Norge vende 

sig til Sverrig. Og i hvilket Fald skulde ogsaa 

Norge derfra kunde vente sig et tröstende Svar. 

Sverrkg selv kan neppe komme ud af den Mid- 

delmaadighed, hvori en karrig Natur har en 

Gang sar oet. Kunde f. Ex. i en Krig, hvori 

Sverrig ikke var Herre af Soen, og hvorledes 

skulde dette gaae tilmed en maadelig eller brsst* 

fæloig Flaade, eltdog underststket af Norges 

Admiral med et Par Brigger? Kunde da Sver- 

rig i syv Aar sende Norge henved 3 Millioner
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Tender Korn, og tabe mange' hundrede tusinde 

paa Aorsoger. Ingenlunde; thi efter vores 

forhen gjorte Bemærkning er det ved saadarr 

Lerlighed ikke nok at man har Penge at kjsbe 

Kornet for; (og selv om Gverrig er i bet 

Tilfælde at k«nne anvende 9—10 Millioner 

paa saadan en Udgift, maa de bedomme, der 

kjende dette Lands Finantser bedre end jeg ) 

Men Danmark kunde fra 1807—1813; thi 

Kornet var tilstede og disponibelt, og Danmark 

havde baade Villie og Evne til at sende Norge det.

Overalt har den norsk-svenske Forening 

nogle Naturfeil, som den dansk, norffe ikke 

havde. Danmark og Norge bare hinanden al

deles ulige i Producter, følgelig var det endog 

for det ene Land snskeligt jo videre det andet 

drev sin Production. Enhver Forbedring i 

Norges Bjergværksvlrsen eller Fifferie, var i 

Danmark en kjerkommen Tidende, ligesom alle 

Fremskridt i Danmarks Agerdyrkning, som 

spaaede Förraad og let Forsyning, maatte være 

Nordmandene behagelig. Det ene Land kunde 

aldrig komme det andet i Velen, men det er 

iørefaldende at det har sig gattdste anderledes med 

Norge vg Sverng. Det vilde jo f. Ex. vme

D s
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ar undergrave det sidstnævntes vigtigste Afseet- 

nmg/ om Norge Udvidede og forbedrede sine 

Jernværkers Drift i den Grad at deres Frem

bringelser stod lige i alle Henseender med Gver- 

rigs Jernvare. Og saaledes med siere Tilig/ 

hvori Sverrig og Norge i Grunden ere Rivaler, 

fom ikke var Tilfældet mellem Danmark og Norge.

Ti! denne for Norges Nationalvelstand 

ikke fordelagtige Omsicendighed kunde fsies en 

Deel Notiser af den norske Budget, og det nor- 

ffe Finaursregnffab for iZrZ. Vi forbigaae 

dem dog her, og forbeholde os under Afoelin- 

gen om Danmarks Zinantftr at^anfsre det For- 

nsdue deraf; her ville vi kun anmærke, at 

begge disse Documeuter afgive rilstrarkkeligt Bsvris 

for ac Norge, som forhen var saa noteregnende 

over hver Skilling der gik til Danmark, nu 

giver omtrent lige saa meget, snart under 

Navn til Appanage for det svenske Kongehuus, 

deels til affaires etrangeres, deels kil den nsr- 

ste Slatsraads Afdeling i Stockholm, deels 

til Storthinget m. v.; betydelige Svinmer, 

over hvilket alt nuomstunder ikke klages, o^ 

bør ikke heller; thi en Nation vil dog vel ikke 

have sin Regjering g and ske uden Betaling. KAr
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den Folge maae bi drage deraf, at dersom saa» 

danne UbgivLcr forhen, da de gik tll Danmarf, 

lammede Norges Natwl.alvelsiand, faa synes 

det, at de maa have samme Virkning naar de 

gaae til Sverrig f og i dec Hele have en soæk- 

kende Indflydelse, som vil altid noget hindre 

Norges ,Fremgang. SknldL da Foreningen 

ikke bringe Norge det Held, som Norge lader 

som det venter sig, som Sverrig med mange 

Ord har fpaaet og Lrldeels lovet, og som vi 

lægge til, enhver Danst onsker og haaber, ikke 

allene som Menneske, men ogsaa four fordums 

Medborger, og som caleulerende Politiker t saa 

er det Lilfa'lde indtruffen f som maa og upaa- 

tvivlelig vil skade Danmark.

Denne Adskillelse var den afgjsrende Be- 

givenhed, hvorved Danmarks Politik blev be- 

siemt. Med Sverrig er Udsigt til Fred reen; 

thi Tvistens LEble er borte. Danmarks politi

ste Skilling beroer nu herefter paa Forholder til 

Engelland og Rusland. Og naar den n-?rvE- 

rende politiffe Masse har ndgjtrrek/ vil det Gy

ste nr komme frem paa nye i Frankrig og Soer- 

rig ; Engelland, Rusland og Danmark.
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Den i sig selv ikke uvigtige Begivenhed/ at 

Holsteen 1814 gik tilbage til det tydske Rige, 
forandrer ikke synderlig i Danmarks politiske 

Stilling, og Lauenborgs Indlemmelse ikkeheller, 

endnu mindre Helgolands Afstaaelse.
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Anden Afdeling.

Om den danffe Stats physiffe Beskaffenhed.

9?aar en Stats politiste Mulighed er afgjort, 

er den næste Undersøgelse: onr den Grad ufNa- 

tionalvelsiand, den kan hæve sig hL Midlerne 

ere Landets physikalste Beskaffenhed, og Maa- 

den hvorpaa Staten nytter Natnrgaverne. Den 

physiffe Beskaffenhed beroer paa Klinra og Jord- 

bund, hvortil kommer den geographrffe Belig- 

genhed. Af disse Elementer besiemrnes Natur- 

producterners Mængde og deres absolute og re

lative Govhed, under hvilken sioste o asa a horer 

Beqvemhed for Afsætning. Om disse, som Ba

sis for Natisnalvelstanden/ opfylde hvad Staten 

kan fordre, beroet* igsen, oeels paa ben Virk- 

sornheds Akt, hvormed de enkelse Statsborgere 

forrette det nødvendige Arberde, beter den al- 

mindelige Characreer, eller Narionalcharacce« 

ren. Oeels beroer der paa den Hjelp som Na-
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tionen deri moder fra Regjsringens Side, det 

er, paa den administrative Politik eller Nærings- 

veienes Polirie, eller Jndustripolitiken, hvis 

trende Hovedgrene ere: Nattonalproduction, 

Kunsiproduction, eller Fabrikation/ og Handel.

I oeconomtsk Henseende/ for saavidt som 

angaaer de Natnrproducter af Planteriget, som 

Menneskets Flid opelffer af Jorden, er Klima- 

Let Ulige vigtigere endIordbunden. Hvor utak

nemmelig denne end er, saa har dog Mennestet 

er betydeligt Herredomme derover. Iordblan- 

bing,'Gjodstning, Vands-Udgravning, Van

ding, Indhegning og Omplantning, Rydning, 

Plankmng, Valg af passende Planter, ere vig- 

rige Hjelpemidler mod Jordbundens naturlige 

Slethed, som alle mere eller mindre siaae i 

Menneskers Magt. Selv det blotte Klima kan 

forbedre en af Naturen vrangvillig Jordbund. 

Der tillader en vild Vegetations Appighed at 

bedække, selv en Steenömrd med c é Lag veneta- 

biliff Zord. Mod Klimarets Rykker har deri- 

rnod Mennesket kun faa og svage Hjelpemidler. 

Regnen, Frosten, Hede og Kulse/ fortm'rende 

Vinde indtræffe naar de viloe og vare saa længe, 

vg virke saa skadeligt de kunne, ude-n at Men-



— 57 —

neskets Flid er istand til at sætte diffe Potenser 

nogen Grcendse. Derfor er i oeronomiff Hen

seende et naturligt godt Klima den vigtigste Vel- 

gjerning et Land kgu modtage afRaturens Haand. 

Ved dets Hjclp er det istand ti! at gaae saa 

vidt som Flid og Konsi formaaer. Det er 

folgelig den vigtigste og forste Betragtning ved 

at afveje et Lands physrkalske Beskaffenhed. Vi 

ville derfor her forsi tale om Danmarks Klima.

I Henseende til Klimatet horer Danmark 

om ikke til de behageligste Lande, saa dog i oeco- 

nomtfk Betragtning ti! de meget lykkelige Lande. 

Uden store yderligheder af Kulde ^og Varme, 

Vaadhed og Lerke, har det i det Hele et Mid- 

belLemperatur, og om man saa kunne sige, et 

Mellenrklima som skikker sig for de allerfleste og 

vigtigste oekononriffe Planter. Af disse er uden 

Tvivl Hvede«/ den af vores almindeligst dyrkede 

Markplartter, sonr fordrer den hsieste Mellem- 

temperatur. Men fra denne Mellerntemperatur 

indril den, hvori vore alleralmindeligsie Græs

arter, Bromus, Dactylus, Aira o fl. trives, 

er et meget stort Rurn, hvori de vigtigste Fo^ 

derurter eg Skovtræer rrrves godt. Selv Fa

gus castanea, sees overalt i Danmark, Ven^
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syssel undtagen, om just ikke i store Exemplarer 

uden i Holsteen, f. Er. i Altona/ og bette Tr<re 

behøver dog en Middeltemperatur af henved 8 

Gr. R. Om vore finere Frugt ræer, og de 

fleste Haugeurter, raler jeg ikke, da de alle ud- 

kræve og nyde nogen vigtig Understøttelse af 

Konsten for at trives. Imidlertid trives de 

dog ret godt her i Landet, og afgive saaledes et 

ikke ufordeelagtigt Skudsmaal for Klimatet og 

for en hjelpende Kvastes Lilsirækkelighed, hvil

ken sidste dog altid trænger noget til KlimaLets 

Medvirkning.

Det danste Klimas fortrinlige Egenffab 

maae ssges i det, fon: sædvanlig anfsres for at 

dadle det, nemlig dets Ustadrghed. Paa denne 

er det at det beroer, at vi her i Landet saa fjel

de« eller næsten aldrig har virkelige Misvæxt- 

Aar, ligesaa lidet som overmaade frugtbare 

Aar. Da intet Veirligt fra Foraarets Begyn

delse til Efteraarets, vedvarer nogle faa Uger, 

saa kan man sige at vorr Klima ikke engang er 

stadigt nok til at frembringe, hine Virkninger. 

Jordbunoen udt^rrcs sjelden gandske til Stsv. 

Koldt og vaadt raat Verr varer sjelden længe 

nok øm Sommeren til at volde synderlig Skade.
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Og felv Dsgnvexlingen er ikke her i Landet ufor# 

deelagtig for Planterne. Vi have ikke de nord

ligste Landes lange Dage og det længevarende 

Goellys/ ikke heller de sydliges længere Nat; 

hist er Natten for kort til at afkjole den opvar

mede Zord, og væde Græsplanterne med for- 

fristende Dug; her alt for lang, hvorved Afe 

kjolingen varer for lernge. Et Epempel paa 

Virkningen af den forffjellige DsgnveMng sees 

paa Bygget, som i Finmarken behover kun otte 

Uger fra dets Saaening til dets fuldkomne Mod

ning; i Danmark tmften der dobbelte; i det 

sydlige Frankerig 25—26 Uger, og under Linien 

modnes det flet ikke, men bliver ved at voxe i 

Ctraae.

Ligesom Klimatet, deel§ formedelst dets 

idelige Afve^ling, deels fordi tæt inciterende 

Virkning holdes i Grændse ved Ncvtter.'res og 

Dagenes passende Længde om Sommeren, saa 

bliver det ogsaa fvrdeelagtigt for at befordre en 

stor Mængde forskellige Planter, hvorimod et 

mindre ustadigt Klima vilde ikke være fordeel- 

agtigt uden for færre Arter. Og at vores li

ma i det Hele er noget mere hengiven til Fug- 

htrged end til Lorhed, kommer Danmark over-
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maade godt tilpas, hvis Jordbund er for næsten 

det Halve tsr Sand, hvilket uden denne ikke nok- 

som paaffjomrede Egenstab vilde være ufrugtbar. 

I Spanien vilde saadamie Sandegne, som de i 

Jylland og Hertugdsmmene, v«re næsten udyr-' 

kelige, og hvert Aar ikke tilbyde andet end ett 

ree« Misvæxt. Altsaa er det vores ustadige 

Klima vi maae Lakke for at Halvdelen af vores 

4 Jorder kunne dyrkes; og denne siore Fordeel 

opvejer vistnok den Ulejlighed/ KlimateL under- 

tiden foraarsager vore Nerver eller vort Sind.

Den score klimatiske Vaklen, som har Sted 

i Danmark, maae tilskrives flere Aar sager. 

Landet er for det forste ikke udstrakt nok ti! at 

modificere Klimatet. Decte er saa at sige frem

med og indfort, og Landet maae tage det som 

det falder. Her gives inter Punkt som er otte 

Mile fra Havet, og ingen delende eller adskil-' 

lende Bjergrygge. Dernæst ligger Landet paa 

et Strøg af Jordkloden, hvor Klilnaret er me

get soranderliFt. Paa dette hele Skrog hersker 

lleurlig en cosmiff Strid ru ellem Nordpolens og 

det varmere Iordöeltes Klimater. Nørdens 

Kulde modes her af Sydens Varme, og Dunster- 

ne, som VariUen udklsskker, fortykkes af Kulden.
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Her hersker en evig Strid, hvoraf folger megen 

Laage og Regn, VandkUloe, tyk Luft, under 

idelig Trlbaged'riven og Geir af den ene athmo- 

sphLrisse Egenskab af den anden.

, Hertil kommer endnu Landets Beliggen

hed rned det store Nordhav mod Vesten, eller 

egentlig, da Storbrittanien ikke kan dække, det 

hele uhyre Atlantiske Hav, lige til Amerika. 

Mod Asien har der bjergfnlde og det kolde Nu6- 

land, et uhyre Continent. Fra en af. disse Si- 

der faaer Danmark sit Klima, som da enten er 

LUrserwe, vaad, Laagefuld fra Vesten, eller 

kold og tør fra Øjlett. Imidlertid maae dog 

den vestlige Jndsiydelse vivre noget steerkere end 

den sstlige; thi naar man midtager, om Foraa- 

ret er vores Lnftkreds mere Laagefuld og vaad 

end kold og tor. Vi have omtrent 150 Regn

dage med 555 regnfrie, og 50—40 Taagedcrge. 

Vi have 65 Dage hvor Qvægsslvet i R. Lher- 

mometer staaer under Frysepunktet. Barome- 

tret varierer mellem 23, 4 og 28, 6; Reg

nens Mængde er over 22 Tømmer i Kjobenhavn.

Ustadigheden af Klimatet kan ftes af, at 

undertiden har Danmark Vintre/ hvori Ther, 

mometret ikke falder under Rul; men Undertiden
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har man stadig Frost fra November til i Slut- 

ningen af April, og det er MKrkeligt, at uag

tet det danske Klima ofte er fugtig, saa erdet 

dog Lorke, Danmarks Agerdyrkning lider meest 

af, da vore Foraar ofte ere noget tørre og kolde§. 

formedelst den i denne Aarstid herskende Asten- 

vind, som uden Tvivl maae tilffrives de uhyre 

Vintermassers Oplosning i Rusland.

Eudskjvndt Landet er, efter vores forhen 

gjorte Bemærkning alr for lidet til at modificere 

Klimatet, saa er det dog i Landets forfkjellige 

Egne temmelig forskjelligt. Langs med hele den 

vestlige Strand er Klimatet meget raat og fug» 

Ligt, ligesom ogsaa paa Spidsen af Norre-Zyl, 

Land i Deusyssel. Længere inde i Landet, hvor 

Vesterhavets Taage ikke sirap uaaer, er Luften 

noget tømre; dog da hele Halvse» har en Ven« 

ding eller Helbing mod Vesten, saa er det meste 

deraf meget udsak for de næsien idelige Havvinde. 

Paa den osilige Gide er Landet mindre udsat 

for disse Vinde, og Vegetationen er derfor og

saa der kjendelig kraftigere. Isa?r gjelder dette 

om Hertugdommene/ hvis Klima er ikke ubety

delig mildere end det ovrige Danmarks. Jmid- 

lertid er dog de Ser og Dele af Landet/ som
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nogenlunde ligge noget i Læe for Vestenvinden, 

Klimaret kjendeligen mildere end de Dele og Egne, 

som ikke have denne Fordeel.

Fra disse Bemærkninger dber Danmarks 

Klima vende vi os ril detsZordLmid/ som frem

viser en stor Forskellighed- VL ville omtale 

disse forstj-llige Arter efter Klasser: og angive 

deres Forhold.

i. Marstland. Fra Hoser, sonder Ribe, 

Langs Vesterhavet og Elben til mellem Glükstadt og 

Altona, sirækker sig denne Jordbund, hvis Bestand

dele er en Mergel, blandet med en Litummos Ma

terie. Denne Jordbund, (Slie, Schlick,) et Bund

fald af Havet i F'odtiden, danner paa den ommeld

te Strækning en jevn, horisontal, meget lav Slet

te, som for det meste er beskyttet mod Havets Ind

trængen ved Diger, og udgjor den frugtbareste 

stjsndt ikke jvst den sundeste Deel af Landet. 

Paa Marsken er der stor Forstjcl hvad Frugt

barheden angaaer; som de frugtbareste ansees 

hele Eyderstedt og Cristian Albrechts Kog iBred- 

sirdr Amt. Uagter Marskens store Frugtbar

hed er dek mærkværdigt, at ingensteds i £)an« 

"lark er Zordprisen saa lav fom netop der. 

Saalödes kunde man 1805 i Bredsied Amt
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kjsbe en Denrath MarsUand for ZovSlh. Rdlr., 

og i blot Græsleje gav den 50 Rdlr. Altsaa 

i 10 Aar erstattedes den hele Kjsbesummen. Dette 

er et Hoist usædvanligt Epempel i bet övrrge 

Danmark, ja t hele Europa. I Engelland er 

et og ryve Aars Kjeb (twenty one years 

purchase) det almindeligste. Betamkes, at i 

Marsklandene er Folkelonnen dyr, alt Arbeide 

ligeledes. Skatterne ere betydelige/ og Com- 

mnne-Udgifterne ikke mindre, hvortil kommer 

at mange Marskdisiricter ere forgjeldede, nogle 

endog fra Tredive Aars Krigen/ hvilken Gjeld 

nu trykker, saa er det let at indsee at Iordeien- 

domme i disse Egne ikke kunne være godt Kjob. 

Men kisse Egne ere tillige usunde, og Jordbru

get der er forbundet med Vanskeligheder, som 

man ikke andensteds fjender, hvilket igjen burde 

gjsre dem mindre ssgte.

Ligesom Marffegnene ere hoist mlrrkelige 

fsr Klinra, Jordbund, Nationalcharaeteer, Be< 

iiggenhed, deres overvevttes Frugtbarhed, saa ere 

de det ikke mrndre for deres Oprindelse, og den 

Langsomhed med hvilken Havet danner dem; 

en Langsomhed man kan gjore sig nogen Fore- 

stilling om, naar man veed at det Vand (om i
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nogenledes stille Veir ffylles op med Floders og 

Hvoraf Marffen har sin-Oprindelse, neppe in, 

deholde af sin hele Masse som solid Materie, 

der som Bundfald, neds«nker sig og omsider 

banner det saakaldte Forland, som med Tidens 

Lsngde modnes og omfattes med et beffjermen- 

de Dige. Disse Diger forstod man i de danske 

Marsklande, ligesaalLdet som i andre, at byg

ge efter Theorie. Jsieden for ak give dem en 

Dossering afJ eller'4 mod r, gjorde man dem langt 

steilere, som de farlige Diger omkring Ockholm 

v« fl. Steder, som ofte ved Havets Overbrud 

noksom have beviist deres Glethed, og uden 

TvLb! erDesmereieres-Kog r Bredsted Amt bett 

før fle / hvis Uddige blev anlagt ester rigtige 

Lheoretisse GrUndsætninger.

2. Denne rige og frugtbare Omfatnmg 

af Zandet, langs med Vesterhavet- ophorer msd 

.Norden, og' fom alt bemerket, ved Hojer i Ri

be Stift, og derfra Nord paa omkring Skagen 

og til G'rbye, moder man et gandffe andet Syn, 

en uafbrudt meer og mindre bred, dog fjelden 

nnder halv Miil smal Strimmel af Sandflugt. 

For hele Zplland udgjsr denne Strimmel for 

rrieryKrende Tid omtrent Lslv ^vadratmiil.

E
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Dgsaa paa flere Steder inde i Landet, saasom 

paa Ahlheden, findes Gandsingt. Den er paa 

flere Steder lykkelig dæmpet, og allevegne er 

der fsiet gode og virksomme Anstalter tik atter 

at give disse nu ode Strækninger tilbage ti! den 

stræbsomme Agerdyrker.

Der mekaniffe af saadatt Sandflugt, langs 

rned Vesterhaver, hvor den er farligst, fordi 

den der er vanskeligst at holde i Grændse, er 

følgende: Hele Vesterhavets Bund synes for 

det mesie at besiaae af Flyvesand, der oprores 

ved Vandets idelige Bevægelse, og med Floden 

bringes med dette ind paa Landet f hvor Vin- 

den i Ebbekiden snart tømr det, hvorfra det 

da med Vinden drives videre ind i Landet. Da 

mi de vestlige Vinde ere langt hyppigere end de 

modsatte/ saa bringes derved meget mere Sand 

ind end be. ostlige Vinde kunde fore ud i Havet 

igjen. Denne de vestlige Vindes Overvægt gjse 

det derfor vanskeligt at dæmpe Sandflugten f da 

denne altid i Havers Bund haver et uudkomme- 

ligt Forraad. Paa den osilige Side af Nord- 

spidsen af Jylland synes/ deels af denne Grund, 

deels ogsaa fordi ae Bunden i Kattegattet ikke 

besiaaer af saa fim, blader Sand, som Vester-
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havets/ Sandflugten mindre voldsom. Skjondt 

man allerede i den diempede Sandflugt, paa 

nogle-Steder (især i Cronborg Amt) seer dyr

kede Kornagre og ret frodige boxende Smaasko- 

ve, er dog Sandflugtjorden meget vanstelig at 

behandle, og udkr«ver stor Forsigtighed under 

Brugen.

Z. Hedejord. Fra den store He'desti'tyk- 

rn'ng i det nordlige Tpdskland, som mod Vesten 

forst ender sig ved Breda, gaaer fra den Lyne- 

borger Hede en Green ind i Hertngdommene og 

Norre Iylland. Den er i den ostlige Gide me

get bakket, og gruset, mod Vesten mere jevn 

og fiinsandet. Den sisrffe Masse af Hede i Jyl- 

land er esten for Ribe, Lemvig og Varde. Men 

ellers gaaer Heden over i Vensyssel. Hedejorden 

er ikke allevegne ufrugtbar/ de fleste Byers Agre 

iIylland er gandsse vist opbrudt Hedejord. Dog 

Leroer dens Dyrkelighed, idet mindste beroede 

den i de ældre Tider, fornemmelig paa Enge/ og 

da det mod Vesten jevnt afhældende Norre Jyl« 

land har en Deel smaae Floder, eller Aaer og 

Vække, som i et seenferrdigt Lob flyde mod Ve« 

sien, uden synderlig Fald, hvorover Vandet 

rrlekkes langsomt bort, og faaer derved Lejlighed

E a
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ti! ar danne brede Moradser langs beige Sider 
afAaen, saa voldes deraf, at der i disse Egne er 
en stor Hob Enge, som afgive, deels nogen 
Græsning, deels Hos, hvorover Hedejorden 
bliver dyrkelig. FormedÄst Mangel af Hee og 
Grers/ sour man i forrige Tider siet ikke, og 
endnu den Dag i Dag kun flet forsiaaer at avle 
paa Marken selv, er det fieldent at see et Sted 
i Hedeegnen uden Eng, ligesom ogsaa en Eng, 
der ikke har givet Anledning til en Opdyrk
ning. Det er da i Hedeegnene, ligesom i de 
varme Lande, at Flodernes Bredder ere sædvan- 
irgen de eneste dyrkede Strikninger.

Naar Heden ikke er uden Eng, eller en an- 
den tilstrækkelig Foderforsyning, saa ev'ben ofte 
ikke saa Ufrugtbar / fom man stulde troe. Dm 
flettesie Hede til Dyrkning er den bakkede, der 
meget ofte har en McengdeGruus og meget stor- 
kornet Sand, samt, hvilket ogsaa er tit Til feel- 
det paa de flade Heder, en Mængde Jernokker, 
ved hvilken, med noget Vand f genererer sig en 
Art af Sandsieen, Den sorte og den rode Ahl 
(i Ler Hannoverffe OAstein) som volder en tota! 
AfrngLbarhed/ na.ar den ligger overlig. Den 
Hede er iovrigt frugtbaresi, som besiaaeraf hvid
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fiin Sand, uden Okker og Gruus, naar den ee 

blandet med en Mængde smaae Skeen. Og hvor 

sørgeligeHedestrerkninge'rue end ferud, vg hvor 

«frugtbare de end kunne forekomme dem, som 

ikke har seek/ hvad de paa utallige Steder ere 

blevne til, om ikke just efter Theorien, og ds 

nye Agerdyrknings-SkokerriesteresStiklerie.paa 

Landmændenes Treveuhed, og Undervusnmger 

for ar afhjelpe deres Uvidenhed, faa bog efter 

sande practrffe duelige Dyrkeres ufortrsdne Be

stræbelser; Det er derfor rigtignok ilde at vi 

have endnu disse store Hedesrkener; men vi bsr 

ikke fortvivle om engang med Tiden at bringe 

dem under Ploven; hvor meget afIyllands san

dede Agerland er ikke opbrudt Hedejord?

4. Af Leerjord og Leermerge! har Landet 

ikke ubetydelige Strækninger, uden at tale ortr 

Mar-fflandene, er Femern, Laaland, Falster i 

denne Klasse, og mangfoldige store Egne i Sjel- 

land cg Jylland.

5. Muldjord/ nicer eller mindre blandet med 

Leer, eller Sand, findes paa mangfoldige Steder i 

alle Landets Egne, i Kugeln-saml paa Als er 

det- det aimindeligsie Jordsmon.



-°- 70 *****

6. Enge, Kjær og Moser overalt. Nee- 

sien hele Vensyssel er et Kjær. Overalt er Iyl- 

land meget riig paa Jord af denne Klasse, hvis 

fsrnernste Særkjende er en fugtig Bund, som 

kun med Vanskelighed kan udtommes, af Man- 

gel paa Fald, samt en uhyre Mængde Smaae- 

tuer. Om disses Oprindelse har man tvistet 

en heel Deel. Uden Tvivl ere disse Tuer, 

fremkomne ved forskjellige Vandplanter og andre 

Planter, der have groet der buskevlis, saasom 

endeel Græsarter og Siv, i den Tid da Egnen 

stod under Vand, hvilket tydelig nok har bee

ret Tilfældet med de nu med Tuer besatte Kiær.

• Folgende er en almindelig Oversigt over 

Jordbunden r den danske Stat, fom jeg vover 

at give saa god, fom det har vmet mig muligt 

ar gjore den.

Danmark, Slesvig og Holsteen er 964 

Quadratmile, a 102855 Tonoe Land, dette er 

antaget for noget over 991,6000 £br. L.

Deraf ere:

1. Marskland 40 [] Mile , 411/416 Tdr. L.

2. Leerjord/ Leermergel

90 — dito/ 935,666 — —
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Z. Muld/ muldleret / muld- 

sandet Zord

no  Mile, 1/141/354 T.

4. Sandet Agerland

450 —dito, 4.-667,170 —

alt Pløjeland 690  Mile, 7/155/586 L. L. 

Z. Enge,'Kjirr, Moser

45 — dito, 467,133 —

Plojeland og Enge

755  Mile, 7/625,419 T. L.

6. HaardbUndsjorder

a) Grlvsganae

55 — dito., Z59/992 —

b) Skovjorder

40   dit», 410/220 —

7. Hedejord 150 — dito, I/557/1 J5 —

8. Sandflugt 12 — dito, 123426 —

9. Vande / Liimfiorden

Soer, Vige 12 —• dito, 125426 —

Altsaa forholdet sig af hele L)verfiaden: 

de dyrkede Iorder, (No. r, 2, 5, 4), med 

690 [] Miil til det hele 964  Miil, (om om# 

treat 2 til Z, og det »dyrkede (Z74 U Mill) til



hele Arealet, som 5 til ioz vg det dyrkede 690 

[] Mill Li! det »dyrkede No. 5 og 6, 120 [J 

Mill, tillige med det ødeliggende Ro. 7, 8/ 9/ 

med 154  Mill, ialt 274  Miil, som Z til 

2. Følgelig er kun noget under G af hele Lau- 

der ikke under Dyrkning, vg over de f er meer 

eller mindre opdyrket.

Et Lands geographiske Beliggenhed, c fin* 

dets Beliggenhed imellem andre Lande, er i 

siatsseconomiff Betragtning meget vigtig. Om 

det ligger kun ved en let og altid aaben Sam- 

fcersel siaae i Forbindelse med Nationer, som 

enten trænge Lil hvad. Landet af Ratnren frem

bringer, eller ved Konst kan frembringe, er, mv 

der ben Umulighed det er for et enkelt Land ved 

sig selv alene ak komme ret bidt i Nationalvelr 

siand, af stor Vigtighed. Forsaavidt den dnuffe 

Stats naturlige Producter angaaer, ligger den 

begvemtfor Norge og S ver rig f der netop beho- 

ve hvad Danmark har tilovers, og har mange 

af de Varer Danmark trænger ril- øg da.saa- 

vel disse Landes fem Daninarks øve trldeels Li- 

vets fsrste Nsdvendigheder, nemlig Tommer til 

HuusbyAnlng / Metaller / Kornvare, som alle er c
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fyldige Vare, faa er det cn stor Frrdee!, at 

Transporten er kun kort.
For denne nsdvenvige Product -Handel lig« 

ger Danmark da saa beteiligt som mueligt. Alle 

dette Lands Havne befinde sig vgsaa ud mod Kat- 

Legattet og Ssterssen.

Endog for den Handel, som de Astersoiste 

Lande trænge til, med hele Europa, og begge 

Indierne, ligger Danmark beqvemk,, uden )usi 

derfor at have nytret denne store Fordeel ret. 

Eiden Christian den Anden lader der ikke som 

nogen dansk Regjertng rigtig har folt Vigtighe

den af denne store Fordeel^ som uran har tilladt 

Engelland og Holland at sstte sig - Besiddelse af.

For den store europæiske og almindelige 

Handel har imidlertid Danmark ingen ret god 

Lerlighed, da denne Handel maae gaae igje'nuem 

det.farlige Kattegat og en Deel as Nordsoen. 

Naturfeilen berver derpaa, at Danmark ingen 

Havn har paa den hele Vestkyst mod Nørdssen. 

Denne Feil har Regjermgen ofte sect, og on- 

sket at afhjelpe, og der har i saa Henseende 

Levret tænkt paa, at anlægge en Havn ved 

Amrum eller Helgoland, i hvor overmande be

kosteligt cl Anlæg af en brugbar Havn der end
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er befundet*) nemlig, en Havn ved Helgoland 

var ansiaaet til en Omkostning af 20 Millio

ner, og dog stal det ikke have været denne uhyre 

Sum, men Tvivl om Muligheden af Foreta

gendet, der voldte, at man begav Ideen.

Uden Tvivl var Anlægget af den siesvigffe 

Kanal ogsaa beregnet paa denne Omsiamdighed; 

men deels fartes Tonningen en god Havn/ deels 

er Seiladsen fra Frederiksstadt til Rensborg 

paaEioeren ikke frie for Uleiligheder. Maaffee 

det for Danmark saa vigtige Savn af en Havtt 

ved Nordssen, og dennes lette Communication 

med Sstersoen, kunde afhjelpes, om ved Ton- 

ttitigen eller Frederiksstadt en Havn anlagdes 

ved Gravning, som i der derværende lave 

Marstland, og Ebbe og Flod i Elben, ikke vil- 

de have stor Vanskelighed/ og Seiladsen derfra 

til Rensborg blev gjort bedre, enten ved en til- 

strækkelig Opgravning af Cideren, eller ved en 

Kanal langs med denne Flod, ^eg taler ikke 

om et andet saare nyttigt Prvjeet/ at danne den

ne Havn ved Glyksiadt, eller mellem denne Stad

») Urkunden und Materialien zur Kenntuiß der Nor

dischen Reiche, 2te Th. S. 381, samt i Fortalen 

dertil.

■H6BÄ
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og Mona, ja maaskee ved sidstna'dnede' Sked, 

og derpaa sartte denne Havn i Forbindelse med 

Kanalen ved Rensborg. Atle saadanne Zlnltvg 

vilde koste meget, og deter maaskee ogsaa belt 

vigtigste Indvending. Men det er tillige vist, 

at der til Danmarks udenlandske Handels Frem» 

me ikke kan gives nogen mere glimrende Udsigt, 

end den saadan en Plan tilbyder. Danmark 

fik derved en sior Deel af den tydske Handel paa 

Elben, og en stor Lettelse i at bemægtige sig bett 

österssiffe Handel, som nu, hvad Danmark an- 

gaaer, er næsten ganske overladt til det saa ube

lejligt liggende Kjobenhavn.

Nlvst efter de Goder, Naturen tildeler et 

Land, er det et stort Sporgsmaal, hvorledes 

Folket bruger dem. Dette beroer vel for c tt 

sior Deel paa Administrationen;. men Nationens 

egen Dristighed raader ogsaa meget derfor, og 

dennes Intensitet og Maade kommer for det me- 

ste an paa det Chaos af -Meninger og Vaner, 

hvis Total, man sædvanlig kalder Nationalcha- 

racreren.

Om Administration spolitiet faae vi i det fol'- 

gende ofte Leilighed til at tale. Her ville vi 

fremsatte nogle faa Ord om Natronalcharacterett.
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De vigtigste Besiemmelsesgrurrde for et 

Folks almindelige Characteer, ligge i de physiske 

Virkninger af Klimatet, i Regjeringsformen, 

som bestemmer den hele borgerlige Stilling, og 

be SLdbanei'/ som deels af begge opsiaae, deels 

Lilfældigviis fremtråde, og modificere de bor

gerlige Forhold, som det selskabelige Liv, og arve 

den almindelige Tcenkemaade en vis Vending. 

Vi skulle og kunne her ikke indlade os i disse spe- 

tielle Virkningers Folger i det Enkelte. Kun 

de i Danmark sædvanligste Folger af bisse Paa- 

virkninger, troe vi ar kunne angive som enkelte 

siore Træk, overladende til skarpsindigere øg 

mere agtpaagivende Iagttagere at udlede de nr 

af deres rette Kilde r og bringe dem i tilbørlig 

Forbindelse, forbeholdende os allene, ved ab 

mindelige Bemærkninger over Nationen, at 

oplyse, hvorvidt de meest fremsiikkende Trirk.af 

denne Chttt'acteer n edrirke eller yttre Indsiydelse 

paa Nationalvelfianden.

En af Natronalcharacterens/ i siaksoeco- 

nomist Betragtning / ffadeligste Egenffaber, er 

deri hos den danske Almve lige saa nucegtelige, 

forn almindelige dosige Arbeidsmanecr, med iv 

afgjort Hæng ti! Ladhed og Slub stene i Liebst-
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det. Om det er Climatet/ ber har sodet derrne 

Dssighed, eller det er vor Laudalmues tykke nbe- 

q be mine Dragt, dens tunge Fode, dens evige 

ZEdefeber, eller dens fugtige, nreenlige, qval- 

me Boliger/ kan jeg ikke bestemme, men at den 

finder Sted er vel unægtelig/ og at den paa den 

ene Side hindrer Arbejdets raffe Fremgang, 

og paa den anden forsoner rned de flette og ufuld

komne Frugter af det maadelige Arbeide, er vist. 

Heraf den evindelige Tiltakketagen med siet og 

dovent Arbeide, med fuskeragtige Vare og Ting, 

som maaffee endnu mere end alt andet vedlige

holde t Danmark en slet Arbeidsstiil. ■ Jrrgen- 

steds- er denne dosige Arbeidsmaneer tydeligere 

end i det Landoeconomifke. Man sammenligne 

en engelst, en tybff Landarbeider rned en dariff, 

og nran vil falde i Forundring. Men ogsaa i 

Fabrirvtvsnet, i Haandvcrrksstanden, sees den 

samme Sovnagtighed, hvortil kommer en Man

gel af Redelighed og SamvittighedsfUldhed f font 

inaa synes dem heel forunderlig, som kjende no- 

get til den engelske Haandverrkers Ordent

lighed og Punktlighed. Her i Danmark lader 

Haandva'rköftanden at være deres Kunders Her- 

ve. Z intet Tilfalde spores nogen Ordentlig-
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heö z uden i det Ajeblik da Regningen sendes, 

fom upaatvivlelig indfinder sig strap, om man 

endog har-maattet bie i Uger og Maaneder ef

ter Arbeidet, under igjentagne Lofter og flane 

Undskyldninger.

Man har sagt, at L Danmark Ligger Ps- 

belen heller, end den snydet'/ og det er vist nok 

sandt; det er ogsaa sandt, at derr endnu langt 

heller tigger/ end arbeider. Og da her tillands Ps- 

belagtighedens Zone er meget bred, saa er Lig- 

geraanden ogsaa meget udbredt, og gaaer endog 

over i Klasser, hvor man var berettiget til bedre 

Lænkemaade. Ieg tager mig den ^Frihed, her 

at afskrive, hvad jeg desangaaende har sa^t et 

andetsteds: I Danmark er Almuen alt for 

hengiven til at tigge, isieden for at arbeidel Og 

(som en Smitte, maaskee af dette Onde) ere 

endog de helere Klasser tilbøjelige til-at befordre 

denne sorgelige og vanærende Hang.- Her i 

Landet er ædle Medborgeres Godgørenhed det 

almindelige Nsdanker / og det maa holde ethvert 

Vrag fra at knases paa Undergangens Klippe. 

Man stoler ogsaa derpaa, rmsten indtil Trods, 

eller den hoiesie Mestedenhed. Misier en Bon- 

de ved Jldsvaade sine Ejendele, saa fremstaaer
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upaaLvivlelig strap en eller anden Menneffebett- 

for ved Medlidenheds Ckrernge ak bevæge de af 

deres Godgjsrenhed beromte LanLsmexnds Hjer

te; ja man undseer sig end ikke ved især at lægge 

Vevgt paa at den Brandlidte har forsomt fit sik- 

kre sig mod Ildsvaade, ved de offentlige InbreL- 

ninger? som Regjeringen har foranstaltet/ net

op i den Hensigt, at befrie Nationens Medlem

mer fra flige Overhæng. Og saaledes gaaer 

det ved næsten alle Lerligheder. En lav Beeler- 

aand, ved Siden af døsig Trevenhed, Udbreder 

sig meer og meer, som en Kdderfyldt Kræft, 

der undergraver Almuens Sundhed, nedbryder 

Sædeligheden, derover den redelige Stræbsom- 

hed en Deel af sin Lon, og vanarrer Staten.

Det er denne her i Landet udbredte Tiggeraand, 

som ikke harSted hos Almuen alene/ men endogsaa 

tages i Beffytteise, og finder Medhold, afKlasser, 

som vedOpdragelse ogTarnkemaade burde være me

get ophsiet over Almuen; det er denne lave 

Aand, at bierge uden Fortjeneste/ at fortjene 

uden Arbeide, som ikke bloc i den agerdyrkende 

Classeer saa almindelig- men ogsaa trceder frem 

paa en vanærende og paa en meget ffadelig 

Maade i vor Haairdvlrrksstand. Enhver drift
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tig Landmand kan man overlade at sige sin Me- 

mug om den Aand og Tcrnkemaade han moder 

hos sine Tjenestefolk, og de Daglejere, han er 

node til at bruge. Og enhver, som har det 

mindste med vor Haandværks-Klasse at besirlle. 

vg veed / hvorledes den kunde være, og hvorle

des den er t andre Lande, indseer noksom hvor 

stor Agtelse den fortjener, saavel for sin Intel

ligence som for sin Qrdentlighed og Paalidelighed. 

Men hvilken Vigtighed det har for et Lands Ra- 

tronalvelsiand, at Grnndarbeiderne, som man 

kan kalde Haandværksfolkene og Arbeidsklassett 

i Landoeeonomien, ere, som de ere her i Landet, 

vil vi i det folgende sinde Leilighed til at an

mærke.

I alle Klasser i Danmark træffer man en 

vis Eftergivenhed / en Tagen til Takke/ sourmaa- 

stee me er end noget andet, holde den sande Ar- 

berdsstiil ude. Tilfredshed med flet Arberde og 

lumpen Behandlingsmaade fra Arbeiderens Si- 

de, kan ikke andet end fordærve i Bund 05 

Grund Arbeideren f som derover taber det sidste 

Motiv. Om Har sagen dertil ligger i en vis 

. Rational-Dorffhed-/ en medfsdt Taalen, den her
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i Danmark faa udbredte kjendelige Mangel af 

Smag for det Bedre, eller hvori, drister jeg 

mig ikke til at bestemme. Men vist er det, at 

saadant finder Sted, endog i den Grad, at 

Almuen netop af denne Grund tager til Takke 

med et maadeligt udvortes Liv, og heller tager 

dettesom det kan falde, end soger at forbedre det 

ved nogen Anstrengelse. -Og denne ikke stort 

bedre end dyriske Tilfredshed med Alring er foren 

flov Deel Skyld i vores laveste Almues usle Le- 

vemaade, og det er i de hsiere Scern-ers ideli, 

ge Qverbævelse med denne Klasses elendige Tam- 

kemaade, at en af Hovedaarsagerne maae soges 

til den danske Arbeidsklasses Usselhed, der, for* 

saavidt den indflyderpaa Arberdets Best'affenbed, 

er i statsoeconomiff Henseende overmande skade, 

. lig. Naar Kjobere og Betalere ikke selv forskans 

ar vrage, og ikke paatage sig det; saa har Jammer- 

lighed og Srymperaat'ghed ingen Geændse.

Denne almindelige Oversigt af Landets 

Naturbeskaffenhed, lærer os, at Dauinark, 

hverken efter sit Klima eller sin Jordbund, endrm

8



mindre efter den hos Beboerne heissende Aand 

horer ti! de af Naturen meget begavede Lande. 

Men vi see tillige, at Landet ingenlunde fattes 

store Naturgaver/ som en oplyst og driftig Na

tion let vil være istand ril at uddanne. Mange 

af Landets Egne ere endog meget ffjsnne; nogle 

meget frugtbare; de slet dyrkede Jorder kunne 

meget forbedres; be, endnu ikke opdyrkede, 

kunne for det meste opdyrkes- Landet har en 

ikke ubetydelig Naturkraft i Zordbundens An

vendelighed og i Klimakets Fsielighed, og frem- 

bringer allerede nn, underen, desioværre alt 

for almindelig/ Dorsthed og Dosighed, eit 

Mængde Natu" Vare, der betrygger Nationen 

sine Nødvendigheder f og staffer tillige Midler 

til en vis Grad af Livs Nydelse. Og Naturen 

er inaenlnnde imod, ifald Indbyggernes Zndu- 

sirie kan vækkes og vaagner engang.

Befinder Landet sig endog n' en vis Middel- 

maadighed, saa siaaer det i vores egen Magt, 

at gaae nd af den ind i en hojere Tilstand. 

Overalt er Middelmaadighed ikke nogen Ulykke, 

thi den er betryggende. Kun Overspænding er 

farlig. En Nation, som har mange, ikke aab-
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nede, eller fun ufuldstændigt/ benyttede Ind 

tægtskilder, har den en meget stør Skat, som 

fattes de Nationer, der allerede have alle deres 

Næringskllder i fuldt Lob. Hun kan stige, disse 

maae siaae stille, det er: næsten gaae tilbage.

— . irng*il»ii»—...

F 2
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Tredie Afdeling.
Om Narnralprodueter i den dansks Skat, 

og fornemmelig om Agerdyrkningens 

Frembringelser.

JndustrLepolitLet i Almindelighed.

production i Almindelighed, og i statsoecono- 

mr'fk Forstand (ikke i metaphysiff) er ar tilveje- 

bringe Ting af Værdie, til et »middelbar Brug, 

eller middelbar Brug ved Bytte. BrugsværLie 

og Nytteværdis ere forstjelliste. Luft, Vand, 

ere meget vigtige til Brug, men til Bytte have 

de sie'ldenVwrdi. Guld- og Sslvuhre kunne 

vare lige vigtige ril Brug, uren td Bytte have 

de en gandske forskjellig Værdi De forste Nodven- 

digheders Belob fer erMenneske have ingen Bycte- 

værdle/ :HL de kunne egentlig ikke byttes oorc, f.Ep.
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det Brsd, jeg nsdvendig behovet/ katt jeg før 

ingen Priks stille mig ved

Production er, som Say siger, ikke Skab- 

riing eller Avling af Stof, men af Nytre, al 

Production / t statsoeconomiff Forstand, er Om» 

dannelse, eller -Ornfornring. SaaledeserKorn^ 

avl en Omdannelse af Vegerationsstofferkie \ 

Gjsdffen, Jordsmonnet og Luften; Knivsrued 

ning er en Omdannelse af Jernet, til en nyttig 

Form. Forstjellen bestaaer allene i, ar ved det 

forste tilvejebringes en Nakurting — en ?:n<r, 

hvis Væsen er bestemt af Naturen z ved det sid

ste derinrod en Konstking, en Ting, hvis Væsen 

er bestemt ved en Silkaarlig Jsoe.

Men Frembringelse allene Zrver ikke noaeri 

Ting sin fulde Værdi. Ingen Vare kan siges 

at være færdig, for den er kommen ti! F - bru

geren. Den Værdre han tillægger den, er .Kil

den til al Værdie. Følgelig rnaae enhver Vare 

bestaae af tre Værdier, Frembringelsen af det 

raae Stof — dettes Foradling — Varenes 

Flytning til Forbrugeren, det er Handel. Han

delens Vasen er blot Transport. Ombytning 

er allcne et Meddel. Nogle Undtagelser gives 

vel her, uren de ere egentlig kun eilsyneladMde.
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Ag plukker et ZEble i min Hauge, skræller og 

spiser det strap. Her synes alt Akbeide kun at 

henhore til den ene Klasse, at bemægtige rnig et 

færdigt Narurproduct, og fore det ti! Munden. 

Men egentlig er jeg dog her t [ct øjeblik Natu- 

ralprvdusent (Gartner) og Konsiprodusent; 

thi det, at plukke et ZEble, er en anden Hand- 

lr'ng/ end at ovelffe et Træe, som bærer ZEbler, 

ligesom at fælde ee Træe, og h»gge det i Styk- 

ker ikke er Naturalproduction. Endelig flytter 

)eg ZEblet fra Træet til Forbrugeren. At disse 

tre Slags Arbeidere ere virkelig aldeles forffjel- 

lige, sees deraf, at de i ben virkelige Verden 

forrettes af fsrskjellige Mennesker, sonr hver for 

sig faae deres Umage erstattet. For Ex. naav 

man her r Havnen kjober sig en Ladning LEbler. 

Man lægger for stor Vægt paa Trd og Rum, 

sorn ere kun ydre Tilfældigheder.

Alcsaa kan man med fuldkommen Rigtig- 

hed sige, at en Vares Værdie for Forbrugeren, 

er sammensat af alle Værdier, som Varenes 

Frembrrngelse, naturlig eller konsiig, sarrrt de- 

res Flytning, have kosiet, og at følgelig disse 

tte Arter maae betragtes/ fom een eneste Kjede,
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hvori ingen naturlig, men blot vilkaarlig Afde

ling finder Sted.

Tilvejebringelse/ Anskaffelse, 

skeer ved Naturalproduction; ved Kunscproduc- 

tton og ved Handel.

Den hele Række af Arbejder, hvorved 

Industrien forsyner Meilneffers Behov, er 

derfor sammenhængende, og bor ikke betragtes 

stykkeviis eller reguleres siykkeviis.

Forklaringen er ingenlunde en theoret-sk 

Spidsfindighed; den har en meget stor pracnsk 

Nytte. Ansees Naturalproduccion/ der nem-' 

staffer Vare, KonstproLuction, eller Fabrika' 

tion, som forandrer Naturtingene, øg Orusat- 

«ing/ Handelen, der flytter dem fra, hvor de 

ingen Værdie have, dic> hen hvor de have Vardie, 

— anftes, sige vi, disse tre/ ved deres Objec- 

ter og Methoder meget adstildte Classrr af Ar- 

beide, som henhsrende under en Categoric, faa 

er det en umiddelbar Folge, at de under Jndu- 

striepvliriken nraae behandles efter eet Princip. 

At de statsoeconomiste Forfattere have overseet 

denne vigtige Sætning, og i deres Be i ragt ni li- 

ger over NaturalprodUctron, Konstproductiorr
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og Handel, have fordybet dem i det Enkelte, samt 

at Regjeringerne ligeledes have overseer disse Zn- 

dustriegrenes Continuiteek/ har gjort fror Ska

de ; thi derover have de, efter eensidige Fore- 

skillinger over een eller anden Næringsgreens 

Fordeelagtighed troet sig befsiet at virke til den 

Enes Fremme, endog paa de Andres Bekost, 

rung. Dette var Colberrs Tanke, og er endnu 

Grunden til det saakaldte mercantile System. 

Sagen er, ar Naturproduetr'on, Fabrikation og 

Hansel synes saa himmelvidt forstjellige/ fordi 

deres Objecter, deres Apparater, deres Merho- 

der, de Færdigheder de udkræve, og Ar- 

Leidere deri og disses Stilling har saa lidt til- 

fælleds eller overeensstemurende. Hvo ffulde 

saaledes f uden notere Analyse, indsee, at hiin 

ZEblespiser/ og en Bonde, fom kommer paa 

Torvet, og en Chmafarer, som lober mb i Hav- 

il en , forrette i Grunden den samme Handling. 

Betænker man im.olel'tid? at Torv-Bonden er 

Naturalprodusertt, Fabrikant, Magazinforval, 

ter, Kjoömand, Spediteur/ Supercargo, Be- 

fragter og Frag tfor er, Transporteur, Assurane 

deur. Factor —altsammen i een Person, saa 

r'ndsees kt, at Handlingens V.rsen forandres
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ikke derved, at hine Ladninger bringes til Torvs 

ved sieres deelce Arbeide; thi det samme ffeer 

ogsaa, øm man, istedenfor een Bonde og eet 

Bonselæs, tænker sig en stor Herregaardsejer, 

og hundrede Bondelæ6. Det Slorre eller Min

dre kan ikke forandre Begrebet.

Kan det ikke forandre Begrebet, saa kan 

det ikke heller gjore forstjellige Beftyrelsesprinci- 

per gjeldende. Er den Paastaud rigtig: at al 

Indirsiriens Virksomhed for at levere Vare til 

Forbruget, bor betragtes, ikke som tre paral

lelle Rækker, men som en eneste Række, saa 

kan for denne cue Række ikke være mere end et 

almindeligt Princip, hvorved hele Rækken frem

mes, men ingenlunde flere Principiel' / hvorved 

kun en Deel af Virksomheden kunde fremmes, 

uden Forhold til de.Zvrige. Det 'er: en Scat 

kan ikke, uden Skade for Rationalvelstanden, 

fremme en af de tre Industnegrene alene. Deres 

indbyrdes Forhold er bestemt ved sig selv. For 

E?.'.: Man tager aldrig feil, naar man , for 

ø.t prove almindelige sialsoeconomiske Sætnin- 

ger, fom angaae hele Statssamfundet, brin

ger dem tilbage tik deres størst ruulige Simpel- 

hed og til det enkelte Menneskes Dirken; Ho-



90

vedfordtlNgen bliver fun , at man analyserer 

Sætningen rigtigt, og bedømmer Individets 

Vrrken rettelig. Den forhen anforte Torve- 

bonde forener i sit Individ en stor Mængde, el- 

lers adstildte. Virksomheds Grene. Han er 

Natronalprodusent/ Konsiprobusent/ Handlende. 

Alle de disse Arbeidsklasser underordnede Arbeider, 

forretter han selv. Nu foretage man sig at give 

ham forskjellige Regler for enhver enkelt af hans 

mange Arbeider, i den Hensigt/ at han vrl 

trives og vinde i det Hele, naar han indskræn- 

kes t det Enkelte. F. Ex.: Han maaL ikke til

virke sineVare selv; ikke meje eller tan ffe sit Korn f 

der stal han for Betaling lade gjsre af Hnus- 

mcend, thi disse ere nyttige for Folkemængden; 

ikke gjore Ost, Smsr selv; ikke nedsalte; ikke 

brygge, bage etc.; thi det er Fabrikation — 

det er tildeels KjobstedNæring; han maae 

ikke gjsre hjemmegjort Toi — rhi det stader Fa

brikerne; han maae ikke sælge for hvad han kan 

faae — thi derbes bliver Levnetsnudlerne tyre, 

dette formenes han ved Tapter. Folgen deraf bli

ver/ at han gaaer til Grunde. Enhver Indssrank- 

ping, der træffer ham, som Naturalprodusent/ 

søm Fabrikant/' sour Handlende/ forstyrrer



91

hans Næringsvejs naturlige Orden. Det sam- 

ure kan anvendes paa Nationen ; den er ogsaaNa- 

turalprodusent/ Konsiprodusent og Handlende. 

Ere end Næringerne adssildte, saa taale de saa- 

meget mindre Zndffrcenkning, thi hver maa da 

bære sig selv; hos Bonden bærer det ene det 

andet. Han kan ikke leve af en enkelt as sine 

Næringer—ikke som Produsent, naar han skul

de betale ale technologifft Ar beide ved sine Vare, 

ikke heller fom Forædler. Nn lever han af dem 

alle tilsa .'-men, paa Grund af at han er kun 

at regne for en Familie, og profiterer vaa flere 

Maader. En egentlig Fabrikant, en Handlen- 

de derimod, maae leve af stn enkelte Næringsvej. 

Han føler derfor ethvert Tryk, og Næringen li* 

der. Men naar een Næringsvej lider, saa lider 

de andre ured, og hele Nationen svækkes. Dette 

Onde kan ene øg allene nndgaaes, ved at StarS- 

bestyrelsen betragter hele Jndnsirien, som een 

enkelt Virksomhed, og antager for Jndustriepo- 

litiken kun een almindelig Grundsætning eller 
eet Princip.

Hvilket er bette Princip?

Vi have angivet, sour Statens Hensigt, 

Medvirkning cil Mennesrehedetts almindelige
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Formaal: den störst, mulige Forædling. Som 

nærmeste Princip f v Statsbestyrelsen, til at 

vpnaae denne Hensigt, antog vi: Sikkerhed for 

Person, El'endom, ZEre —• Industriepolitikens 

Grundprincip ligger allerede heri, men waalkee 

ikke procrisk nok udtrykt. Sikkerhed for Per- 

son, Ejendom og 8Ere — Mennessets Hoved- 

goder — forUdsertter Sikkerhed i enhver Hand- 

ling, eller Stræben til at naae disse Goder, 

nltsaa Betryggelse af al udvortes Frihed til en- 

hver Handling, hvorved de opriaaes. Men 

den ene Statsborgers Frihed bor ikke bersve de 

andre deres Frihed; den enes Ret forudsætter 

Pligter hos de andre. Friheden holdes derved 

i Ligevægt Drr er, den bliver saa stor scan 

mnelrgt. Altsaa! Næringsvejenes Flor beroer 

paa de Nerringsbrugendes siorst mulige Frihed. 

Men dette Udtryk er ubestemt, og nåbner den 

arbirraire Viltre ev Udvej. Sorn Naturproduc- 

tioii / Fabrikation oa Handelen er Nationerlvel- 

standens kKilder, øre de tillige Statsmidler, 

hvorved Regjeringen kan fremme Nationalvel- 

stauden. At lade disse Kilder flyse som de ville, 

er ingenlunde ubetinget raadeligt; thi enhver
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som vi siden faae at see. Altsaa gives der Tkl- 

fælde, hvor NwriugLfriehedett bor indskrænkes, 

det er z hvor en Nleringsgreen vil ved sit Over- 

maal skade Statens øvrige Borgere. F. Ev,: i 

store Slæder falde mange smaae Næringer for saa« 

som Dagleje, Uoskjenkerie, Marschandiserie o. fi. 

Enhver kan ernære et vist Antal Familier. Tik

lades nu Flere at dele dem, saa geraade de r 

Fattigdom f og falde Staten til Byrde. Saa- 

ledes enhver Næringsgreen — Agerdyrkningen 

ikke undtagen. Der er t ethvert Tidsrum et 

vist Kvantum Næring fit venia verbo, i Lan

det ; altsaa maae de Næringsbrugcndes Antal 

retre sig derefter. Da nu Betingelsen ved Ner- 

ringens Fordeling mellem Næringsbrugere er at 

de stal ernæres af deres Arheive, uden at falde 

Staten eller Medborgere til Byrde, saa kunne 

vi nn angive InduftrieKolttikens Grundprincip: 

Næringsvejenes Frihed i Uoøødfe f men med 

saadan Indskrænkning til Udøvelse, ar de 

ringsbrugende kunne leve x en sikker Lil stand. 

At forresten her rales kun om anstændige Nærings- 

veie, og ikke om farlige eller skadelige, saasomMark-
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ffrigeranstalter. Spille huse, Aagerittstituter, lider

lige Huse o. s. v. —• er klart af sig selv.

Om Agerdyrkningen.

Med dette Princip for L>je, bille vi nu 

gsennerngaae Danmarks Naturproduction, Fa- 

brikation og Handel. Hovedpunktet af denne 

Undersøgelse er: Om de betydeligste Nærings, 

veje ere i saadan Forfatning, ar Brugeren og 

Staten er vel tjente; det er, at hine leve i Vel- 

siand, og denne stiger i sin Tilstand, eller i det 

mindste ikke synker. Vi begynde med Natur- 

productionen, og forsi med Agerdyrkningen, 

Danmarksvigtrgste Indtægtskilde.

Enhver af Nationalvirksomhedens Hoved

grene har sin ganske særegne Characteer, som 

vi, ved enhvers Behandling forelobigen ville 

angive. En saadan Characteristik, en statsoe- 

conomisk Vurdering, vil, om den rigtigt opfat

ter øg samler de betydende Træk, udbrede et 

klart Lys over Nationalvirksomheden, aabne 

uventede Indsigter r enhver af dens Hovedgre-
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"es Natur, og give tydelige og hmrige Wbiis- 

nuiger eller Vink til Industriepolitikens Virk, 

somhed.

i) Den rigeste Kilde til Erhverv, fom en 

Nation kan eje, er en frugtbar Jordbund under 

et godtKlima, eller maaskee rettere, alene et for Ve- 

getationen godc Klima,' thi Iordbunden kan Men, 

nessets Flid omskabe. Den har beklædt Mal- 

thas Klipper med Jord, hentet i Skibe, den har 

forvandlet tørre Sandmarker til Agerjord, ja 

til Hauger.

De aarlige Producter, som Jordbunden 

yder en Ration / overgaaer uendelig i Værdie al 

den Indtægt en Ration kunde forskaffe sig, ved 

den meest blomstrende Fabrikation, og den meest 

udstrakte Handel.

Agerdyrkningens Produkter udgjor derfor 

ikke allene Grunden til Nations Formue, dens 

aarlige Prodticcer er den vigtigste Deel afNatio- 

nalindtagren, og fslgelig af Statsindtægten. 

Jorddyrkning, font Aarsag til Formue og Jnd- 

tægk/ er folgelig en Gjenstand af pdersie Vig- 

tig hed.

Man har vel en Slags Ahnelse om, hvor 

betydellgt der aarlige Product af Ioroen er i et



96

Land; det er en intereffant Anskuelse, at see den

ne Sag i err Art af Klarhed. Man tænke sig et 

Folk af een Million Mennesker, som for rede 

Penge skulde kjsbe sig alle Livets Nodverrdighe- 

der, til det Mot simple Behov af Klæde, Mad og 

Drikke, Brændsel, Lys, Materialier til aarlig 

Huusreparation. Alt dette vilde aarlig koste 

over 150 Millioner/ og kunde knapt rummes 

t 50,000 Skibsladninger af Mellemstørrelse.

Glige Beregninger kunne anstilles paa 

mange Maader, men med al deres Vilkaarlig« 

hed i Data, lede de dog til en nogenlunde tydelig 

Beskuelse af hvor uhyre en Nations virkelige 

aar lige Indtægter af Iorden er.

2) Naturen er uudksmmelig, men Agerdyrk

ningen har dog sine Grændser. Narnren bliver 

ved ac srenrbrmae, men Produekets Størrelse 

maae blive siaa?nl)e ved et vist Map i m um af 

Mellemvroöucrton. Fabrikation har ingen Na- 

turgreenose; den kan gaae saavrdt som Viden

skab og Knust kan lede. Talent og Flio Udfore, 

yg Politik t-llase.

5) Jorddyrkningen er Folkemængdens sande 

oa undtsmmslige Ztrloe. Naar oen er dragt sit 

MazlimUiU nær, maae Den o overflsolge Hænser



97

vandre over ti! de svrigr Næringsveje, som da bor

de forsynede, og forsi da ret bor tage deres Be

gyndelse. Skeer det for saa unddrages Ager- 

dyrkningen Hænder.

4) De forste Livets Nødvendigheder maae en 

Nation altid være sikker paa, at kunne aarligen 

skaffe alle sine Medlemmer. Dette kan den kun 

ved en Agerdyrkning, hvis Product er tilstrerk- 

kelig hertil. Nationen behover Vare af Bytte- 

værdie, for fra andre Nationer at erholde hvad 

den mangler. Dette forudsætter et Overskud over 

det til Zivet nsdvendige; ogsaa dette Overskud 

maae Agerdyrkningen i Almindelighed staffe frem. 

Agerdyrkningen er derfor fsrst i Vigtighed, og 

den maae fremmes, inden Fabrrkvæsen og Han- 

del kan komme i Betragtning.

5) Agerdyrkningen afgiver, fremfor nogen 

anden Næringsvei/ det stsrste Bidrag til Nario- 

nalformne. En Faturlie, paa Z Mennesker, 

kan i her i Danmark nuomsiunder drive en Jord- 

lod paa 50 Tonder Land, saaledes at Productet 

foder-Familien, og det Overblevne kan ernære 

j ligesaa mange Mennesser til, aitsaa der 00b- 

f belte. Dette Dobbelte er Agerdyrkerens Bldrag 

til Nationalformuen. Der gives neppe nogen
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Fabrik, hvorved Brugeren fun be ernære ligesaa 

mange Mennesker/ som de han underholder ved sin 

Fabrik; om han endog, som vilde vcere unatur

ligt, opoffrede sin hele Fordeel.

6) Jo videre Agerdyrkningen drives, fornem- 

lnelig extensive, dessikkrere er ikke blot alle Dyr

kernes, men alle Nationens Medlemmers Stil- 

ling, i Henseende til den tilborlige Forsynelse 

med Livets forste Nsdvendigheder. I ec Land, 

hvor Agerbruget omfatter alle dyrkelige Pletter, 

ere alle lave, middelnraadig hole og hoie Steder 

dyrkede, alle vaade og tsrre, lerede og sandede; 

Marker af forstjellig Vending imod Sollyset, 

og de herskende Vinde. Gaa forffjellige Mar

ker forudsætter og fa a forffjellige Scrdarter. I 

et saadant opdyrket Land kan ikke lettelrg ind- 

træffe nogen almindelig Misvæxt, folgelig ikke 

heller nogen stor Mangel paa Kornvare og an- 

dre Levnetsmidler. Thi enhver uheldig Bestaf- 

fenhed i Veirliget, hvorvaa al Misvæpt egent# 

lig beroer, kan kun have een Virkning, øy denne 

kan kun yktre sig med stor Kraft paa de Mar^ 

ker, som formedelst deres Beliggenhed og vori

ge physiffe Egenstaber, ere meest udsatte for 

dens stadende Indflydelse. For Ex.: t et vaadt
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Aar live de lave Marker, de tørre og hsje tri

ves bedst; i er tsrtAar omvendt. Denne £)m< 

siandighed er Aarsag til, at almindelig Misvæxe 

nu er sielden i Europa, og indtræffer egentlig 

ikke Uden i eensfonmge Lande, eller i lidet op, 

dyrkede Lande, saasom Norge, Spanien. I 

ældre Tider, ja selv i Middelalderen, da Op

dyrkningen var ringe, og indskrænket til de let

test dyrkede Strækninger, saasom Sletter og 

Flodbreder, var MZvæxt meget almindelig. 

Ligesom den endnu kan vorde det i Sverrig, 

Norge, Spanien; fom ogsaa i Lande, der dyrke 

kun een Plante, som behove et bestemt Jords

mon, saasom Riis, der groer kun i oversvøm- 

mede, eller Dyndmarker.

7) Agerdyrkningens stor st mulige Holde er 

derfor en Betryggelse for Nationens Underhold

ning. Med Fabriker og Handel er tvertinrod 

den siorst mulige Holde en spændt Tilstand, som 

ingeulnnde give Nationen en lige Beroligelse. 

Jo storre den er, jo snarere vil og maae den 

synke; den har alle Nationers Rivalitet imod 

sig, den vækker Misundelse og Krige, og maae 

ende med, at mange Familier odelægges.

G 2
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§) Agerdyrkningen har det særegne, fremfor 

Fabrikation og Handel, at de Mennesket', der 

leve ved del?, koste Nationen mindre, end de, 

son; leve i enhver anden Nærrngsvei; de for

tære, eller tilintetgøre fslgelig rkke saameget af 

Narionalindtæg'en som hine, og foroge den derfor 

desmeer. SanrUienhængen heraf er denne: de 

sædvanlige Landmænd leve for en stor Deel af 

ringere Produccer, end Ikke-Landmændene, da 

de sælge de bedste. Ved Agerbruger gaaer en 

stor Deel af Producterne tilspilde, som fslgelig 

ere tabte for Nationalindtcegken. Men dette 

Tab forebygger Landmanden, da han lader det 

spille opsamles af sine Snraae - Kreaturer; hvilke 

han derved har for halv Vm'die, skjsndt han 

kan sælge dem til fuld Værdie.

g) Da Agerdyrkningens hsiesi mulige Flor t 

ethvert Land, efter vores forhen fremsatte Be- 

mærknrng/ altid maae vKre en for Rationen on- 

stelig Sag/ saa er det vigtigt for Nationen/ at 

enhver enkelt Isrddrift er bragt til al mulig 

Fuldkommenhed; det er ogsaa Dyrkerens egen 

Fordeel, o.t han i sin Bedrift er holder i det 

mindste famine Indkagt af sin Jord, som de sv- 

vige Dyrkere. Han kan med fuldkommen Sik-
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kerhed anvende alle rimelige Bekostninger/ forat 

bringe det derhen. Udlaget kan aldrig tabes, 

naar det er til en virkelig Forbedring. En Fa

brikant eller Kjobmand, som vil udvide sin Be

drift, kan derimov risikere sit hele Udlæg. En 

Kjobmand især kan ikke, ved at sætte en nye Ca- 

prtal i sin Handel, foroge sin egentlige Capital, 

thi den nye Capital er allerede hans; han kan 

forøge sin aarlige Indtægt. Hans hele Capital 

er og bliver usikker. En Landmand kan fvrsge 

sin aarlige Indtægt, ophsie sit Iordegods til 

en ftsrre Capttalværdie, som altid er sikker, og 

da den bestaaer fornemmelig r den Frugtbarhed 

Zorden har faaet, saa er ben ubetalelig. In

gen Naturbegivenhed, ingen Krigsodelæggelse, 

kan tiliMetgjore den.

g) Da Dyrkernes Syssel er, meest at scrtte 

Naturen i en vis Virksomhed, saa er det ogsaa 

fornemmelig denne, som m'beider meest. 

Landmanden har derfor manae ledige Timer, som 

paa en nyttig M^-ade kan helliges Industrien.

10) Af alleNerringer udkræver Agerdyrkningen 

den mindste Capital for at frembringe en ligeftor 

reen Indtægt. Dette grunder sig paa i) at 

ben har kun faa Folk / i Forhold trl denö
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af Produkter, forbi Arbeidrt er fordeelt paa 

Aarstiderne 2) at Naturen arbcider for Ager- 

dyrkerne. 5) Nogle landoeconsmifke Produc

tions, Midler ere at ansee som Arbejdere. Stu

den trækker Ploven, men yder Fødevare, Faar 

give Uld og Kjod, men ogsaa Gjsdffe, ligesom 

de andre HuuSdyr. 4) Agerdyrknings - Red

skaberne ere meget simple, lidt; bekostelige.

Vi have forhen sagt, at Agerdyrkningens 

siorsi mulige Hside var en sgerdyrkendeNatiolis 

Betryggelse. Men vi maae forklare dette Ud

tryk. Vi forstaae herved, at Agerdyrkningen 

er drevet saa vidt, fom muligt, font Konst be

tragtet, saa at den yder et reent Overstud. 

Uden dette bidrager den intet til Nation alfor- 

muen. Fortærer nemlig Agerdyrknings * Klassen 

hele Producket/ saa er Erhvervet og Forbruget 

lige. Dette vil finde Sted, naar Agerjorden 

er alt for udstykket. Har oette Sted, faa har 

denne Næringsgreen opfyldt Landet med Nenne- 

stev/ der fortære al Afgrode, og den ringeste 

Knaphed i Aarets Afgrode bringer da let Man

gel og Hungersnød. Her see vi da Agerdyrknin

gen, i sin uhindrede Frihed, paa Vejen til at
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sætte en Stat i den siorffe Fare; og bi ledes 

herved til at indsee, at den maae være Statsbe- 

styrelsen underordnet, som et Statsmiddel. Vi 

udvikle siden dette nærmere, i Anledning af 

Danmark.

Forat bedsmme vores Agerdyrkning, frem

sætte vi forst en Oversigt, over hvad der frem

bringes, med nogle Bemærkninger/ dernæst 

bille vi undersøge, hvilke almindelige øg sevrde- 

les Hindringer den har, og Midlerne til ctthKve 

bem.

Sammenligningen imellem hvad voresAgcr- 

dyrkning er, og hvad den let kunde vorde, viser 

strap, at denne Nceringsgreen maae have truffet 

paa vigtige Standsnings - Aarsager.

Disse Aarsager ere rrs Slags. Til be for- 

ste henregne vi dem, som Naturen, det er Kli- 

ma og Jordbund, opsililcr. Trl det andet Slags 

de, som have deres Oprindelse af Administrer- 

rions«Polit!kens Misgreb; til bet tredie Slags 

de, som maae ssges i selve Næringsvejens egen 

Natur, og den Gang Handelen med dens Pro

dukter har taget. Vi maae da forsi fjende den 

danske Agerdyrknings nuvirrende Tilstand, og der-
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efter deAarsager, som hidtil have holdt den tilbage, 

og maaskee forFremtlden ville sætte den Grandser. 

D?en for at bedsmme Tilstanden/ er det nødvendigt, 

at kjeude dem nole. Vi ville derfor fremsætte et 

Skilderie i Detail af vores AgerdyrkningsprodUet.

Kornproductet have vi ansat til omtrent 

17 Mill-oner af alle Slags. Da Indførsel 

af Korn er ubetydelig, og den allerhøjeste, mig be- 

kjendt/er ltzo oooTsnder, omtrent af det 

eane antagne Product,' saa kan man antage, at 

vi forsyne alt vores Forbrug. Ved da at gjore 

Rede for et Forbrug af omtrent 17 Millioner Ton

der Korn — bevises det/ ak vi frembringe det 

selv.

Oversigt af den danske Agerdyrkning.

Product af Agre, Enge og Grcesgange.

Vi ville forsøge at angive Prodnktet af 

Danmarks Agerdyrkning / og vi vælge ben Vel 

dertil/ som viser, hvad der aarligen forbruges,
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hvilket altsaa, gjort Rede for, viser Produktet, 

da Indforselen er at anset for ingen.

r. 15,40,000 Mennesker (efter

seneste Tællinger) a 3 Tender

Korn .................................4,520,000 T»

Hvede, Rug, Byg, ZErter, 

Boghvede. Til Brsd circa 

300 Pd. ril hvert Menneske 

om Aaret. For Resten til 

Gryn, Gred, Vetting rc.

(Man regner tt voxent

Meuneffes aarlige Fode ril 10 

Centner.)

2. Til BkKNdevim, til FortM

ring i Landet, medgaaerKorn 250,000 &

Heraf faaes omtrent 33

Millioner Porter, til Brug 

for 631,300 i Landet, som 

drikke BrKndeviin. 92aav 

man regner dec halve Landets 

Mennesker for 770,000 Menr 

' neffer, og af 1000, 310 uit$

4/879/000 £»

Bogbinderen «'skeden for det dertil svarende, som bvrtfkjere-).
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Transport 4,870,000 S. 

der io Aar, fom tr 238,700, 

fern ikke drikke Bramdeviin, 

samt at Syge, og ganske Fat

tige intet drikke, men derimod 

nogle af Qvindekjemiet lige 

mrd Mandfolkene.

Til Sl .... . 1,000,000 T.

En Por daglig til ethvert 

Menneske, altsaa 1,540,000 

P- (a lZ6 Pd) 4,133,000 

Tender Hl aarlig. Vi regne 

det tyndeste, 4 T. af en T. 

Malt (7 Skp.) Byg, eller for 

at faae det noget bedre, af 

i Tde. Byg; det giver endog 

80,000 T. over den anfsrte 

Million.

Det er til umiddelbar Korn- 

forbrug 5,870,000 Ldr.

Som en virkelig knapt ta, 

Set, ialt 3* Tendt, nsie

5,870,00© To
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Transport 5,870,000 T.

Tsnde til Mands. 300 

Pd. Brsd (foruden Gryn og 

ZErter.) En Pot Hl om Da, 

gen og i P«gel Br«ndeviin 

daglig, til dem, som drikke 

Bramdeviin.

5- Til Sædekorn . . . 3,544,000 T 

En Tsnde til hver -esaaet

Tsnde Land, altsaa til det 

halve af Agerlandet. Dette 

har jeg fundet rigtigt i det He

le, endstjondt det halve Agerr 

land er ikke besaaet. Men 

da man saaer en Tende 

Hvede i 16,000, Rug i 

14,000, Byg i 9 til 11,000 

Havre i 10 til 12,000, LErr 

ter i 18 ,ovO, Boghvede i 

42,000  Alen, faa komr 

mer Regningen ud, fljondt Ud, 

s«den er uden, Tvivl ^beregnet 

rioger for hoit.

9,414,000 T
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Transport 9,414,000

4» Heste;

Kjøbenhavns, Kjobstarderi 

nes, Herregaardenes, .Proer 

siegaardenes, Cavalleriets, tiü 

sammen 16,g o o , a 20 Tsm 

der Havre 320,000 T»

12,000 (egentlig 16 til

17,0 00) scelgeS aarlig, a 20

T. H* 240/000 T»

Opdrat af 500,000 eh 

let 50,000 a 10 . . 500,0-90

2 og Z aarige Fol og 

Plagge.

2 2,000 heste for civile Enir

Ledsmaend, Kromand, Mslr 

lere, og fortrinlige Bonder, a

T. H. .... 330,000

450,000 Bonderheste »g

Hlinsmænds, a 8 T. H. (for- 7

«den Vikkrr og Emm) . 3,600,000 T°

14,404,000
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Transport 14,404,000 T»

F. Studestaldning. Man kan 

ansatte denne Kornbrugs Ar, 

tikel til ..... 50,000 T»

(4 a 5 T. Korn til hver

Stud; 6 til 7000 Stykker 

gaaer udenlands, mange stal

des til Slagtning.)

6. Slagt,qvrg og til Lever 

Creaturer. Der flagteS (sg 

der s<rlgeS 5 til 8000 uden

lands), omtrent A af hele 

O.v«gbesætningen af Horn- 

qv«g. Dets Antal er 

1/0,25,000 Stude, Tyre, 

Koer og Qvier, A Deraf, er 

xoo,ooo. Man kan regne 

det Korn de faae, ikke just 

reent ud,'men i lettere Loerflr 

kling, for . . . . 200,000 5»

Af Kalve flagtes omtrent

440,000 Stykker, men for 

dem regnes ikke Korn.

14,654,000 T.
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Transport 14,654,000

7» Faar. Der siagtes 550,000

Lam, og af gamle Faar

390,000 Stykker. Nogle 

faae af de sidste, iscer Be

der, gives noget Skafthavre- 

maaffee i alt . . < 15,000

8. Sviin. Af alle Artikler er 

dissesKornfortlrring meest über 

regnelig, fordi deres Antal 

er ubestemt. Aarlig flagtes 

dog i det mindste 250,000 

Sviin. Og disse faae ve! for 

en Deel Olden; men man 

kan gjerne regne il  Tsnde 

ALrter etter Bygstraae paa 

Stykket .... 312,9.00

Paa Levesvinene regnes im 

ret, fljondt deres Antal er 

nok 100,000 Stkr.

9. Gjlrs og Smaaekreature.

Der flagtes aarlig over 2 

Millioner Gj«s. (Kjsben-

14,981,000 T.
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Transport 14,981 /OOO 

havn faaer aarlig 50,000 

^kkr.) eller ^-Deel; men paa 

Landet saltes de neb til Suul.

Zeg vil blot regne iZ Skpe.

Havre eller halv Havre og

Byg, d. e. .... 375,000

Hsns, ZEnder, Kalkener, 

Kyllinger, Duer, Hunde og 

Katte, Stivelse .... 50,000

10. Udfsrfel efter Toldlisterne

1796 til 1798:

Hvede . 50,990

Rug . 120,156

Byg og Malt 200,224

Havre . 169,993

ALrter . 28,694

Boghvede 7,678

577,774 T.

Udfort i Form af Brænde?

viin, efter Udforscls Toldlir

bktne . . . 333,400 T.

Udfsrselen . . . 911,000 i

15,317,000 T.
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Transport r 6,z 17,000 T.
. Ndfsrselen er beregnet som 
den var for 19 Aar siden. 

At der nu avles meget mere 
Korn end da, er en afgjort 
Sag, men det er vanskeligt, 
at angive Belobet. Forbedring 

ger af alle Slags have sum 

det Sted, men de lade sig ikke 

opsummere. Vi ville ansætte 

Belobet af den hsiere Avl lavt 
tU . . . . . . . 300,000

Dette giver ikke synderlig 

itieer eller mindre enb 60,000 

T. L. besaaede, meer nu end 

for 24 Aar siden, a 4I Fold; 

eller nogle 1000 T. L. bedre 

dyrkede nu end forhen.

Den danste Stats Korn».

avl bliver da .... 16,617,000 

r. Fra Hertrrgdsmmene udfsr 

rees 150,000 Tdr. Napslrv,

(Dette Halvark sættes
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Den optager Jord kør Korn- 

avlen er og en vigtrg Udfor- 

fel6 Artikel og bor beregnes.

Efter Forholdet af PriiS ril

• Byg / Z til i, gjor det Va

luta for T Byg . . . 450/000 

13- Kartofler dyrkes nu mange

Sreder r Marken, og opta« 

ger Pla/s for Kornet Det 

er vanskeligt, ar beregne 

denne Plantes B-lob. Den 

er et Surrogat for Korn ril 

Stivelse, Foder, Fode, Vræn- 

deviin.

Til Fode for Mennesker forholde de sig 

som Z til 8, det er: 8 T. Kartofler mod 5 T. 

Rug. Tit Brændevirn mod Rug 1 r-l 55. — 

en ?snve giver 25 ti! 23 Pund Meel eller Sti

velse. I Marken avles 100 T. pr. T. L. —• de 

gjore meget Korn dispornbelk; formedelst Dyrk« 

ningen gjor de en storre Avl mulrg. De mis- 

lykkes sielden; de kunne ikke ler gjemmes, og 

derover blive De sielden dyre; de ere en stor
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Resource for.et Land; Irland lever Ncestsrr der

af. Derer den vigtigste Forbedring, Agerdyrk

ningen i mange hundrede Aar har faa et, og de 

vil voice en Revolution deri.

Vi tør vel sige, at der er 10,000 T L. 

dyrket med Kartofler, det er 1,-000,000 T. 

Kartofler i Markerne, foruden i Hang. r. Det 

er i det mindste Surrogat for 575 000 T. Rug 

til Menneskeføde. Avles nu i hele Landet 2 Mil- 

lianer Tvnder, saa i det mindste spares o itv 

trent 6 — 7oo 000 T. Korn til Menneskefsde 

Foder/ Brændeviin.

Denne Besparmg viser, at vores forhen 

anforre Ansætning af Kornavlen til 17 Millioner 

til Forbrug og Salg er ingenlunde for hoi. Ved 

mange af de opsummerede Artikler er der næ# 

sten i ornefaldende, ar de ere for lavt ansatte, 

og jeg er meget tilboielig til at troe / at de forste 

1 i Posier ville gjore Nede for >8 Millioner. 

Dog have vi allerede anmærket, at den til Udsæd 

anviste Kvantitet er noget for hsi.

Boghveden er gandske vist ansat noget for 

lavt. Nsae: Al, Tvebakker udfores.

Af hele Avlen ansecs

^70.000 T. for Hvede

5,650,000 T- for Rug
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5,900,000 — — Byg

8,800,000--------- - Havre

488,000 — — ZErtek

220,000----------Boghvede.

Seedekouret er

Hvede . 97.-OOO T. a Fold

Rug 595,ooo —— 44 •—

Byg » 792 000 •—- 5^ -

Havre . 2000,000 ■—— 41 —

ZErter é 60 000 ■—- SA —

Boghvede 50 000 — 71 —

5,54400.0 T.

Naar hele Avlen ansees for 1 ....

saa forholde Kornarternes Ovarttiteter, som av- 

kes/ faaleoes:

Havre i 0 5,292 T.

Byg 0 2,545 —

Rüg 0 1/595 —

Hvede 0/0 542 —

ZErter 0.0,295 —

Boghvede 0/0,152 —.

Den danske Scat har

Heste tli Br ug 500, 000 Slkv.

foruden unge Heste urider 5 Uar.

H Z
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H o rn q v o eg , fo ru b eu U n g q » <tg

I/2 O Z /O O V S tk r

F aar ....  ... 1 3 0 ,0 0 0 S ik r.

(h v o raf n u 0  8 * 8 ) o m tren t 1 5 trl

16 0 0 0 M arin o s.)

L ev esv iin , o m tren t . . . 1 0 0 ,0 0 0 S tk r.

A arlig siag tes :

T y re, K o er o g C tU d e . . 1 0 0 .0 0 0 S tk r.

K alv e 4 4 0 ,0 0 0 —

G am le F aar 2 9 0  0 0 0 —  

L am ...... 5 5 0 0 0 0 —

S v iin 2 Z n  0 0 0 —  

G jæ s  2 0 0 0 ,0 0 0 —

H ertil læ g g es:

H este til u d en lan d sk S alg 1 6 til 2 0  0 0 0 S tk r. 

S tu d e til U d fsrse l, h en v ed . 7 0 0 0 —

T o b ak av les o g sæ lg es  fo r d et m este u d en -

lan d ff/ o m tren t . . . 4 0 0 0 0 0 P d .

K arto sie r, i d et m in d ste . 2 0 0 0  0 0 0 T d r.

U ld , o m tren t ....  4 0 0 0 0 0 0 P S .

F o ru d en n o g et H sr, lid t H am p , H u m le , 

< J F y en o m tren t t o o  S k ip p u n d  aarlig ) , K rap , 

H an g efru g t, so m sæ lg es i S sierso en s H av n e;  

V o x , H u d er ; T æ lle , Q st o g S m o r, B ræ n d 

se l, B o n n er / V ik k er, S tn o r, S m aaek rea tu rer,
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s. fl. Ting, hvis specielle Angivelse neppe er 

mulig.

Til denne almindelige Oversigt foie vi fol- 

gende Bemærkninger:

1. Efter Forholdet af Product til Udsæd 

giver den danste Agerdyrkning i det Hele 41 

Fold.

2. Vi forsyne os selv med Kornvare. 

Den hoieste mig bekjendte Indførsel er igo ooo 

Tonder i eet Aar, som maae ansees for ubetyde

ligt, da det er kun af det Hele.

Z. AfLanders 1,540,000 Mennesker, hen- 

hore de 1100,000 til Agerdyrknings Classen, 

saa her i Landet 1 Menneske frembringer Korn- 

fode for i t 7t . Nemlig for 1,540 000 i Landet, 

og desuden udenlands for 500,000, ialt for 

i/840,000. Z Engelland er decce Forhold som 

I tU Z.

4. Hele Massen af Agerdyrknings- Arbeide 

forrettes her i Landet af 450 000 Hefte; det er 

i Forhold til Fsoemidlernes Qvantitet, som 1 

til 4. I Engelland er dette Forhold fom 1 

til 10.

5. Horngvægets Antal giver omtrent et 

Hoved paa hver syvende Tonde Land Agerjord.
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6. Over det halve af Landets Overflade 

er Sanojord, som knude meget forbedres ved 

Merling 0. a.

7. Moser, Soer og Kjær, tildeels Enge, 

yde nu kun lrdek/ og tildeels Intet, men knnde paa 

mange Maader sættes i en meer indbringende 

Tilstand.

8. Ligeledes Haardbundsgræsningen.

g. Hedejorden udgjsr 150 Qvadratmile. 

Deraf lod sig gandffe vlsi de hundrede Qvadrat- 

mile opoyrke ril Agerland.

Alrsaa er Qvadratmile, omtrent 4 af 

Landet, enren set rkke, eller kun siet dyrket; 

ikke at tale om, at meget of den g o ve Iord er 

ikke saa vel dyrket, som den burde vl?re.

10 El stort Bevus paa, hvor flet Landet 

er dyrket, er det, at den halve Afgrsde bestaaer 

af den ringeste K-ornsort/ nemlig Havre. Jste- 

denfov oen uhyre Mængde af denne Kornsort, 

bur') s man frembringe bedreArter Der burde i fær 

avles mere Hvede. Engels.enderne, ssm kjsbe 

en stor Deel af vores Havre, ere alt for gsoe 

Regnere i det Landoecsnvwlffe, til at Le selv 

fluloe lægge V nd paa en saaliverioanenLe Gæs- 

art, sGlienge der gives Narlvner, som ikke for#
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staasr Regning godr, men dyrke Havre for 

dem.

Vores Kornsorter ere ikke af bedste Art; de 

ere urene/ ofre fugtige. Det sidste har man 

ikke raadet Bod paa, fordi Afsætningen til Nor- 

ge og Sverrig var hurlig Men hvor betydelig 

denne Omstændighed ffadede vores Kornhandel i 

Almindelighed, varcydellg iMret i8 >2 I dette 

Aar var vores Korn, formedelst det vaade Hosi- 

berrligt/ særdeles fugtigt, og overmaade meget 

deraf blev fordærvet i Fartoierne, som skulde 

-ringe det til Holland. Hollænderne maatte til- 

sissi, for at bruge det, terre det ved kunstig 

Varme. Og hvorledes dansk Hvede er recom- 

manderet i Middelhavet, er bekjendt nok. De 

Handlende der, fornemmelig i Genua, dadler 

den danske Hvede, forst for den siekte Lugt, for- 

voldet af Fugtighed, saa ben neppe kan sælges 

inden den er udtsrret paa Lofterne. Og sr den 

altid lettere i Vagt end anden god Hvede, og 

mere tykskallet/ og giver derfor mindre Brod, 

som altid har en vis umoden Smag/ hvoraf 

man har villet slutte, at man ikke lader deri 

fuldmodne inden Meiningen. Omkostningerne 

paa dansk Hvede i Genna kan belobe sig ti! 20
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til 25 Procent, alt eftersom den har maattet 

ligge i kortere eller længere Tid l Magazinerne 

for at lnftks, kastes og styrtes. Ogsaa i Engel- 

la n? er danst' Hvede lidet agrct Vore Byg, 

fom oglaa gaaer for en Deel ril Middelhavet, 

er der ikkuns i ruaadeligt Rygte, stjondt det der 

fornemmelig bruges ul Creaturer, tsar ti! Heste 

og Mnulasker.

For Resien er Hvede og Rug fra nogle 

Eane r Hertug dommene (Preezer Probstie iblandt 

andre), hvid Havre fra Thye og Salling, Ru; 

fra flere Distercter i Jylland, ZErcer fra Las- 

land og Falster, vore bedste Sadarrer. Mer 

allevegne fartes der paa Omhue at gjore vort 

Korn hl forsvarligt Kjobmandsgods. Især for- 

so mm es den tilbørlige Rensning for at stille det 

fra Avner øg Støv, der ikke allene fordærve 

det bed Blanding, men tillige vedligeholde en 

Klarnhed deri. Ogsaa gode Torringsanstalter 

fattes/ som de af Landets Stader/ der meget 

befatte sig med K0rnnd.fs.rsel, aldrig burde være 

foruden.

Ligesom vore Koriivnrer ikke nyde Opmærksom-' 

hed fra de Handlendes Gide, saaledes gaaer det 

meo mange andre lanOoeeonomiste Producter,
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fon: Ost, Smor, Kjod, hvilke i Almindelighed 

ikke ere af god Beskaffenhed.

Det amme gjælder om Hor, Hamp og 

Humle. Træefruat forsommes meget i Dan

mark , til stor Skade for et Land, fom med no# 

Len Opmærksomhed og Kyndigh-d kunde have 

dette Gode, og derr en ypperlig Udforselsvare ril oe 

koldere Lanse, Norge, Sverrig og Rusland, 

hvor den alligevel, hvor siet den sædvanlig end 

er fra Danmark (thi fra der Slesvigske er den 

bog noget bedre) finder en Afsætning, som bur# 

be opmuntre ti! ftorre Anstrengelse.

Den forhen udfuudne virkelig forbrugte 

Qvantitet, nemlig over 17 Mill. Tonder Korn- 

vare, maae ansees for et medium, som der 

horer kun et jevngovr Aar til at fremavle, men 

som der udkræves kun et gandsse maadeligt Aar 

ti! at nedsætte betydeligen, ikke engang i saa 

knapt et Star, som 1812, fandt dette Sted. 

Men vi nraae dog agte, ac det er ansat til et 

Forbrug, som er, om just ikke et minimum, 

saa dog er medium, fom grerndser nær der- 

tn. Mislykkes Afgrsden i det Hele eller & 

fna besvares forst paa Kreaturer, oernæst paa 

Udførsel. Lykkes Afgrøden derimod usædvanlig
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er der eller meer , saa udfsreö derfor 

ikke Ulere end i er ordinarrt Aar, men Forbru« 

get, især til Kreature, bliver større.

S t e v a r r oaastaaer, at dee a tle »'ypperlig

ste Kornland i Europa / kun i overmaade rige 

og frugtbare Aar have | af hele Avlen, over 

egec Forbrug, disponibelt. Er delte rigrigt, 

saa er omtrent SV, eller en Million, af lidt over 

17 Mrllioner, fom sknloe være Danmarks dis- 

pourble Korngoancitet/ ikke betydeligt / og saare 

langt fra der sievartffe Datum.

Der er imlSlerud ingen Tvivl om at Dan» 

mark jo nok r et Misdelaar kunde have 2 til 5 

Millioner Tonder Korn disponibelt/ öerfom de 

mange udyrkede Strækninger vare opdyrkede, 

og de allerede dykkede, bedre nyttede.

At dette endnu ikke er fleet/ ligger ikke i 

Ratnr Hindringer, thi-nr get af den udyrkede 

Iord er ligesaa aod i der mindste/ som det meste 

af det Dyrkede. Men flig Mangel maae rrlskri- 

ves andre Hindringer, saasonr saadanne, som 

ligge i de hidtil bestaaende, og endnu vedvaren

de siatsoeconymlfkL Vanskeligheder, eller i saa- 

danne, som ligge uden for Admimsiralionspoli*
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tiken, i Agerdyrkningens egen Natur, og i Han- 

delens særegne Vending og Gang.

Agerdyrkningen har, fremfor nogen anden 

Næringsver i sig selv, en Stræben ril ar gaae 

frem ad. Landboens rolige Av, hans betrygge-- 

de Stilling, og den ringe Vanskelighed, det har 

at forskaffe sig den Konstscerdighed/denne Næring 

i sin simple Tilstand udfordrer/ volder ac de, 

som en Gang ere satte i Forbindelse dermed, 

gserne forblive deri. Allerede deri ligger en Aar- 

sag til, at Folkemængden i Arbeidsklassen let 

vorder stor, og det indbyrdes Tryk har til Fol- 

ge, at den for at skaffe sig Rum, opdyrker og for- 

bedrer. Saaledes trækker Agerdyrkeren sin NE- 

rrngsvei frem; men denne paa sin Srde trækker 

ogsaa Dyrkerne frem; thi det er denne Konst 

særegent/ ak enhver nogenlunde vigtig Forbed

ring begrundet en Forbedring i Brugerens ?it- 

fiand og i hans Formue, i det den hæver Jord

bruget paa et hojere Trin. Graves Vand bort, 

ryddes, jevnes, indhegnes, anvender Land» 

manden r Aar Flid paa, at rense sit Sædekorn 

o. s. v., saa forsges ved alle saadanne Foreta" 

gender hans Capital, hans Dyrkning bliver 

blot derved bedre, det er ? mere indbringende.
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om han endog i sin Praxis vedbliver de gamle 

Methoder; hans Tilstand er forbedret. I Fa- 

brikoæsnet er det ikke altid saaledes. Har f. (?£. 

en Blikkenslager i Aar gjort usædvanlig smukke 

Thebakker, Urtepotter, o. m., saa er det ingen 

Folge at alt saadant ogsaa næste Aar maae blive 

Usædvanligt smukt. Han nraae mir lig gjeutaae 

sin Anstrangelse, hvorimod Landmanden, efter 

en enkelt Anstrængelse, kan gaae frem med sine 

sædvanlige Skridt. Desuden, en Landmand 

kan, ved at opoffre en liden Deel af sin aarligeInd- 

tægt, forøge sin Kapital. F. Ep. 100 Rd. ud

lagt til Udtørring af en Mark, kan giore, at 

Marken giver nogle Fold mere, saasoln 10 Ton- 

der mere, å 4 Rdlr., er 40 Rd.; ialt 1000 

Rdlrs. Capital, som Jordloddens Værdie er 

forogec med.

Derfor er Kapitalforsorgelse lettere bed 

Agerdyrkningen r end ved Fabrikation og Han-' 

del. Dette nrodsiger ikke vores forhen gjorte 

Bemærkning: at Agerbruget sielden beriger den 

enkelte Dyrker; thi han er i sine Varers Afsæt

ning under den meest udbredte Concurrence/ og 

da han ikke kan gjemme sine Vare længe, er han 

endog nodt til at sælge snart. Ligesom han ikke
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heller kan i Forveien beregne Kvantiteten af sine 

sælgelige Vare, da han maae tage, hvad Natu

ren og Tilfældighed give ham. Han holdes kun 

i en jevn god Forfatning. Men Lander beriges 

ved de mange Enkelces Forbedringer, ved den 

storre Productions-Evne dets Zorder sættes i.

Sit denne, saavelwm de øørige nysbemær- 

kede Aarsager, hvorfor Agerdyrkningen skulde 

gane frem rned raste Skridt, ikke udrerce hvad 

man skulde vente,- maae tilskrives Standsninger 

som ligge uden for Agerdyrkningen selv. Vi 

ville ssge at oplede dem.

Den forste Klasse af Hindringer ere de, 

som Klimat og Jordbund lægge i Veien. Unæg, 

telrg ere stige naturlige Hindringer overmaade 

vigtige, men i Danmark betyde derkke synderlig; 

thi om vores Kornarter ikke ere saa gode, som 

sydligere Landes, saa ere de bog uden Spsrgsrnaal 

meget gode og brUgelige; hvad de fornemmelig 

fattes, knnde en passende Behandling give dem.

Ulige vigtigere er den anden Klasse af Hin- 

bringer, hvortil vi regne de specielle statsoecono, 

miste, eller de i et Lands hidtil barende Ad mini- 

siratlonspolicik grundede, og af disse have vi havt 

mange og have endnu rkke faae. Dette er saa meget
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mindre ak undre oder, som Agerdyrkning og 

Landvcrsen har lidt eller intet sysselsat vore Re- 

gentere, undtagen i de sidste 50 til 40 Aar. 

Men den Gang vor i vor Agerdyrkningshistorie 

store og velgjorende Christian i Slavet 1781 

begyndte sine Bestræbelser for dette vort vigtigste 

National-Anliggende, varder desværre fra de 

forløbne Tider alt for meget forssmt til at han, 

med eet kunde bringe denne ode Mark til en 

frugtbar Tilstand. Christian den An ens og 

Christian den Fjerdes Bestræbelse for Bondesian- 

den fattedes den Kraft, fom Frederik den 

Treble forsi funøe give sine Bud, inert an- 

vendte ikke rtl Bonsens Gavn. Christian den 

Femtes nw og Anordninger forekomme mig meget 

mere beffyttendeog betryggende for Bonoen, end 

man i de senere Tider har biller indrsmme og 

haandtherve. -Frederik den Fjerdes Omsorg for 

denne Stand blev gandste rilinteegjorL, som det 

synes, af Vanvare, i der mrndsie uden at Re

genten directe saa havoe vrllet, under Christian ben 

Sjette. Frederik den Fenne, som ligesaameget 

af medfodt Godhed, sour af Sratsklogskab, on- 

stede den danske Bondestand bedre Kaar, gjor-
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de dog intet Gjennernqribettde, for at hævde den

ne Stand, endffjondt denne Næringsvej, som 

Videnskab, unægtelig i hans Reg-ering blev 

nojere kjendt end forhen. Det var derimod vo, 

res Christian den Syvende forbeholdet, at ind' 

satte denne Stand i sine Rettigheder, soar 

Mennester, og i friere Virkekreds som Stats- 

borgere. Ikke blor Herregaardenes Tyvehuller 

bleve for evig tillukkede. Træhesten blev bov

lam, og Ladefogdens Pidst gik istykker. Herre- 

marndenes Birkedommere maatke levre at læse 

paa nye, og Ridefogderne fik en anden Chate- 

ch-smus at studere.

Men hvor overmande meget vi end skylde denne 

Monark, og de ovlyste og fordomsfrie Mænd, 

svm dele ured ham den ?Ere, i et kort Tidsrum 

üt have virket mere for Bondestanden, og gjennern 

den til Landets Velstand en) alle vore Regence- 

re, fra Waldemar den Andens Dage til vore, 

saa var dog det Chaos, de forefandt, virkelig 

alt for indviklet, til at det strap kunde bringes 

i det Rene. Imidlertid er nn overmaade meget 

gjort og det er nu langt lettere end forhen, at 

anbringe de Rettelser, som ere nødvendige.
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Af de tre meget store Hindringer, hvor- 

under vor Agerdyrkning, for faavidc den drives 

af Bondesiandensukkede, ueiulig Fælledskab, 

Hovene vg Tiende, er der forste saa at sige nu 

ophavet. De tvende andre ere vel tilbage end- 

nu, men den sidste. Tienden, er dog paa Veien 

til at miste en Deel af dens stadende Egenskab. 

Vi ville med et par Ord onrtale disse trends for 

vores Agerbrng store, endnu vedvarende Hin

dringer , hvortil endnu kommer dem som Besid- 

delsesmaasen opstiller.

Hovene og Tiende bore til de Foranstalt« 

ninger, (om i deres Oprindelse bleve giorte, en- 

ten med umiddelbar Hensyn ril Staten, med 

eller middelbar Hensyn kil Staren, til Fordeel 

for enkelte Klasser eller Stænder. De ere store 

C'pempler paa Jndaribntng i Agerdyrkernes 

Ejendoms Ret, og paa den skadelige Ulighed 

mellem Statsborgerne, som næsten allevegne fin

der Sted.

Hvorledes denne uheldige Ulighed opkom, 

horer ril Menneskeslægtens Historie. W an

mærke blot, at den har hersker fra de ældste Ti

der, da Hlstørien næsten ligesaa tidlig taler om 

Slaver, som om frie Mennesker. Z erldsie Li-
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Tider blev Agerdyrkningen dreven messt ved 

Trælle eller Slaver. Paa den ene Side trykke

des Agerdyrkerne af Hierarchiet, som gjennem 

Religiøsitet skaffede sit Tilhceng store Fordele. 

Paa den anden tyrayiseredes de ved Lehnsvæsr 

net, som Middelalderens Fyrster maatte pleie 

af Politik. Men som Lehlrsmamdenes Ubændig- 

hed snart blev farlig for Fyrsterne, maatte 

de see sig om en Modvægt derimod. Denne 

fandtes i at begunste en tredie Stand, Borgerne 

i Sliderne, fom derover reifte sig. Ogsaa 

denne Stand erholdt Privilegier og Prarrogatir 

ver paa Agerdyrkernes Bekostning. Det meste 

of den dyrkede Jord tilhsrte Gejstligheden og 

Lehuene. Kun meget faae Lodder dyrkedes af 

deres egne Eiere.

Med den borgerlige Ordens gradvise For

bedring skeedte vel betydelige Forandringer i 

Trællenes Kaar; de bleve omsider Fæstebønder. 

Men selv i denne ny Tilstand bleve mange af 

de forrige vanærende og trykkende Lcenker ved.

Statsforlegenhed virkede ofte voldsomt 

paa de ovrige frie selvejende Jorddyrkere af de 

mindre Lodder, og drog dem meer eller mindre 

ind i Ievning med Flkstebsndens Kaar.

Z
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ÄfStaternes chavtiffe Forfatning, fornem^ 

melig i Middelalderen, fik den Ulighed mellem 

Statsborgerne, som nedtrykker og fornærmer nogr 

le, medens den underststter eller beriger Andre> 

omtrent dens nærvsrende Form. Derfra skriver 

sig en Ulighed i Jordernes Beskatning, deraf den 

siore Forffjel t Besiddelsesmaaden, disse mange 

Forrettigheder, Servituter og Byrder paa en? 

paa enkelte Personer eller Klasser, føm ogsaa 

finde Gled i Agerbruget, og derved standse denne 

vigtige Næringsvej. Ulykkeligviis bleve de Byrr 

der og Pligter, som paalagdes Agerdyrkeren- 

deels Statens, deels Andres Indtægtskilde og 

Rettigheder. De Foranstaltninger, som Milde 

forandre dem, maarte nsdvendig komme i Collir 

sion mfd Ejendomsretten, eller i det mindste 

med den Hjemmel og den Hævd, fom mangeaar 

rig upaaanket Udevelse af formeenre Nektigheder 

syntes at give.
Vi ville nu gjennemgaae de vigtigste Hin

dringer for Agerdyrkningen, som fra ældre Dar 

ges forvirrede eller kraftlose Negjeringssystes 

mer, eller nu sanerionerede ved positive Love, havs 

holdt sig til vore Tider, og virke endnu ffadeliKr- 

Af.disse er Vesiddelsesmaaden den fsrste.
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Vesiddelsesmaaden. Dersom ek 

Zordyrker stal kunne drive sin Næringsvei til 

fuld Nytte for sig og Staten, saa maae hatt 

besidde sin Jordlod med aldeles sikker Ejendom, 

og være uhindret i Brug deraf. Enhver, som 

har Capital, og vil anvende den paa Jorddyrkl 

ningen, maae ikke hindres i at anskaffe sig Iore 

degods, stort eller lidet, efter hans Lyst og 

Evne.

Der behsves intetBeviis forat en fra Star 

tens Side fuldkommen betrygget Ejendomsret 

er er af de varigste Motiver før Agerdyrkerens 

Anstrængelse til Forbedring og den hejeste Cul; 

tur af hans Jordlod. Selveieudom af Jorden 

er følgelig det fsrsie Skridt til Agerdyrkningens 

Opkomst, foto Staren kan og bor medvirke til. 

Da nu en meget stor Maengde af Statens Jor

der ere i Ejendom af score Ivrddrotrer, som kun 

bruge inter, eller dog kun en liden Deel deraf 

selv, og overlade Brugen til Andre, saa befinde 

disse sig, uagtet de udgjore Pluraliteten af Landr 

mcend, og behandle den storste Deel af Lauders 

Jorder, eller, de allerfleste egentlige Iorddyrkere, 

i en ufordeelagtig Stilling i det de ikke eje den 

Zvrd de dyrke; de have ikke Raadighed over

J 2
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betl/ ikke engang til at bruge den paa den forr 

deelagtigsie Maade. Saadanne ejendomslsse 

Agerdyrkere ere og Forpagtere, og Fcestebsuder^

Forpagtere og Fcestebonder ere i Grunden 

det samme. Personer, som en JordegoLsejer 

for flere Aar, bestemt eller ubestemt med betinget 

Opsigelse, eller paa Livstid, overlader Brugen af 

en vis Jordlod imod en bestemt Afgift, og ofte 

natural Byrde, det er Afgifter in rmrura, og 

personlig Arbeide, eller Hoveris.

Gsdvanligen giver Jordejeren, Fæsteren eller 

Forpagteren noget ril Besætning og Inventarium, 

den i Jorden varende Sæd overlader han Uden 

Betaling, med Forpligtelse ved Fratrædelsen ak 

godtgøres den.

En Fæstee eller Forpagter kan derfor bes 

gynde sin Bedrift med en forholdsmirsstg ringe 

Capital; en ringe Capital kan i denne Orden 

drive en Bedrift, som forrenter en langt storre 

Capital; dette maa nødvendig være en sårdeles 

forbedagtig Maade at bruge Capiraler paa«. 

Det et derfor at egentlig Forpagtning af betyr 

delige Avlsgaarde narsien er den eneste Maade, 

hvorpaa Agerdyrkeren nuomstunder er istand til 

«k forege sin Velstand. Det er ogsaa denne



— 133 —•

Omstændighed, som gjsr at de sædvanlige Festet 

bonder nogenledes ere istand til <u leve, uagtet 

alk det paa dem hvilende Tryk.

Det er klart, ak en Landmand, som ikke 

behsver at »ndvcere, eller at tage af sin Capital 

for at færre den fast som Grundcapilal, kan 

anvende sin hele Formue fom Drifts Capital, og 

derved til hsie Renrer.

I derre Tilfælde er en sædvanlig Forpagt 

ter. Da han, som oftest leveres Besætning og 

noget Inventarium, saa har han sin hele For

mue ril den aarlige Drifts Capital. Han er; 

holder derved hoieRenter af sin Capital, og faner 

den anbragt paa et langt storre Isrdlod end han 

kunde komme i Brug af, naar han skulde have 

brugt en Deel af sin Formue ril Grundcapital og 

Inventarium. Man finder derfor at de alminr 

delige Forpagtninaer ere fordeelagtige, og man 

kan ikke nargte at der gives mange Manid, der 

ere blevne rige ved Forpagtninger, frem for 

Eiere, som ere blevne rige ved deres egne Gaarr 

ders Drift. Det sidste er overall sjeldent.

Forpagtning er imidlerrid en for Nationalt 

formuens Forsgclse skadelig Brugsmaade af 

Handels Jorder.
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Brugsmaaden maae være foreffrevet. 

Denn- kan ikke virre den bedstmuelige, men en 

simpel Praxis. Den sætter daIorden i det mindr 

fte ikke i bedre Tilstand; Forpagteren bilde miste 

af sin aarlige Indtægt o tn han lagde an paa 

Forbedring, følgelig taber Nationen ved Forpagt- 

runger, ardens Grundejendomme intet vinde i 

Dlrrdi; det modsatte maa ffee naar Eieren tillige 

er Bruger. I de sidste Aar ifør forsommer 

Forpagteren alt.

Forpagtninger ffade ogfaa derved, at de 

perpetmere mange urigtige vg for Nationalforr 

muen ffadelige Omstændigheder, Hoveri, Tien, 

de, Græsning i Skove m. si.

Skulde Forpagtninger miste deres Skader 

Lighed faa maatte den stærke Skillevæg imellem 

Ejeres og Forpagteres Fordeel nedbrydes. Gandr 

kan det aldrig skee, thi da maarte Forpagtere 

og Ejere ligesom smelte sammen, og blive et ubegrir 

beligt Mellemvcesen. Men noget kan dog For

pagtnings Skadelighed formindskes ved at bringe 

Forpagterens og Ejerens Interesse mere nær; 

saafom ved meget lange Forpagtninger, nvpsü 

gelige fra Ejerens Side; faalænge Coutraktrn 

opfyldes, og ved en foreffreveuDyrkningsmaade.
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Herved kunde man vist nok venre nogen Fsrber 

dring af Jorden, i det mindste faadan, fom 

betaler sig inden Fsrpagtningsridens Udlob. Men 

imod Slutningen vilde den standse. Ejerens 

Ideer til Forbedring bleve dog aldrig overeensr 

stemmende med Forpagterens. 92aar hrin vilde 

varige Grundforbedringer, vi! denne kun rempor 

raire. Ejeren taber desuden lerrelig ved Afgifr 

ten. Er den endog bestemt i Korn; saa burde 

den dog stige, ifolge Forbedringerne. Derover ta; 

ber Nationalformuen, da Forbedringer forsomr 

mes, som er meget, thi hver 4 Rd. aarligIndtægt 

pr. Td. Land gjsr denne 100 Rd. mere værd.

Den Omstændighed ar tv Familier leve 

isieden for een, betyder intet mere, da den ene 

lever for en paa Nationalfornmeu skadelig Maade.

Fæster, eller Fcestebs nder ere egent/ 

lig vgsaa Forpagtere, med den Fvrskjel, at da 

de høre til en Classe, som forhen udgivrde Trælr 

Lestanden, saa har Lovgiveren, som følte Vigtigr 

heden af ar give en saa talrig Classe af nyttige 

MenneffZr en vis borgerlig Stilling, blandet 

sig i Sagen, for ar forebygge deres Undertryk; 

krise af Jordejeren. En Ejer, som vi! bortforr 

pcrgre en stor Zvrdlsd er af et eller andet Mvtis
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uodt dertil, thi ellers gav han ikke en Deel af sin 

aarlige Indtargt bort. Han trænger til en For

pagter, og kan ikke behandle ham haardere i 

Conrracren, end denne, som har sin fri Villie, selv 

Aider for godt. Men Bondealmuen er som of# 

tcjl uden fri Brug af ftn Villie angaaende sin 

Nedsættelse, den er enten bundet ved Stavns- 

baand, til et Amt, et vist Militair District. 

Den kan ikke let gaae i en anden Egn om den 

end vil, forbi de Kundskaber og Færdigheder, den 

medbringer, hore til de gandske almindelige, som 

findes allevegne; Bonden kan ikke eller gaae 

over til andre Næringsveje, fordi de fordre Kundr 

skaber og Færdigheder som hans Opdragelse ikke 

har skaffet ham. Vil han da blive Hmrsfader, 

saa maae han ssge om et Levebrod som han for# 

flaaer at drive, og det i Nærheden. Derover maae 

han ssge Iorddrotten, og trænger fslgelig til 

ham, (om altsaa kan gjsre hans Fæsiecontract 

saa haard, som Lovgivningen tillader, ja endog 

noget haardere, fordi den sEdvanlige Bonde 

kommer til sit Ioldbrug med indskrænkede Ind, 

sigter, faae eller ingen Midler, undtagen et Par 

arbejdsvante Hænder, det er, uden Capital, endr 

og den nødvendigste: den aarlige Drifts Capital.
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Han erholder alt af Jorddrotten, ffyld er ham 

alt, trcenger til ham altid, fordi han intet eier, 

altsaa heller ingen Credit. Han er derfor i 

Jordejerens Vold, som kan ofte misbrnge sin 

Magt til at undertrykke ham. Loven haver der

for taget sig af Bonden, og sögt ak tø tu Jordr 

ejerens Vukaarlighed Grændse. En menneske- 

kjerlig Jorddrot vil ikke forurette sine Bsndet'. 

En klog Hosbonde, kan ikke ville forarme dem, 

ihi betale de ikke deres Skatte saa maa han ; ere 

Gaardene flette, saa faaer han kun lidt i Indr 

fæstning og Landgilde; han taber derved og 

hans Gods, som fattigt, er i ringe Værdi.

Fæste er vel paa længere Tid end Fon 

pagtninger sædvanlig, nemlig paa Fæsterens Ler 

vetid, endog med grundet Haab om ar Fæstet for, 

bliver i Familien. Dette er unægteligr er stort 

Fortrin, Ferste har frem for en sædvanlig Forpagt, 

ning; da den giver Forbedringslysien Hen, 

sigt og Opmuntring. Desuagtet finder Forbe

dringer af Fæstebonden ikke Sted i den Gra- 

som man knnde vente. Aarsagen dertil erMaril 

gel af Capital. Eiede han sin Gaard selv, saa 

havde han, om han end ffyldte Gruridcapikalen 

bort, dvg mere Credit, kunde fslgelig lettere
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staffs sig en tilstrækkelig Drifts Capital, og der

ved forbedre sin Gaards aarlige Indtægt, hvo» 

ved han gav den en simre Grundcapiralsværdi, 

det rr, han blev rigere; hvorimod han ikke, 

ikkeheller hans Familie, bliver rigere ved at forbe

dre en Fæsiegaard, der er Grundejeren, der bli, 

ver rigere, og om han end vilde lade sig lokke af 

den Udsigt, at han ved sine Forbedringer fætter 

Gaarden i en Stand at hans Eftermand af hans 

egen Familie bedre kan leve, faa har han dog 

stedse den gandfle grundede Tvivl ar Forholdet 

feti blive det samme fom det nærværende, da en 

mere indbringende Gaard ved der nye Fæste 

vil sættes til hsjere IndfKsinmg og sisrre Land- 

gilde.

Firste er derfor en Besiddelsesmaade som i 

Almindelighed forhindrer Forbedringer, og derr 

for er ffadelig før Staren. Det er endog star 

delig for Jordejeren selv; thi om han f. Ex. 

laanre en Fæstegaards Gruudcapiral for 4 pCl., 

vg anvendte den fsm Driftscapital paa Forber 

bringer, faa lod den sig snart bringe til (i der 

mindste hrr) det tredobbelt.

Man har i nyere Tider indfort en anden 

Besiddelsesmaade, Arvefæste. Det er
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egentlig Eiendøm, saaledes at Kjsbrfnmmen for 

Gaarden er Uopsigelig; og dens Renter, samt 

Landgilde ansattes som aarlig Afgift. For Arr 

vefLsieren har denne Maade den Fordert, at 

den øjer ham til virkelig Ejer, for ham og for 

Staten har drn den Nytte, ar han kan forbedre 

fin Ejendom med al rumlig Opmuntring. Men 

disse Forbedrrrigrr udeblive ofre lsuge. Ved at 

give Arvefæsteren Arvefæste, giver man ham ingen 

Driftscapital, følgelig ingen Midler til Forbes 

bringer, undtagen meget langsomme. Ved den 

aarlige Afgifts Bestemmelse regner man sædvan

lig noget for den Fordeel, Arvefæsteren naaer ved 

at faae en Gaard som der synes for intet, noget 

for de Forhedringer, den maae kunne modtage, og 

den deraf formodeds højere Indtevgt, endelig nor 

ger for de stigende Nominalpriser, om Afgiften er 

fastsat i Penge. Dette udgjsr tilsammen en 

sisrre Sum etter Afgift end Fæsteren hidtil Udrede

de, og disse forøgede Udgifter trykke ham længe.

For Afsiaaeren af saadan Fæstegaard er drr 

sædvanlig et reenr Tab. Han giver sin Capi

tal bort for aarlige Renter, og disse kunne være? 

hsje, men han formindsker derved sin disponible 

eller mobile Capital. Eftrr nogen Tid vi! Nene
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rerne deraf dog ikke ttæve mere end de serdvanlige 

Renter af en Grundkapital, og som saadan er 

den vel en Bestanddeel afNationalformuen, men 

ikk; nogen Kilde til foroger Indragt enten for 

Capiralisten, eller Nationen.

Arvefæste er derfor ikke en nyttig Besidr 

belsesmaade for Nationalformuen.

Den eneste nyttige Besiddelsesmaade af 

Jorden er Ejendom,

Denne maae være lige i Rettigheder for 

6ll« Jordejere, og alle Iordlodder.

Den maae vcyre saa fri i Brug som Mor 

ralen tiisiæder.

Alle Iordejere befinde sig i eet eneste natur,' 

ligt Forhold til Staten, deres fælleds Pligt er 

at gavne den ved at bidrage til Nationalformu

ens Opkomst, sikkre Grnnding og Forsgelse.

Have de alle de samme Pligter at opfylde, 

saa maae de ogsaa have de samme Rettigheder. 

Det er derfor urigtigt at paalægge nogle sisrre 

Byrder end andre. Der er det samme som at 

fordre af nogle Iordsiere visse Pligter opfyldte 

medens de stilles ved visse Rettigheder. Eller^ at 

fritage nogle for pisse Pligter medens de be# 

hylde lige Rettigheder med de svrige^
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Det er ligeledes urigtigt at formindske 

baade Pligter og Rettigheder for enkelte medens 

andre beholde begge.

Vi paastaae alle Jordejere bsr vsre i Ny

delse af samme Netligheder naar man paalsg-er 

dem samme Pligter. Der er: at ingen Jordejer, 

som Jordejer, bor bære fistre Byrder end andre.

Beviset for denne Eceming vil man lrr 

sinde i det forhen nævnende fælleds Forhold til 

Nationen- i den almindelige NegjeriUgskonst, 

i naturlig Billighed.

Afvigelse fra denne Regel er:

Personlige Forretter, tilstaaede den hsje 

Adel (Grever og Baroner), den simple Ade!> 

den personlige Adel: Mange af de Forrettistzer 

der der tilfalde dem paa denne Regning, font 

Zordeier ere imidlertid just ikke meget betydelige. 

Z monarkiske Stater ansees ett vis Glands hos 

enkelte Familier for notwendig» Den er det 

ogsaa, thi ellers vilde Afstanden imellem Msn- 

arker og Undersaaner være alk for sivr. De 

Rettigheder, som enkelts Personer eller Stamder 

af den Aarsag tilsiodes, maae derfor berragres 

som en nsdveudig Statsudgift« Dm nogle as 

Hisse Rettigheder i der Fsl-ende.
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Fra denne Negel afviger ligeledes de For

trin, viffe Iordejendomme ere rilsiaaede, hvoraf 

nogle tillige ere personlige. Hertil hore f« Ep. 

i Danmark:

Skattefrihed for endeel af Grevskaber og 

Baronier af ellers skattepligtigt Hartkorn.

De fri Hovedgaarders Skattefrihed.

Kjobstedjorders Fortrin frem for Bonder 

ford.

Alle fri Sardegaürdes Tlendefrihed, samt 

Frihed for visse Naturalforpkigtelser, saasom fov 

Kongereiser rc.

Det beneficerede Godsers og Official Jords 

Privilegier.

Hoveriet, fom hviler paa en stor Deel af 

FlkstebondejorS.

Nogle af disse Forrettigheder saasom Iord 

pro officio er egentlig en Deel of visse Em

bedsmands Lsrtning, og er derfor ikke frü 

Len Side tit betragte som et Tab for National- 

formuen. Der giver imidlertid Anledning til at 

nsgleJvrddyrkerederved erholde Fordele, føtn atu 

dre Iorddyrkere fattes, og hvorved bisse sidste kom: 

me i et ufordeelagrigt Stilling imod de privilegerer 

de. Saaledes er det med L i e n d e og H v v e r i e.
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T iende ftihed er en uberegne lig s is r F or^  

dee l, som m angfo ld ige Io rde jendom m r have / 

P reestegaarde/ M esalgaa tde , a lle fri S «de- 

gaarde o . fl. D r tiendeyLende Jo rdb rugere  

savne gandffe denne  , s iv re F ordeek. T iende tt 

A r a f de m eest sde lteggende  B yrde r fo r A gerb ru 

ge t, naar den leveres in na tu ra , og se lv naa t 

den kun be ta les. D en g js r O pdyrkn ing a f ode  

Z ord til e t nccsten u fo rs tand ig t F ore tagende, vg  

de t-!besm ere , jo fle tte re Jo rdbunden er; ben  

s iand ftr A gerdyrkn ingens F orbedring , ja end- 

vg dens sæ dvan lige G ang. A lk de tte ladet 

s ig le t bev ise .

F . E x. E n  Landm and anvender zoovN bd . 

paa at sæ tte e t S tykke Jo rd i dyrke lig S tand . 

D erpaa  dyrke r ha lt der f. E x. aarlig m ed ioe«?  

R bd. B ekostn ing . H ans U dgift er da

i. 5ood R bd. R ente dera f . 200 R bd.

L . Io rdriften  . .  »  i o o q

3 . R ente dera f *  *  5»

1250 8ebd< i 

S ka l han nu hade b lo t '8 pC t. dera f (de 4 e te  

a lle rede hans) saa m aae han have 100 N bs. a lt- 

saa aarlig » ♦  » *35Q  R öv.

8ate t'i§ iZ Fs N öv.
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Transport 1350 Nbd» 

Dette er det raa Product. Heraf 

tager Tiendetageren . 135

tilbage 1215 Rbd. 
altsaa tabt 35.

Det gaaer ikke bedre, om en Landmand vil 

gjore Bekostninger paa Forbedring i sit Avlsr 

brug. En Landmand kjsöer Kalk eller Mergel 

for 200 Rbd. Denne Forbedring indbringer i 

4 Aar foi* Ex. 250 Rbd. mere end der ellers vilr 

de vcerer indbragt. Han har da 50 Nbd. meer, 

det er 6-4 pCt, af sine 200 Nbd. det er 2^ mere 

end ved ar sække dem paa Rente. Men nu tager 

Ttenderageren /-afdenne hsjereProdnction eller 

25 Nbd., Landmanden har da for sine Renter af 

ro o Rbd» kun 25 Nbd. rc. eller g| pCt. altsaa 

ikke engang simple Renter; han lader altsaa 

Kalkning eller Mergling vsere, og Nationen 

taber derved i disse 4 2(ar $voDuctev af 250 Rbd. 

Mrdie» .

Paa meget flette Jorder er Tiendens ode- 

isggende Virkning endnu storre end paa degode, 1 

fordi Fsrfkjellen imellem Productionens Omkostt 

ningrr og Producternes Vcrrdie er siorre paa 

pette Jorder, end paa gode; der er en god Jord
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Kekaler bedre endog meget Arbeide errd flet Jord 

lider Arbeide. I meget flette Egne er Tienden, 

naar der avles kun tre Kold og derrmder, a 

Gange meer end Dyrkerens rene Indtargt, og 

Tienden er da ligesaa meget, ja mere vtvrd en- 

Iorden selv ; thi saaer en Bonde 3 Td. Rug " 

og avler 3 Fold eller io Td., saq er Tienden 

deraf 1 Td. rrz 4 Nbd. vg Straaet deraf værd 

t  Nbd., Tienden altsaa værd 5 Nbd. for om

trent 3 Td. Land, eller 5. Td. Hartkorn, eller 

15 Nbd. for en Td. Hartkorn i Tiende. Iord 

ril 3 Fold kunde man for nogle Aar siden i Nibe 

Amt kjsbe a 1 Td. Hartkorn 9 Td. Land for 2- 

zoo Nbd., Rente fun 12 Rbd.; den s<xdvanlige 

Tiende var i6-2o Gkiepper Rug, som var i det 

hsieste værd 12 Nbd. altsaa Rente af 300 Nbd. 

netop Iorden, eller 9 Td. Lands Kjsbepriis, og 

mindre Vmdien af Tienden for 3 Td. Land.

Forst naar Mellemindmgten er 5-6 Fold kan 

Len rene Indtægt vcere saa betydelig at Tienden er 

uskadelig, det er uden Tab directs for Landmanden.

Men det aarlige Tab af Foder er et 

progressivt Tab, som varer ved.

Hvor Tiende afgjores en Gang for alle ved 

at give Tiendetageren et Stykke Jord til Vederr

K



14 6

loa, som sædvanligt i Enaellanb, gives -4 eller 

I' af hele Marken, og delte Forhold er lemme- 

liq nær ved Noragtighed. Hvad vil dette sige 

nied andre Ord? Hverken mindre eller mert> 

end at en Trendeyder aarlig dyrker L eller I af 

ftii hele Mark til Unytke for sig selv- Det er- 

al hans Production koster ham -4 eller | mere 

end en riendefri Dyrker. Er nu en fjerde Part 

af Landets Jorder tiendefri, de evrrge tiendeyI 

drude, saa besinde de-sidstes Besiddere sig i eU 

bsift U^ordeelagtig Stilling, og Landets hrls 

Produckion blive derover dyrere.

Man kunde gjore to Indvendinger imod 

Tiendens Skadelighed. Den ene, at Tabet af 

Tiendesrraaer er Gevinst for Tienbelagerens 

Gaard; men denne stoler sædvanlig paa denne 

Hjælpekilde, og forsommer derover andre Fvrs 

bedringer.

Den anden Indvending er, at Tabet ee 

mindre end det synes, fordi der er ansiaaet i 

Kjobesummen, eller Indsæbning øg Landgilde 

sein nedsættes paa denne Regning. Jeg siger 

or Tabet er derfor ikke mindre, men endnu simre 

end det synes, uaar Tienden ydes in natura ? 

tbt den lavere Kjodesum trasser en for Land

manden temmelig ligegyldig Deel af hans Capü
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tal, nemlig Gruiidcapitstlen. Tabet ved Cienr 

den derimod træffer hans Driftscapital, som i 

det hele er l  eller ।  siorre end den behsvede at 

være om han kunde blive Tienden givet. Forsr 

geift i Drifrscapikalen til S 16 pC. er, naav 

den ikke, som her, indbringer meer, et reent 

Tab og laugt betydeligere end Tab paa Grundr 

capitalen ril 4 pC. Det betyder f. Ex. ikke 

meget om en Gaard koster 1-2-9-500 Rbd. 

mere eller mindre, men det er viHtigt at der 

sarlig tabes eller vindes 10 20 130140 Rbd. 

Er Tienden bestemt i Penge eller Korn, saa kan 

den beregnes som kjobt i Kjsbesummen.

Tienden er vg bliver derfor en Borde, som 

enkelte Jorder bære, der er hoist trykkende for 

Landmanden, gjsr disses Kaar ulige uden nogen 

Lettelse paa andre Maader, hindrer Agerdyrk

ningens Udvidelse og Forbedring, stader Ratio, 

rialformuen, gjsr Producrerne dyrere end de 

behsvede at v«re, og er ofte Anledning til fors 

mgerlige Optrin, Kilde til Misundelse og Had.

Den Ulighed i Beskatning, at nogle Jor 

Ler have Skattefrihed, saasom Hovedgaardsr 

raxrerne, har vel nu omstunder ikke meget at ber 

tyde i Danmark. Man har her tilsiaaet betl 

KL...
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font en Godttzjsrelfe for det Tab, der kunde falde 

paa Iorddrotrerne ved at verre Eautionister foe 

Godsernes Skatter. Denne Caution ligner ere 

franst Generalforpagtning, og burde afskaffes 

Nu omstunder siger denne Caution ikke meget, 

da Bondestandens Kaar ere langt bedre end for

hen. Førresten er al saadan Ulighed skadelig 

fordi Ven fætter de Dyrkere, fom den begunstir 

ger, i et fordeelagtigere Forhold til Productior 

rier end de bebyrdede. Det er klart at skattefri 

Landmand k-un ne salge deres Producrer lettere 

end statteydende; de lade sig alligevel betale lige 

faa dyrt som disse: Ulig Beskatning har derfor 

den for Nationaloeconomien stadelige Virkning 

at Producter s«lges fra forste Haand over deres 

naturlige Værdi.

I Henseende til ZEgter, Reiser og andre 

$rfl?(lotienev in natura til Staten, finder mair 

ogsaa en stor Ulighed i Fordelingen. Byrder af 

den Ark træffe Agerdyrkerens virksomme Mids 

ler; de spilde hans Tid, odelægge hans Heste 

og Nedstaber, Fourage-Aflevering lammet hanS 

Iorvdrift paa det fölsomste Sted, Korn- og an

dre Levneksmidlers Nakurallevering, endog fok 

Betaling, forvilder den indrnlandste Handel og 

Omsleming» Alt saadaut har nsdvendigk stade-
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lige Mger, og desmere naar Enkelte midtages, 

fom derover komme i det forhen dadlede fordeelr 

agkigere Forhold til Productionen. Militeurforr 

fatningen er ligeledes til et betydeligt Tab for 

Arbejdskraften, og svækker Productionen; wen 

skjondt den ogsaa volder Ulighed mellem Steen? 

Verne, da den falder fornemmelig paa Bondestanr 

den, saa er den dog et usdvcndigt Onde, som 

Landene nuomstunder ikke kunne undvære.

Af Naruralprasiationer er i mange Lande, 

og tildeels i Danmark, det saakaldte Hoverie 

det vigtigste.

Hoveriet, eller det Arbeide, en Fæster maae 

forrette for Grundeieren, som en Deel af hans 

aarlige Jordafgift, var i sin Oprindelsei ek Folr 

ge af egentlig Trældom. I senere Tider blev 

der enten lovmæssigt eller dog Mak, mere eller 

mindre vilkaarligt som en Fcrdeel for de Jord- 

droller, Staterne vilde, eller vare nsdte til 

at begunstige. Sadvanlig beholdt det fra sin 

uædie Oprindelse en Forbindelse med Livegen/ 

stabet, oø saaledes er det endnu i mange Lande. 

Under denne Skikkelse er det ikke værdt at underr 

ssge; vananende for Menneskeheden, stadelig 

selv for Iorddrotten, ødelæggende, udpinende^ 

grcemwende for Bonden er det et Uhyre, som det
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oplyste Europa venter snart at findes forvirst' til 

Polens og Nuslands halvbarbariste Arkener.

Vi ville indskrænke vore Undersøgelser om 

Hoveriet ril den Tilstand, hvori det nu findes L 

sin af Oplysning og Mennessekjerlighed, forenet 

med Retfærdighed, forandrede Beskaffenhed i 

vores Fædreland. I Danmark er Hoverier en 

ved lovmæssig Contract indgaaet Forpligtelse 

imellem en Bonde og hans Grundeier om at fore 

rette en vis noie bestemt Mængde Arbeide. 

Mængden af bette Arbejde er bestemt efter saar 

dan Maalestok, at Bonden meget ofte kan for; 

rette sit Hovarbejde uden simre Driftskapital 

end den han behsver til sin egen Jorddrift. Han 

betaler saaledes en Deel af sin aarlige Afgift for 

Let meste med en stsrreAnsirEngelse af sin Gaards 

ProdUttiv r Kraft, der er, hans Hovene kan for 

en Deel ansees for Industrie. Kongereiser og 

andre offentlige?Lgrer kunne ikke betragtes fra 

denne Synspunkt; de ere rene Byrder »den 

mindste Gevinst.

For den hoveriegjsrende Bonde har Hover 

riet den Fordeel, ot han afg/sr en Deel af sin 

Landskyld med en tilovers værende Arberdsmasse. 

Naar det er note bestemt og ikke mere end han



— 151 —

fon bestride ndsn aditional Arbeidskrakt, fa a vinr 

der Bonden derved, da der tvinger ham ril mere 

Arbeide.

Er det derimod ubestemt, eller udfordrer 

Let Tillæg af Arbejdskraft, saa er det meer eller 

mindre ffadeligt; i forste Tilfælde nemlig, naav 

der er note bestemt og lempeligt faa at der ikke 

behsves fiere Folk og Heste, synes det som Nnlior 

ner mø.ae tabe, da Bonden ikke kan have Arbeidsr 

kraft tilovers til Forbedringer paa sin egen Jord; 

men saadanne Forbedringer have efter det fører 

gaaende ingen tilstrækkelige Motiver for en Fær 

siebonde. Han maae egentlig vpoffre en Deel 

af hans aarlige Indkomster > eller noget Otium, 

for at kunne give sin Gaards Grundcapieal en 

sierre Værdi, men da denne er ikke hans, saa 

maae han næsten råbe ved Forbedringer; og da 

Judfoestning og hsiere Afgift altid vil t>ære en 

Folge af Forbedring, saa vinder ikke engang 

hans Efterfølgere øm denne end er af hans egen 

Familie ved hans Forbedringer.

I der ander Tilfælde, nemlig naar Høver 

net er ubestemt, der er egentlig, alt for stork, 

og udfordrer større Arbejdskraft snd ril Hovbøn/ 

dens eget Avlsdrift, kau Hvvövndett underkiden
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have Arbejdskraft tilovers fra sin egen Gaardss 

drift og Hoveriet, fordi Tillæger aldrig kan 

afpasses nsie, men allid maae Deere noget stsrre 

end behoves for altid at v«re tilstrækkelig, og han 

kan derfor om han vil forbedre sin Gaard. Det, 
te synes at lede hen til et Paradox at et tungt 

Hoverie kan være nyttigere for Nationalformuen 

end et lempeligt. Men da den Forsgelse i 

Driftscapitalen, uden storre Indtægt, maa voU 

de Tab, fordi hans egen Drift derover blive dy, 
rere end den burde, (da den drives med flere 

Heste og Folk end der behoves) saa er hans Jndr 

tlegter mindre, og hans Forfatning uden Kraft. 
Overalt, da Hovarbejde koster Bonden meer end 

hans eget Arbeide hjemme, saa bliver hans Tab 

derved desstorre, jo mere Arbejde han maae an
vende til Høvningen.

I Henseende til Forbedringer nf Bondens 

jordlodder har Hoveriet ingen Indflydelse enten 

til at befordre dem, eller hindre dem, ffjsndt 
det sidste ofte paastaaes. Aarsagen dertil er 

den samme fom hos de sædvanlige Fæstere, der 

uagtet de ev hoveriefri, dog ikke heller give 

sig af med Grundforbedringer. Alle fri Ban, 

der og Hovpligtige kunne derimod nok foretage
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Arbeide til Forbedring som lønner sig i deres forr 

mvdede Levetid, inden nye Jndfæsining kan taxr 

ere deres Stræbsomhed; de kunne drive deres 

sædvanlige Jordbrug med Orden, og dette kum 

ne Hoveriebonder gjsre ligesaa godt som Fries 

bonder, stjsndt med mere Ansirængelse, eller 

ved at anvende nogen Industrie. Der er ogsaa 

sjeldent at Hoveriebonder i denne Henseende 

flane tilbage for Fæstebonderne, ligesom de endog 

ofte ere tidligere færdige med deres Arbeide 

hjemme end Hovedgaardene blive farbige med 

sine.

Hoverie er derfor, som det nu er i Dam 

mark, ikke synderlig ftadeligk i Henseende til 

Bøndernes Jorder. Naar de endog alle dreves 

af frie Bender vilde de dog ikke forbedres belyr 

delig.

Hvilke Virkningen har Hoveriet for Iordr 

drotten selv, for hans Hovedgaards Iord, og 

igjennem disse for Nationalformuen?

Jorddrotten har en siør Deel af den fasie 

Drrftscapita! i Gang, som hans Jord behsver; 

han har sin Besætning; af den aarlige Drifts: 

capital ligeledes, han har faste Folk, Oplag af 

usvlgre Producer. Han sparer ved Hovarbei-
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det kun ett liden Deel af den første, til Redssar 

ber, eller Inventarium, af de sidste sparer han 

hvad flere Folk og Arbejdsdyr vilde udkræve, 

i fær svarer han Dagleie; thi da meget Arbeide 

er pludseligt, og fordrer mange Hænder for faa 

Dage, saa kan han ikke holde de en Gang imel

lem nsdvendige Folk hele Aaret igjennem.

Iorddrokten vinder da ved Hoverier:

i. Reuterne af en Deel of dcn fasie Drifts- 

capital.

2. Renterne af en stor Deel af den aarlige 

Drifrscapital.

Z. Han er belrygget for tilfældigt Tab som ku nr 

de finde Sted ved Mange! af Hinder til i 

Hast at forrette vigtige Arbeider, saasom 

i Hoebjergningen og Koruhosten.

Men disse Fsrdeele kosier ham:

i. En betydelig Afgang i JndsKsining, aarlig 

Landgilde, Reiser, (cm Hoveriebonder ud

rede mindre end simple FKstebsnder.

2. Et betydeligt Tab ved en til en vis Plan 

bunden Dyrkningsrnaade. Hovningerne ere 

bestemte ril visse aarlige Gang- og Spand

dage, Arbejdets Beskaffenhed er fasisar; 

folgelig kan en forbedret Dyrkningsmaade
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ikke finde Sted ved Hoveris, alk maae tenn 

melig forbliv? ved det gamle. Vil Iordr 

drotten Nyheder, maae han forrette Arbsn 

der selv.

g. Er Tab, eller dog Udsættelse derfor ved dm 

fiøvre Understøttelse en Hoverrebonde kan 

trænge kil frem for en Fribonye da Hover 

riebondens Velstand maa vcrre ham vigtir 

gere end Fribondens, saa hjelper han ham 

villigere end den sidsie; ved Laau, Forffud, 

Credit paa Skatter rc.

Hvorvidt opveier nu disse Udgifter de forr 

hen vcerende Fordele?

I Almindelighed ere de af et simre Belob 

end Nykken, og Hoveriet bliver følgelig er Tab 

for Iorddrotten.

Vi ville af et Epemvel Udlede Beviser. 

Et lempeligt Hoverie for en Bondegaard paa 6 

Td. Hartkorn udgjor sieldcn ofte I ja ofte 

fun t af hans egen Gaards Arbeide. Bonden 
giver villig 40,-50for Hoveriefrihed. Jord- 

drotten kan da drive sin Mark selv med en DriftSe 

capita!, Ug der som 7, f o> s. v. af hans 

hsveriegjsrende Bonders Antal behøver; der 

er, han behøver for hver 6, 7, 8 Hovbsnder
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en Bondes Driftscapital, men da han allerede 

har en Deel af den aarlige Driftscapital i Acrir 

viret, saa behsver han kun at forege den i en 

bis Grad. Dette er nu tilfældigt, og locale; 

vi ville derfor ikke beregne det, men kun antage, 

at Hovedgaardens Eier for at drive sin Jord 

selv behsver et Tillæg i hans aarlige Drifrscavir 

tal lig der i af hans Hovbonder bruge. For 

hver 8 Hovbonder maae han fslgelig holdes en 

Plov, to ætter fire Heste og en Karl og Dreng 

t-l Markarbejdet og til Rsgl for Hestene. (Clvæg; 

besætningen forsges if fe; de Folk, den udkrer- 

ver, var allerede).

Iorddrolken faaer af hver 8 Bonder 400 

SKßö. Hoveriepenge. Regnes 3 deraf som Rente 

af der Tillæg den faste Driftscapital udkrcever, 

saa er det a 8 pC. 1250 Nbd., de i fom Renter 

af Tillæg til den aarlige Driftscapital a 16 pC. 

t=: 1875 tilsammen en Driftscapital of 3125 

Nbd. Da nu en Bondegaard paa 6 Harkr 

forn er tilsirækkelig forsynet med en fast Drifts/ 

capital af 1000 Nbd. og en aarlig Driflscapi, 

tal af 500, saa begrunde de 400 han faaer af 

8 Bsnder en meget siorre Driftscapital end 

Bvndegaardeues egen Drist, eller K — r Hov^
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bondes Arbeide paa Hovmarken, nemlig 3125 

Nbd. for at være ffadeslsS stal Iorddrotten kun 

have ivoo a 8 pC. • • . so Nbd.

500 a 16 pg* . . 80

160 Rbd. 

tzan faner » 400

240 Nbd. 

Det er i Capitalværdie a 4 pC. 6000 Nbd. for 

meget af 8 Hovgaarde som tilsammen forrettede 

i Bondegaards Arbeide paa Hovmarken.

Da denne Capital er bunden, saa kan den 

ikke sættes i Virksomhed af Iorddrotten, den er 

tabt for ham faalcenge Hoveriet varer.

For dem som waaskee ikke føler Styrken 

af Beviset saaledes fom det her er fremsat vi! 

jeg fremstille det under en anden Form.

Vil en Hoverieboude frakjobe sig Hoveriet 

for 50 Nbd. aarlig for 1 Gaard paa 6Td. Hart

korn som er det fordi han finder sin Regning derr 

ved. Han erklærer altsaa derved sin Gaard fok 

ot varre 50 aarlig bedre end for her, der er å 4 

pC. 1250 mere værd i Kjobesum.

Af 8 hvveriegjsrende Bonder fan Iord

drotten altsaa fa a 8 ^50 400 Nbd. a ar,

lig, eller 8 X iaoog Capital imsv
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« f  b a n  s e l v  p a a t a g e r  s i g  H o v e r i e t , f o m  e r  l i g  

e n  G u a r d s  D r i f t  p a a  6  T d .  H a r t k o r n .

E n  s a a d a n  G a a r d  b e h s v e r  e f t e r  d e r  f o r e r  

g a a e n d e  k u n  e n  a a r l i g  D r i f t s k a p i t a l a f  5 0 0 ,  

( M u r e  g o ) . E n  I o r d d r o t  b e h o o e r  i k k e  a l l i s e e  

v e l  s i o r r e  D r i f t s c a p i t a l r i !  s i t p a a i a g e r d e  A r -  

b e i d e  z z z  Z  H o v n i n g e r  e n d  1 5 0 0  d e r  e r  1 0 0 0  

t i l  8  o g  5 0 0  a  1 6  p C .  1 6 0  N b d .

M e n  n u  h a r  h a n  R e n t e  a  4  p C .  a f  1 0 0 0 0  

8 e b d . .  »  .  .  4 0 0  N b d .

1 6 0

f s l a e l i g  t i l o v e r s  .  .  .  2 4 0  R b d .

f o r  8  H o v n i n g e r ,  e l l e r  e n  C a p i t a l

6 0 0 0  ;  h a n  b e h o v e r .  1 6 0

« a r l i g  x z : x z z  ?  h a n  f a a e r 4 0 0  N b d .  

H a n  k a n  f s l g e l i g  f o r r e t t e  H o v e r i e t  f o r  8  H o v r  

n i n g e r , a l t s a a  a l t  H o v e r i e r  w e d  |  a f  d e t  

B s n d e r n e  v i l l e  g i v e , m a n  d e r f o r  m a a e  a n s e e  

A r b e i d e k  a f  B s n d e r n e  f o r  o t  v æ r e  {  D e e l ,  n a a r  

I o r h d r v t k e n  e r h o l d e r  k u n  e n  V æ r d i a f  f , s o l s  

g e l i g  s p i l d e s  v e d  H o v a r b e i d e t  {  a f  A r b e j d e t -  e l s  

l e r  r e t t e r e  o q  e g e n t l i g ^  H ö s a r b e i s e k  k o s t e r  N a s  

e i o n a l f o r m u e n  i  i s i e d e n  f o r ^  d e t ,  b m ' d e  k U »  k o 

s t e  4 .
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Da dette Arbeide repræsenterer virkelig en 

Capital, (lhi den kan skaffes frem naar Hover 

riegaardene sælges) saa kan den omsættes om den 

var realiseret af Jordbrolren selv iil hans Hov? 

markers Forbedring, af ham udlaanes ril an

dre Dyrkere, som dermed kunde forbedre eller 

Udvide Agerdyrkningen. Dette kan nn ikke ffee; 

Hoveriet binder denne Capital, ri! Tab for 

Iyrddrvtten oZ for Nationalformuen; fslgslig 

ec Hoveriet skadeligt, endog naar der er aller- 

leMpeligst.

Det er MUligt ar denne nsget Usædvanlige 

SynsmaaLe af Hoverier vil forekomme noget 

fremmet, og maascee vanskelig, ar bringe i 

Forening med hvad Erfaring synes ar lære. 

Om den er usædvanlig eller ikke gjsr intet til 

dens Rigtighed. Hoveriet betragtes med er alt 

for indffrLnket Blik naar man blor seer paa ders 

umiddelbare Virkning paa Hvvbouden og vaa 

Hovedgaardens Mark. Han kan gjerne siaae 

sig godt uagtet hans Hovene, og dyrke sin Mark 

ligesaa gebt som en sædvanlig Fæstebonde; bette 

seer man ridt nok, ja langt oftere end man knur 

de rroe, Hsvedgaards Marken kan ogsaa ved 

Hoverie dyrkes meget godt; man sinder den fød;
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danlig ogsaa godt dyrket; men Kilden dertil er 

ofte Tiender eller andre overordentlige Fordele, 

og en storre Orden i ben almindelige Behandr 

Ung«

Man kunde indvende ae det foresiaaende 

Bevirs ikke synes at stemme med hvad Erfaring 

lærer. Var Hoveriets Afffaffelse saa fordeelag, 

ligt for Jorddrolten som det paastaaes, hvi 

flitter han sig da ikke oftere ved Hoveriet. Aar- 

fagen er simpel. Der er for del forste sior For- 

ffjel paa om en Proprietair faaer en aarlig 

Afgikt kil Godtgjsrelse for Hoveriet, eller om 

han faaer en Capital en Gang for alle. I for, 

sie Tilfælde har han simpel Rente af en fcunbeit 

Capital, i det andet en Capital, som han kan 

staffe sig saa hsie Renter af fom mueligt. For 

det andet er Hovmarkeu en stor Jordlod. E« 

saadan drives altid ved almindelig god Dyrkr 

ving med stsrre Forffjel imellem Productions 

Omkostning og reen Indtægt end en liden Jord, 

lod, hvor Omkostninger mere nærmer sig dm 

rene Indtægt. En stor Iordlod er derfor forr 

holdsviis meget mere indbringende end en liden. 

Men den store Iordlod har ogsaa ved hver Forr 

retning en stor Masse af Arbeide, og for at
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Kskke kan vorde forretter i rette Tid behoves 

mange Arbejdere. Falder Hoveriet bort faa 

indskrænkes Hovedgaarden ri! sine fasie Folk, 

fom ved mange Lejligheder ikke ere rilstrakkelige. 

Daglejere eller Arbeidsfolk ere ikke altid ar fa ae, 

følgelig kan den store Jordlod, overladt til sig 

felv, ofte serrtes i sior Forlegenhed, ja bringes i 

store Tab.

Dette Tab frygte Hoserkeeiere for at risk 

quere, og blive bov for heller staaende ved det 

mindre og visse eud befatte sig med det stsrre, 

ruen ustkkrere.

For det tredie er det ofte et og det famme 

et stille sig ved Hoveriet og at udparseüere Hov- 

marken.

For der fjerde kan en Proprietor ikke soelge 

Hoveriet inden Bonden vil kjobe det, og dette 

har ved lempeligt Hoverie Vanskeligheder.

I svrigt staaer denne Materie i Forbindelse 

med folgende : Om Jordlodders Stonelse, om 

er godt System for Daglejer klassen samr er vriks 

somt Landpolitie.

Følgelig maas vi erklære Hoveriet for en 

hsist ffadelig Byrde, der volder Ulighed imellem 

Bsnderne, fætter dem i et sier borgerligt Fors

§



162

hold til Iordegod§eieren, hindre de store Hovr 

markers fuldkomnere Dyrkning til sandt Tab 

for Hoverieeierue selv, fordi det unddrager deur 

tn brugelig Capital, spilder en stor Masse Are 

beide for Nationen, og binder en stor Capital der, 

paa en gavnlig Maade knude virke kil National- 

formuens Forsgrlse; følgelig til en forsget Seatsr 

indtægt.

Fornden Hoveris til enkelte Personer maae 

ofte ajores Hoverie ril Staten. Hertil horer 

alle ZEgter, Kongereiser, Veiarbrrde, Ind- 

gvariering m. m.

Alle saadanne Byrder ere meget trykkende, 

langt mere end det egentlige Hoveris, thi bette1 

er bestemt, det betales eller godtgjores; det 

overrasker ikke, ihi enhver Hoveriebonde kan 

om han vil sige sig selv til. Hovarbejdet forret

tes med Orden og med Hensyn til Besparing af 

Tid og Arbeide. Der offentlige Hovarbejde tar 

ger i Henseende til disse vigtige Poster ingen 

Betragtning. Det er tidsspildende og sdelergr 

sende, ofte fornærmende i hsi Grad for den 

personlige Fslelse. Med alt dets tilsyneladende 

Bestemthed er det ofte aldeles ubestemt. Hvad 

tan f, Ep. synes meer bestemt, end at en Bonde
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msder med en Vogn i Ringsted for at kjsre til 

Slagelse? Men hvilken Forskjsl orn han moder 

Kl. ! 2 og kjorer fsrst Kl. 6? hvilken Forskjeih 

om der, som Nothe siger, xaa Vognen sidder god

modig sindig Mand, eller en ril Galvpridt vant 

Husar?

Dette Hoverie til Staten er altid nbeleü 

ligt, fordi det for det meste er uventet, og tilr 

deels Ubestemt. Det er desuden overmaade ulige 

fordeelt paa Statens Borgere, saa at Nogle 

ere aldeles fritagne derfor, andre fom ere saa 

Uheldige at beboe Egne hvor det ofte forefaldet' 

trykkes ned deraf, medens visse Egne sj-lden fsker 

dets Byrde. Ved en Undersøgelse foranlediget 

af Rentekammeret 1785 fandtes at paa Kjo, 

benhavns Amt g-vnes oat Hg en Reise for hver 

if Td. Hartkorn men t visse andre Amter kun 

<rn af 100 Td. Hartkorn.

Denne Byrde er overmaade trykkende og 

dens ulige Fordeling frembringer ogsaa her den 

forhen paaankede stadelige Forskjel eller Ulighed, 

som finder Gled imellem Landets Jordbrugere, 

W hvis uheldige Fslger paa ProduciwnenS 

Mængde og Priis vi have anmsrket.

§ 2
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Beskatningssystemet har en stor Indfly

delse paa Agerdyrkningen. Det kan være saale- 

des beskaffent at det undertrykker garrdffe denne 

vigtige Kilde kil Nationalvelsianden, drcls ved 

dets Indretning, eller Skatternes og Afgifter

nes Fordeling paa agerdyrkende Personer og 

paa Jorderne, deels ved at fordre er, Produce 

livnskraften overstigende, Belob. Bi bemerke: 

i. At al Ulighed i Afgifter og Paaleeg er fors 

nærmende for de Klasser, Stcender, eller 

Enkelte Mennesker, som lide, medens andre 

fritages.

L. At Ulighed i Skatter paa Iord have som al 

Ulighed i Byrder en skadelig Indflydelse paa 

Productions Mcengde og Priserne, i det 

Vårene faae enforffjellig Dytteværdi, imes 

dens Prisen bliver den samme. Ved en las 

vere Kjsbesum jevnes Uligheden ikke uden 

for de allerede existerende Skatter; , foo 

nve ikke.

Z. At al Beffarntng, som fornemmelig træffer 

Produckivkraften, eller Driftscapitalen er 

nedtrykkende og odelæggende. Paalceg derr 

imod, som gjennem den rene Indtægt træffer 

«lene Gnmdcapttalen, ere de eneste svmk»nne
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Hcere§ uden SLelcrggelse, eller i det windsie 

uden en hsist skadelig Standsning.

De Byrder, fom træffe Productivkraften 

vngribe saa at sige Agerdyrkningens Hjerte; de 

gjsre Produckionen vanffelig; den stigende Forbe

dring i Agerbruget umnlig. Naar Landmanden 

stal spilde sin Tid, sin Arbejdskraft paa LEgter, 

Reiser, Hoveri, saa lide hans Redskaber og 

Arbeidsdyr, deter, hans Driftscapital siaaer 

ikke til hans eget Nrbeide, som derover maae 

siaae tilbage. Ska! han give sit Srraae og 

Hoe bort til Tiende og Leverancer, saa savnes 

det kil hans Markers Vedligeholdelse i den nær

værende Frugtbarheds Tilstand; denne- maae 

følgelig progressiv rage af, og Produttronen 

vorder ringe. Endog o in han erholder fuld Beta, 

Ung for Leverancen af Halm og Hve taber han; thi 

for Penge kan han i Almindelighed intet saae 

rilkjobs as disse Ting, øg det er han meer om 

Tingene selv at gjore, end om deres Penr 

gevmdi.
Endog Leverancen af Kornvare er §andr 

wanden til Skade; og han maa langt heller 

betale Korner end levere del in natura. Ved 

Kvrnudftrivnulg kommer den indenlandste Handel
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?> as srn sædvanlige Gang, Landmanden mister 

sin Kredit i Kjobstoederne, da disse hellere modr 

tage Kornvare til deres Handel end rede Penge 

for de solgte Vare, som giver dem kun Fordeel 

paa eerr Maade, da de ved den anden vinde 

haade fom Kjober og Gcelger.

Ved Aflevering af saadanne Vare lide 

Eandmamdene altid, thi Oppeborselsbetjentere 

ssrge for at de selv ikke komme til at bære ?ab 

fom de ikke kunne taale. Landmanden betaler 

derfor altid saadanne PaalKg dyrere end han 
ffulde.

Vi slutte vore Bemærkninger med den 

Erindring at saadanne Byrder ere ingenlunde 

notwendige, uden maaskee i overordentlige Tilr 

foelde. Krigstilstand f. Ex. Men hverken i 

Krig eller i Fred finde saadan Arbeide, SEgter 

Reiser, Hoverie, Kornr og andre Leverancer, 

Sted i en af de meest blomstrende Stater, Stor, 

L ittaunten. Der spænder ingen Farmer for sin 

Vogn, leverer ikke et Knippe Halm, et Bundt 

Hse uden contant Betaling med mindre han 

seer en Parlaments Act derfor. Et Vevirs paa 

at saadanne Afgifter, Arbeide og Paalæg virke

lig funne mrdvaues.



*— 167

Iblandt Hindringerne for Agerdyrkrnnaeri 

have vi regner dem Kornpoliliet kan opstille. 

Kornpoliriet kan standse, ja aldeles ruinere 

Agerdyrkningen ved Indskrænkninger i den inr 

denlandffe Handel, ved Udførsels Forbud ellev 

hsi Udssrselstold. Det kan stade baade ved 

Lobbuddeues Beskaffenhed, og ved deres Usiar 

dighed.
Er den lovbestewte Kornhandelsplan til 

Hinder for Agerdyrkningen i et Land, saa mær

kes denne skadelige Virkning dog snart, naar 

Planen sslges, og varer i nogen Tid. Men 

Iagttagelser herover blive vanskelige naar Korku 

haudelsplanen hvert Aar faaer en nye Skikkelse. 

Naar en Landmand ikke med Vished v§ed at' 

hans Production altid sinder Afsætning ril gang

bare Priser, saa fattes ham Opmuntring. 

Naar han formedelst Ustadighrd i Kornhandels- 

planen ikke veed hvilke Producrer han med For-- 

deel karl lægge Vind paa, saa indskrænker harr^ 

sig til det blot nødvendige. Men hvorledes- 

skulde Danmarks Agerdyrkere, for al nævne et 

Exempel, i der hundrede Aar fra 1672 (il 1774 

have kunnet havt denne Kundskab', og handle 

efter nogen udvidende Plan i deres Jordbrug-.
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Kornhandelsplanen i disse hundrede Aar hak 

Sidt ikke mindre end sex og Halvfjerdsindstyve 

Forandringer. Selv siden den Lid har den 

langr fra ikke heller været stadig og i alt fra 

1774 kil 18o6 lidt syv Forandringer. Ingen 

fom har trangt dybere ind r Agerdyrkningens Na

rur vK i alle disse Forandringer miskjende en af 

Devigtigfie Aarsager til det lave Trin paa hvilket 

Denne nyttige Konst er bleven staaense her § 

Landet-

Danmark kan nu brsdfede, frg endog i ek 

Middelaar, og tillige forsyne Norge; ligesom 

Holsten kan forsyne Hamborg for en Deel. Men 

Denne Deel er også« nwften den danffe Mats 

Hele egenelige vigtige Kornepport. Og dog knnde 

den ved Agerdyrkningens Flor blive langr stsrre, 

ehi der er Udsigt ril Afsætning udenlands af gode 

Kornvare. Sverrig behover aarlig 51600,000

Norge ligesaa meget og Engelkand ovep 

800,000 Td. Hvede samt i bet mindste 220,00^ 

5t>. Havre. En Nation, som kan brsdfode sig 

sclo i tt Mellemaar, og som har faa sikker Udsigr 

til Afs«kning af det overflodigere, kan være 

Dristigere i sit Kornhandelssysiem end en Nar 

rion- som ofte trænger sely. Her behstzes
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r de idelige Reguleringer, der Ulsidst forvirre 

Agerdyrkerne.

De Hindringer, for Agerdyrkningens Opr 

komst, som vi hidtil have gjennemgaaet, have alle 

Len fælleds Karakter, ar de virke mere moralsk 

end physiff ril at tvinge en Agerdyrker tilbage 

i Middelmaadighed. De volde en moralsk Unrue, 

iighed, al forbedre Agerbruget, Laut-Manden 

vi! under disse Hindringer ikke forbedre, om 

han end kunde. De Hindringer, vi nu ville 

herragte, have et andet Præg, de angaae Dyrkr 

«ingen selv, de indjkt'KNke Landmandens lprac^ 

tiske Midler, de volde at han ikke kan forbedre 

sst Jordbrug, og drive det til den sisrst muelige 

Heide, om han endog vilde. Til denne Klasse 

lMer Fcelledstab.

Servitnter.

Mange! af Capital.

For fmaa eller for store Jordlodder.

Mangel af et gode System for Landem 

beidernes Klasse.

Mangel af et tilstrækkeligt Landpolitie.

At,Fælleds?ab er en meget stor Hindring 

fov ?n gvd Dyrkning er faa rydlUgr, og saa
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almindelig erkjendt at det ikke behever Deviis. 

Fælledskab i Jorder beroer ikke paa ar Folk viloe 

boe sammen i Byer, men paa at de, som vilde 

bos sammeq, ikke paa andre Maader end ved 

at de delede Agerstifterne strimleviis imellem sig 

kunde staffe sig lige gode og lige store Lodder. 

Taxation kjendkes ikke og den kunde ikke heller brm 

ges ved Opdyrkning. En dansk Staksoeconom hat- 

unikke fornoden at vndersoge Fælledstabels Ska

delighed, da drt kan ansees for ophavet »Danmark; 

vg efter en god Plan. Imibsernd havde det dog 

varet at on ske at man ved de danste Udffiftr 

ninger havde betjent sig af en anden Taxations- 

merade eller rettere, anden Taxations Formular; 

den brugte er vist nok tilstrækkelig for at udstifte- 

en Byes Iorder; men den giver hverken Slarir 

siikeren eller Sratsoeconomen nogen Oversigt af 

budets Iorder, fordi Ta,rationens Udtryk' giver 

ikke nogen umiddelbart Begreb piu Jordernes 

Beskaffenhed og Producliviret. Hvilket Begreb 

faaer man ved at hore f.Ex. at en Ager er tape

ret for i2? Refererer delte sig til en Normal, 

jord, saa fjender man ikke denne nølere end at 

denne er enten 8 eller 24. Men hvad kan denne 

Jord indbringe? Dette giver Taxationen intet



— 171 —

Begreb om. Den prens siste Taxatronsmaade 

derimod bestemmer ved ar ansatte Jorderne i 

visse Klasser, hvad de kunne producere i visse Aar, 

og betegner derved tydelig og overskuelig Jordens 

V^rdr, F. Ex. Hvede, Byg, Rug, Havres 

land, hver i lo Klasser.

En of de stsrste Hindringer fo? Agerdyrkr 

Ningens Opkomst er den som Mangel q f-Cnpital 

lægger Dyrkeren i Veien. Den standser hans 

Bestræbelse i enhver Green af hans Arbeide til 

Skade for hans private Formue ;og for Natior 

nalformuen.

Det er ikke her Grundcapitalen, som komr 

mer i Betragtning; den har ingen egentlig Virk/ 

ning paa Culturen. Det er Driftscapitalen, 

sogn et Jordbrug Forbedring ffa! ffee veb. Enr 

hver bestemt Drift af et Stykke Jord behsver en 

forholdsmæssig Capital for at vedligeholde sig. 

Skal Driften forbedres, saa maa Driftscapir 

talen blive stsrre. Men hvorfra faaer Land; 

manden denne store Driftscapital, naar han 

ikke kan tage den hos sig selv, hvilket de aller- 

sirsie Landmænd ikke kunne? Det Hypotek, han 

kan stille derfra, O/oceg, Redffaber, beholdne
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Barer, den boxende Afgrode er Usikker? Ingen 

vil laane derpaa, og Forbedringen udebliver.

Den Usikkerhed, som hænger ved Landbru

gets Driftscapitaler er visk flor, og derfor seer 

man ogsaa, ar et Lands eller Nations mobile 

Formue lettelig vender sig fra Agerbruget til 

andre Nceringsveie, der i Grunden ere endnu 

ustkkrere. Thi hvad kan boere »sikkrere end at 

sende et Skib med Ladning til China? Men 

denne Usikkerhed Udsætter man dog heller sin 

Capital for end at bruge den som Driftscapital 

i er Avlsbrug. Grunden dertil er al en Hanr 

delscapital, især den, som er udsat for Nisico, giver 

alrid hsie, og undertiden overmaade hsie Renter. 

Drifrscapitalen af en Iord giver alrid he-re Nenrer 

men aldrig usædvanlig hsie Renter, fordi Ager- 

bruget er en faa overmaade almindelig Nærings

vej, at dens Producer, formedelst^ den store 

Concurrenz af Sælgere, som ere nodre til, ikke 

bror at sælge, men nt sælge snart, altid maae 

sælges for den allerlavesie Priis som muligt. 

Den Handlende kan ofte erholde meget hoie Pri

ser, og vinde derved; naar en Landmand faaer 

hore Priser vinder han kun sjelden, thi de hsie 

Pnftr ere Folger af et ringe Product, af Misr
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vcext, eller Mangel. En Handelsmand kan 

derfor vorde riig ved sin Handel; en Landmand 

derimod neppe; i Almindelighed opnaaer han 

kun en vis Grad af Velstand, mrd remmelig 

Udsigt til dens Vedvarenhed. Naar Landmand 

vorde rige, er det ikke ved Agerdyrkningen, wen 

ved Handel som Agerdyrkere; ved at opdyrke, 

og ved at forbedre i betydelig Grad, ved Kjsb 

og Salg af Erendomme rc.

Af denne Aarsag maaeHandlen srisieEgem 

nytten mere end Agerdyrkningen, og lokke Capir 

taler til sin Drift, som derover »Uddrages 

Iordbruget. Dette maatte saameget mere finde 

Sted, som man har udfundet et Middel til ar 

ophæve, eller dog meget formindsse den Rlsico, 

som en Handelscapital er underkastet, ved Affil? 

ranee for Skib log Ladning, ved Assurance ssr 

Pakhuse og Vare deri. En Landmand kan ikke 

skaffe sin Driftscapital, ister den aarlige samme 

Sikkerhed. ModIldsvaade kan han det for der 

meste; men for fin Afgrsdes Beffadrgelft af 

Natur t Aarsage'c kan han ikke betrygge sig, W 

ledes som en Handelsmand sin Ladning mod 

Soeflade. En Handlende betaler sine Vare 

naar han faaer dem, han veed hvad han faarr.
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En Landmand betaler altid sine Vare eller Pro- 

dutter forud; (Arbride, Sæden) og er uvis om 

hvad han faaer, om 4 Fold eller 8 Fold; siette 

eller gode Varer. Denne Uvished i Forening 

med det mulige Tab paa Heste og Qvæg, gM 

at en Landmand ikke, uden hos sig selv, kan 

faae sin Næringsvejs Gjeustaude eller Prodncter 

sikkrede, deels til Vedvarenhed af omtrent sam

me aarlige Indtægt, deels til Vedligeholdelse 

som hans Eiendom. Derover er det vanskeligt 

for en Landmand at forskaffe sig en tilstrækkelig 

Driftscapiral, oz da Mangel af den maae ind- 

ftrcenke ham til en ufuldkomnereDrift, saa feer 

man, hvor vigtig denne Omsilrndlghed, dette 
Savn, er.

Mangel af Capital for Agerdyrkningen er 

i Almindelighed grundet i folgende:

1. At de Hindringersom trykke Agerbruget gjorer 

denne Nerringsgreen mindre ssgt, og derfor 

overladt til mange, som gribe den af Nsd. 

Efterhaanden begynde dog nu flere at soge 
Agerbrug.

2. At enten ved Regjerinyens positive Foranr 

skalkninger, eller ved locale, og Tidsorm 

silendigheder'. Fabrikation etter Handlen tiU
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træffe sig en sisrre Dee! af Nationens ntw 

bile Formue end de burde, hvorover Ager/ 

brnget maae fattes.

z. Mangel af Assurance for Driftscapitalen. 

Imod Misvapt kan vel ingen Assurance finr 

de Sted, men det var meget let'muligt at 

assurere Heste og O.væg, og dermed glve 

dem en stadig Værd, altsaa en hypotekar 

Værdi.

Mangel af Capital volder at ingen Jord

lod , sior eller liben,- kan drives til den stsrstmur 

lige Indtægt. Med tilstrækkelig Capital kan 

enhver Iordlod, stor eller liden, drives til Fuld,' 

kvmmenhed. I disse (Sætninger ligger Opkssr 

ningen af det saa tidt opkastedede og omtvistede 

Spsrgsmaal: Om Jordernes Afdeling 

i store eller smaae Jordlodder eller 

Avlsbrug er fordeelagtigst.

For at indste den egentlige Betydning af 

dette Sporgsmaal maae vi forudstikke folgende 

Bemærkninger:

i. Na ar den hsisfmnelige Kultur forudsattes 

paa en ffor Isrdlod, saa giver denne hver

ken ftsrre Product, eller bedre Prodmker, 

end dtzn sachme Jordlod vilde grve om den
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deeltes i mange smaae Jordlodder. De 

sidste fordre kun en sisrre Driftscaptkal- 

eller mere Arbeide. Om en Gaard paa 

zoo Td. Land deles i 100 paa 3 Td. Land, 

vilde (ved den hsiefte Kultur paa beage) 

deres Product blive lige. En Hauge f. 

Ex. paa 300 Td. Land er ved tilstrcekker 

lige Driftsmidler absolut muligt, ligesaa 

Del som wo paa 3 Td. Land, men det er lets 

kere at faae 100 smaae Hauger dyrkede, end 

1 stor, og sædvanlig finder man atTotal Pror 

ducket af en Mængde smaae Lodder udgjse 

mere end af en stor. I Nærheden af store 

Steder sees dette ofte- i mange Egne 

Pfalz, Belgien, Ugesaa.

A. Men i samme Forhold som Kulturen' syn» 

ker, eller bliver staaende paa er lavere Trin, 

af Mangel paa Driftskapital, bliver der en 

mærkelig Forstfel imellem den store Iords 

lods Production og de mindres. Den fto# 

res Production vil overstige Summen af de 

mindres, og det deSmere jo flettere Jord

bunden , og Dyrkningen er ; og jo mindre 

Capitaler, der arbeideS med, paa begge Si

der. Synker Produkten da af de fmm
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Zodder ned saa dybt, at den blot ernmer Bet 
sidderen, saa giver den ingen reen Indtogt, 
vg der gaarr intet deraf over til Nationens 

Formue. Den har blot ernæret en ftørre 

Folkemarngde, men da denne intet i dette 

Tilfælde har bidraget til en forsget Indtlvgt, 

saa gavner den ikke. Den har nemlig kostet 
ligesaa meget som den har indbragt. Og 

den blotte Folkemængde nytter ikke Natio

nen. Derimod vil den store IordlodS Pror 

buetion altid beholde en reen Indtogt, fom 

Overffud fra Forbruget, hvilket gaaer over 

til Nationens Formue. Under flet Dyrk
ning ere smaae Lodder skadelige; de ere fok 

Nationen at anfee som tabte. Mange! af 
Capital kan være og er for det meste Skyld 

i at de ere siet dyrkede.
Z. De smaae Lodder udkræve eit siorre Drifts, 

capital end de store. For at bestride alt 
Arbeidet i rette Tid maae enhver Jordlod 

have i det hele nogen Arbejdskraft rib 

yvers.

I den virkelige Praxis synes ve! denne fok 

smaae Lodder for store Arbeidskraft ikke 

Hendelig, Men de« finden virkeli- Sted»

M
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Hm smaae Lodder paa 316 Td. Land ikke ab 

tid holde Hesie, saa maa de leie vg dyrt be; 

eale, med Arbeide eller paatager Hoveri?, til 

de siorre Lodder, for at faae de nodvendige 

Spanddage eller Spcendarbeide gjorte. Be- 

sidderen anbringer altsaa den behovende sierre 

Dristscapira! i Form af mere Arbeide, eller en 

stor Anstreengelse. Men da dette mere Ar, 

beide intet indbringer mere end sædvanligt 

Arbeide paa den siøre Jordlod saa er det ikke 

en fordeelagtig Anvendelse. Den Masse 

af Arbeide, som dyrker 100 Lodder a 3 

Td. Land til et vis lavt Product, kunde 

dyrke omtrent i det mindste 45500 Td. Land 

til samme Product, og storre Indlagt for 

Nationen.

4. Heraf folger at om baade den store Iordlod 

og de mindre dyrkes til al muelig Fuldkonn 

menhed, saa at deres Production er lige 

sior, saa stor at paa begge Sider noget gaaer 

ind til Nationalformuen, saa maa Bidraget 

altid blive meget mindre for ve smaae Lod

der, da det koster Nationen meget mere, 

hvilken Bekostning maa fradrages. DiffeBer 

kosininger brroe paa den aarligeDriftseapitals
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ufoicholdsmarssige Gtsrrelse, hvorunder ogs 

saa Udgifter til de siere Menneffers Under

holdning eker Forbrug af Producterne maae 

henfsres.

hordernes Uddeling i smaae Iordlodder 

har da for Nationen folgende nærmere Virk 

ninger.

i. Et Lands Agerdyrkning behsveren desstsrre 

Driftskapital jo flere smaae Lodder det 

har.

2. De smaae Lodders Production koster Klaren 

mere end de store Lodders, og deres Bidrag 

til Nationalformuen er meget mindre.

Z. Da en liden Jordlod giver kun et lidet Pro

duct, saa er enhver tilfældig Formindskelse 

heri farlig for Brugeren, som altid behsver 

det hele. Derfor er Besidderen af smaae 

Lodder let underkastet Nsd og Armod ved 

Misvaxt vg Vanheld. En Landmand, som 

waae kjsbe Landproducter, er den fattigste af 

alle Fattige , som endnu kunne arbeide, thi 

enhver anden Arbejder kan forhsie sin Ar- 

beidslsn naar Levnetsmidlerne stige; Land» 

manden som mangler disse, har intet at 

foel-e som Landmand. Han kan tun salgs

M 3
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fit Arbeide for andre som Daglejer noget 

dyrere, men han kan aldrig faae denne sin 

Daglon faa forheiet som Nodvendigheden 

forlanger; fordi Daglon ikke i kort Tid, 

men fsrft efter lang Tid sætter sig i Ligevægt 

med' Priserne paa Livets Nsdvendigheder, 

det er, han maae arbeide end meer for Anr 

dre, for at leve, og derover maae han for; 

somme sir eget Arbeide.

4. Smaae Lodder forege tzolketallet, men ikke 

nogen gavnlig Folkemængde, med mindre de 

frembringe et Overskud af Producter over 

deres Forbrug, som har Bytteværdi, og 

som saadan kan vorde fordeelagtig for Na

tionalformuen.

5. Dette kan fun fkee ved tilstrækkelig Arbeids, 

kraft, eller Capital, der kan besiaae i virr 

kelig Capital, eller i Arbeidsbeqvemhed, 

Kyndighed, Vindstibelighed. Heri er me- 

grr nhttonalt.

6. Men altid har dog Arbeidsomheden Grcendr 

fer i Tideki. Naüt Brugernes Krerfter svæk, 

EeS Wdikr, ftixi behsver han en endnu 

siskre DriftHevpiMl fvr at hvldr Arbeidere i 

sit iLttd. HZaa aN Kanter tzrændser en
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liden Jordlod til FattigvKsenets Lerrit 

torum.
Conclusion bliver da at

Smaae Iordlodders Drift koster Nationen 
for meget i Forhold til de store Lodders.

At deres Besiddelse er mislig for Brugerne^ 
fao ot ben Folkemamgde de frembringe, er ikke 

altid gavnlig, men kan veere skadelig.
At Brugerne selv ere ikke i nogen lykkelig 

og sikker Stilling.
Disse Grunde ere tilsirarkkelige til at bevise 

at en Negjering i det mindste ikke bor opmuntre 

eller lokke til Iordens Fordeling i smaae Lodder.
J Stater, hvor man ved positiv Mrd> 

virkning har villet bidrage til Iordens Udstyk
ning i smaae Lodder, eller dog enster at den 
maae finde Sted, anseer man dens Gavnlig- 
hed fra tre Synspunkter. Forst at den befor
drer Folkemængde«. Vi have allerede faa hort 

<u Folkemængde i og for sig allene ikke'er. nogen 
-nffelig Sag.

For der andet har man troet, at den Robr 
-endighed, hvori Brugerne af smaae Lodder 
befinde sig: at leve for en stor Deel, om ikke 

gandske af en liden Plet Jord maatte bringe dem
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til at dyrke denne Plet til den stsrsie Fuldkom

menhed. Skeedtes dette saa vare smaae Lodder 

rnegee fordeelagtige. Men dette Haab flaaer 

som oftest feil. Man kan ikke nagte at ved 

smaae Lodders Indretning ofte udyrker Land 

optages, at Brugerne arbeide med Anstrengelse, 

men det er ligesaa klart at deres Dyrkning maae 

i det hele v«re kraftlos, fordi de fattes Driftsr 

capital, fordi den Masse de virke paa er kun 

liden, og ethvert Vanheld, der indtrceffer, er 

derfor stort, man finder arder virkeligt er saa, 

i alle Lande; naar man nemlig gjsr Forffjel 

paa Klima, Jordbund og Omstændigheder. 

Thi en Jordlod, som i Danmark er liden er 

det ikke i bedre Klimater. Her er en Jordlod 

paa 5 Td. Land liden; en Bondefamilie kan 

ikke leve deraf; i Pfalz have de fleste Bonder ikke 

mere, og leve deraf; i Brabandt er 5 Td. Land 

ogsaa stor nok til at ernære en Familie. Men 

Klimatet, Arbejdsomhed, Strlvbsomhed er ogr 

saa kraftige Capitaler i Pfalz og i Brabandt 

fom Danmarks Landalmue ikke eier.

Eudelig har man yndet Jordens Udstyk- 

riing i saa smaae Lodder, at Brugere ikke kunne 

leve deraf allene, i det Haab; at de for de s-rste
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stulde tzcere Haandvlyrkere; men hvortil? Haand^ 

vErkerne paa Landet er sædvanlig slette og Flir 

ffere, og dernæst at de som Dagleier kunde af; 

hjelpe de store Zordlvdders Trang til Hoeuder, 

og gjore det mneligt at de bleve drevne uden at 

holde altfor mange faste Folk. Denne Bestem- 

melse er upaarvivlelig af stor Vigtighed. Og 

Hensigten opnaaes ogsaa nogenledes, ffjsndt 

ingenlunde gandfle som vi nu skulle overvise at 

om ved at nnderssge, hvilket System for Land- 

arbeidet erbet bedste.

Enhver Iordlod, stor eller liden, trænger 

til fremmed Arbeide, eller til saadanr Arbeide, 

fom ikke kan regnes ril den sædvanlige Arbeidsr 

kraft. En liden Lod behjelper fig i saa He nr 

seende med de stsrste Ansircengelser af ;be dispor 

nible Krlkfter, hvilken forslaae, da Mcrngden af 

Arbeide ved en liden Gaard er kun Uden, og 

Trangen i enkelte Tider, som i Hesten, er dog 

kun for et Par Dage i det hoieste. Ved store 

Lodder er Trang til fremmed Arbeide stor, fordi 

der behoves meget overordentlig Arbeide forretter 

i en vis Tid. Hertil behoves Arbeidere, forndeu 

deMe Folk. Der bsr.vme Arbeidere i en tiü
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sir«kkelig Marngde i et Land for at faae Forbes 
bringer udfsrte.

Disse Arbejdere ere enten Besiddere af jordr 
lese Huse; af Huse med nogen Jord, begge enten 
Fleste/ eller Selveierhuse med etter uben Jord.

Zordlsse Huusmcend have intet uden deres 
Arbeide at leve af; de maae derfor i Alminde, 

lighed beflitte sig paa Ordentlighed og Duelig, 

hed for at vorde brugte. Scedvanligen betale 

de deres Afgift til Husets Eier med Arbeidsr 
dage, for de ovrige Dage erholde de Dagleie, 
eller Betaling efter Accord. Deres Ugedage ee 
Hoverie; de ere sardvanligen maadelige Arbek 
dere, tildeels gamle og ssrsbelige« Deres For

fatning gromdser nær til Usselhed. Af dette Slags 
HuuSmernd er den arbejdende Landalmue i Engels 

land. Ogfaa her i Landet er en stor Mangde. 
Er deres Antal endog ikke for stort for det Ars 
beide de kunne faae, faa ere dog fjelden de Ari 
beidsdage de have tilovers fra Hoveriet tilstroekr 
kelige til at ernære dem ril <« endog ringe Grad 

<f Velstand. De ere fattig« og ende som oftest 
i Armod.

Denne Classe af Aröridere bsr derfor im 
genlunde befordres.
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Fcestehuusmcend med Jord ere meer alminr 

delige her i Landet end i noget andet Land, og 

deres Stilling er unægtelig tryggere end de jordl 

lsse Huusmlrnds:

Deres Forfatning er denne: De gjsre Ho» 

Serie eller Ugedage for deres Fæste, og arbeide 

som Daglejere paa de Dage de have tilovers fra 

deres egen Drift, for hvem der vi! bruge dem. 

De ere da Fæstere, de ere' hoveriegjorende, 

allerede to meget ufordelagtige Forhold. Men 

de ere tillige Daglejere, altsaa siaae de endnu 

under flere Herre. Med alt dette have de tillige 

deres eget Arbeide at passe, fslgelig beroer deres 

Forfatning paa fire, tildeels modstridige SliU 

linger. Ved denne Huusmandsklasse har alksaa 

et virkeligt ubesiemr Hoverie indsneget sig; det 

tit Iordeieren er bestemt; men den Afhængenhed 

hvori en saadan Huusmand besinder sig til dem 

han arbeider for, er det langt fra ikke. Han 

trænger tit Bonden, for ot faae sin Jsrd pløret; 

da han ingen Heste har, eller bsr have paa en 

Lod af 3 Td. Land; Han kan ikke UndvLreBonr 

dens Vogn for at fa ae et Livs Torv eller Hse 

hjem. Derover er han i Bondens Vold, og 

denne misbruger oste nok hans Trang.
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At Hous Lod som Fæsier, hoveriegjorende 

Dagleiere ikke kan vcere godt dyrket folger af 

sig selv. Han har ingen Capital at drive Lodden 

med uden sine egne Hamder, og dem maae han 

bruge for andre.
Ogsaa denne Klasse er da ikke lykkelig i 

sin Forfatning.
Den tredie Klasse, Selveierhuusnnrnd 

uden Iord, nemlig SelveierhuusmLNd med en 

Jordlod ere den som man helst maae snfle at 
Dagleiere paa Landet henhsrte til, da deres Ber 

fiddelsesmaade er opmuntrende.
Det er derfor denne Klasse af Landarbeir 

dere som Staten burde begunstige.
Herved kommer i Betragtning, s-rn ogsaa 

ved alle Ansættelser af Huusmcrnd.
i. Deres Anral burbe rette sig efter Mængden af 

Arbeide, ^da der ellers enten fattes Arbejdere, 
eller Daglejerne ikke kunne leve. Negulerinr 

gen heraf er umuelig for en Negjering. Di
kes Ansættelse maae derfra overlades tit 
Eierne af de store Jordlodder.

2. Da smaae Jordlodder drives sædvanlig paa 

en for Nationalformuen ufordeelagtig Maar 

de, saa bor disse Huusmoends Lodder varre
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faa smaae som mueligt, for at formindske 

Tabet.
Z. Deres Storrelse' kan dog ikke bestemmes, 

thi den bsr beroe paa Bestdderens Driftscat 

pital paa Jordbunden; paa Arbejdsomhed og 

Arbejdets Mængde i Egnen.

4. Hensigten med saadanne Huusmænds Ansert- 

telse er at staffe en Arbeidsklasse. For at 

jevne Uligheden i Indkomster af Arbejdet, 

og for at sikkre Familien nogenledes Livets 

fsrste Rodvendigheder er det at den bsr have 

tn liden Jordlod. Hensigten dermed er 

altfaa ikke at den fersi ff al væve Agerdyrr 

ker, og bsde paa det den ikke kunde skaffe 

den med Arbeide, men omvendt. Dette 

er Grundsatttiingen for den med Jord for

synede Landarbeiders Klasse. Sædvanlig 

antager man netop det modsatte.

5. Da deres Dagleie i Arbeide, og ikke deres 

Lodders Dyrkning bor varre Hovedsagen, 

faa sees,det hvor upassende det er, i fleng 

og allevegne at anstelle, Huusmlrnd med lig? 

flov Jordlod.

De bor ikke ansættes uden hvor de kan faa 

Arbridr, rhi ellers leve de i Fattigdom da de
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ikke kunne fsde sig af Lodder, og intet for? 

tjene.

Hvor de ikke funne faae »den lidet Arbeide 

bsr de mere stole paa deres Lodder følgelig Ksr 

disse blive stsrre i Forhold til der mindre Arbeir 

de. Ligesom dette tager af bsr Lodderne forstsrres 

og naar der er siet intet Arbejde maae Lodderne 

vcere saa store at Huusmandens Familie kan leve 

allene deraf.

Disse Screninger ere soleklare, og dog agr 

ter mau dem ikke. Allevegne ansattes Hurisr 

wænd med 3 Td. Land uden ringeste Tanke, om 

ot de ere ofte stadelige og blive ulykkelige.

Man forestiller sig maastee neppe hvor ud

stykker Laudet er. Vi ville derfor give Anled

ning til at bedornme det.

Ttldse, Mehrlose, Arz og Skippinge Heri 

reder i Sj ella nd have ril Hartkorn 16,696 Td» 

et Areal 195,780 Td. Land.

Matriknls Nummer . . 5784

heraf er

under 2 Td. Hartkorn . 217920»

og under i Skp. ril 8 Skp. Htk. 2615 

og under ; Skp. Htk. . 975
•------- - Z8c>7

Nummer over 2 Td. Hartkorn * 1977
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En Td. Hartkorn kan ved et Ievuta! ansattes 

til 76000 Qvadrat Aten ~ 5? Td. Land. 

Af 5784 No. have alrsaa 3590 kun 5$ Td. 

Land i det hoieste, og 975 knn 9600 Qvadrat 

Alen hver.
Man kart paastaae ar dette flette Forhold 

er almindeligt i Danmark.

Det kan ikke ncegtes, at det er vanffeligt 

for en Negjering at regrilere denne Arbeidsklasr 

ses rette Fordeling. Men just forbi det er vanr 

fleligt, ja umtteligt bor den flet ikke regulere 

heri. Naar Agerdyrkningen er lost fra de Læn/ 

ker, den trykkes af, vil den snart selv afhjelpe de 

svrige Uleiligheder. De store Jordlodder vil 

ansætte Huusmamd hvor det behsves, og saa 

mange som gjores fornødne, og Iordlodderne 

ville af sig selv blive saa store eller saa smaae 

fom de efter locale eller temporære Omstændighe

der bor vcere.

At ville bestemme Jordlodders Storrelse 

er tt underligt Idee. Eti Jordlod er ikke gavn» 

lig eller stadelig for sin Sterrelse eller Lidenhed, 

men, fordi den drives uden Kraft og uden ttlstrlrkker 

Ug Capital. Om denne er tilsiæde eller ikke, kan 

intzen bedre vidr end den der kan vil anstaffe sig en
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Jordlod. Da mau nn kan formode at hair 
maae kunne Lndsee om bet er til hans Fordeek, 
det er til at befordre hans Lods bedre Dyrkning, 
om han stiller sig med et Stykke deraf, fordi 
Len er for stor for hans Driftscapital, eller 
forsger den med et Stykke fordi den var for liden 
for hans Driftscapital, saa gjor Staten bedst 
i at lade ham selv ffjonne paa sin egen Fordeel, 
og ikke lægge ham Hindringer i Veien. Altsaa 
bsr Udstykning af Jorder i store og smaae Parr 

setter vm'e enhver tilladt, men det maae ogsaa 
vcere enhver tilladt at lægge Jord ril Ivrd. 
Lodderne antage af sig selv L ethvert Land en 
vis Størrelse, fom til l Plov, eller 2 Plove. 

Det er de antage en vis oeconomist Størrelse.
Det forste er man meget villig til at indr 

rømme, det andet derind ansees for skadelig, 

vg er endog hos os paa en Maade forbudet, i 
det mindste vil det paaleegges i visse Tilfalde 
at oprette Huusmændsfamilier. Det er egentlig 
at oprette Familier, som man iforveien veed ikke 

kunne ernurre sig.
Den Frihed at adffille, og samle Jord til 

smaae eller store Lodder er det fsrste Skridt til 

tn god Indretning af den arbejdende Lqydalniue,
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og med den til en forbedret Agerdyrkning. Saa, 

ledes som denne Klasse nu er beskaffen, bestaar 

ende af jordlose Huse og Himsmænd allevegne 

med z-4 Ld.Land er den utilstrækkelig i de allen 

fleste Egne, og fattes Hovedbetingelsen, nemlig 

Mueligheden i at sætte sig selv i Ligevagt med 

Midlerne til sin Ernarelse. Af denne Klasses 

Forfatning fiyde andre Hindringer for Agerdyrk, 

ninger, dens Forbedring og Udvidelse, der gjsr 

endog andre Hindringer vedvarende saadanne 

som Hoveriet; thi dettes Afskaffelse kan ikke flee 

uden et tilstrækkeligt Antal Arbeidere, som ikke 

alrid ere tilstcede strap naar det behoves.

Den sidste Hindring for Agerdyrkningen- 

Opkomst, fom vi ville betragte er Mange! af 

et tilstrækkeligt Landpolitir.

En Landmands Arbeide er en idelig Strid 

imod Naturen; denne virker ham imod paa man

ge Maader. Skal han kunne overvinde den, 

faa maae han vcere vis paa at de Midler han 

maae anvende, gjsre deres fulde Virkning. Detr 

te kan ikke ventes naar Uorden eller Modsirce- 

Lelser uden fra troede frem som Hindringer, 

Naar en Landmand ikke kan stole paa sine Tjer 

»esiesylk, pag sin Accord med Daglrirr, paa
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Fred paa sin Mark, maae hans Modsynke. Herr 

kan Negjeringen komme ham til Hjelp med et 

virksomt Landpolitie, som afgjor uden Opscetr 

telfe, og odelæggende Formaliteter. Hvorledes 

det skulde være, fr let at erfare; hvorledes det 

indrettes horer under det borgerlige Jusiicevæsen. 

Her anmærke vi blot at man i Danmark troen- 

ger hsiligen dertil.

Andre Hindringer, saasom flet Dyrkningsi 

system, Mangel afmdenlandss Samfcersel, Veie, 

Canaler og ordtrykkelrge Handelsmand i KM 

siæder forbigaaes her.

De virksomme Midler til Agerbrugets 

Opkomst i Danmark.

Vsd at overskue de Hindringer, fom siandr 

se Agerdyrkningen i Danmark, kan det ikke varre 

undgaaek den Opmærksomme, at hvormeger den

ne Næringsgreen end holdes tilbage af indenr 

landske, siatsoeconomiske Standsningsmidler, 

saa besidder den dog i sig felv Kraft til nogen/ 

ledes ae bryde igjeimem, og hceve sig selv. Vor 

res Fædreland beviser det. For 6.- 702 Aar 

stden havde Landet intet Korn til Udforsel. Han- 

sestardernebegyndte at kjobe Korn her, og
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blev mere og mere frembragt indtil vore Dage, 

Da vi have en Million tilovers fradetindenlandffe 

Forbrug, uagtet dette forsyner vist over 500^ 

000 Mennester hiemme mere nu end for 700 

Aar siden. Men man twnke blot paa, under 

hvilke Omstændigheder, under hvilke statsoeco, 

nomiffe Forhold Agerdyrkeren har sirabt frem til 

dette betydelige Resultat. Man erindre den 

danske Bondes Forfatning til for ikke mange 

Decennier siden. Adelens Hals og Haand over 

deres Bonder, Livegenffab med Træhest, Tyser 

hul, Ladefogedpidsk, med det »bestemteste Hovene 

Tiendeydning in Natura, Fælledskab: kort, 

med nlrsten alle mvelige Hindringer.

Hvad var det, maae man vel spsrge, for 

en lønlig virkende Kraft, der saaledes overvandt 

alle Hindringer, og frembragte en, om just ikke 

glimrende, saa dog en fortffridende, forbedret 

Tilstand? Afsætning — den samme Kraft, som 

giver al Værdi fin Oprindelse — den idelige 

Stræben afJndustrien til at lade Erhvervet staae 

i Forhold til Forbruget. Heri ligger den sande 

Hemmelighed; og heri ligger tillige Forklarim 

gen over det Phänomen, som saa Mange ikke kunne 

begribe, hvi Agerdyrkningen, uagtet »en alle.
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Degne gaaer frem, dog gaaer kun frem med meget 

langsomme Skridt. Just fordi den allevegne 

gaaer frem, kan den kun gaae langsomt. Thi 

hvortil ffulde et uhyre stor forøget Agerdyrke 

ningsproduct anvendes? Til at forsyne den 

voxende Folkemængde; dertil horer overmaade 

lidet. Til at forsyne Nationernes Mennesker 

rundeligere og med bedre Levnersmidler? dette 

skeer i det mindste ikke i den nlvrvlrrende kultiver 

rede Verden, da Kiodspise, som dog altid maae 

ansees for den bedste Bestanddeel af Meuneffe- 

fode, i fan* i de koldere Klimater, weer og meer 

indffrcrnkes formedelst de hsiere og hoiere Priser, 

det er: QvEghold bliver dyrere og dyrere for Land

manden i Forhold til Kornavlen. Dette er en 

Folge af Agerdyrkningens Fremskridt. I lidet 

dyrkede Lande har O.verg kun en ringe Priis. 

I nogle Egne af Rusland flagtes mange rusende 

Oxer, som man blot tager Tællen og Huden af, 

og lader Kroppen ligge; ligesom Agerdyrkningen 

udvider sig med Kornavling maae Qvægholdet 

indskrænke sig til de dyrkede Marker (Enge og 

Græsgange undtagen) og den Jord, det Prodlrct 

ilf Jorden, sow QdLget forbruger, eller er i Veien 

for, bliberMaaleMken for dels Værdi. Dan«
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rt vist Stykke Jord, en Tonde Land f. Ex. altid 
kan frembringe et langt storre Qvantnm vegetar 
bilisk Næring end auimalff, faa maae Folgen 
deraf være at Landmændene sirarbe efter at 

tilvejebringe et Ligheds Forhold imellem disse to 
Producrioner, der er: at Kiedprisen maae stige. 
For nKrværende Tid er Kisd og andre Fedevar« 
i faa lav en Priis imod Korn, at LandmandenS 
Qvæghold er et reent Tab for ham, eller med 

andre Ord, Gjsdsten er den eneste Grund til 
at holde Qvarg, og den betaler han dyrt nok ved 
Tabet. Det finder derfor, som vi paastode, 
ikke Sted i den virkelige Verden, hvad man vil 
vente og fordre af et storre Agerdyrknings Pro, 
duct, at Menneskene kunde love bedre. Ja at 
denne Fordring maae siaae i Striid med Tinge
nes Orden sees end mere af den godmodige 
Iver, hvormed man ved enhver Lejlighed soger at 

vænne Almuen af med at forbruge Agerdyrknin
gens bedre Prodncrer, og overbevise den om at 
den kan og bor behielpe sig med gandffe andre 
Ting, f. Ex. Hesiekjsd, eller Knokler, som efter 
videnffabelig Theorie stal overgaae alt i Velsmag 
og Naeringsevne. Ja, hvad er selv Kartoflers 

nes Nydelse til Hovedbestanddel afMennestefede

N 3
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andet end en aabenbar Lilstaaelse om, at Ager

dyrkningen ikke opfylder den Fordring ar staffen 

bedre Fødemidler frem til Mennesker. Jeg vil 

ikke trættes om Kartofler ere sunde eller ikke, men 

jeg tor love mig almindeligt Medhold, naar jeg 

flytter Kartofler fom Menneskefode langt under 

Hvedebrsd, Rugbrod, ZErter, Kjsdspise. O- 

jeg tor spsrge, om det gjsr vores statsoeconomiffe 

Planer ALre at Menneskene lidt ester lidt gaae tib 

bage til Rodder, Hestekjod, Knokler, efter at de 

jgiennem Aarhundreder have stræbt ved Ager, 

dyrkningskonsten atsstte sigiBestddelse afgødeFs. 

demidler, vg nu, netop formedelst Agerdyrkningens 

Fremskridt, ssttes paa steuere og knappere Kost. 

Dette betyder aabenbar en Inconsequenz, en 

Modsigelse, hvis Grund det er vigrigt at kjende. 

Dope eller foroges ideligen alle Midler til en 

bedre Nydelse af Liver, og unddrages den sisrsie 

Deel af Mennestene meer og meer denne bedre 

Nydelse, saa maae Gründen hertil notwendigen 

ligge i de statsoeeonomiffe Planer, hvorefter 

Staterne nu omstunder bestyres, thi i Sagens 

eget Væsen ligger det ikke. Her nærmere at 

underssge dette vilde fore os paa en Asvei fra 

vores Hensigt, som er ar bemKrke: ar Agerdyrk,
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klingens store Forbedring ikke altid har til nmr 

meste Felge, at frembringe en lykkeligere Tilstand 

for Agerdyrkningsklaffen, og at det er just dette 

ofte feilsiagne Haab, som volder en hemmelig 

Ulyst eller Uvillie hos denne til at forbedre sin 

Dyrkning.

For det tredie stal, siger man, et simre 

Agerdyrkningsproduct staffes tilveie, fordi Nar 

tionen behsver et Overskud til Handel med Ud

landet. Dette er rigtigt, og der er en Nation fort 

deelagtigt at steige faa meget som muligt. Men 

uagtet man ikke her kan angive dette mulige Pro- 

duct udrrykt i Tal, saa falder det dog ved tistr 

mere Betragtning i Hinene, at den udenlandske 

Afsætning af Korn og Fedevare har, ligesom Aft 

sætningen af enhver anden Vane, en endelig 

Grcrndse, og Erfaring viser at denne Grændse 

et* allerede, enten naaek, eller er dog nær ved at 

naaes af mange Nationer i Henseende til mange 

Vare, og er det maaflee allerede af Danmark i Henr 

seende til Korn. Vi have forhen nævnet denne 

vigtige Sag, som indeholder den hidtil ikke ber 

mcerkede Forklaring over Agerdyrkningens sande 

Standsnings Aarsag. Afsoning er det som be

stemmer PrvdUcrivnen. Der indenlandske
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brug er her hos os nogenledes bestemt, og Land, 

mandene have sorger derfor. Den udenlandffe 

Afsætning er ordnet nogenledes ved Handelens 

Gang, altsaa nogenledes bestemt i Hensyn til 

Qvantiteten. Mere env et Land forbruger inden- 

landjk og udenlandst kan jo ikke frembringes, og 

siiger Afsætningen ikke, bliver densiaaendepaa et 

visi Punkt, saa bliver Agerdyrkningen, ligesom 

rort af en Talisman staaende i ben Stilling, 

hvori den tilfredsstillede Afsætning holdt op at 

virke bibete. Saaledes er der med alle muelige 

Vare, vg med Kornvare endnu langt mere be, 

sienit end med endeel Ting, der kunde henfores 

til de saakaldte Luxus Vare. Kornva es Forbruz 

er bestemt, disses ikke. Man kan twnke sig en

hver Bondepige her i Landet klerdt med Silke og 

brabandtsse Kniplinger, hver Bondedreng i Vi, 

gogne Kleedeogmed et Girldrepeteruhr; men der 

er umueligt at et Menneske kan fortære 20? go, 

40 Sentner Mad og Drikke øm Aaret isteden for 

ro. Ieg behover eet Uhr, men jeg kan eiett 

om jeg vil ; jeg behover kun 3 $4 Tender Korn 

vm Aaret, og kjsber ikke 4, Z, 16 Tende meer 

om jeg end kmide nok saa let. For de ferste 4 

S'ver jeg enhver Priis, den vme nok saa hot,



for de sidste vilde jeg ikke byde endog den laveste 

Prris.
Afsætning er da Prodirctionens evindelige 

Regulator. Kun fdr saavidt State» kan virke 

paa denne kan den virke til Agerdyrkningens 

Opkomst, ogjnst fordiAMttting virkerdespotiflr 

nytter alle directe Paavirkninger inter. Derfor, 

da Afsætningen nu omstunder er noKeulunde ord

net, staaer Agerdyrkningen overalt i en stigende 

Tilstand, fordi Menneskenes Antal fvrsges,' mm 

allevegne er denne Stigen langsom. Ingen Nat 

tion bor undre sig derom. Det Sporgsmaal; 

hvorfor Agerdyrkningen staaer hos os paa et lavt 

Trin er i Grunden et Sporgsmaal, som drallen 

fieste Nationer have at gjore sig, ja det' er i Grun- 

den det samme Sporgsmaal, som de Lande, hvor 

Agerdyrkningen er i den meest blomstrende Tilr 

stand kunne gjore sig. Engeland kan sparge om 

hvorfor dets Agerdyrkning ikke er saa fuldkomme» 

som ben belgiske; i Belgien kunde man spørge om 

hvorfor dets Jordbrug med al sin Hoide, dog ikke 

rv gaaet over til Agerdyrkning som HaUgesag. 

Disse Nationer spsrge om det samme som vi, kun 

have vi at beklage o§ over at vi bleve- tilbage, og 

forsomte den beleUige Tid.
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Elt Danmark ikke bringer det dobbelte ekler 

tkedobbelte Agerdyrknmgsproduet frem, Engeland 

»kke det dobbelte, Belgien ikke en halv Gang 

meer, er/ikke fordi at Engeland, Belgien, jo nok 

kunne behove at sælge et stsrre Qvantum, men 

fordi Verden ikke behsver dette stsrre Qvantum, 

vg derfor ikke heller vil kjsbe det. Vist nok gives 

der i alle Lanbe en Mængde Mennesker, som 

trænge aarlig til Korn; men det er Fattige, som 

^kke kunne betale, og for slige sorger Frembrinr 

geren ikke, thi hos ham grelder den almindelige 

Regel: Uden Kjsber ingen Soelger, uden Er

statning, ingen Production.

Alt hvad Danmark, og alle agerdyrkende 

Lande nu have at haabe til Agerdyrkningens Flor er 

indskrænket ril den Udsigt at en nyttig Folkemængde 

i Landet, hvis Arbeide betaler sig, fremkommer, 

vg forlanger flere Agerdyrknings Prodncter. Der 

at man benytter sig af tilfældige Conjunktu- 

rer for om muligt at udvirke nogen Forandring 

i Kornhandeleus nærværende Orden, for lidt 

efter lidt at faae en storre Andeel i de kornkjs- 

bende Landes Forsynelse.

Men hertil kan Regieringen intet nmiddelr 

öar bidrage. Her kommer alting an paa de
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Handlendes Medvirkning, vs denne kan ingen 

o- bor ingen regulere uden de selv. Finde disse 

en SpecUlation aaben for en hidri! ikke afsætter 

lig Kornqvantitet, saa bør man overlade til dem 

at besorge det som de bedst vide, og dette forsiaae 

de alrid bedre end et Ministerium. Fra dem 

kunne vi vente Anledning til en simre Production 

af voresAgerbrug vg tillige til en bedreProduetron. 

Og naar de have frie Homder ville de træffe 

Landmanden frem. Men inden dette kan ventes 

maae Kornpolitiet »ære saaledes at forstandige 

Kjsbwlknd kunne give sig af med Kornhandel—- 

en Handel som efter sin Natur er overalt en af 

de allermisligste. Uindskrænket Kørnhandels 

Frihed og urokkelig Stadighed deri er den forsir 

og ufravigeligste Betingelse for Kisbmcend, føm 

flulle indlade sig i nogen betydelig Kornhandel, 

og da KisbmændeneS Virksomhed for denne Han? 

de! er den fersie Kilde til Agerdyrkningens Flor, 

saa er ingen Fremffridt al vente i Agerdyrkning 

gen uden fuldstændig Kornhandelsfrihed.

Men for at Handelen kan virke med fuld 

Kraft paa Agerdyrkningen, maa Dyrkerne ogsaa 

v«re satte i den borgerlige Stilling og saadaut 

Forhold til deres Namngsvei, at de kunne drive
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den saavidt som Omstændighederne tUade. Her 

træder den anden Ckasse af Negjeringens Bestræ

belser for denne N«ring frem, som öestaaer i ar 

borttage alle de Hindringer, som statsoecoriomiske 

Indretninger hidtil have opstillet. Vi have for, 

hen nævnet de vigtigste, her opregne vi dem. fok 

at oversee dem paa eet Sted, og angive de Punktes 

Negjeringen fornemmelig bor have for Sine, 

i. Gelveiendom, kan endog beskaae ved Hoverie. 

2. I Mangel deraf fri Forpagtninger, LjKdenfor

Fasste.

Z. Hoveriets Afskaffelse.

4. Trendeydelse in Natura afskaffet.

Med disse to Poster vindes en betydelig 2(r# 

beidskraft. I Danmark spilds Hoverie og Tiens 

de nu et Arbejde = 2500,000 Miles Kjorsel. 

5* Alle LEgkers og Naturalprwsiationers Afr 

staffelse.

6. Landpolltiets Iiidrrtning, fornemmelig Mark- 

fred.

7. Omsorg før at Folkemerngden ikke opdynger 

sig paa for smaae Lodder, hvorved det dis

ponible Overskud forsvinder.

5. Hvad Mangel af Capital airgaaep, da findes 

vel Capikaler i en Nserrngsgreen her 4vnnex

BiBm HH
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sig. Men ellers kanNegjeringen ogsaa bidrage 
noget til en sisvre Capital i Landbruget, ved 
at betrygge Landemcendene Vished for deres 
Ejendommes Værdi ved Stadighed i det 
egentlige Gkatteævsen, og især derved, ikke 

at begunstige ved Monopoler og Privilegier 

andre Narringsgrene, der rrskkeLandets Ca

pitaler fra Jordens Kultur.
9. Sterre og kraftigere Medvirkning af-Hanr 

delssianden til forøget Afsætning, og til ve# 
nere og bedre Kornvare. I denne Post maae 

man tilstaae, at Letheden i at afsætte Korn, 
vare til Norge, har vedligeholdt et Sludffer 

rie bos vore Landsmand, som vvergaaer al 
ForeMing. Man har frygtet ar Norges 
Fraffillelse vilde volde en betydelig Stands; 
ning i denne rigtige Afsarkning. Herved bsr 

dog mærkes:
At Norge ikke nogetsteds og hurtigere fra 

kan faae de Kornvare, det behover end fra Dan, 

mark. Desuden, for anden udenrigs Afsætning 
ligger Danmark beqvemt, thi naar det engang 

kommer i Vane dermed- saa kan fra Danmarks 
Udskibningssteder sendes Kornvare til det hele vest- 

lige og sMige Europa om Efteraarer, hsie Vinr
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Eeren over og tidlig omForaarer medens Seilads 

L Asterssen endnu hverken er randelig eller gjorr 

kig. ' Alt kommer kun an paa at have gods, rene 

og tørre Vare at fende; men dette bsr Handelen 

vænne ril.

10. Da Danmark er et Koruland, saa er det 

fsrste fem her bsr gjeres, at dyrke Laudet tiU 

Aavns. Ieg indrømmer nok, ar en bedre 

Dyrkningsmaade kunde sns?es, men jeg paa- 

staaer at man i denne Post ikke mage troe 

vores Agerdyrkningsskribentere for meget 

paa deres Ord. Det er let at siaae om sig 

med Theorrer og Konstord, let at ffjende paa 

de flndffende Slenrrians Landmænd, og paa 

Papir gjsre dem en Hob Regninger om hvad 

et bedre Agersysiem kunde indbringe og at tit fe, 

hvor slet deresMaade er imod den man efter 

eensidige Speculaiioner vil paatrcenge dem. 

Alt saadant er let, siger jeg; men der horer 

et almindeligt Overblik og dybere Indsigt i 

Sagen, end de fleste LandvæsensDoctere drsmr 

me om, kr! at lempe det Sårdeles til alminder 

!ig Nytte. Og jeg kroer ingenlunde, at det er 

Landbrugsffribemer, som have i noget Land 

voldet nogen vidr omgribende Forbedrings
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vg at de ligesaa lidet kunne det h?r. Almim 

delige Forbedringer i Agerdyrkningen, thi 

om andre og smaae enkelte kan ikke være 

Eporgsmaalet, ere fjelden Fslge af andre 

Aarsager, end statsoeeonvmiffe. Hvor disse 

sattes strive og strive Forfatterne forgjeves. 

Ingen Forfatter overtaler nogen Landmand 

til at avle fem Tender Korn mere aarlig; 

men enhver Kjsbmand, som bestiller dem, 

og lover for bestandig at modtage dem, ud/ 

rener det Upaa.vivielig.

Er dette rigtigt, hvorom jeg ikke spsrger 

ym vore Dages oeconomiste Forfatteres Mrning, 

men om rigtig bedsmte Erfaringer fra alle forn; 

dyrkende Nationer, saa er det fra Lovbud, ikke 

fra Bsger, vores Fædreland ffa! vente noget betyl 

dettgt Stod frem imod det Bedre. Og det kan 

da ikke vcere tvivlsomt hvad der stal begyndes 

med, om enkelte Dyrkere ffu-lle gaae frem med 

Bogen i Hænde, eller hele Landet bsr stribe til 

Maalet efter en stor almindelig Plan.

Kun rv Maader er mulige. Agerbruget kan 

drives uden saavel intensivt som exrensivt. Saa 

vist der er, at den enkelte Landmand befordrer sin 

Donr bedst ved iniensitiv Dyrkning, saa vist u.
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det ogsaa at et Land som Danmark, er i det Hele 

bedst tient med at være dyrket extensive. Denne 

extensive Dyrkning forudscetrer Virksomhed paa 

alle Arter af Jordbund, og i alle Arter af Epoi 

sikioner mod Vinden og Solen, den omfatter da 

alle Landets dyrkelige Pletter, og giver Anledr 

ning til Folkemængdens tilborlige Fordeling, til 
Tryghed om tilstrækkelig Indtargt af Agerbruget 

i ethvert Aar. Disse Fordele ere vigtige og over, 
gaae meget hvad der kunde ventes af enkelte 

særdeles veldyrkede Egne. Det er derfor at jeg 

anseer vore mange udyrkede Strækningers Opr 

dyrkning for oyermaade vigtig for Danmark, og 

det Maal vi forsi maa stræbe til. Saaledes have 

vi omtrent 100 Qvadratmile at opdyrke, og 

naar vi ere færdige dermed, er det for vores 

Agerdyrkning, betragtet som Statsmiddel, forsk 

Tid at anbringe den intensive Kultur.

Jeg bor natmligviis her ikke gjsre Projecr 

ter; jeg afholder mig derfor fra at frem; 
fætre nogen Plan til dette store Maal, det er 

mig nok bestemt at have angivet det, som det 
vigtigste; dog kan jeg ikke tilbageholde den Me

ning, at saadan Opdyrkning af ode Jord ndkrce, 

der nogle statsoeconomrffeForansialtninger til Let-
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reife og Betryggelse, samt at den maaffee bedsi 

kUNde udfores af et Selffab, inddeelt i A-lier, 

og forresten rigtig organiseret. Jeg maae til; 

foie at mange Strikninger af Moser og Hede er 

i Engelland blevne satte» dyrket Stand paa denne 

Maade, og endnu finder saadant daglig Sred i 

Irland, som for nærværende Tid er det Europas 

Land, hvor saadanne Opdyrkninger fornemmelig 

ftee.

Andre Naturproducter.

Vi have allerede i det foregaaende seek 

hvilke de ere, og forsogr at angive deres sand/ 

synlige Mængde. Og ligesom vi have feet os 

nodte til at tilstaae at, de ere for det meste maar 

delige, ligesom vores Kornvare, faa kunne vi ikke 

i Almindelighed fælde nogen fordeelagtigere Dvm 

oiu den. Hvor siet er ikke den fyenffe Humle, 

og denne Provindses Traefrugt. Og de faae 

Fedevare, Danmark udsender hvorledes ere de? 

Uden at angive nærmere Errmpler, som ikke vilde 

fattes, minder jeg blot om Beskaffenheden afdet 

saltede Kjed, fom iden amerikanske Krig udgik i 

faa stor Mængde fra de for franst Regning am 

lagte Slagterier i Randers. Behandlingsmaar
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den bar saadan at denne Export snart mistede al 

Kredit, og kunde det være andet naar man ved 

i Frankrig eller Amerika at aabne Tenderne, 

fandr alle Been og Knokler, hele Hoveder med 

Hornene ved, deri. Og nu vort danffe Smsr, 

hvorledes er det beskaffent ? Dette vil jeg over, 

lade dem at besvare som udenlands have 

kjobt deraf. Og samme Klage kan man med 

Foie føre over mangfoldige NatnrprodUcrer, som 

Danmark sælger udenlands, dette leder alter til 

det forhen yttrede Snffe: ac vores Handels* 

siand vilde være mere nsjeregnende med de Va, 

res Beskaffenhed, som den modtager afvore Nar 

rnralproducenter. Maaskee den Begyndelse, som 

de Handlende i een af Rigets vigtige HandelSstwr 

der, Aalborg, have gjort, er et vigtigt Skridt 

frem ad, som ingen Tid har spaaet stsrre Betyd, 

tung end nu, da Norge efter dets Fraskittelse fra 

Danmark, gjerne vilde om det kunde gandsse 

undvlere dette Land.

Af Danmarks evrige Naturprodukter'er 

irokst Korn, ingen endnu saa vigtig for Landet 

som Fisk. Hvor flet Fifferierne drives endog 

af Danmark, saa er det dog vist at deres Pro, 

Lutter endnu er meget betydelige Nwringskilder
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for Nationen. Vel ere de fiskertge Tider forhi, 

da:sa!le danffe Vande især Sundet vare saa rige 

paa Zist, at man som Saxo bereiter, neppe kunde 

roe over fra Siellcmd til Skaaue for Sild. Skjendt 

nn denne Overflsdighed, i det trettende og fjorr 

rende Aarhundrede, har tabt sig, saa er der endnu 

meget tilbage af den forrige Herlighed, og Fir 

fferie udgisr den Dag i Dag endnu en sior Gjenr 

stand for Danmark, langt siorre end det maar 

sies ved ssrsie Siekasi synes. Jeg vil ikke nævne 

den Ubestemmelige Mængde af Sild, Aal, Flynr 

dre og anden Fiff, som daglig fanges paa vore 

Kyster, men blot erindre om : derefter saa mange 

Aarhundrede, endnu stedse horst betydelige Sitr 

Lefiskerie i Liimfjorden - og forssge at give noget 

Begreb dersm.

I Aarer igi6 blev Udfsrselen af Sild fra 

Aalborg Toldsted, (det er egentlig, fra Nibe) an

giver kil 60,50c Tender. Man behover ikkim 

!sselig at kjende den mbeffe Handel med Sild, 

fer ar paastaae med al Vished, ak ikke den halve 

Deel af Sild, som fanges ved dette Fiskested 

bliver der nedsalter og udsert. Over der Halve sælr 

ges ferskt til Landboerne, som dagligen indfinde 

dem der, indtil fra over 10 Mile derfra, for ar

O
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kjsbe særste Sild, som hjemme saltes og nedlergr 

ges til sået Forbrug. Og uaar ttran har feet 

noget til Fiskerierne andre Steder i Landet, L Belr 

terne og Sundet, og flere Steder omkring de danske 

Kyster, har man Umage ved at troe, at Nibe 

Sildefangst' Udgjsr det Halve af den Sild, som 

endnu fanges i Danmark, uagtet Nibe er vel 

der vigtigste Udfmselssted for denne Vare.

Saa overttiaade vigtigt er da Narurptebnt- 

Let, Fiff, i Danmark, ikke alene som Udfsrselsi 

vare^ men ogsaa som Underholdningsmiddel fok 

Nationen. Man maaere derfor snste, at denne 

hsisibetydelige Jndtcegrsgreen kunde finde al mire- 

lig Understøttelse. Desuden have nogle jydffeEnr 

rreperneurer begyndt at sætte sig i Besiddelse af 

Kabliaufifferiet i Nordsoen, men der er endrnr 

meget at gjore. Sildefiskeriet i Liimfjorden hak 

i de senere Tider vundet meget, og dets Vare 

have funden udenlands tildeels stsrre Signing end 

tiordlandffe og svenske. Ogsaa Fiffeinstituret i 

i Altona bliver bed ar vedligeholde sig. Og det 

arbejder nu med henved tredive Skibe og leverer 

ypperlige Vare. Af dette Institut er vgscra gjort 

Forjog paa at tilberede den Liimfjordstr Sild paa 

Kamsk Maade, men uden Held, fordi det befandt
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res at Sildene i Liimfjorden, ligesom Le ved den 

svenske Kyst, ved Gorrenborg og Marsirand, ere 

langt fra ikke af den Godhed, som Sildene, der 

fanges Under Hetland, og følgelig ikke tjenlige 

til den flamske Nedlægning.

Forssgene fandt Gred 1781 efter Over? 

Skatte-Directionens Foranstaltning, og ign 

efter Finantscollegiets.

Limfjordens Fiffen, er derfor en over 

maade betydelig Naturproduction for Danmark; 

og hsiligen maa man anbefale Eftertanke inden 

man udsætter sig for fit miste det, hvilket maar 

stee vilde harnde ifald den nu i Iylland saa als 

mindelige Raaben, paa at sætte Limfjorden og 

Vesterhavet i Forbindelse ved at vverskMe den 

smalle Jordstrimmel i Agger Sogn, finder noget 

Medhold.

O2
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Fjerde Afdeling»

Om KonstproduetLonen.

Den Deel af Itidnsttien, som bar til Hensigt 

ar meddele en Ting en hoiere Grad af Nyttighed, 

ved at forandre dens Egenskaber- kalde tOenffo 

production.

Vi have allerede fremsat den Paasiand, at 

da ingen Vare har erholdt fin fuldstændige Grad 

af Nvttighed, inden den kommer i den egentlige 

Forbrugers (ogsaa Fortærers) Hænder, saa er 

den hele Samling af Arbejder, fom frembringer 

Tingen, danner den, og flytter den, kun em 

eneste Række af Virksomhed, fom staaer under 

eet eneste Princip. Vi bruge derfor ve Udtryk: 

Naturalproduction, Konlrproduckion og Handel 

blot som beqvemme Afdelinger af disse Arbejder, 

og hensere under hver, saadanne Arbejder, som 

formedelst deres Objekter, Apparater og Merhs-
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der synes at være meget forskjellige; og virkelig 

ere ogsaa saa afvigende at de paa en Maade 

retfærdiggjor den adskillende Classification, hvorr. 

efrer man har inddeelt dem. Men det er ellers 

ikke vanskeligt at inbsee atdeikke, formedelst deres 

indre Væsen bør betragtes som forffjellige. N,a; 

tural og Konstproductionen lade sig ikke adskille 

ved tilfredsstillende Definitioner; thi om hiin 

frembringer en NarurUng — en Natur Idee 

denne en Konsittug—en Fornuft Idee, saa lod 

der sig meget Metaphysistt erindre imod Rigtig

heden af denne Forstjel. Og — arbeider Nat 

ruralproductiouen ved at sætte Naturkræfter i 

Bevægelse, ved Vcgationens chymiff mechar 

uiffe Operationer, saa sætte Konstprodusenter, 

som bruge Ild, Vand , Syre, Alkali, Frier 

rion, Tyngde, Stod etc. ogsaa Naturkrafter i 

Bevægelse.

Siger man at NatUralproductionen frem? 

bringer raae Prvducter, og Kunstproductionen 

forædler eller omdanner dem, saa er dette ikke 

heller rigtigt. Et Product er raat i hver Tilr 

siand, hvori Let kan omdannes. Kl«de er et 

raat Product for Skrcederen. Gtaal et raat 

Product for Knivsmeden. Messing er tt raat
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Product, et Meral men der er et Konstproduct 

af Zink 00 Galemeje. Kiskkensalt er et Natur, 

produkt, men det kan ogsaa gjsres, som fiere 

Naturprodukter ved Konst, af Saltsyre øg Mines 

ralalcali. Disse Exempler vise ar der er ingen 

bestemt Grcendse for disse to Dele af Industrien, 

og den tredie, Handelen er efter sit Væsen alde- 

^es intet andet end Flytning af Vare til Fvrbrur 

gerne, og især til den sidste, Fortærer eller Opr 

slider, uden hvilken Varene ingen Værdi have. 

Fabrikantens Klæde har for ham ikke mindste 

Vlrrdi, naar Kræmmeren ikke kjsber det, og 

Klcede har i Kræmmerens Butik ikke mindste 

Vcerdi, naar det ved Handelen ikke kunde komme i 

Forbrugernes Hænder derfra.

Men endffisndt det ikke lader sig gisre med 

en skarpt træffende Definition at adskille disse 

tvende Indusiigrene, saa give deres gandske af

vigende Gienflande ogArbeidsmaader dog enhver 

af dem et særegent Prerg og deres Frembringel

ser en forffjellig Beskaffenhed, som fordrer Stats,' 

vrconomens Opmærksomhed. Fabrikindustrien 

Har, objectivt betragter, andre Virkninger i det bør; 

gerlige Selstab, end Agerdyrkningens og en langt 

werr indviklet dybere indgribende Sammenhskttg
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end den Simpelhed somNatnralproductionen viser 

sig med. Ligesom vi forhen ssgte ar beregne Nar 

luralproductionen, ville vr nu forssge ak give en 

almindelig Charakteristik afKonstproduetioneu for 

deraf at oplyses eui dens statsoeconømifle 93irfntn$ 

ger øg Le nærmeste Anvendelser af Judusiripølilir 

kens almindelige Princip derpaa.

Forelsbigen forklare vi Udtrykket Kornr 

production som indbefattende de treBenavnelsee, 

Manufacturfabriker, Fabriker og Haandvarrker. 

Denne Adskillelse er unyttig og urigtig; Manu

facturer ffulde adskilles fra Fabriker derved at hine 

arbeide uden Ild og Hammer.

Haandvcerker kaldtes forhen hverken Mar 

nufaclurer eller Fabrik, og dog er mange een af 

Delene efter den antagneDistinctivn f. Ex. Smede. 

Det Storre eller det mindre forandrer ikke Sar 

gens Væsen. Vi an fee dem alle tre under eet 

for Fabrikker — en Benævnelse der ogsaa synes 

at vorde almindelig, saaledes siger man en Bomr 

uldsfabrikj, en Klttdefadrik rc.
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Fabrikater have i Almindelighed Varighed. 

Deres Salg skrap, eller inden en vr§ Tid er 

ikke nsdvendig, derfor kan deres Priser være 

jevnere end Naturprodncters, vg -re fikkreve 

til Handel.

Der beroer paa Fabrikanten, hvilke Arter af 

Vare, og hvor mange han vil frembringe, 

han kan lempe sig efter Afswknrrrgen og raader 

derfor mere for Priserne, naar han blot sorger 

for at Markedet ikke overfyldes; -med Naturs 

producter er det ganske anderledes.

Z. Fabrikation giver Anledning til Production. 

SDcn fæfrer ofte Værdier, som ellers vilde 

varre tabte, f. Ex. Ost, Straahatte, Papitr 

af Klude, etter den ophorer værdilose Tins 

ril Værdier.

4. VedFabrtkation kan et Land middelbart afsrrtte 

ellers uafscrttelige Ting. Ved Fabrikantens 

Underholdning tjener meget saadaut, færst 

Fist, Gronr, Frugt, ZEg og mange andre Ting 

som rkke kunde sttlges, samt Tmv. Slige 

Ting følger Landet middelbart ved Fabriks- 

rarrne.
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A. Fabrikaters V«rdi eller Prris er sammensar 

af fire Bestanddele.

Der raae Materials Priis.

Arbejdets Bekostninger.

Arbejdernes Underholdning, og 

hans Profit.

De 3 fsrsie maae erstattes, og derved 

Hannes ingen egentlig nye Værdi, dm 

forrige vedligeholdes kun. Dog, efter No. 4 

vg 3 kan et Land derfor vel profitere ved Fabrir 

kation for Udlandet.

Den fierde Besianddeel er en nye Værdi 

fom Tillæg til Nationalformuen, naar Vareue 

s«lges udenlands. Forbruges de indenlands, 

saa er der ingen nye Værdi, men kun en Forde

ling afFormne, undtagen ved Vare, som Ratio/ 

nen ellers maatte tage fra Udlander, thi da bli

ver Profiten i Landet, der sparer en Udgift.

Det er denne Profit, dette Overffud hvorr 

paa hele Fabrikationen kommer an. Kan det 

ikke tilvejebringes, saa er Fabriken umnlig, thi:

Paa dette Overskuds Størrelse beroer Far 

brikaitonens større eller mindre Produclivimk. 

Ar forege det er derfor den almindelige Stræben, 

men derimod simber iglen den almindelige Evn-
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eurrence, der virker langt stärkere øg anderledes 

i Fabriksvarsenet end Agerdyrkningen, formedelst 

Fabrikvæsenets sceregne Beskaffenhed.

Et Middel til ar forsgeOverffuddet, er Arbeit 

drks Deling, og Maskiner.

Product er naturbegrerndset, Fabrication 

ikke. Ved Deling af Arbejde forsges 

Overskuddet, fordi Arbejderne opnaae stsrre 

Færdighed, saa at de i samme Tid, det 

er med samme Underholdnings Bekostning, 

forrette mere Arbeide.

Arbejdets Deling er langt lettere i Fabri' 

ker, end i Nationalproductionen.

7« Endelig sysselsætter Fabrikvæsnet eii Mængde 

fra Agerdyrkningen overflsdige Mennesker, 

er i en vis Grad uodvendig for ethvert Land, 

som for Menneffeflcegten i Almindelighed. 

Dog maae man herved ikke giere sig nogen 

ret storForesiilling. Afhele Folkemængden i 

Danmark, bruge Fabrik - Manufutturer og 

Haandvcerker kun nogle og 80,000.

Men FabrikMsener har ogsaa sin Skygr 

geside.

r, Paa nogle faae Nationer nær, forsyne alle 

de andre sig selv med de fsrste Livets Nod/
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vendigheder. Korn, Fedevare, Brændsel 

de simpleste Kltrdevare; heri er derfor ikktz 

siorr at udrette for de Nationer, der knude 

have noget tilovers — saasom Koruvare; 

Afsætning deraf er begrlrudset og ordnet i 

Henseende til Qvanliken. Her er ingen Nir 

valiret, ingen vigtig Virkning af Concurrence 

at befrygte, selv i Krig vil en lrcengende 

Fjende kjsbe Korn af fin Fjende.

Ved Fabrikation af Vare, derimod, som 

andre Nationer behove, eller ville kjobe af 

Fremmede, kunne alle Nationer indfinde sig 

med deres Vare, og derover sættes Fabri

kanterne ind i den meest udstrakte Concurrence, 

og den farligste af a! Concurrence, den imelr 

lem Sælgere, thi derved nedsættes hans Pro

fit til et Minimum, og undertiden forsvind 

der det reent. Man har Exempler nok paa 

at Fabrikvare maae sælges under Fabriksprü 

ser. Forsvinder Profiten faa sdelægges Ar

bejderne, og Fabrikken gaaer overstyr, og 

Nationen mister det vigtigste Bidrag ti! Nas 

tionalformuen, som KonstprodUttionen skulde 

skaffe fra Udlandet. Derover kan Fabrikant
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rers Forfatning vorde let mislig naar et Land 

overdriver sit Fabriksversen.

2» Denne Overdrivelse grimder sig deels paa 

Arbejdets yderligste Deling, deels paa Mar 

ffineriers almindelige Anvendelse. En Fa

brik kan ikke saa let indskrænke sin Tilvirk- 

ning efter Afsætning strap, naar hvert Menr 

Neffe kun kali gjsre een Ting. En Fabrik 

drives f. Ex. r 10 enkelte Arbeider, og 

er da fuldstændig med 10 Arbejdere. Der-- 

nred frembringes en Qvantitet Vare. Om 

nu kun den halve Qvantitee kan afsættes, saa 

kan Fabrikken ikke afffedige nogen af de 10, 

den maae betale 10, som arbeide blot for 5.

Det samme med Maffiner. f. Ep. En Ild 

maffine, en Hestemolle behoves til en Fabrik 

som maae bruges af idelig 24 Hestes Kraft. 

Her kan den halve Maskine ikke bruges, 

ffiondt kun 12 Hestes Kraft var forneden 

efter Assceeningen.

Z. Folgerns afsaadanneOverdrivelser ere yderst 

fladelige for Nationen. En Mængde Mene 

neffer vorde bxobisse, og maae falde det Ofr 

feutlige kil Byrde, thi de ere ved deres 

brik Flid, vvrdue ubrugelig ris alt undtagen^
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een Ting. Desuden, naar en Fabrik gaaer 

ritgrnnde, fordi den ikke kan betale sig, fa a 

er det meste as dens DristLeapital tabt, 

Maskinerne ti! ingen Nytteø Bygningen for en 

Deel, ogsaa Inventarret med , derfor er det 

at Negjeringerne ere saa omme over Fahrikfa- 

get og soge' vel> alle Midler at afvende et

hvert Stod; heraf politiste speendre Forhold/ 

og vel oste Krige. Et Jordbrug derimod 

kan ikke gaae ril Grunde.- Ere Hirsene aft 

brændte, er Besætning krepeert, er Inven

tariet odelagr, saa er dog Jordens Dyrker 

lighed tilbage, den er den største Capital i et 

Jordbrug, ja saa stor at man ved Kjob af 

Landejendomme ofte regner siet inter for,Hu? 

fetie. Vore Landmænd regne serdvanligen ikke 

noget for Bopcrl.

4. Ved Fabrikation er Mennestets Underhold 

ning dyrere end Landmandens, han har ikke 

som denne Livets Nødvendigheder sikkrede in 

Natura. Deres Prisers Vaklen incommor 

derer ham, da hans Dagløn ikke stiger i Fors 

hold, derfor er Fabrikantens Stilling røiS?. 

lig, hvortil kommer at Fabrikationsfager er 

; slrsvanlig en for Snndheden stadelig NM
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ritlgsvei og flsvgjLrende for Aanden. Den 

Folkemængde, den underholder horer ikke 

til Nationens lykkeligste Deel.

Af dette for og imod sees: at Fabrikvæsenet 

er en meget vigtig og nsdvendig Deel af Natior 

nalvirksomheden, og at det i en höi Grad kan 

bidrage til at fremme Nationalvelstanden. Men 

-et er vgsaa klart at det har nogle Vetænkeligher 

der naar der handles om ot bringe det i nogen 

stor Flor, og virke fornemmelig med Hensyn til 

udenlands Afsætning, og at det maae være 

Statsbestyrelsens Pligt at vaage over at det ikke 

tager en farlig og stadelig Vending. Denne 

Pligt er ikke vanskelig ak opfylde, thi i det bor

gerlige Selskabs Natur og Næringsvejens Ber 

flaffenhed ligger en naturlig Orden for al Zrrdur 

siries Fremgang. Denne Orden maae man opr 

soge, og den maae fslges.

Forinden jeg godet over til at fremsatte 

denne Orden vil jeg anbringe en Anmcerknms 

vver Fabrikationens nationalberigende Evne, for 

psiere end hidtil er fleet at bestemme denne. I 

de sædvanlige Notioner auflaaes den alt forhoit- 

saasom af Colbettistene, der ligefrem antage at 

Differenzen af Fabrikatets Priis og det raae
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Materials VKi'di er reen Profit og en Vcerdi, hvors 

med Fabrikanten har beriget Landet. Hör for 

i Rd. gjort til Kniplinger for i oo, ssulde efter 

denne Mening gjsreLandet 99 Rd. rigere. Hvor 

rige maatte da ikke Brabandt, Tsnderegnen være- 

ja alle Lande. Hos en anden ftatsoeconomist 

Sect ansiaaes den alt for lavt. Physiokralerne 

indsaae Mercankilisternes Glutningsfeil, men 

overdrev Rettelsen. De saae at Fabrikanten 

under sit Arbeide maatte leve, det er, ssricere 

Ting afVærdie, Summen af alle disse Værdier 

maatte narurligviis anflaaes päa Fabrikater, 

og fraregnes naar man vil sige hvad dette virke

lig har kostet. Vi have allerede forklaret os over 

hpilke Bestanddele en Vares endeligt Priis be; 

staaer af, og med denne Analyse kan man ikke 

andet end forundre sig over hvorledes, nogen kunde 

regne af kniplinger til 100 de 99 for en nye Vcerbi, 

naar Kniptetffen har under Arbejdet forræret 

Korn, ©mør, Kjod, Brænde^ Lys- med atiden 

mere ril Belob i Vcrrdie liig, ja vel over Knipr 

lingernes Priis, hvilket Belsb kunde van's 

solgt. Alt hvad der kunde tegnes for nye eller 

tilføret Vcerdi, maa allene bestaae i Prosit, dep 

vm den erhvldtes betalt af Udlandet- var reen Tils
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lsq kil Natiottalformnen, men Rationen kunde 

paa samme Tid have fendr Hsrren for i Nd, og 

det Korn, Smsr, Brande, Uld, Lys, etc» 

Kniplersten fortærede, ud af Landet, ° og ligeledes 

erholdt en Profit derpaa. Hvori bestaaer daher 

Gevinsten af Fabrication? For saavidt have Phyr 

siøkraterne Net i at Konstprvductionen ingen nye 

Værdi ffaber, som jo kunde erholdes ved Naturr 

productionen, endskjsndr de indrsmme Gavnlrgr 

heden for Nationalvelstanden af et blomstrende 

Fabrikvæssn. Men ffjondr de have indseer Col^ 

berristernes Feil, have de dog begaaet næsten lige 

saa grove Fejlslutninger, som vi strap ville faae 

at see.

Ad, Smith forkaster ikke ganske denne Phyt 

siokraternes AnssUelse- Disse indrømme Fabrikat 

rionens store Vigtighed som middelbar productiv, 

men forkasie den Mening om deres umiddelbare 

Producnvitet. Smith mener at endskjondt matt 

ve! maae med Physiokraterne antage, at Fabric 

kasionen koster Nationen en lige Dcerdi af raae 

Material og fortærede Ting, saa er dog den 

blotte Vedligeholdelse af Vcerdier, som ville v«re 

tabte uden Fabrikationens Deeltagelse, dog en 

»rrkelig Forogelse af Vcrrdi, og altsaa en virkelig
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Production/ thi den frembragte Fabrikting rer 

præsenterer alle de derkil forbrugte, disse vilde 

snart forsvinde, og varre tabte om Konstflidens 

Værk ikke erstattede, eller vedligeholdtdem. Et 

Mgreffab, siger han, er jo ikke »frugtbart fordr 

det efterlader knn to Vorn.

Uncegteligen har Adam Smith heri, font 

overalt i den politiske Oecouomie, fort vs hen paa 

den rette Standpunkt, thi Vedligeholdelse af 

Vcerdie er unægtelig den sande Grund til tzabrikr 

væsnets berigende Evne. Et snart tilintetgiort 

Naturalprodnck kan ved Fabrikation gives ett 

varigere Tilstand og berige Nationen. Melk kan 

gjsres til Ost; denne kan ombyttes med andre 

Vare, Guld, Sslv, Kobber, Linned, Bohave 

o. fl. Ting, hvis Qvanttteters Stsrrelse udgjor

- tilsidst en betydelig Nationalformue, der ene ber 

roer paa at Melkens Varrdi repræsenteres afGulr 

der etc, eller vedligeholdes dermed.

Men Adam Smith har kun ført os paa 

den rette Standpunkt; han har desværre over, 

ladr sine Læsere, netop her paa et noget vansker 

ligt Sked, til selv at see. Og derved har han 

voldet, at den hele Sag endnu ligger i en for, 

P
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virrende Taage, som vi ville forssge paa at ab^ 

sprede.

Vi ville prove paa, ar angive med nogen 

Bestemthed Grunden kil Fabrikasionens umiddelr 

bare ProdnciLvitet, eller ak vise hvorvidt, og hvsrler 

des, den bidrager til Nationalformuens Forsgelse.

Vi foröigaae dens middelbare Producrlvit 

tet, den opmuntrende Virkning, den ytlrer vaa 

Naknralproductionen, det Liv den giver Handelen, 

den gavnlige Indflydelse, den har til at gjoreLivet 

beqvemt, Arbejder og Virksomheden ler ved gode 

Redskaber erc.

Det er mærkeligt, at i alle de tre forskjellige 

Anskuelser afFabricarion, afColbertisierne, Phye 

siocraterne, og Adam Smith ligger dybe Sand

heder til Grund. Colberkisterne ansee en Fabrikr 

tmgs Priis som reen Gevinst; del raae Material 

fradraget , fordi de herved sorudsElke, at Fabrir 

kantens Underholdninasværdi ikke kunde assatr 

tes, naar dette er Tilfældet have de Ret, vg dette 

var og er ofre Tilfælder i Zrankerig. Salats 

harsk Olie, Kastanier o. s. v., kan ikke umiddelr 

bar asscerres.

Physiocraterne stainere at Fabrikantens 

Underholdning er enVardi, der tilintetgøre^
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er altsaa tabt for Nationen om ben ikke erstattes 

ved Prisen af Fabrikatet. Dette er ogsaa rigr 

ligt, men de oversee at de Materralier, Fabrikant 

ten bruger til sin Underholdning, ere undertiden 

ikke afsættelige, og altsaa uden Vsrdi for Nar 

tionen. De' blive alligevel repræsenterede ved 

Fabrikatets Værdi.

Adam Smith seetter Fabrikernes Product 

tivitek i Vedligeholdelse af Verrdie, og antager 

fslgelig imod Physiocraterne Fabrikationens Pror 

dnclivitet, men med Physiocraterne, ot de for

brugte eller fortærede Værdier ere lige store med 

Fabrikaternes Værdi. Dette sidste er ikke sjelden 

urigtigt.

i. Alle tre siatsoeconomiffe Systemer have eit 

falsk Anskuelse af en Vares, et Fabrikats 

Priis og Prisens Bestanddele, da de ikke 6e* 

tragte hverBestanddeel scerflilt. Heri ligger 

Log en Hovednsgle til Hemmeligheden. Vi 

have derfor gjort opmærksomme paa dens fire 

Bestanddele, hvoraf de tre ingen nye >L«rdi 

skaber, Fabrikater repræsenterer dem kun, 

vedligeholder dem kun. Men den fierde: 

Arbejderens Profit, repræsenteres egentlig ikke 

ved Fabrikatets Priis, den er vilkaarlig,

P 2



228

sior, liden, kan verreInlek, den er et Plus 

over Varenes sandsVKrdi, svm oltsa«, uaar 

den betales, forsgerArbeiderensFormue, altr 

saa ogsaa Nationens Totalformue naar den 

betales af fremmede Nationer. Denne Pror 

fir forsges ved Arbsibsduelighed, ved Arbeit 

dets Deling, ved Maskineris; den forsges 

ved Modevare, ved monopottsiist Mangel af 

Concurrence mellem Sælgerne i Handel eller 

Afsætning o. s. v. den bliver ogsaa siorre for 

Lande, hvor de raae Materie er godt Kjsb, 

vg Livet lettere end L andre.

2. Alle tre siatsoeconvmiffe Systemer agte ikke 

paa Nsdvendigheden af at analysere Begre

bet Værdi med Hensyn ril de af Fabrikanr 

terne brugte og forbrugte Ting. Hverken 

det raae Material, eller de Ting, Fabrikanr 

rens Liv udkræver, ere eensiVærdi for Nar 

tronen. Mange af de raae Productee have 

liden, ja vel flet ingen Værdi. Mange 

have undertiden stor Værdi, f. Ep. alle PjaU 

ler i et Land have liden eller ingen Verrdi, 

kan Papiirfabrikanten faae dem for intet, 

og sælge Papir Udenlands, saa faaer han 

dog u Reprresentativ, som er langt hsiere i
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Vlrrdi end Kludene. Dog Klude kunde sælr 

ges udenlands, Srraae til Hakke derimod 

ikke. Der Qvaneum Ost, et Land kan sælge, 

er Produce af en Qvantitet Melk, som Larrdek 

ikke kan bruge fao fordeelagtig; andre Mate- 

terier, saasom Sand, Aste, Brændsel, Far 

jance/Leer, Legetsi af Træaffald, Gulvtepr 

pe af Klædelister, have hvad deres Grund- 

siof angaaer ingen Værdi; kan en Nation 

erholde dog noget derfor, ere saadanr 

ne Materiers Fabrikation fvrdeelagtigere end 

andre Materiers, der have en bestemt alminr 

delig Værdi, saasom Metaller, Uld, Bomi 

uld, Silke etc. Ved disse er det afgjort at 

Landet kan afsætte dem udenlands. De have 

derfor bestemt Værdi-. Nationen bliver 

ikke fattigere end den var, vm den beholdt 

Sand, Aste, Brændsel, Leer, KlædeUster; 

den Oliver rigere om den sælges det til en

hver Priis,. men den bliver farrig om den 

Ufe sLlger sir Korn, Uld, Metaller til en 

vis Priis.

Mange Værdier variere. Korn er dyrt 

i Aar, godt Kjob næste Aar. Værdien af Fabrir 

kantens Underholdning kan alrsaa wm sisrre
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i Uar end næste Aar. Fabrikaternes Priis 

blive dog ikke forhoret, dette je on er sig selv 

i Almindelighed. Men en Fabrikants lim 

derhold om Aaret er ingen bestemt Størrelse» 

I nordlige Lande er den simre end i sydlige, 

men selv i der samme Land er den forfljellig, 

og paa dens relative Vmd beroer akler Far 

brikationens Productivitet. Fortærer nem; 

lig Fabrikanten Ting af almindelig bestemt 

Veerd som allevegne ere afsættelige, Korn, 

Fedevare etc. saa er denne hans Underhold

nings Udgivtsværdi afen ganske andrn Virk

ning for Nationalformuen end om han for 

en meget stor Deel forbruger »afsættelige 

Ting. Om den danffeStat har 801 85000 

i Fabrik og Haandveerkere sysselsatte Menr 

nester, og hver af dem fortære 1 Td. Korn 

aarlig mindre, men erstatte dette ved Grsnr, 

Haugesager, ferff Fiff, rc. som ikke ere aft 

fattelige, saa forogedes Værdien af deres 

Fabrikation med Værdien af 80 r 85002 Td. 

Korn. Heri ligger altsaa en vigtig Omslænr 

dighed til Fabrikationens store eller mindre 

Parductivicet eller dens forsgende Evne af 

Nationalformuen.
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g. Nedbendlgheden af at forene er klart Begreb 

om Værdier med Bestemmelsen af de Værr 

dier er Fabrikars Priis bestaaer as er især lyr 

delig naar man lægger Merrke til den meget 

vigtige Omstændighed at den Deel af et Far 

brikars Værdi som bestaaer afFabrikanrens 

egentlige Underholdning, Kost, Logis, Klæde 

Skatter, Børneopdragelse m. m. ikke sjelden 

forsvinder aldeles, er egentlig ikke til, behsr 

ver alrsaa ikke at erstattes, og om den er-

, stakkes, bliver reen Profit, hvorved fslzelig 

Fabrikalionens Producrivicet bliver til et 

Maximum. Denne, i Grunden almindelig be- 

kjendte men desuagtet ikke noksom forstaaede, 

oz anvendte Sag hap fslgeude Sammenhæng. 

Enhver NærinZsvei forudsættes saa lonuende 

ak Arbejderen kan leve deraf, det er, at han 

kan underholde sig og sin Familie paa en 

anstændig Maade, opdrage sine Born, sikr 

kre sin Enke et Udkomme, betrygge sin egen 

Skjebne for Alderdommens Affældighed eller 

uventede Vanheld; og desuden udrede alle 

de Bidrag ri! Staten, som denne kraver. 

Naar hans Næringsvej føner ham istand 

derril; saa har han ved sttArbeide opfyldt fine
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Pligter som Menneske og Statsborger. Inr 

gen har videre Krav paa hans Arbejde, og 

paa dette, hans Kalds ellerPligts Arbeide, 

bsr alle de Værdier, han fortærer, ansiaaes. 

Kan elker vil han arbeide meer,saa er dette mere 

Arbeide et Product af hans hvilende Arbeidsr 

kraft, og dettes Værdie bærer ikke Værdien 

af hans Underholdning. F. Ex. en Overr 

ffjerer i en Klædefabrik kan efter 8 Timers 

Arbeide, hvis Betaling sætter ham i den forr 

bemeldte Stilling, gaae i et godt Lang, flad, 

dre, eller lege med sine Bsrn, spille paa 

Fiol, spasere etc. Men han kunde ogsaa 

dreje et Par Timer daglig, derer i fire Oage 

vinde en Arbejdsdag. Dennes Product 

kunde han sælge for det raae Materials 

Værdi, og en ringe Profit, om han vil, thi 

han lever foruden denne Hjelp, men han 

stklger til Dreiernes Priser, forbi disse udgjsr 

re en talrig Klasse, der er nsdk til at anflaae 

Værdien af deres Underholdning paa deres 

Arbeides Priis. Altsaa bliver hans Profit 

meget stor. Soelges hans Vare i Udlandet, 

saa er det klart at de give Landet langt meer 

end selv Dreierens.
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4. Der besynderlige Tilfælde kan ogsaa indtræffe 

ar Staten kan ansee visse Menneskers hele 

samlede Arbeides Product for reen Gevinst. 

Naar der nemlig under offentlig Forsørgelse 

siaae Mennesker, som blive forsynede med 

alting frit, saa er deres Arbeides Priis en 

reen Gevinst; thi de kosicr Skaren Uger 

meget, saaledes Hospitalslemmer.

5. Det er ogsaa mueligr, og det finder ofte Sted 

at virkelige realle materielle Værdier frem; 

komme, som ingen Materralværdi af nogen 

Arr forrære. F. Ep. hver Gang en immar 

terial Værdi fremkalder en material Værdi. 

F. Ex. en Elfter afMusik maler et Malerie for 

en Liebhaber af Musik, fordi han spiller for 

ham. I det sociale Liv steer det ofte, naar 

saaledes en Elskerinde broderer en Porter 

seuille; atter et Beviis mob Physiokraterne.

Saaledes ere de Værdier, som Arbeideks 

Produkter have, gandffe forffjellige, og de maae 

efter denne Forfkjellighed have en hsist ulige 

Virkning paa Nationalformuen. Tages ikke 

Hensyn dertil saa er det umuligt at vurdere Fa- 

bricarionens Productivilet, og ar danne sig noget
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bestemt Begreb om ders FordeelagUghed. Alt/ 

saa

Fabrikationens (umiddelbare) Indflydelse 

til at forsge Nationens Fortrin beroer paa

Prositens Srsrrelse. Denne beroer paa 

i. Værdien af der raae Material i den udenlande 

ffe Handel.

L. Værdien afArbeidernes Underholdnings Mac 

tertalier i den udenlandske Handel.

Io ringere disse Værdier ere, desto fordeelagtir 

gere er Fabrikationen, og ben er fordeelagkigff, 

naar disse Værdier ere Nul.

Denne Sarning er hoist simpel. Men 

naar den er det, hvi glemmer man den da hver 

Gang naar Talen er om Fabriker. Indeholder 

den ikke Forklaringen over hvi nogle Landets Far 

brrkvæsen er blomstrende, andres vantrevent liger 

som ogsaa hvorfor nogle Fabriker trives i et 

Land, og andre Fabriker ikke.

s. Enhver Fabrik, som tilmketgjor en siorre eller 

ligesaa skor Værdi, som, den skaber, eller dens 

Vare repræsenterer, er skadelig eller unyt, 

tia, men er ogsaa vantrivende, og kan ikke 

holoes uden skadelig Konst. Deüe er Folge 

af vores Sletning.
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2. Ligesom det er klart, ar den Fabrikation er 

fordeelagtigst for et Land, som ved den 

mindste Forbrug afVærdier, frembringer Len 

størst mulige Totalværdie, saa er den private 

Industries Arbejder den allernreesi berigende 

Fabrikationsgreen. Den undertrykker vist 

nok ofte nogle af de egentlige Fabriker. 

F. Ex. Huusfiiden formindfler unægtelig Aft 

sætning for Uldmannfacrurer, og tildeels 

Bomuldsmanufacturer, men Virkningen Herr 

af er ikke skadelig for Nationens Formue 

tverlimod — thi Varene blive kil for den 

lavesi mulige Priis. Huusfiiden spilder 

ogsaa noget Material, deels ved den deelte 

'Forarbejdning, deels ved at frembringe maa- 

delige Vare af gode Makerialier. Men 

denne Spilde kan aldrig gjsre Varene saa 

dyre, som Fabrikantens, der maa ansiaae 

fin Underholdnings Omkostninger. Desuden 

lvd det sig gjore at bringe HnuSfliden til en 

bedre Arbeidssiiil. Dens Vare ere sjelden 

fuldendte, og de ere ulige arrede. Delte 

lod sig Urette ved Handelsstandens Indgrib; 

rung deri ved Bestillinger; saalebes ere Lærr 

redsmanufacturene i Schlesien orduehe Huust
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flidS Værksteder, Hammerum- Herreds, Is? 

lands,Furses, uldn eSkrompebindere, Knipr 

lingsfabrikerne iTonderegnen arbeideeettssor,' 

migt fordi de ere ved Bestillinger ledte der

til. Hvad Fuldendelse, Apprerur, Udseende 

angaaer, da lod Huusflidens Producrer sig 

let forædle ved Anlæg af Valkemsller, Far/ 

verier, Aprerer-Indretninger o. s. v.

Denne Fabrikindretning er den allerforr 

deelagtigste, og ethvert Land bsr opmuntre 

den, saameget mere, fom den foruden 

den Understøttelse, den rækker alle andre ikke 

fuldstændige NaU'ingsveie forebygger Fat

tigdom og udbreder Velhavenhed. I Engr 

land er alHuusfiid næsten ubekjende. Endog 

Farmers kunne ikke flikke deres Seletsj, ikke 

lave deres Vogne, der skal Sadelmager og 

Hjulmand til, Frueutimrek bestiller inrer, 

men derfor har ingen Nation forholdsviis 

Kere Fattige end Eugelland.

» De alleralmindeligste Ting, en Nation daglig 

behsver udgjsr tilsammen eu uhyre stor Vær; 

di. Plove, Vogne, Spade, Leer, Laase, 

Knive, Leer/ og Trækar, Hestessoe, Axer, 

Sange, Hovle, File, foruden alt hvad der
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hsrer til Almuens Beklædning, er gandffe 

vist hvad Værdien angaaer, den stsrste Masse 

af Fabricater, en Natron behsver. AU 

saadant maae den forfærdige selv, thi den 

kunde ikke betale der fra Udlandet, dertil er 

ingen Nation rig nok uden mrdtommelige ah 

meenssgre vigtige Naturrigdomme. Huns- 

fiiden bessrger alt dette for en stor Deel, og 

der er en Lykke/ jo meer desbedre-. Hi som 

sagt, Nationen knnde ikke betale det. Man 

Mnkr sig kun vrn vi skulde kjobe fra Udlandet 

aarlig 100,000 Par grove Lagner, en Milr 

lion Alen Vadmel, -Z Milkivii grove Harte^ 

Uldsirsmper, 2i Mill. Sm Hesieffoe med 

Ssm, 50,000 Spader, ltgesaa mangeGcek 

Plovjern; nogle Millioner Leerporter og nu 

sende andre Ting. For saavidr Hunsfliden 

ikke staffer fligt kilveie, maae de simple Haand, 

vcerkere, Smede, Snedkere, Dreiere, Hjul- 

mænd arbeide, og det denne Fabrikation, som 

er yderst vigtig deels fordi den, tilligemed de 

svrige simple Haandværkere, Vcevere, Fan 

vere, Skomagere, Hattemagere, Sadelmas 

gere, Garvere, nr. f. forarbejde en Uhyre 

Mængds Mattrialier, deels fordr det er dem
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der leverer Nationen de i det daglige Av 

nødvendige Ting og Nrdst'aber, hvormedder 

ffal arbejdes, og paa hvis Beffaffenhed Ar

bejdet for en meget stor Deel kommer an. 

Den fsrsie Betingelse for en Nations Fabrik 

væsen er derfor de simple HaanLværkers 

Fuldkommenhed. Den er tillige Grundlager 

til der finere Fabrikveesen, thi arbejder de 

simple Haandvarker godt, saa kunne de finer 

re Fabriker forsynes med gode Maskiner og 

Nedstaber; og denne Klasse opeister ett 

Stamme for en finere og dueligere Klasse. 

Af tyve Grovsmedde fremstaaer let el Par 

Kleinsmedde, af tyve duelige Kleinsmedde 

let er Par duelige Mastmmagere, wathemar 

tiffe Instrumentmagere. Overalt ere de 

grove ordinaire Fabrikker Kilden til de fine, 

vg derfor den Regel.

EnNationbsrikke givesigafwed 

de Konstanlceg, somudkrceve megen 

Duelighed og fuldkomneNedskaber, 

forinden HaandvKrkerne og de grove Fabriker 

ere bragte til en hoi Grad af Fuldkommenhed. 

Disse sidste ere de fordeelagrigsie og sikkreste; 

da de altid have Afsætning, vg formedelst den
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store Manigde ikke megen udenlandst ConcUrr 

rence ar befrygte.

Har Hnttsfliden bemlrgtiget sig de grove 

simple Fabricationer, saa er det vanffeligr 

at faae de finere indfort, deels fattes Afsat- 

Ning, deels har Interessen for hjemmegjorte 

Sager undertrykt Sands for de bedre Vare, 

deels haves der i Landet ingen Stamme af 

Arbejdere, som man kunde veelge de forrriru 

ligste af. Her maae da et «atudigt Leed 

vverspringes, de finere Fabriker komme frem 

i en unarurkig Orden, og derved eu Række 

asKonsilerier, som de gjore nodvendige.

4. For saavidt som Hunsfliden giver sig af med 

Forarbejdelser, der kunne væve Gjenstande for 

Fabriksdrift (hvilket ikke er Tilfældet med 

adskillige) maae den betragtes føm Fabrik- 

væsnets starkesteModstander. Derfor tildeels 

er det at Engellands Fabrikvæsen er faa biotin 

sirende, fordi Huirsstiden der ligger i Dvale. 

Næsten alr hvad der forbruges er Fabrikvare«. 

Under Huussiidens store Virksomhed kan et 

Land ikke vente betydelige Fremskridt i Fabrik- 

.vssner i de Arbeidsgrene hvori de maatke stsde 

sammen. Der er imidlertid ikke vanskeligt at
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rrsste sig derover. Allerede Huusflidens mor 

ralffe Egenffab giver den en Wrværdighed; 

den vedligeholder Tarvelighed. Den sparer 

Landeten stor Udgift. AfssafalHnusflid her i 

Landet, saa ubkrævedes der maaffee ioo,coo 

Mennefler for at erstatte densArberde. Disse 

maae leve somFabrikanter,og forkl?rede iblandt 

andet g.'4oo,ooo Td. Korn hvoraf Lander nu 

kan sælge det meste, og hvis Bekostning vilde 

falde paa Almuens fsrste Nsdvendigheder 

igjennem Klæde, Redskaber, Bohave. Altsaa 

er det hoist betænkeligt at ville virke imod ben 

private Industri for at ophjelpeFabrikyKsnet. 

Rigtigst er der udentvivl at stræbe at forædle 

Huusfiiden, ved at oplyse, lede og lette 

den. Derved kan den drives langt videre 

end til at forsyne det egneForbrug, den kan 

endsg levere gode Kjsbmandsvare.

5. Langt stadeligere end den egentlige Hnusflid 

ere de simple Haandvmkers Slethed. For« 

uden at de forfuske det raae Material bliver 

Nationen flet forsyner med Ting og Nedstam 

ber, som volder indirect- et National Tab- 

Men mange af disse Fabrikationer i det smaae 

rre endog ril direkte Tab. En Smed f. Ex. har
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sot ar smedde et Par Hesteffoe en Ild paL 

Essen, hvori han kunde srnisde 4, og med 

rn Forstærkning af Ilden, maaskee 8 Par. 

Hvormeger Brændsel gaaer her da ikkeiilspitr 

de. Bed de sinrpleHaandvsrker, hvor Arbejdet 

«f denne, eller andre^, Aarsager bliver dyrk- 

formedelst Fabrikens Lidenhed, bsr der fsies 

Anstalter derimod, ved at lade dem blive stsrre»

Vi kunne nu efter disse af hin simple 

Eætning udledte Forklaringer angive den prac§ 

tiske Grundlov for ethvert Lands Fabrikv«sen? 

at det bsr gaae frem i den Orden, ak befatte sig 

ssrst med de Fabrikater, hvorved den mindste 

Veerdie gaaer til Spilde, og efterhaanden udvide 

slg, indtil nær det Punkt, da de tilimetgjortk 

Devrdier og de ved Fabrikatet vedligeholdt« Vier/ 

dier bliver lige gore*

Det er fslgelig aldeles unsdvendigt at et 

Land stal frembringe ethvert Fabrikat det behsr 

ver, eller som dets Indbyggere vil forbruge« Dek 

er kun Hovedsagen/ at en Nation vinder paa een 

Sing til Udlandet, hvad det råber ved at faae 

en anden Ting fra Udlandet. At ville forfærdige 

alk, er for en kapitallss Nation en stor Daarligr

Q
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hed; at forssge derpaa straffer sig strap med aas 
beiibart Tab.

Fabrikvæsenet vil ogsäa i ethvert Land af 

stg selv tage den naturlige Retning, nemlig fsrst 

befatte fig med de fordeelagtigste Fabriker, og 

lige som disse vorde fyldte eller ve! overfyldte, 

gaaer det over til de mindre fordeelagtige, faer 

langt mueligt, det er at sige, saa længe der endnu 

er Fordeel derved for den Private, og længere 

kan det ikke gaae. Det er en oventraade uheldig 

Forblindelse, naar Statsbestyrelsen troer anderler 
des, og ved Privilegier, ved Laan, ved Forffud tÜ 

lave Renter, eller uden Renter, ved Opsyn, vel) 

Forskrifter, ved Toldbud o. s. v. soger at virke 

paa Fabrikvcesiiet. Det er en evi^ Regel, at 

naar en Fabrikation i et Land ikke kan holde 

PriiS med fremmede Vare i Laudet, saa er dett 

Utidig og skadelig. En Privatmand begynder 

aldrig saadanne Anloeg, gjor han det faa er det 

forbi han er uforstandig, eller ukyndig, eller hak 

et Bedragerie for, etter fordi han seer sit Tab 

dækket ved den offentlige Understottelse. To Tilr 

scetde kunne her rænkes: Staten kan lade Fa

brikaterne sælge for almindelig Priis, goötsjsre 

Fabrikanten Tabet, og d«kke denne Udgift med
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et Paalssg paa Nationen, som da faaer dette 

Tillæg i Udgifter al knappe af paa sig selv, eller 

lergge paa deus Arbeide og Vare; det saäledes 

godtgjorte Fabriktab fordyrer da en Mængde 

andre Vare f. Ex. en Klejnsmed behever Kul, 

Jern, Fiil, Mad, Klæder; bliver hans Kul 

io Daler dyrere, saa blive hanS Vare 10 

Daler dyrere, bliver hver af de ti Artikler dy

re, er det samme som een blev det; tvinges han 

til ae arbeide med File, som er r o Daler dyrere, saa 

bliver hans Vare io Daler dyrere, og da lider 

Nationen, fom bruger disse Vare. Eller Staten 

kan ved Indførselsforbud, eller hsi Told tvinge 

Nationen til at kjsbe de dyre Vare. Eantrabanr 

dehandeleu indfinder sig strap, men for saavidt 

denne ikke raader Bod paa Feilen jfalver den for 

hore Priis paa alle andre Vare i Landet. F. Ex. 

Lad Klæder og Bomnldsfabriker og Gckrverier 

være saaledes begunstigede at de paatvinge Nar 

tionen deres Vare io p. C. dhre end Fremmede. 

Lad en Hattefabrikant derved serttes i en Udgift 

af too Nd. aarlig. Han maae nu indskrænke 

'sin Velhavenhed, levere stette Vare etter forøge 

Prisen paa sine Hatte. Disse blive dyrere for 

Forbrugerne, vg fremmede Ha«e indfinde sig«

Q 2
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Nn maae altsaa Neajeringen tage sig af Hatremas 

geren, forbyde Indførselen og lade Udgiften falde 

paa Nationen. Solgtes Hatrene udenlands saa 

hindrer den forhøjede Priis nu Afsætningen. Hvad 

man tabte vedat kjobe fremmed Klæde, Bon« 

uldsrsi, Lceder, vandtes maaffee ved de udfsrte 

Hatte. Og hvor er saa Gevinsten eller Balanr 

sen. Pengene for Klæde blive nn i Landet, men 

Pengene for Hatte og andre Ting blive borte. 

Bliver Pengene i Landet føm man siger? Hvad 

bliver der af Statsborgernes Vellevner, som over 

flige Foranstaltninger indknibes mere og mere, 

og tvinges til Indskrænkninger, fom formindr 

ffe de begunstigede Fabrikers Afsætning, saa at 

disse trænge til me er og meer Understøttelse. Og 

lages omsider Skotten bvrt, saa falder Bygningen 

sammen. Udlægget er før del meste tabt, Drifs- 

kapitalen ogsaa, thi Mastiner og Redskaber, In, 

ventarimn er blot Skramlerie, og en Hoben Men- 

neffer ere, ved at have hengiver sig til een Syssel, 

bleven unyttige til enhver anden.

Vi forlange dog ikke denne Bemærkning 

an feet fom en Regel, arStaren aldeles intet kan 

gjsre til Konstproductionens Fremme; thi den 

kan npaatvivlelig gjsre meget derfor; men dette
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bsr bestaae i at lette Fabrikanlcez ved at borttage 

de vigtigste Hindringer, saasom vrd ar skaffe de 

sornsdne raae Marerialier toldfri ind, og i det 

mindste give Toldfrihed ved Udforsel af Varene. 

Hvorfor stal f. Ex. spanff Uld erlægge Indfor- 

selstold, i| Sk. pr. Pd., f. Ex. i et Land hvor 

man vil fremme Klerdefabriker? Dernæst: ved at 

staffe be sornsdne Fonds, dog vel at mærke, aldrig 

uden fuld Sikkerhed pg for al Ting, for ondet 

Pant end end Fabrikanlæget selv. Men egentlig 

er dog saadant Laan ikke altid nyttigt, tl)i uaar 

en Entreprenør kan ikke overbevise Eiere af prik 

vare Capitaler om sin Dnelighed og Redelighed, 

vg Anlæggets Fordeelagrighed, saa bsr Staten 

vare meget mere noie regnende. Ligesaa kan det 

ikke nergtes ar en eller anden nyttig Fabrikation 

jo nok kunde hjelpes over Begyndelsens Ulerligher 

der, ved nogen Understøttelse afUdferselsprcemier, 

hoi Totd paa eller Forbud paa Indfsrsel af lignen

de Vare, naav der er grundet Udsigt til at disse 

Midler kunde bidrage ril at gjøre Fabrikationen 

stadig i Landet. Thi endstjsndt siige Midler i Alr 

mindelighed eve forkasielige, og anvendte i nogen 

Omfang gjere Skade, saa kunde denne dog fyr
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eil eller anden enkelt Vane og for en kort Tid ikke 
blive betydelig.

Naar Regjeringen for Resten overlader Fa/ 
brikywsnet aldeles til Privates Godkbefindende, 
uden anden Opmnnkring end Oplysning, og 
uden videre Uttderststtelse, end den billige Bort, 
rydning df alle Hindringer, saa er Sagen i dr 
rette Hænder. Vil den da ikke gaae, saa er der 
betydelige Aarsager dertil, det er, der er ingen 
sand Fordeel derved, og den Nation, hvor dette 
har Sted, kan vel beklage sig, men den bor ikke 
trodse, og ssge at springe over et uoverstigeligt 
Gjerde. Den kan forsoge sit Held i andre In
dustrigrene, i Agerdyrkningen, der dog altid bliver 

Nationalvelstandens Basis, eller i Handelen, som 
kan berige Rationen- Den behsver derfor ikke 
at lægge Hinderne i Skjodet, eller at troe sig 
fortabt fordi den kan lettere kjsbe Udlanders Vare 
ryd forfærdige dem selv.

Vi ville anbringe vore Lvrige Bemcrrkninr 
ger over Konstproduetionens Gang og Virkning, 

under vores Undersøgelse om Danmarks Fabrik- 
varsen.

Danmark er iytet Land for Fabriker, er en 

Paafiand- som meder os sirax i dtlForegaaende.
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Denne Paasiand er saa ubestemt, at man kan 

bekræfte den eller nwgte den, alt efter den Side 

fra hvilken man betragter den. Paastanden kan 

sige: vi have ikke saa gode og saa mange Fabri

ker, som vi burde have; den kan ogsaa mene at 

vi aldrig kunne faae dem. Det forsis fan man 

indrsmme, det andet gaaer ub pact, at der er 

Uovervindelige Hindringer for Fabrikvæsnets 

Flor hos os. Hvilke kunne disse være? Forels, 

Ligen anmærke vi at disse Hindringer maae være 

fremkomne i et seent Tidsrum, thi de have ikke 

forebygger, at Danmarks Fabrikvcesen -osidenFr.

4 anlagde GuuldlMtsfabriken, den forste ret vigr 

tige Fabrik i Laudet, har indtil vore Dage gjort 

meget betydelige Fremskridt. Disse faa. albte 

uoverstigelige Hindringer ville ikke heller holde 

vort Fabrikvæsen fra videre Fremskridt, thi faa< 

længe en Fabrik, dreven gcmdffe af private Fonds 

uden Understøttelse fra Statens Side endnu kan 

drives med Fordeel, en Klædefabrik, en Bom- 

ulbsfabrik, et Garverie, saa ere de uoverstigelige 

Grand ser for en Klædefabrik, en Bomuldsfabrik, 

et Garverie endnu ikke uaaede, den Grcendse, da 

de ikke svare Regning, ikke naaet; Landet kan da 

have flere Klædesahrjker, Vomuldsfabri.ker og
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Garverier, sslgelig kunde disse Fabrikationen 

endnu gaae frem, og saaledes kunne alle de af 

vore Fabrikgrene, hvis Gjenstand ere Vare, som 

vi tildeels faae fra Udlandet. Rigtigheden nf 

denne Anmærkning er i sinefaldende. Fsfgelig 

betyder de Hindringer, man troer at fee intet, i 

1>et mindste hvad nogle Fabrikater angaaer, og 

betydelige Fremskridt ligger aldeles i Tingenes 

Orden.

Men, »il man sige, man nægter ikke ot 

Fabrikvirsner jo er gaaet frem hos os; vi have 

et, fom er gaaet ud fra flet intet; det kan ogsaa 

saae noget videre. Men til nogen hsi Grad, til 

Fkor kan det aldrig komme. Denne Tilstand 

U7vd..rcrbes af uovervindelige Hindrinser. Her 

rales iøjen Ubestemt. Hvad forftaaer man ved 

rt florerende Fabrikvæsen. Et Fabrikvæsen, som 

forsyner Landet med alle Fabrikvare, og udsender 

meget betydelige Qvantiteter. Efter denne De,- 

Mation gives der neppe meer end er Land, Engel, 

land, fom har et blomstrende Fabrikvæsen. Net 

mange Stater kunne ikke bringe det saavidt. 

Den endelige Folge af ethvert Lands Besiræbelr 

ler for Fabrikvæsnet, mane virre at forsyne sig 

stiv, og bur Tidspunkt, da enhver Ration ikke
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Sehever uden meget faae Ting af Konsivare fra 

«ndre Nationer vil engang komme. Alrsaa hak 

Fabrikfliden en Gramdse i sig selv. Dette ev 

des tydeligere, som Fabrikindustrien egentlig ikke 

er bunden til noget Land; og ethvert almindeligt 

besk-ffenl Land kan have de allerfleste Arter afFar 

briker, nogle enkelte undkagne, som forudsatte 

visse Naturprodukter, eller serregue locale Fordele 

(Brændsel, Elve til Maskiners Drivning o. s. v).

Den endelige Folge af Fabrikindustriens 

Udvidelse maae derfor blive den Tilstand, at ingen 

Nation behsver uden enkelte Vare fra andre, og 

den udenlandske Afscetning vil efterhaanden meget 

falde bort, jo maastee nisten gandske. Alle Na, 

tioner gaae idelig fremad imod dette Punkt, og 

det vil naaes. Visse enkelte Fabrikater saasom, 

store Speile, Gobelins-Tapeter, PorselinsrZu 

raker, Kostbare Taffeluhre, m. m, kunne maa- 

skee ikke ventes forfærdigede i alle Lande til egen 

Forsynelse allene, fordi den blot indenlandste 

Afsætning ikke kunde underholde Fabrikerne. Men 

saadanne Vare kunde enhver Nation forfærdige 

nogle af, og disse ville altid gaae i Udlandet. De 

allerfieste og de vigtigste kunde for Brug og i
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Qvantitet vil enhver Nation omsider forfærdige 

for sig selv.

Fabrikva-snets endelige Maa! synes facile? 

deI bestemt, efter sin Narnr, efter dets Sarm 

meuhKNg med Nationalvirksomhedens svrige 

Grene, maae der allevegne opstaae, gaae grader 

vris frem, og omsider forsyne Nationen, og af; 

faxte til Udlandet, men efterhaanden fom de 

øvrige Nationer tinde frem før at forsyne sig selv 

rpaae den udenlandste Afsætning tiifidsi here op 

a.t vs:re betydelig.

I denne Sagens naturlige Gang er intet 

a.r forandre, ingen Narion kan gjsre Regning 

pa.a for bestandig at beholde et Fabrikvæsen til en 

meget stor udenlandsk Afsætning, ikke engang o tn 

endog nogle enkelte Nationer gandfle forssmme 

Fabriksiidey, thi der vil, dog alrid ovsiaae Riva

ler til saadqnne Nationers Forsynelse. Men er 

det umuligt at blive, eller a,r forblive den eneste 

Fabriknation, eller længe at forblive i en betydelig 

Afsætning til Udlandet af Fabrikyarif, saa er det 

en hoist farlig Retning, en Nation giver sin Inr 

dustrie, naar den opdriver sig til et meget udvii. 

der FabrikvLftn, og til saadan Grad ar Nalio- 

nalvelsianden fornemmelig beroer paa denne overt
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fpænbte Tilstand« Fabrikvæ6netZ Forfald i et 

Land, hvis Tilstand beroer for en meget stor 

Deel paa dets Flor, er overmaade ffadelig, og 

sdelæggende om der indtrasfer pludseligt. Gaaer 

nogle hundrede vidkloftige Fabriker ind, med 

kostbare Indretninger og Inventarium, saa er 

den hele Capital til Anlægget tabt paa eengang, 

og deri maastee langt mere tabt end der blev vunr 

det ved dem i fulde Gang, og desuden beholder 

Staten fra de omstyrtede Fabriker en Mængde 

unyttige Menneffer, der blive den tit Byrde, og 

forøger Tabet. Glides det op, saa har det efter 

Neglen betalt sig; men sælges det som Skramler 

tie, saa betales det ikke. Falde Fabrikkerne kun 

langsomt, fordeles kun Taber paa flere Aar, og 

»ycerkes vel ikke saa meget, men det er der alligevel.

Det er derfor en farlig Sag at stole paa et 

blomstrende Fabrikvasen, følgelig ogsaa at ville 

fremkalde det. Nu omstunder er Faren stsrre 

end forhen, thi hos de fleste Nationer begynder 

Konstsiiden at gjsre store Fremskridt; næsten al'' 

levegne udvides Fabricatiouen, det indenlandske 

Forbrug forsynes mere og mere med hjemmegjorte 

Vare, og be Udenlandste finde altsaa mindre Afr 

fæ tn i ii g. Udsigten for ethvert Laud til «r fadri,
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kere for Udlandet, indstrarnkes altsaa idelig, og 

derved bevises Umuligheden af dt faae en stor 

Andeel deri, eller Urimeligheden af at bygge 

siatsoeeonomiske Planer paa saadant Haab, og 

liforsiandigheden afat vikle tvinge Nationens In,- 

dnstri paa en saa let vildledende Gang. Lytter 

Irgvils vil nu omstunder ingen Nation let kunne 

kokkes ud paa denne farlige Bane; den hos de 

fleste Nationer vaagnede Industrie gjsr alt fyr 

følelig Modstand.

Alt hvad Nationerne nu kunne vente er, at 

enhver h«ver sit Fabrikversen til det Punkt at: 

i. Forsyne sig selv med de Konsttiug, som det 

er Nationen fordeelagkigt at forfærdige selv;

2. At forsyne andre med de Vare som Nationen 

kan forferrdige lettere end andre Nationer, 

og med hvilke den betaler de Vare, den vilde 

tabe ved at forfærdige selv.

Til denne Tilstand bsr enhver Nation, hvis 

Konstfiid hidtil har sovet, stræbe. Til denne 

Stand vil enhver Nation, som hidtil har havt et 

blomstrende Fabrikvæsen, endelig og uundgaaer 

lig synke.

Denne Tilstand er den naturlige, og den 

holder Narionerne i den Ligevagt hvortil alt sir«-
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6er, i det physiffe som i Let msralffe ogpolitiffe. 

Men den er, som den fuldkomneste Tilstand i aU 

andet, fjern. Inden Ligevægten opnaaes kan 

da en Nation tiltage eller tiltrænge flg Fordele, 

som de andre Nationer fattes, og derved kan et 

Land lige som interimisiiflt tilegne sig Fordelene 

af et udvidet Fabrikveeseti. Hvad der hidtil ev 

steet, kan endnu ssee; ligesom Eugelland især 

har skabt sig et Slags Monopol paa Fabrikation 

for hele Verden af mangfoldige Vare, saaledes 

kunne endnu andre Nationer benytte det Tidsrum 

der vil foregone inden Verdens Fabrikvæsett koms 

mer i den naturlige Stilling, og derved opnaae 

de Fordele, som endnu maatte v«re at vinde 

paa denne Vei.

Kunde man haabe at detine Dei blev vanr 

drrt med faa megen Forsigtighed og Klogskab, at 

ingen Overdrivelse indfandt sig, at intet Anlsg 

blev gjort som jo svarede Regning, og at man 

stedse kunde holde Afsoning og Frembringelse i 

det rette Forhold, og havde man det i sin Magt 

efterhaanden al indffreenke Frembringelsen lige

som Afsætningen kager af, saa at man tilsivst 

ikke beholdt en Hoben unyttige Bygninger, Ma, 

ffiner, Vare og Menneske? paa Halsen, saa var
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denne Plan vist nok folgeværdig. Men naar 

man raaber paa et blomstrende Fabrikvæsen i et 

Land, uden at tage Hensyn til disse Tvivl, saa 

lægger man i det mindste ikke nogen vidtskuende 

Omsigt til Grund. Og naar man bebrejder et 

Land ar detsFabrikvæsen gaaer dosigt, saa over) 

seer man ofte de vigtige Omstændigheder som 

pagtrænge denne Doftghed. Man seer kun hvad 

man suffer, Landets Fabrikvæsen skulde være> 

og glemmer at underssze hvad der kan blive.

Vi ville anvende det hidtil sagte' paa deü 

danske Grat. Man bebrejder os den lave Til

stand hvori vores Fabrikvæsen befinder sig; matt 

antager at det kan bringes langt videre, og for

drer at det stal gaae langt videre.

Vi ville da kaste et Blik paa:

a. Dets Tilstand.

b. Betingelserne for dets Fremskridt.

e. Den naturlige Orden for ders Fremskridt 

efter Danmarks Naturproducter, dets 

Stand paa Konstens Bane, og VerdenS 

politiske veconomiske Stilling.

Den allerstørste og vigtigste Deel afalle 

Konstvare, som Landet forbruger, er Product af 

Huusflid. Nlesten hele Almuens Beklædnings
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Vadmel, Hvergarn, Hsr og Blaarlcerred, Bolr 

sker, Skrsmper, Huer; videre Hestedækkener, 

Scekke, m. tu. Og det er ikke blot for Almuen. 

Endog temmelig hsit oppe virker Huusfliden i de 

allerfleste Præstegaarde, ForpagrerhUse, velhar 

vende Borgere i Stcederne, paa mange Herrer 

gaarde. Selv i meget splendide Huse forsmaaes 

ikke adskillige af Hnusflidens Vare; Sengeklær 

der, Dækkelsi, Gulvtepper, Strompesirikning. 

Nogle af disse Vare ere endog Gjenftande for den 

udenlandske Handel; Lærreder, Strømper. 

Mange fiere kunne vorde det, om Huusfiidm 

blev rigtig ledet.

Ar denne Fabrikationsorden et den forbed; 

iagtigste, have vi beviist, og da den er saa omfatr 

tende hos os, saa er den vigtigste Part af de Fat 

hrikvare, Landet førbruger i de rette Hænder og 

frembringes paa den fordeelagtigste Maade. Vil 

man kalde fligt Fabrik, saa er det dsg et 

Surrogat for Fabrik, fom bringer Tingene tiü 

veie uden ot medfsre det egentlige Fabrikvssens 
Üleiligheder og Farer. Dog selv dette bor ikke 

overdrives med ot indrettes alt for fabtikMKssis 

til udenlaüdfl Asscetning, fom kunde standse. 

Saaledes have §Krredsfabtikanrerne i Schlesien
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og Westphalen, Kniplingsfabrikanterne i Bras 

bandt og Tonder E^nen ofte været i stor Forlegen; 

hed formedelst Manget af Afsætning hvilket vil 

kunne stee med alHnusflid, der berydeligen gaaer 

ud paa udenlands Afsatning, og derved ere 

komne ud af dens særegne Charakteer, og træx 

der ind i Fabrikationens, der er: at Arbeiders 

Omkostninger maae heel barres afVarenes Priser.

Hunsfliden forsyner os Med en utrolig 

Mcengde Ting, og for hvad den leverer etter fati 

levere bør vi ikke anlægge Fabriker, der altid 

koste. Hnusflideu bor forædles og ledes til ar 

uran kan undvære Fabriker. Hvor den maae 

slippe bst det egentlige Fabrikva-sen begynde.

Kaster man er Blik ud over dette, folger 

man det fra de sittiplesie og groveste til de mere 

sammensatte og fineste, maae vi bekjende at dee 

staaer ikke paa noget ret hsit Trin, tildeels paa 

" meget lavt, og at det for en Deel Artikler ee 

saa langt fra ar arbeide for udenlandsk Afsættting 

at det ikke eengang tilfredsstiller Det indenlandske 

Forbrug. Af alle Fabriker et Haandværkerne 

de vigtigste, fsrst fordi de levere Bare til den ned- 

oendigsieTrangs Afhjelpning, ved Vcevere, SkrM 

here, Skomagere, Snedkere rc., dern«si fordi
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Se Vare de levere, bestemme for en sisr Dee! alt 

andet Arbeides Beffaffenhed og Priis, da de ere 

Arbeidsmidler, saasom Gmeddenes, HjulnitStil 

denes, Garverens, v. fl. Frembringelser, en

delig fordi de forarbejde en saa uhyre Mængde 

af raae Producter, som for en Deel spildes eller 

fordærves ved den fufferagtige Forarbeidning. 

Haandværkernes maadelige Arbeide er en Hor 

sedfeil ved vores FabrikvKsen, ved Spilde af 

Material, ved flette Nedstaber, hvormed arbeit 

des flet, ved at denne Arbeiderr Klasse ikke bli

ver en Stamme til duelige Arbejdere, som kunne 

fra de grovere Fabrikker, gaae over til de fine.

Imidlertid bemærker man dog ar i disse 

Haandveerkers Arbejdsstil! er for adskillige Ting 

indlobet Forbedring. Snedkere, Blikkenflagere, 

Skomagere, Vævere, Farverier, Smedde, 

Giortlere, Dreiere, Bogbindere, Hattemagere, 

have gjort betydelige Fremskridt, og de enkelte 

Fortrinlige ville efterhaanden trække de svrige 

med. Nogle af disse Haandværker drives endog 

fabrikagtigt, saasom Jsenfabriken i Dyreham 

gen, Frederiksvcerks Fabrik.

Aarsagen hvorfor det hermed er gaaet lang: 

somt ligger fornemmelig i to Poster: Den ferste
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er en vis Egenhed i Nationens Character, en 

Tilboielighed til at tage til Takke, grvndet paa 

Mangel af Smag, hvad Visse Ting angaaer, og 

Mangel paa Arbeidsrasthsd, paa Gands for det 

fuldendte for andre. Hvor denne Aand engang 

har.indsnegen sig siaaer den en bedre Fabrikation 

særdeles i Veien. 92aav alting er godt nok, saa 

erdet bedste tilovers, og hvor er da Opmuntring 

ti! at frembringe der?

Den anden Post ligger i Laugsvæsnet, ikke 

deri at faa mange HaandvKrkere ere bundne til 

Laug, thi dette er i mangfoldige Henseender nyt? 

tiqt. Men deri at man ikke ridt nok reviderer 

Laugsaniklerne, og isieden for ved disse ar tvinge 

til at gaae frem med Tiderne, at antage 

nye Methode, bruge bedre Maffiner og Redffa, 

ber, andre forædlede, raae Marerialier, omstifte 

de forrige Former, lader alt flentre frem paa 

gammelviis.

Laugsversnet har man i de nyere Tider have 

meget imod. Men uden Grund; dek er en Frugk 

af dyb Viisdom, og i oets Begyndelse var det 

vforbedreligr, men det fordredes, ot det ffulde 

efterhaanben lempe sig efter Technologiens Fremr 

stridt, og Nattonens Behvv, ver^ i og nredTidm
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, betrygge mod flet Arbeide, og at betrygge Arbeir 

Verne et anstændigt Udkomme. Derfra Lmeaar 

rene, Mesterstykker; derfra Indskrænkning i 

Laugsmesterens Antal.

Mod Haandvarrkslaugene indvendes:

i. At de kunne monopolisere, vedat havesmaae 

Forraad, maadelige Vare; gjore Complottev 

om hoie Priser. Taxter könne her ikke hjelpe. 

Men Laugels Privilegier kan her virke. De 

kunne sættes i Concurrence med Udlandet«. 

Man kan fætre Frimestere ved Siden.

Man kan bidrage til at danne deres Art 

beidsstiil ved Monstre (saasom ved Meubelmar 

gaziner)« Deres Kunst ved technologists Anr 

viisninger (som ved Comitteen for Haandr 

vlrrkers Forardling i Kjsbenhavn).

For at forsyne Forbruget, lette Opsyn 

med Arbeidet og bedsmme om de arbeide nok 

burde hvert Laug have et fcrlleds Udsalgssteds 

saaledes have i Kjsbenhavn fælleds Udsalgs

steder Snedkerne, Sadelmagere, de sidste 

nylig begyndt dermed. Desuden opstaaer 

i Laugene selv Concurrence, om ikke i Priis, 

saa i Arbeidsgodhed.

R 2
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s. At Læreaarene ere mange, og der spildes 

megen Tid derved.

Drengene have intet at betale deres Opla» 

ting wetz; de maae da betale med deres Tid, 

personlig Tjeneste, middelbart Arbeide. Uden 

delte lærte de flet intet, thi Information i den 

korcest mulig Tid vilde-sinke Mesterne og Sven, 

dene.

De svrige Indvendinger: at en duelig 

Arbeiher ofte ikke kan komme ind i Lauget, deels 

fordi han ikke er opdraget deri, deels fordi det 

er fuldtalligt; at de arbeide ofte kun maadeligt, 

at de tildeels holde fast paa en Hoben urimelige 

Vedlægter og Skikke m. m. kunne alle hæves ved 

som sagt, at revidere deres LanZsartMer. OZ 

tiaor her er en aarvaagen og kyndig Opsyn over 

Laugsversnek er del er virkelig Middel til ae 

bringe Konsiproductionen rU en stor Hsrde. Og 

der er da blandt ander gavnlig for at hindre at 

Næringsvejene ikke blive overfyldte, og til et 

overmaade nyttigt Politir over Svende ogDrenge, 

et Politte, som vi nit efter Laugsvcesners Slapr 

pelse hos os.ved ForordninKerr af rßvy mærke 

ae være horst nsdveudigr.
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Af alle vors svrige Fabrikater er der kun 

faae, fvm robe Fuldendthed, eller den hsieste 

Konsiflid, og derover er det udenlandske Marked 

lukked for dem. Deres Vare indsirænkes til 

Hjemmet, hvor mange af dem ikke engang sinr 

der stor eller hurtig Afslutning, naar udenlands? 

Concurrence er tilstede. Og derover ere de ikke 

tilstrækkelige til at forsyne Forbruget.

For mange Slags Vare have vi flet ingen 

Fabriker, for en Momgde have vi ikke nok, og 

en stor Deel af dem vi have, ere ikke gode nok.

Blandt de aldeles manglende, eller dog 

meget utilstrækkelige Fabrikationer ere ikke faae 

af stor Vigtighed, formedelst den store Qvantktet 

der forbruges: Fajance, Glas, fiinl Fern eller 

Staalkram (hoist utilstrækkeligt) grov Isenkram, 

Knive, Gafler, Cape, Sauge, Lyseste, Iidr 

range, Ildfluffer, Vindueskroge, Hængsler, 

Strigler, Boere, Hsvleblade, File, Leer, deels 

utilstrækkelig, desls maadeligt. Endeel andre 

Metalvare af Blik, Messing, Soivplet, lagner 

rede Bliksager, Knapper, Laase, Skruer, Gjsrtt 

leriArbeide afDorbestag, Mortere, Lyse-agere, 

Strygejern m. m. Knappe og Synaale, Pibehpts
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rer, Spoender, Legetsi, DEffer, Drejerarbeide, 
Borster, o. m.

At faa mangfoldige af disse Vare indferes 

er et betydeligt Tab, og det er desbeklageligere 

fom mange deraf eve meget lette at forfærdige, 

og de fleste formedelst den udbredte Afsætning til 
Almuen, faa meget sikkrere, som den stsrste Deel 

deraf er ikke underkaster Moden. Deres samlede 

Værdi er en overmaade stor Gumme, og ffjsndt 
der raae Materie altsammen maa kjsbes, er 

der dog Fordeel at forfærdige det her i Landet 

baade til eget Brug og udenlandst Afsætning. 
Disse Vares Fabrikation ansætter jeg for de vig
tigste i Landet, og for dem, der forst som Fabrikat 
gjenstande bor fremmes. At de savnes for en Dee! 

og forfærdiges deels maadeligt, er vort Fabrikt 
vasens fsrste Feil.

Men der bor ikke lades Ubemærket at denne 

Klasse af Fabrikater har i de sidste 20,-30 te 

vundet meget baade i Qvanritek og Qvalitet. 
For 201 3q  Aar siden fandtes neppe noget hjem

megjort Stykke i en Isenkrlrmmers Butik Nu 
findes eti heel Dee!, Naale, Kamme, Been; 
drejertsi, stsöt Jerngods, Oblater, Lak, To
bakspiber, Spader, File, Leer, Knive og Gaft
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ler, Tegnebsger o. s. v. Denne Forandring er 

ingenlunde uvigtig, den belsber sig til mere end 

man troer.

Foruden disse Vare er endelig en stor Klasse, 

som angaaer de hsiere Stænders Forsynelfe med 

Klædevare af alle Slags, og heri ere vi vist nok 

langt fra at forsyne øs selv. Alt Paaklædningsr 

roi eller Pynt af Silke er fremmed, ligesaa de 

fineste af Bomuld og Hor, og en meget stor Deel 

af det grovere og Grove med. Ogsaa af uldne 

Tsier, (Hatte maastee midtagne)Llvder til 

Skoe og Sadelmagerarbejde. —

I denne Klasse af Vare have vi dog ogsaa 

gjort betydelige Fremskrkdt. Det er ikke usand

synligt at, uagtet meget fiint fremmed Klæde ind, 

fores, saa ere vi dog nær ved at forsyne os selv, 

rhi det er bekjendt, at der g aa er en ikke ubetydelig 

Mængde danff Kllvde ud. Vore Bomuldsfabrir 

ker have tiltaget saare meget og finde Afsætning 

rndog udenlandff, Garverier ligesaa. Samr 

wenlignet med blot 20 Aar tilbage er Forbedrinr 

gen virkelig betydelig.

En Klasse af almindelige Vare indbefatter: 

Sukker, VoxlyssteberieiVare, Vopdug, Krslr 

Haar, Porselin- Penneposer Choeolvde, ZEdtt
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ke, Parfumer, Lakoblater, Legetsi, Dreier, 

arbeide, Bsger, Papir, Malersioffe, Sæbe, 

^obak, Olie, Uhre, Galanterresager, rnalheZ 

inarrffe og physijke Instrumenter, sisbt IeruL 

gods, Maskiner af alle Slags, Spindemar 

skiner, Presspaaner, musikalske Instrumen

ter, er vel meget tilbage, men har taget 

meget til. Papirfabrikalionen Udgjsr vel endim 

ikke 100,000 Riis aarlig, men for 2 A Aar srdell 

var der neppe 30,000. I Kjsbenhavn allene 

fvrarbeides nn imellem 2 og z Mitt. Pd. Tobaks 

for 25 Aar siden ikke 500,000 Pd. s. s. v. med 

de andre og mangfoldigs tfere Vare, hvis 

Tilvirkning i ftnrre Tider have begyndt at rvdr 

fEste sig.

Denne loft Oversigt viser vel at vort Fas 

brikvLfen fattes endnu saare meget, men tillige 

♦t det gaaer frem baade i Fabrikaternes Godhed, 

Mængde og Forffjellighed. At dette steer er »paar 

rvivlelrg, og ffeer det, saa er derved ve! det 

Spsrgsmaal afgjort om Danmark kan have Fa,- 

briter, om der bsr have Fabriker, og ssge at 

bril.ge dem videre ™ tovt, vm det er hvad maK 

bor fvrstaae ved er Zabrikland.
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Man vil maaffee indvende at de fleste rgentt 

lige Fabriker ere fremkomne ved offentlig Underr 

sisttelse, øg drives derved, altsaa ti! Tab for 

NativUen. Man har rigtig nok hort og seek meget 

vm denne UnderMrrlse, men endstjondr jeg 

gjerne indrømmer at denne Undersistkelse ikke 

altid har været anbragt paa de rette Gjensiande, 

at den ofte har været reent til Tab, saa er dens 

Belob ikke i det Hele synderlig stort. Fra 1736t 

74 udgjsr alle af Negieringen anvendte Summer 

til Haandvmkere, Fabriker og Manufacturers 

Ophjelp, som Forcering, Forstud, Laan, ogsaa 

antaget alle Arrer at være tabte, kun 800,000 

Rd. i 38 Aar. Fra 1797;§06 (10 Aar) har 

Oeconomie og Commercecollegiet af Commerce- 

fonden og Industrifonden anvendt 665,000

Kongen umiddelbar gjennem Fir

nantscollegiet. 179,000

fra 1803 ? 1811 inclusive til Mastiner

til MdmanUfacturer 526,151 D. C. 400,00© 

altsaa med Understøttelsen fra

1736#74 800,000

Fra 1807?1812 

snd videre 123,000 D. C. 80,00©

Rbdlr. 2124,00©
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Hvoraf 400,000 Laan som formodes ae ville indr 

komme igjen; det er da i 48 Aar 1,700,000 

lidt over 35000 aarlig; maaffee der blev 40000, 

naarTidsrummet »774-1796 kom til (22Aar). 

Noget er vel udeladt, men hsiere end mellem 

4s -50,000 aarligen kan Underststtelse ikke regnes 

som egentligt Tab. Og er end mange opmuntrer 

de AnlEg gaaet ind, saasom nogle Porselinsfabri/ 

ker, Silkefabriker, Kammerdugfabriker, Uhr

fabrik, Fajance-Fabrik, saa ere dog Uld, og Bom, 

uldsmannfactUrerne tilbage, og en, ffjondt 

inaa^ee, ringe Grad afen vis Fabrikaand eller 

Tact, fom maae have gavnlig Indflydelse paa 

Fabrikvæsnet i et Land, hvor saadant var nyt for 

60-70 Aar siden. Det er derfor ikke denne 

Understøttelse, som for nærværende Tid er overalt 

meget indskrænket, der holder vore Fabriker i 

Live, allermindst dem, der ingen Underststtelse 

have, eller nogensinde have havt, og dog tiltage. 

Det er ikke heller Monopoler, eller for andre 

trykkende Privilegier, der holder dem vedlige. Det 

der holder dem er Overtydning om at de svare 

Regning, og at deres Anlæg hverken har Natur 

m eller andre modvirkende Omstændigheder al

deles imod sig selv»



267

Men det forbliver alligevel unlkgteligt ae 

vort Fabrikvæsen endnu er i en ufuldkommen Tilr 

stand med Hensyn paa dets Total Virkning og 

at det er gaaet og gaaer kun frem med svage 

Skridt. Vi ville ikke her ternke paa nærværende 

Tidspunkt, hvori Omstændighederne vist ikke ere 

gUnfrige for etFabrikvcesen som vores, allermindst 

til nye Anlæg, formedelst de hoie Renter ogOver- 

svommelse af engelste Vare til Underpriis. Vi 

tcenke os en rolig, ordentlig Tid, saasom Per 

noden fsr 1807. Hvi gjordes i denne Periode 

ikke meget storre Fremskridt? At vi virkelig gjorde 

rt Skridt fremad i denne Periode er vist, og at 

vi efter Venne Periode ikke atter sank saa dybt 

tilbage fom man kunde have ventet, og som 

mange troe, er ligesaa vist. Vores Fabrikvcrr 

sen gjorde i denne Periode virkelig ikke ubetydelig 

Fremskridt. Vanskeligheden at anbringe Penge, 

og den store Lethed at afsætte Alt under Krigen, 

voldte at en heel Deel Fabriker opstode, og mange 

udvidedes. Men det var ikke vanskeligt at fon 

udsee Udfaldet paa betle Drifttigheds Forssg. 

De maatte falde med den Aarsag den havdetvnnr 

ger dem frem. Ogsaa andre Lande, iscer Engel- 

Sand, saae sig i denne hsist forvirrede Tid i ydersie
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Forlegenhed med deres Fabrikater, formedelst 

den standsede Afsætning. I Storbrrtkanien var 

man imidlertid bleven ved med at arbeide i Haaö 

omHred, og da den kom omsider, gjaldt det om 

at finde Afsætning for de uhyre Masser Vare. 

Nedsættelse i Priis, endog under Fabrikprisen, 

bar eet af Midlerne, som de engelske Fabriker 

maatte versge som det mindre Onde, herved 

oversvsmmes Fastlandet, og da Engelland til 

samme Tid, vandt sig et beleiligr, Contrabands 

Znstitnt, paaSen Helgoland, saa knude de nye 

anlagte Fabriker paa Fastlandet ingenlunde udr 

holde denne dobbelte Concurrence, mange af dern 

maatte derfor gaae ril Grunde, og saaledes gik 

der ogfaa nogle af vore nye Fabriker, der vare 

mere begyndte, end begrundede. At endeel 

faldt, er bekjendt, men at de dog ikke afle sank 

under hvad de vare, vil folgende Liste bevise, som 

indeholder en betydelig Mængde af de Vare, som 

ere tilvirkede i Kjøbenhavns Tolddisirict i Aarene 

i8$5 og i8i6, hvoraf sees at Faldet i i8i§ 

sar endda ikke stort.
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Adskillige Uldne og Bomuldefabrikater fov-- 

fcerdigede 1815, iFi6i Khvns. Tolddistriet.

1815.__ I8I6._

Kllbde 4 . . .

Alenmaal.^ 

143,419å

Alenmaal.^

177,612

Cassimir . . . 8061 I,334i

Gnlvteppetsjer . ° 3,3601 7,842

Multum.... 2,632 6,430

Flonel .... 9,623 I9,454i

Challong . . - 538 3,717f

Rask .... . 610 994

Flagdug «... 8,436 2,103

Bay . . . . . 162 757i

Bomuldstsjer . . 130,2491 166,3241

Dito Forklæder . . 3,043£ Ds. 1,957/ä D.

Vestetejer af Bomuld 

og Uld . . . 9431 1,1851

Madras af Bomuld og 

Silke .... 413 67

Schavler . . . I98S"r. 641 Sp

Bommesier . . . 27,684 27,375

Olmerduger . . 18,936 8,0201

Dynevaar af Bomuld 170 6,0835

Kippere .... 827Z 2535

Graae Nanquirrer. . 90 60If
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|_ 1815. 1 1816.
Akenmaaf. 1 Alenmank.

Bomuldsstrsinpsr , 1548/z D. 268

Trykkede Cattuner 352,624 358,583f

Dito Tsrklæder . . 77,978 64,929
Dito Forklleder . . 8,489 4,168
Dito Bordter . . 1,083 3,015

Dito Kippere . . 2,736 5221

Desuden findes tilvirket i igiS,

font er findes tilvirket i 1815.

Calmuk . . . . • ♦ • 489å
Uldent Oliedug I47|

Dito Gukkerdug . • • • 76
Dito Sarge . . • ♦ • 23
Pique . . . . . 0 ♦ . 38
Trykkede uldne Vestetsjer . . . 20
Farvede Cattuner . . • * 0 8,5875
Dito uldent Musselinet 6 * A 39f
Dito Manchester . . 41
Flor af Uld . . . . • e 0 20
Hestdeekkentsj . . . ♦ * ® 89f
Forkltkdebaand . . . ♦ ♦ ♦ 12,720

For saavidt som begge Militair Etaternes 
Forsyning angaaer, udgjorde den i i8r6 om

trent 60,000 Alen grovt og 10; isqoq Aley 
fiint Kl cede.
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Alle de forste 19 Artikler udgjorde

1816 . . . . 433,107 9Uet!

1817 - . » 352,039

Liltsaa mere 1816 . 81,968 Ale«.

For at besvare det Sporgsmaal, hvorfoe 

vi ikke i denne Periode gjorde endnu langt sierre 

Fremskridt; er Spsrgsmaal som tillige angaaer 

Danmarks almindelige B^qvemhed eller Ubegvemr 

hed til Konstproduction, ville vi angive Betin,' 

gelserne hvorunder et Land tor haabe er blomstrenr 

de Fabrikvcrsen. og lægge M«rke kil, hvorvidt de 

finde Sred i Danmark.

r. Klima; Lys, Varme, Kl«der, Fode 

beroer derpaa, Dyrhed er en Felge deraf.

2. Rigdom af raae Producter til Forced- 

ling. Heraf har.Danmark ingen vigtig. Ude« 

Tvivl er Uld af de jydske Faar til Hatte nok der 

eneste, den svrige Uld er middelmaadig, Me

rinos Uli) have vi af 15000 Faar,. 30,40,00© 

Pd.

Hor, Hamp mcradelig, Tobak siet» 

taller fanes.

Ded nf Eeg, Bog, Aske, Birk, Ell have 

vi, men bruge der flet.
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1. Brcendsel som Fabrikmiddel er vigtig 

for mangfoldige Fabriker, er ikke tilovers.

4. NationensArbeidsstiil er dorsk og dssig, 

den har kun ringe Behændighed og Klogt.

5. De finere Fabriker forudsertte de gror 

seve, og en Arbeivsstamme og Mastiner, Red

skaber fattes.

6. Huusfiiden er et Udbredt Fabrikvæsen 

ffadelig, Engellands Fabrikvæsens sande StStte 

er dets Fraværelse.

7. Nationens Smag og Sands for Fabrir 

katens Godhed og Skjonhed. Her sees blot paa 

godt Kjob, som ikke er opmuntrende. Nationens 

Lyst til fremmed Arbeide, er ikke afgjort som paar 

siaaeö; Huusflidens Arbeide bruges dog med 

Forkjerlighed.

8. Indenlandsk Afsætning er den vigtigste 

Spore til Fabrikfliden, men den udenlandske er 

ogsaa vigtig. Denne har vores Kjobmænd ikke 

rer taget sig af. Negeringen ikke heller (somme, 

tider dog ved Udførsels; Præmier). Nationen har 

forsomt andre Nationers sædvanlige Statskneb, 

saasom Fordele for danjk Fabrik ved Handels- 

rractarer, ved at drage Nytte af Kolonial-Mo

nopolet.

9. Mangel af Kapital.
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i o. Der gives i ethvert Land en vis nas 

Lurlig Orden hvori Fabrikvlksenet bm gaae frem, 

denne er ikke fulgt her.

Sammenligner vi vores Nation og vore- 

Land med Betingelserne for et blomstrende Far 

brikvæsen, ville vi snart erkjende at dets n«rv«- 

rende Prceg hos os maae voere Langsomhed og 

rildeels Middelmaadighed. Det fortjener at be, 

mærkes at man her seer mange Fremmede i Far 

brikvæsenet og Haandvcerkerne, derimod i Soer 

væsner nersten ingen Fremmede. Sees tillige til 

folgende vigtige Punkter:

r. Nationens ringe Arbeidsklogt og 

Dorsthed. 2. Den deraf f-lgende ArbeidS, 

dyrhed. Z. Levemaadens Kostbarhed i et koldt 

Klima. 4. Nationens overdrevne Noisomhed, 

som gjsr at de» lader sig flet bet/ene, fordi den 

fattes Sands og Smag, altsaa Trang til de bedre 

Vare. 5. Nationens Mangel af Capital og NB. 

til passende Renter til Fabrikanlarg, og overalt liderr 

Lysi dertil. 6. Huusfliden. 7. Urigtig Orden 

hvori Fabrikvasenet her er opmuntret, hvorved 

det vigtigste er aldeles forssmt, saa kan man ikke 

ncegte vor Fabrikvæsen store Mangelsposier.

For Danmark var den rette Fabricationss 

orden uden Tvivl fygende:
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r. Huusflidens Fabrikation, fornemmelig 

af Her og uldne Vare. En fattig Nation 

maae opmuntre den, en riig kan undvære hvad 

Fabrikanterne koste.

Linnedmanufacturer kunne overalt endnu ikke 

del gaae uden ved Huussiid.

Ogsaa Uldmanufacturene bsr Huusfiidett 

omfatte saavidt muligt, thi om der end spildes 

noget Material derved, faa vindes i Arbeidsr 

udgift. Paa i oo Alen grovt Klæde spildes maa, 

ffee 2 Pd. Uld, men der vindeS maaffee f Tsnde 

Korn, nogle Pd. Kjod og Smsr. Fvrfustes 

«ndog noget Material, f. Ex. af Uld til Vadmel, 

som knnde vorde flint Klæde, saa er der derfor 

intet Tab. z Wen flint Klæde a 3 Sp- — 9 

Specier fi£ 1 Aars Brug; 6 Alen Vadmel a f 

Specie = 3 Specter s— er til Handel 6 Sp. 

mindre V«rd, men det koster Nationen nogle 

Specier mindre end Klæder, hvrkke da bliver Nar 

tionens rene Gevinst ved Kllkdøt i Penge. Men 

derimod er Vadmel i Brug dobbelt mod Klæder, og 

folgetig er enDadmelskjole dobbelt faa varig som 

«n Klcedeskjole. Bed Vadmel spildes altsaa ku» 

det halve raae Material, imod Kilede, hvilket 

tt mtt Gevinst for Nati-nen- Dettt er ikke
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fordi en Bonde gaaer længeve med sin Kjole rntz 

jeg med min; vi begge flide vore Kjoler op.
Hnusfiiden er da ogsaa fra den Side »tt# 

stetig, og bor befordres og forLdles. Dette er 

hidtil forsomt. Vores Handelsstand har ikkeret 

stræbt efter at befordre den, ved at bestille til 

udenlandfl Handel Tojer af en Beskaffenhed.

2. Haandvlrrkerne bsr allerførst fremmes. 

Hertil kande et godt organiseret Laugsvarsen bi

drage, blandt andet ved offentlige, fælleds Ud- 

salgssteder (saasom hos os nu Snedkernes og 

Sadelmagernes Udsalgssteder). Og Handelen 

bsr ogsaa her vcere virksom for at frembringe 

udenlandsk Afsætning.
3. Dog burde nogle Haandvcerker for

vandles til Fabriker, fordi de ved at arbeite 

enkelt spilde Material og ArbeidEaft. toa 

Grovsmede forfærdige daglig 1000 Hestefföe 

eller Spader, etter 500 Hseleer 0. s. v. 

med 10® Ild og 200 Mennesker, somen Fa, 

brik vilde forrette med Fjerdeparten af Brænd

sel, og ved Hjelp af noget Mastinerie med tnaal 

stee 10 Menneffearbeide. Heraf et stort Tab. 

Vårene bliver alt for kostbare, og Sreenkullene 

hentes oz betales Udenlands.

S 2
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Saaledes burde nogle af Hunsvlesnets 

Arbeider drives meer i det store, vg fabrikmæsr 

sigt, som Brygning, Bagning, Maltgjering; 

hvilken betydelig Afsætning kunde Danmark ikkß 

have af godt Hl.

4. Rarst disse bsr de forsis egentlige FabrL; 

ker anlægges for de alleralmindeligsie og simplest« 

Ting til det daglige Livs Nytte — saasom grove 

Bomuldstoier til Bondestanden og Almiren -- 

Nedflaber og Vlrrkrsi — og overalt Metalror, 

Som, Gjsrtlerarbeide, Bliksager, Knive, Gaft 

ler, Laase, Hcrngfler, Hatte, Læder, Glas, 

Fajance; dernæst adskillige simple, men forme; 

delst den udbredte Brug hoist vigtige Artikler. 

Serbe, Olie, Eddike, Tobak, Papiir.

Naar alle saadanne Vare forfarrdiges godt 

i Landet, faa er Nationen godt betjent, saavel 

til umiddelbart Brug i det daglige Liv, som til 

Midler til videre Arbejde. Ia, de allerfleste af 

disse opregnede Vare kunne endogsaa finde bety

delig Afsætning udenlands, f. Ep. Tobak, S«be, 

Mekülrei, Hakke. De Fabriker, som tilvejebringe 

disse Vare, have for det meste en betydelig Fordeel 

deri at de hore til den Klasse af Fabriker, som 

«dkrarve en Mængde Mennesker og kunne ikke drir
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ves ved noget meget arbeidsparende Mastinerie. 

Saadanne Fabriker ere de fmste, en Nation bsr 

lLgge sig efter, vg det kan den med Fordert, fordi 

Afsætning indenlands er stor og vis, og Fabri

kanten kan lade der for sig noie med faae Procent. 

Saadanne Fabriker tilvejebringe ogsaa den vigtige 

Fordeel, at Konstproductionen virkelig stiller Nal 

tionen ved en Mængde tilovers værende Menner 

ffer, hvorimod denne Fordeel er meget mere indr 

indskrænket ved Fabriker, der forrette det meste 

Arbeide ved Maskiner, som spare Hinder.

At mange af de raae Materier ere udenlandske, 

saasom Tobak, Iern, Kobber rc. siger intet, thi 

Le ere ogsaa for en Deel udenlandske hos de Nar 

troner, som nu forsyne os med Fabrikater der§ 

af. Hvorfor kunde vel den længere Afstand 

fra Virginien til Danmark, end fra Virginien 

til Holland hindre os i at have gode Tobaksfar 

Lriker. Danmark ligger längere fra Vestindien, 

Ostindien, China, end Engelland; sælge vi t>o& 

ikke alligevel disse Landes Prvducter med Fordeel.

Denne Klasse af Fabriker er den vigtigste, 

og ber være den fsrste hos os. De almindeligste, 

det er de simplest« Vare, maae vi bringe til Fulds 

ficrndighed i Henseende ril Qvantittt- og FulSs
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kommenhed til Qvaliter. Gjennem denne Klasse, 
kan vi gaae videre, ved Hjelp af en duelig Arbeit 

derstamme, gode Vcrrktsi, vg da bliver

5. Det n«ste Trin Fabrikat af de finere 
Dare, fiint Klwde, Musselin, fiint Staalarbeide- 

plMeert Tei, Silketsi, Porselin.

Ved alke disse Vare er det at bemoerke at de 
i flere Lande allerede ere bragte til en hsi Grad 

«f Fuldkommenhed. Man har i Engeland, Fran, 
kerig, Holland, alt hvad der hsrer til: duelige 
Arbejdere, ypperlige Maskiner og Indretninger^ 

ved mange endeel smaae Arcaner, man har 
Konstsands, Opfindelse til Forandringer, man 

har Moden i sir Herredomme, man er i Besidr 
delse af mange Nationers Forsyning, man hak 

Vane og Fordom paa sin Side til at hjelpe Af« 
fatningen, lutter store Fordele, som Danmark 
sattes. Man har her ikke Valg nok af de raae 

Materier, liden Konstner M«ngde at varige iblandt, 
vg overalt faae practiffe Hjelpemidler. Marr 
kan her derfor ikke ret veie op imod andre Natio

ner med flige Vare, der proves efter gandsse 
andre kritiske Regler end de simplere. De maae 

tilfredsstille mange flere Fordringer end den blotte
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Myttigheds. Ziint Klæde kan gjerne v«re 

varmt, stmkt; men fatter det en vis Art af 
Bledhed, af Glakhed, Glands, har Farven eti 
liden Nuance, søm Moden ikke billiger, faa vrar 
ges Klædet. Fuldkomment Klæde, Silketsi, 
Porselin, kan kun forfarrdiges i fuldkomne Fa
briker, som ere i Besiddelse af alle Fordele, hvilke 

Danmark endnu fattes. Have vore Fabriker da 
end frembragt nogle enkelte Stykker, der kunne 
slettes i Lighed med deres udenlandffeProwryper, 
faa maae en skor Deel of Omkostningerne derpak 
pkxre anvendte til at overvinde de naturlige eller 

tilflyldige Hindringer- hvorved enten Vårene 
blive dyrere end Fremmedes, eller Fabrikantens 

Gevinst blev for ringe eller til intet, saa at Nar 
tionen entry maae boere Tabet eller Fabriken 

gaae ind.
Man seer Rigtigheden heraf ved-nogle af vore 

fine Fabriker. Hvorfor er vel vores Porsekin, stcerkt 
nok, men dog hvad de bedre Arter deraf angaaer, 
langt tilbage i Fsrnr, Negelmæssighed> Tegning, 
for frans?, berlinsk, sapisk re. Hvad er vore 
SilkewanUfa-cturer blevne kil, og hvorledes var 

vel deres Vare i Godhev og Priis. Vore sine 

Kl«demanussacmker have $t|l nok rraaer en vis
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Grad af Fuldkommenhed, og de ere vist de af 

vore Fabriker, som ere brugte længst. be 

ere også a de Eldste af egentlige Fabriker i Danr 

mark, allerede over 100 Aar gamle fra Guld« 

husets 1677 eller 1718, altsaa dem, hvori vi 

have störst Kyndighed. De forsyne ogsaa ta 

det for det meste, thi kommer fremmed fiint Klæde 

ind gaaer endeel danss Klæde ud. Der forfærds 

S?s nn omtrent 300,000 Alen fint og niellemfirit 

Klerde.

Men selv dette Klirde, er det for en grim? 

big Kjender ligt det bedste udenlandske i alle Hem 

seender? Dette Gporgsmaal vil jeg blot fremr 

sLtte, uden videre Bemærkning hvad Klædets 

Qvalitet angaaer, derimod er det dog sikkert 

noget dyrere end udenlandssk Klæde, og rober 

f-Igelig en »fuldkommenhed i FabricakionSmaa- 

den, eller en Modstand af nogle af Betingelserne 

for en virkelig fordeelaglig Fabrik. Maae vi 

!ade oS denne Tilstaaelse afnsde »ed den Art af 

Manufactur, som vi have drevet längst, som 

»i have feltet meefi paa, som »i have udvidet 

fctpbeli«, s°m »i ved mange endog mig-,ge, m«>, 

dog Fabrikerns i B-gyud-lfen lettende Hjelp-mid- 

llv bes«»siigtt, ved Told, ved Forbud, ved
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Fordeling, (det militaire Uldman»fabrik) ved 

Laan, Forskud, Ansættelse af Maskinbyggere, 

Anffaffelse af Maffrner (fra 1803; ign til Ber 

lsb 400,000 Nd. d. C. pari (Eouré) 0. s. v. 

Maae vi efter alt dette dog tilsiaae at vort bedste 

Klæde er ikke saa godt som det bedste engelste eller 

andet, saa er det et afgjsrende Veviis for at 

denne Fabrikgreen har meget store Hindringer 

hos os.

Må« vil sige: Fabrikerne kunne forbedres, 

og omsider naae Fuldkommenhed. Vi indrsmme 

Muligheden, men erindre atter om, at vore For- 

ssg have varet i 100 Aar.

Man siger videre: Forffjeüen er ubetyde

lig, hvad der mangler i Apvretur erstattes ved 

Styrke. Vi maae her minde paa ar saadant 

Raisonnement passer siet ikke, thi Fabriker maae 

Severe hvad der forlanges, og ikke forlange at 

Kjsberen stal tage en Egenskab i Stedet for en 

anden. Vil han have smukt udseende Kl«de, saa 

maae Fabriken levere sligt.

Forskjellen i Prisen er ogsaa ubetydelig siger 

man, men Forstjellen bliver dog vigtig. Brm 

ger Landet 300,000 Alen flint Klæde aarlig, o§ 

dette koster 300,000 Specier mere end fremmed-
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det er, mere end Brugerne faae Værdi for, fao ere 

disse 300000 Specier spildte i ufordeelagtig An

vendelse af Nationens Arbejdskraft og det roae 

Material. Hvad vinder da Landet? fan der 

vindes ved at spilde?

For den enkelte Forbruger er Prisens Forr 

stjel ubetydelig. Ja, for en enkelt Artikel vel, 

om Klæde til en Kiol om Aaret koster 3 ; 4 Spe

cier mere. Men for disse 3 r 4 Specier maae han 

dog savne eller undvære en anden Ting. Og 

gjelder Forffjellen flere Varearkikler, saa at f.Ex. 

en Haandværker derved sættes i en Udgift af 1x0 

Specier aarlig, saa mane disse indhentes, enten 

ved at nægte sig og Familie en Nydelse, som han 

ellers kunde staffe sig, eller ved at sætte paa sine 

Vare, fom derved blive dyre, og Afsætningen 

tager af. Nu siger man da, at vi flulle af Pa

triotisme taole Tabet. Var der blot Spsrgsr 

maal om en enkelt Opoffrelse for engang, faa, 

lod denne Fordring sig hore; men naar denne 

patriotiske Tilbagetagen indfinder sig, saa ere jo 

Fabl icanterne hjulpne; og Forbedringerne udeblive, 

som da jkke behoves. Og er dev Sporgsmaat 

om saadan Tilrakketagen for bestandig, og for 

mange Varefvrtri> saa paafsrer det dm mi  frite
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et vedblivende Tab. Det er derfor en ufraviger 

lig Betingelse for enhver Fabrik at den stal ler 

vere saa gode Vare, som man forlanger; til samme 

Priis, som andre Nationer kunne levere os dem 

for, hvis ikke, saa er Fabriken skadelig i statsr 

oeconomiff Henseende, fordi den spilder Mater 

rial og Arbeidskraft.

Jeg vil ikke med disse Bemærkninger bestemt 

trarde op som Modstander af vore flint Klæde, 

Fabriker. At de ere i nogenledes god Gang kan 

ingen nægte, og dersom de udbrede sig, eller for? 

siere sig, saa at der tildannes et tilstrarkkeligtAnr 

tal af duelige Arbejdere i alle dets Grene, og 

dersom dets Mastiner blive fuldkomne, saa kan 

det maaskeenaae del Punkt, hvor der er hvad det 

stal være, og Nationen nsd da omsider Frugten 

af saamange Opoffrelser. Hvad jeg vilde sige 

indstrirnker sig blot til at forfægte den alminder 

lige Sletning: at de Fabriker, som afgive sig 

med at frembringe de fuldkomneste og finere Vare 

have langt flere Hindringer hos os end de andre, 

de ligge os derfor ikke i den naturlige Order; 

for vort Fabriksystem, og jeg har valgt vore feen; 

drægtigt fremskridende fine Klcedemanufacturer 

som er Exempet, der bekræfter Rigtigheden af him
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SiStnitis» Til denne er det jeg tænker man har 

Hensyn naar man erklsrer, at Danmark er ikke 

noget Fabrikland, og i denne Forstand kunde man 

maaffee indrsmme Paastanden; men alligevel 

maae man indssrænke den ved den Betingelse, at 

den ikke gjelder, fordi den er bygget paa afgjorte 

Naturhinbringer; men kun saa længe de tilfældige 

Hindringer, som nu staae imod den helere Konsb 

flids Flor hos os, vedvare. Det er alrsaa muligt 

ar disse kunne hore op, og der vilde da intet være 

i Veien for Danmark i at drive sit Fabrikvcefen 

til famine Hside som enhver anden Nation. Et- 

hvert almindeligt beffassent Land kan blive et Far 

brikland.

Inden dette fleer bil vortfinereFabrikation 

kun gaae frem med langsomme Skridt, og det 

er mere end tvivlsomt om man bør snsse dens 

hurtigere Gang, eller stræbe at paaskynde den. 

Den ffal indfinde sig af sig selv, og bære sig selv. 

Der kan aldrig fattes Afsætning, naar den Sk 

hvad den bor være.

Denne Paasiand: at den finere Konstflid er 

endnu for tidlig anbragt hos os, er ikke i Grum 

den faa farlig, faa mistrssiende. Den tydev 

ingenlunde paa noger Nattonaktab " Gives dee
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mangfoldige Fabrikgrene, som Nationen msdForr 

deel kan lægge sig efter, saa bor man ikke sorge 

over at Natnren af Sagen selv forhindrer i at 

befatte sig med Fabrikationer, som ere forbundne 

med Tab. Det er jo aldeles ligegyldigt hvad 

tn Nation produserer,. naar der blot produseres 

Verrdier nok. Ingen enkelt Mand forfardtger 

selv alt hvad han behsvrr, ingen Nation kan det, 

men man kan uden Skam og Skade kjsbe afFrem? 

mede hvad man kan betale. Heri er intet van? 

ærende; men det er vanærende og taabeligt at 

ville arbeide imod Vind og Strsm. Der er eller 

intet Tab derved, thi man giver ikke mere for 

udenlandske Ting, end hvad de ere vsrd for os 

(nogle enkelte Modevare undtagne). Om man 

endog fører de raae Materialier ud, og indforer 

Fabricarer deraf, saa er dette sjelden saa taabeligt 

som man troer. F. Ex. om vi udfore flette raar 

Huder og kjsbe godt garver Læder.

Jeg tilforer en Anmærkning angaaende vore 

Bomuldmanufacturer: heri have vi barret heldts 

gere, thi de gaae virkelig frem. Aarsagen er at 

de ere simplere end Klædemanufacturer, og at vi 

heri have indskrænket os til de grovere og Mellem- 

sorterne. Vi have i Danmark neppe havt nogen
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Fabrik, der kunde scettes i Lighed med BonnikdK 

manufactUret, som var oprettet udenfor Astekr 

port.
Man sætter sædvanlig en Art af Nationalt 

cere i at forsyne sig selv med indenlandffe Vare. 

Naar disse Vare ere flettere end fremmede, satt 
tilkommer LEren ikke Nationens Konftflid, mett 
den moralske Dyd Tarvelighed, og den patrir 

stiske Tiltakketagen. Men ellers er det ett 

meget raagefuld Tanke, at Brug af fremme

de Vare, er vanærende for en Nation. Upar 

triotifft kunde det være, naar man vragede det 
ligesaa gode indenlandske for det ikke bedre frem# 

mede. Men er det sidste bedre, og tebre Kjob, 

saa er det ikke let at indsee hvi en Mand, fom 

rister sit Fædreland, vg enffer dets Opkomst 

ffulde bidrage til, at dets Arbejdsomhed tager et 
Urigtigt Sving; at dets raae Materialist', og 

dets Arbeide spildes, og at Livet vorder dyrt og 

besværligt. Overtrædes da ingen moralst eller 

statsborgerlig Pligt ved at bruge fremmede Vare, 

saa er det tungt at sige hvorfor sligt skulde van
ærende. Overskrider man i Forbruget en vis 

Tarveligheds eller Maadeholds Skranker, saa 

kan dette Mre en Feil nwfc Hensyn til den prk
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vare Forfatning, men disse Skranker kunne over
flrides ved Forbruget af indenlandske Vare selv» 

Denne Feil, Overdaadighed, Luxe, Sdseihed, 

er vanærende og edelKggende, men den horer 

ikke herhid.
Men den simple Brug af fremmede Ting, 

kan i og for sig ikke vanære en Nation. Giver 
den endog tilkjende at Nationen ikke kan forfør? 
dige saadanne Vare, eller ikke forfærdige dem 

med Fordeel, saa indeholdes heri ingen Bebrei, 

delse. Det er rvertimod rigtigt, at Fabrikvæsnet 

ikke arbeider til Trods forNaturen og Omstændigr 

hederne; det er ikke heller vanærende, at Rakior 
nen vil i sit ydre Liv ligne de Nationer, med hvilke 
den staaer paa samme Trin af Uddannelse og sekt 
stabelig Orden, og overalt er Bruz afVare, fom 
man har betalt, en anstændig Gag ; men det et 
ligegyldigt om man selv har forfærdiget disse 

Vare, eller har fortjent dem, ved at forfærdige 
andre Vare, som betale dem. Vi ere tilboielige 

til at ansee det for vanærende at bruge engelske 

Vare, er det da ikke vanærende for Engellærrr 
Verne, at bruge ostersseff Hvede, danstt Byg 0K 

Havre, russisk Hamp og Hor? Man declamerek 
over ar Danske brnge Viin vg Silke, hvo kager
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de sydeuropEijke Nationer ilde op at de bruge 

Stokfisk, svenff Jern rc.

Kan en vis Fabrikation ikke holde Priis 

med Fremmede, saa er det i de allerfleste Tilfælde 

et Ubedrageligt Kjendetegn paa at saadan Fabri

kation er unaturlig for Landet, er for tidligt indr 

ført, eller at den er urigtigt drevet, der anven

des altsaa mere Arbeide derpaa end der burde, 

det er det koster Nationen mere end det bvrde. 

Nationalformuen faaer derover en Afgang eller 

Aormindskelse, det er, lider et Tab og Landets 

Krarfter spildes. Anvendtes dette Arbejde i en 

Fabrikgreen, som Naturen begunsier, som Natioi 

nen er moden til, eller besidder alle Hjelpemidler 

til, og som den kan drive til Fuldkommenhed, 

saa var det siensynlig fordeelagtigere for Nar 

tionen.

En Nations Fabrikvcesen er ikke fler fordi i 

den erhylder mangfoldige Vare fra Udlandet, det 

er kun flet, naar dels Vare koster Nationen mere 

end tie ere v«rd, det err. naar Materialier og 

Arbejde spildes derpaa.

Og saadan Spilde af Material og Arbeide 

finder Sted ved mange Lejligheder, som den kort, 

senede Patriotisme ikke bliver vaer. Om en
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Kleinsmed for at forfærdige tyve Laase flitzer op 

to danffe File, naar han med een engels? Fiii 

havde kunnet gjsre sine Laase færdige, og en en,* 

gelff Fiil ikke koster mere end to dauffe, saa blir 

ve de tyve Laasr saa meget dyrere som een Fiil 

kosier. Kjsbte han en engelfl Fiil saa kunde 

han sælge Laasene lettere. Sælges de udenlandff, 

saa faaer Landet Udgiften for den engelske Fiil 

godtgjort. Er den engelske Fiil, uagtet sin bob; 

belte Godhed, endnu bedre Kjsb end den danske, 

saa vinder Landet endog, ikke at tale om atIeri 

net til de to dansse File kunde haye været br»gt 

til en god Vares Frembringelse f. Ep. gode Ssm, 

isieden for at anvendes til siette File, og ar den 

danffe Fiilmager spildte det Halve af sin Tid, 

ved at hugge to File isteden for een, samt at Laar 

sesmedens Arbeide gik langsomt, fordi han maatte 

arbeide med siette File.

Vi ville gjeryqge vore Scetninger om den 

naturlige Orden for Danmarks Fabrikv«sen.

i* Huusflidens Forædling.

2. Haandvcerkernes Forbedring.

T
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g. Nogle Haandvan'kers Arbeide drevet 1 

store Fabriker.

h. Omsorg for at bringe de simple'Vare 

forfærdigede i Mængde og til Fuldkommenhed.

s. De finere Vares Fabrikation bor over

lades gandffe til sig selv.

I de 4 forste Poster kunde Statsbestyrelsen 

medvirke ved at foranstalte Langene indrettede 

efter Tidens Medfor; vrd fælleds Udsalgssteder; 

ved at paasee at Næringsvejene ikke overfyldes; 

ar Laugene forfærdige Vare nok; ved at betrygge 

Fabrikanterne al Frihed til Udevrlse af deres 

Virksomhed; ved ot jevne Veren for udenlands? 

Afsætning, og fornemmelig ved at indrette det 

hele Handelsvæsen saaledes at Landers Handlende 

medvirke til Afsætning; dette sidste er ncesien 

Hovedsagen.

Efrer at have forklaret den naturlige Orden 

for Fabrikvcesnets Fremgang, anvendt paa Danr 

mark, waae vi gjore opmærksom paa at den irir 

genlunde har været fulgt her, og heri ligger en 

Grund til Langsomheden. Nationen har viist en 

underlig Træghed og Ubehændighed i Fabrikat 

beider. Den trængte derfor til ar dannes. Men 

Haandvmkerne, de grovere Fabriker, Huus,
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silden bleve ikke underststtede. Allerede C. 4. ber 

gyndte 1630 med Silkefabriker i Silkegaden i 

Kjsbenhavn, og Gobelins Tapetermanufacrurer i 

Kjsge. Havde man fra 1736 af virket til 

Haandvcerkernes Forbedring i (leben for til Klceder 

og Silker og Bomuldsmanufacturer, saa havde vi 

vist nu havt en meget duelig Haandværksklasse, 

og deraf mange st-rre Fabriker, thi hvad er et 

Værksted andet end en Fabrik. Havde man atv 

vendt de Snmmer, Porselinfabriken har opslugt, 

paa Fajance, saa havde maaskee RendsborgS 

eller Casirups Fabriker holdt det formedelst Qvanr 

titelen saa kostbare Wedgwood ude, 0. s. v.

Endffjendt det er rimeligt at disse spildte 

Understøttelser vilde have gavnet, dersom de vare 

faldne i god Jord, paa passende Arbeidsgrene, 

fom Nationen var moden til, saa er det dog ikke 

min Mening, at der er tilraadeligt at Statsbesty

relsen befatter sig med at opmuntre Fabrikvæsnet 

anderledes, end paa en middelbar Maade, ved 

at same Arbejderne i den fri Skilling, deres Dirkr 

fomhed behsver; og da lade dem raabe sig selv, 

falde naar de maae, og stige om de kunne.

Til denne middelbare Virkemaade horer:

L 2
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T. At Negjeringen ikke selv driver Fabriker 

etter ved Laan (uden fuldkommen Sikkerhed), 

Forstuv, Privilegier, Monopoler, Præmiero. 

desl. giver sig af med Fabrikvæsnel.

2. At den hidtil stedfindende Adskillelse af 

Kisbstædnæring og Landboenæring forandres.

Kisbstæders Oprindelse er for det meste txU 

fceldig, uden Hensyn til Fabriker. Henrik I. 

anlagde mange faste Pladser til Beskyttelse imod 

Avarernes Strejftog, heraf opkom mange Stcrr 

der i Tydskland. Haandværker og andre bor

gerlige Næringer fogte til dem, for at undgaae 

Lehnskidens Baroner. Fyrsterne begunstigede 

dem ved særegne Privilegier; de fik en republic 

const Forfatning, heraf endnu Levninger i Mm 

mcipat Embederne.

Skæderne vedligeholdt mange af deres Prrr 

vilegier, efterår den borgerlige Orden havde for- 

ondrel stq i Europa. Mange Fordele for Fabrü 

ker og Handelsmand forenede sig der, de vedblev^ 

som enkelte betydelige Masser, og deres fra det 

egentlige Land afvigende Forfatning; vedForskjekr 

lighed i Næringsveje begrundedes et dem egrk 

Skattevæsen. Dette har i de nyere Tider for

nemmelig bidraget til at holde Kisbstndnwring og
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Larrdboenæring sirerugt adffilte. Hertil bidrog 

ogsaa den Mening, at Landets Opkomst beroede 

paa blomstrende Slæder.

For ae befordre dem tillagde man dem uder 

lukkende Rettighed til en Mængde Næringer, ved 

Konstflid og Handel, hvilke Landmændene alisaa 

mistede.

Adskillelsen er nu omstunder deels unyttig, 

deels ffadelig.

Blomstrende Stæder udbrede Velstand rundt 

omkring sig; men en florerende Omegn stader 

snart en blomstrende Stad. De virke vexelviis 

paa hinandeiU Men Sicrderne have ingen 

Fonds, ingen Kilde til Flor i dem selv, undta

gen ved Fabrikation og Handel. Disse beroer 

paa Afsætning og Omsætning, er alksaa Result 

tat af hele Landets Velstands Grad. El fattigt 

Land er ikke opmuntrende for Fabrikvæsen, og 

leverer kun faae og maadeligeHroducter til Hanr 

delen, modtager ikke heller store,Forraad af frem

mede Vare, fordi de ikke kunne betales. I et 

rigt Land er det tverrimod, folgelig beroer Stær 

Vernes Flor paa Nationens Velstand, og vil 

fremmes afsig selv, ligesom denne tiltager. Det 

er Landet, der stal ophjelpe Staderne, Staderne
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kunne ikke ophjelpe Landet »den ved langsomme 

vg svage Paavirkninger ved at opmuntre til Nar 

turalprodnctrsn. En Virkning som dog for en 

meget stor Deel falder bort, naar Stæderne selv 

Drive Jordbrug.

Slæderne virke tik Nationalformuen ved 

hen Kapital hele Landet kan anvende i Konstpror 

Lirction og i den indenlandffe, famt udenlands? 

Handel. Efter denne Kapitals Stsrrelse ere 

Staderne mere eller mindre blomstrende, og 

Den bestemmer altsaa deres Flor. Forøges 

den, fiaaer den stille, aftager den, saa gjsr 

rer Sterderne ligeledes; de af dem, som have 

den mindst gunstige Beliggenhed, tilintetgjsres 

efterhaanden, og kun de virkelig nyttige blive 

tilbage, saaiedes vil Forholder selv tvinge sig 

frem. Men dersom Regjeringen nu ved Privir 

legier eller paa andre Maader soger at holde paa 

de faldefærdige halvtomme, næringslsseStæder, 

saa vedblive de vel at hedde Kjobsterder, men de 

holde op at være til Nytte. Og al Konst uag

tet vantrives og skrante de i et fort; ja dee 

omsider ud af sig selv, som hos os Slangerup.

Naar vida sporge om Aarsagen, til vore 

KjobstcederS maadelige Forfatnings saa er Sva-
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ret let, og man behsvede ikke alle de Præmien 

Udsættelser og Priisstrifter denne tydelige Sag 

har foranlediget, uden ar tresse den sande Aar^ 

sag. Vore gi Kjobstleder ere for det meste i 

maadeligTilstand, fordi nogle enkelte, Kjsbenhavn, 

Aalborg, Nanders, Flensborg, Mona, syffeU 

sætte den største Deel af den Kapital, Landet har 

at anbringe i den egentlige KjsbfkEdnæring, saa 

at det, de ovrigeGtæder kunne faae deraf, er knn 

Ubetydeligt, og forderte paar saa mange Sms 

der givet kun lidet paa hvert enkelt, især da 

mange af dem faae intet, fordr de ligge aldeles 

ubelejligt for alSlagsHandel, hvorimod de bedst 

beliggende faae der meste.

Man behever derfor ikke at troe at Dan? 

marks Kiobsiædncering har taget betydeligen af 

fordi saa mange af vore Kisbsiceders Velstand 

siaaer stille eller aftager, den erirvertimod forr 

sger megrr i de sidste 50 Aar. Men den har 

anbragt sig selv drr, hvor Qmswndighedertie vare 

gunstige.

Handelen maa söge did, hvor der er god 

Havn, hvor der er Magaziner, hvor drr er Bors, 

hurtig Postgang 0. s. v. den kan ikke trives i en 

liden afsides inde i Landet beliggende FUkke»
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Det egentlige Fabrikvæsen finder mange 

Hjelpemidler i støre Stæder, som savnes i smaae. 

Det trives bedst i Nærheden af Handel og Skibs- 

fart, fordi det der finder Mængde af raae Mar 

terialier og Lejlighed til Afsætning.

Paa Steder hvor Handel, Fabrikvæsen, 

Skibsfart udbrede Liv og Dristighed, og lette 

Anskaffelsen af alting, er det muntert og inter 

ressant at opholde sig; derfor ssges saadanne Ste

det' til Ophold af en Moengde Mennesker, der 

kunne leve hvor de ville, og Stcederne blive store 

hg velhavende.

Ved disse Midler blomsire ©ræber frem, og 

det er da klart at en liden Nation ikke kan have 

mange store og velhavende Srcrder. Vi have 

her i Danmark aldrig havt mange vrlhar 

vende Kjobstæder, vi have kun havt mange 

Stæder, hvorafnogle fordet meste ikke ffyldeHanr 

delen og FabrikvLsnet deres Opkomst og Vedblive«, 

thi da de opstode var der hverken Handel eller Far 

brikvæsen i Landet. Alle dem, der endnu trives 

stylde dette til en beqvem Handelsbeliggenhed. 

Kjobenhavn, Helsingoer, Aalborg, Randers, 

Flensborg, Kiel, Altona. De ovrige ere udi 

sprungne af en local Indtcegtskilde, saasom
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Nibe, andre ere Levninger af den catholske Gerstr 

ligheds Etablissementer, saafom Viborg, og rib 

deels Aalborg, Andre af den Ambition at være 

Kiobstad, saasom Hirschholm, Hillersd 0. s. v. 

Andre ere opstandne fra Landhandelen, Hjsring, 

Slagelse. Og overalt er der nu denne Landhan

del hvorved de sirsie of vore Stceder holdes i Live» 

Denne maae! i et ikke meget rigt, øg ikke 

sicerkt befolket Land være indstrcenket, og Stær 

6erne med den.

Handelen er da Stadernes Grnndvold og 

den vil binde sig selv til de Pladser, hvor den 

finder sine Betingelser opfyldte.

Men Fabrilvcesnet er ikke saaledes bundet 

til Slæderne ved noget naturligt Baand. Det 

kan nedsætte sig hvvr det vil, og der vilde nedr 

sætte sig, hvor det kan arbejde lettest og bedst. 

Heri bor Fabrikanterne lades fri! Valg, vg derr 

for er den nu stedfindende Adskillelse af Kiobsiæd 

vg Landboenæring, hvorved saa mange Haand- 

vcerker isarr ere udelukkende bundne kil KjobsiLü 

Verne, ikke fvrdeelaglig. Del er pernmod nyrr 

rigt for mange Fabriker vg Haandværkere ar boe 

paa Landet, hvor Luften er sundere, Sæderne
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bedre, og hvor Almuens Huusflid kunde komme 

i Forbindelse med Lauders Fabrikvæsen.

Tabe end Stæderne, saa taber Landet i 

det Hele ikke intet; det vinder. Skæverne ved

blive crt være Handelens OplagZstæder, dette er 

deres sande, eneste siatsoeconomiske Bestemmelse. 

Fabriker bsr tillades at nedsætte sig, hvor det 

efter deres egen Dom er fordeelagtigsi for den, 

thi der er der fordeelagtrgst for Landet.

Angaaende Haandvcerkeres Nedsættelse paa 

Lander er ved en Cancellieplacar af xgi6, nu 

gjort nogen Forandring eller egentlig Udvidelse.

Vi have ogsaa allerede en Deel Fabriker 

paa Lander: Ussered, Bomulbsfabrrken paa Budi 

dinge Mark, o. f. Gt. Papirmøller ligeledes, 

Jsenfabrikken t Dyrehaugen, Frederiksværk, m. fi.

Z. Forbud paa Ud- og Indfsrftl angaaer, a. 

Udførsel af raae Marerialier, for at tvinge Lanr 

Landet ril ar fabrikere dem selv.

Kan Fabrikanterne forædle dem med For- 

deel, saa behoves saademr Forbud ikke. Kunne, 

eller ville de ikke forædle dem, fordi de maae beta

le dem efter deres naturlige Værdi, saa er Forbu

det stadsligt, da der maae standse Produckieiten. 

Jo stsrre Afsætning, dessisrre ProdUction; jo
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nieer der sælges til Udlandet, deslettere blive 

Vårene, og Landets egne Fabrikanters maae vK 

siulle betale hvad Fremmede kunne og ville betale

b. Indfsrselsforbnd paa Vare, hvis Has 

brikation man vil opmuntre.

Naar de indeniandffe ere hvad de bsr v<rre- 

faa forbyde de selv Indførselen, ere be der ikke, 

bsr de ikke undersiskkes. Contrabaudehandelm 

gjer ogsaa stige Forbud til intet ved mangfoldige 

Arrer af Vare.

Om hsi Told gjelder det samme. Den vire 

ker som er betinget Forbud, og overtrådes liger 

fom dette. Io hoiere Told jo mindre fortoldes, 

og deraf opstaaer Skade paa flere Maadrr: Ne« 

gjeringens Bnd kommer i Ringeagt.

Skadeligheden af et Bud kan ikke beLsmr 

mes, naar der kun halv efterleves. Bleve 

Tvldanordninger allevegne nr-iagligr efkerle,- 

vede, vare alle saadanne formodentlig paa de 

allerfleste Steder ogsaa reenr asstaffede, eller dog 

gandjke forandrede.

Hsi Told ødelægger Fabrikerne, naar de 

ikke kunne arbeide kil Udlandets Priser, thi da 

betale meget siet ingen Told > drn bersver Sra?
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var

var

ten en Indtægt, og den odelcegger den ærlige 

Handlende.

Skjondt den Paastaud at jo hsjere Tolden 

er, desmindre indbringer den, er almindeligere 

kjendt for rigtig vil jeg dog bevise den afen vin 

keliz Erfaring.

1. I Aarene 1786 og 87, da Oxentolden 

fra Iylland var 2 Rd. 40 Sk. St. angaves 

1786, 6002 Stykker til Udfsrsel. Tolden af 

Heste og Qvæg var dette Aar 14832 $E>. I 

1787 angaves 5654 Stykker, og Tolden 

14,226 Rd.

I Aarene 1794 og 95, da Tolden 

nedsat til under Ler Halve pr. St. angaves 

i det fsrste af disse Aar 22,116 St. til Udfsrsel 

og Toldens Belob var 29,615; i det andet Aar 

angaves 18,228 Stykker og Toldens Belob var 

27,310 Rd.

2. 1753 / 54, 55, iridfsrtes j Norge.

3. Klædevare af Verrdie 80,g o o , Tolden 

var 10 -1 s Procent.

4. Andre uldne og BomUldsvare 238000, 

Tolden var 5,-10 Procent.

5. CUkevare 65000, Tolden var 51 io 

Procent.
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4. BrlendevilN 54200, Tolden var 10 

Procent.
5. Vine 46000 pr. Oxehoved, Tolden 

var 6; 9 Ndlr. pr. Oxeh.

1765, 66, 67, da Tolden efteit Toldt 

rullen af 1762 var forhoiet.

As No. i. 14000 Nd. 4° Procent.

2. 54000 Nd. zo,-40 Procent.

g. 7000 Nd. 40-50 Procent.

4, 33000 Rd. 40-50 Procent.

5. 38000 Rd. i8 a 24 p- Opchotz.

z. 7781, 82, 8Z. Da Tolden varden 

samme som efter Toldrulleri af 1762, undtagen 

for saavidt at den for Vrerndeviin var fat endrm 

hsiere var Indførselen angivet.

No. !♦ 6000 Nd.

2. 20000 Nd.

z. 3000 Nd.

4. 17000 Nd.

5- 15000 Nd.

4. I Aaret 1774, da Indfsrselsafgisten 

Sf Brcendeviin fra Hertugdsnnmne til Norge 

var 4 Sk. p. Por. beløb denne Told sig til 8328 

Nd. I Aaret 1778 da den var r Sk. pr. Por, 

udgjorde den i8/302 Nd.
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5. I Aarene 1786, 87, 88,erUdfsr- 

felstvlden af Gkindvare fra Berge» 5422 Rd. 

J 1794 nedsattes Tolden, og belsb for 1794, 

ligesom for 1793 og 94 aarlig over 10000 Nd» 

Disse Exempler bevise, at hore Toldafgifter før# 

ÄFge ikke Toldens Belsb, og jeg tsenker man fait 

overlade til Godtroenhed og Erfaring at afgjore, 

om denne ForrmndstAse reifer sig af at færre 

Dare inD; og udfores, eller om den kommer af 

at færre Vare angives ti! Tvlderlceggelse.

Vi mase erkjende ar vores Toldlovgivning 

af 1797 er een af de forstandigste, som noget Land ' 

har, og det er meget mærkværdigt at see saa 

klart er Lys pludselig at bryde frem efter det 

lange Msrke, hvori Grundsætningerne forToldr 

vEsner laae fra Christian den sjettes Tid. Men 
deraf sslger just ikke at vi have noget fuldkomr I 

ment practist Toldvcrfen. jNaar man i nogle 

Kjobstcrder hort og eensstemmende erklærer Byens 

svage Forfatning for Virkningen af en i andre 

Slceder ukjendr streng Overhvlden afToldlovene, 

saa synes dette ak være et tilstrækkeligt Beviis 

paa ar saadar, Strenghed ikke finder Sked i 

andre Byer»



303

Dveralt er der neesten umuelrgt at qvcelr 

Contrabsndvæsner ved Forbud eller undgaae der 

ved hsi Told; og fslgeiig kan disse Midler siet 

ikke anvendes til indenlandske Fabrikers Opyselp 

undtagen for enkelte Vare, der ere af den Ber 

staffenhed at ingen Toldbetjent kan være bekjeubt 

ikke ar kunne see dem. Men det er ikke LilsKU 

det med de fleste Fabrikvare.

Gka! Forbud mod fremmede Vare gives, 

saa maae del ikke gjelde Indførselen, men deres 

Brng: og da kunde brr dvg ikke angaae andre 

Vare end saadanne, hvis Udseende strap rober deres 

udenlandffe Oprindelse, thi ellers forsvinde de 

imellem de indenlandske, saasom Hatte, Klade. 

Andre Ting, s. s. Flor, Taft o. a., naar vel siet ikke 

forfærdiges i Landet, er strap kjendeligt. For saar 

danne Vare kunde Forbud imod Brugen virke, 

lhi det lod sig vel udrette at der blev anseet siri- 

vende imod god Tone ar brnze si-gt. Dette er 

den eneste Maade hvorpaa visse udenlandske Far 

brikater kunne holdes ude, og dertil indffrKnker 

sig al den Indflydelse en Regsering, kan hase kil 

at forhindre Indførsel af fremmede Fabrikater, 

enten medz Hensyn til i Almindelighed at for- 

mindste Landets Udgift ril Udlandet, eller med
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den Hensigt ved at holde fremmede Vare uden 

ved at skaffe Landets lige, eller ogsaa andre Fa

brikater i deres Sted Afsætning.

Fabrikerer et Land ingen Silketsjer, fine 

Musliner, Sirtser, Flor, Kniplinger, Tyl, 

o. s. v., fa a kan en Negjering let holde siige Ting 

-ude af Landet ved at forbyde deres Brug. Den 

kan med en letVending gjsre Brugen deraf upas

sende, ja aldeles uanstændig, f. Ex. (forbyde 

saadant ved Hoffet, ved Bryllupper, Confirma

tion, Spadseregang i Frideriksberg Hauge, paa 

Skuespilhuset o. s. v., og man behøver kun et 

Par Gange ar lade en Politibetjent insultere, saa 

er dette Forbud i Kraft). Men med Vare, som 

et Land selv lægger sig efter kan Forbudet lidet 

eller iniek nytte, thi Forbudets Overtrædelse fal, 

der deejs ikke let i Sinene, deels er Beviisforek 

sen selv tvivlsom, naar de indenlandske Habrikar 

ter have naaet nogen Fuldkommenhed. Klirde, 

Lwrred, grovere Bomuldsvare, Vomuldsstrsnrr 

per, Læder, Harte, o. fl. Ting robe just ikke 

strax deres fremmede Oprindelse.

Denne vigtige Forffjel mellem Forbud pqa 

Jndfsrsel og paa Brug er udentvivl den Grund- 

s«tning hvorfra lave .bestemte Foranstaltninger



305

tnob Luxe, mod Overdaadighed ösr -aae ud, om dek 

ftal ventes nogen Folge deraf. Men Spsrgsr 
maalet bliver dog endnu stedse, om saadanne Forbud 
kunne have nøgen gavnlig Folge. Vi staae her 
bed den interessante og meget vigtige, wen til# 
lige vanskelige Materie om Overdaad, Luxe; en 
Materie, som det er nodvendigt at komme i del 
rene med , da saa mange anser den ikke blot for 
uskadelig, men hoist gavnlig, medens et andet 
meget stort Partie betragter den som Stedernes 
Grav og Statens Ruin. Undersogelsen hav 
frem for mange andre statsoeconvmiste Underfor 
Zelser en Vanskelighed, derved at de modsatte Parr 
tier gaae ud fra modsatte Punkter. Det ene 
Partie philosopherer gjennem lutter abstracts 
Scetninger, det andet raisonnerer paa den allere 
eoncrettsie Maade ved at fremlægge Contrabogen. 
Det ene gaaer selvstændig frem, udleder alt af 
Statsprincipet, og sorsmaaer al heterogen Hjelp, 
det andet fægter, beder, stjender i. Spidsen af 
en heel Trop hinkende Allierede, Tarvelighed, Neir 
fomhed, Sparsomhed, Dannemands Sindelag, 

Patriotisme o. fi. D<t ene Parti vil virke 
gjennem Forstanden, det andet tillige gjennem 

Gemyttet-
U
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Vi have allerede engang erklceret vs imod 

siatsoeconomiske Consegvenfer, fom behsve milde 

Gaver, eller Uaförvdt patriotiff Opoffrelse for 

at holde sig. Kan en Stat ikke bestaae ved sin 

egen Indretning, saa er den kun at betragre fom 

en Gjenstand for deus Medlemmers Licbhaverre, 

og den besiaaer da kun saa -iarnge fom Dilleranr 

rernes Evne kan holde ud. Hermed er drt ikke 

vor Mening at ringeagte en agtvardig og aldeles 

naturlig Dyd; vi paasiaae kun: at Statens store 

Mekanisme er bestemt ved sig selv, har sin felv# 

ständige Gang, og bor ikke uden for sin eg«n 

Sphcere soge, eller behsve bevægende Kræfter. 

Staren er til for Stats Samfundets Medlem; 

mer, det <r dens Pligt at forstaffe disse en 

beqvem og behagelig Nydelse af et moralff rigtigt 

Liv. Skarens Hjelpekitder maae ligge i Stats

bestyrelsen selv; hvis ikke saa er denne urigtigt 

beregnet, og det er derfor altid en betænkelig 

Sag, naar Patriotisme kaldes frem som et Stats, 

middel. Den sande Bestyrelsesaand taber sin 

Aarvaagenhed, naar den som en anden siet Huns- 

holder stoler paa Overboerelse og fremmed Hjrlp. 

Der rette Boxgersind afkjsles derover.



307

Altsaa forbeholde man sig Patriotismens 

Deeltagelse aklene som en Nsdhjelp i uventede 

store Natronaluheld, men lade den daglige Statsi 

Huusholdmng gaae sin egen bestemte Gang, efter 

de evige Negler for Nationalvirksonchedens grad, 

vise Udvikling.

Vi sperge felgelig ikke om en Statsborger 

Vil eller stal, af K-erlighed til Fædrenelandet, 

indskrænke sig i sit Livs Nydelse, men om det 

er sialsoeconvmiskt rigtigt, at Negjeringen fort 

langer siigt, ja vel endog befaler fligt; at nogen 

lovbestemt Indskrænkning meddeler Statsborger 

ren Forffrifter hvorefter han har ak indrette sit 

vilkaarlige Liv, eller udtrykt med direkte Hensyn 

til vores forehavende Undersøgelse, om, og hvori 

vidt Forbud mod Overdaad, Luxe ere nyttige?

Svaret vilde neppe være vanskeligt, derr 

fom man ved en bestenu^Definilion kunde betegne 

.hvad man forstaaer ved Luxe, eller i det mindste 

.oplyse Begreber med et adergvat Exempel.

Luxe er Forbrug af unodvendige Ting. 

Hvad er der, fom bestemmer Graderne i Nod/ 

.vendighed eller Undv«rlighed?

En Statsborgers Forbrug er:

i> Nsdvelidighedens»

U D
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2. Conveniensens.

Z. Vilkaarlighedens.

Det fsrste tilfredsstiller hans phystjke, ettet 

absolute Trang.

Der andet hans Udvortes Stilling/ eller den 

relative Trang, og

Det tredie hans særegne Smag, det er, 

hans vilkaarlige Trang.

Den fsrste skal, den anden bor, den tres 

die kan tilfredsstilles.

Convenienz - Forbruget opsiaaer af det abr 

solute Forbrugs Fotardling, ved bedre Bolig, 

Klædedragt, Fode, og storre Deeltagelse i det 

selskabelige Liv. Det er relativt efter Forbruge, 

rens borgerlige Stilling, den hvori enten Star 

ten har sat ham, eller hvori han formedelst sitr 

Evne og sin Kultur sætter sig selv. De Regler 

for den udvortes Form af Levemaaden i enhver 

siatsborgerlig adskilt Klasse, ere almene Vedtæg

ter, hvis Betingelser det paaligger Klassens Med

lemmer' at opfylde, som en selskabelig Pligt, 

hvis Efterladelse isolerer Efterladeren fra Haris 

Jevninge, og som derved bringes i Modsigelse med 

hvad den almene.Mening i Klassen, og med den

nes, den almene Mening udenfor Klassen, anseer
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for anstændigt. Om 20 Embedsmand hver 

med i voc> Daler aarlrg Gage have sat deres Leve, 

maade paa en vis Fod, hvorved de fortære deres 

Gage aariig, saa vil den eller de deraf, fom 

fortære kun 1 deraf isolere sig fra sine Lige. Dette 

Savn kunde han trodse; men han overtræder 

derved rillige en Pligt, som Staten indirecte 

har paalagt ham. Har Staten givet ham 1000 

i Gage, saa er det til den Ende at han stal vedr 

ligeholde den udvortes Anstand, som Staten tilr 

lægger den EmbedWlling, hvori han er sat. 

Denne Anstand maae han ikke overtræde. En 

Kapitain kan, uden derfor at aflade at voere en 

duelig Officeer, leve som en Underofficeer, men 

hvor upassende det vilde varre soler enhver, og 

at det ikke er Statens Vitlie er klart deraf ae 

han lM' en Gage til at vedligeholde sin Stillings 

udvortes Anseelse med. En Minister kan gaae 

i Vadmel om han endelig vil, boe i et fire Fags 

Huus i Adelgaden 0. s. v. En riig Grosserer 

kan leve som en Hoker, en Biskop som en Degn, 

en Admiral svm en BaadSmand. Alt saadanl 

kan lade sig gjore; men det er afgjort at stige 

Afvigelser fra det selskabelige Livs Vedrargter til- 

intelgjor Ansilendigheden, nedbryder al Selskaber
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lighed; thi den der lever i en Stiil, som er linder 

sin Stand, lever med en underordnet Klasse, og 

ikke med dem, der ved fælleds Stilling i Avet, i 

Staten, i Kulrnr ere hans Lige, og som fslgelig 

burde være hans passende Selskab.

Vi have maaskee betjent os af alt for stærke 

Lignelser; de skulle ikke modsige deres Mening, 

som snffe anstændig Tarvelighed i alle Klasser; 

men blot med faa Ord godkgjore at Cvnvenien- 

sens Fordringer, skjondt relative efter de indir 

viduelle Klasser, dog ere til en vis Grad virke, 

lige Nødvendigheder.

Dilkaarlig hedens Forbrug er det ikke. 

Naar en Minister tneb 10,000 fortærer sine 

io,oqo, faa lever han i den Convettienzstiil, som 

Skaren har havt Hensyn til ved Bestemmelsen 

af hans Gage. Fortærer han endvidere af sin 

private Formue 10,000, fao kan dette stee ved 

at forsiterke sin Levemaade, hvorved han behar 

ger sin Selstabelrgheds Lysi, eller hylder ftit 

Mening om sin Stands Værdighed, del er sin 

aparte Smag. Men han kan ogsaa anvende 

sin Formne paa Gjenstande af Videnskaber, Kom 

ster, og saaledes bidrage paa en gavnlig og hæ

derlig Maade til Kukturens Fremffridt. Det
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vilkaarlige Forbrug er da ikke nødvendigt, det 

kan være unyttigt, men ogsaa det modsatte.

I dec absolute Forbrug falder ingen Luxe 

for, øg allsaa er her ingen Forodning at be

frygte. Fandt her mindste Spilde af Værdi 

Gled, saa blev det snart et stort Narionaltab. 

Det absolute Forbrug af alle Mennesker i Dan

mark tilintetgjsr for Nationen en V«rdi af 40; 

50 Millioner Specier, naar man regner enhver 

Familie blot for hvad en i stor Knaphed levende 

Dagleierfamilie paa Landet behsver. Forbrug- 

res nu af hvert Menneske overhoved til Forsdr 

mng i i 2 Specie aarlig, saa kom stra)e 12 ' 3 

Millioner Specier ud som et aarligt Nationaltab.

Men i det absolute Forbrug er ikke en siorre 

Tilintetgjsrelse af Vmdi praje en unyttig Fortcrr 

ring. Det absolute Forbrug er et Minimum af 

et Menneskes Fornodenhed, holdes han derved, 

saa er han i Knaphed, ja Fattigdom. Et siorre 

Forbrug, (bedre Fode, Klade, Bopoel) kan derr 

for endnu regnes til det nødvendige, vg naar 

man ternfer sig f. Ex. en nogenlunde velhavende 

Bondes Levemaade maatte den vel| ansees fom 

det Minimum, hvortil det nødvendige Forbrug 

kunde henfores. Her er attsaa ingen Convenienz
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eller VilkaarlighedS Forbrug, ingen Overdaad, 
Luxe, ingen Zndffrlenkning eller Befparing Kn? 
skelig. Hg dette Forbrug, dette absolute Fori 
brug, udgjor i Danmark gandste vist 60 Millior 
irer Specier. En Udgift, hvori intet er at aft 
knappe, og hvyri udenlandffe Vare udg-or kun 

tzn meget ubetydelig Deel.
Det absolute Forbrug er bestemt baade i 

Henseende til Beleb i Derrdi, og Varernes ellek 

dr fortærede Tings Art.
I Convenienz-Forbruget er vel Forbruget 

bestemt med Hensyn til Belsbet af Værdi, men 
ikke Med Hensyn til Varenes Akt« Efter Reglen 
rr ethvert Menneskes aatlkge Indtægt en fast 
Grsrrelse, HattS Udgift ogsaa, thi ogsaa efter 

Neglen, et Mjitteffes Udgift er liig hans Jndr 
tcegt, eller hans Forbrug er ligt hans Erhverv, 
endffjondr ethvert Menneskes idelig Bestræbelse er 
at forege sin Indtægt faa meget muligt, saa volr 
des det af alles Besirarbelser i denne Post, ved 
Concurtencen, at enhverS Indtogt vorder et Mi, 

nimum. Denne Indtægt kan han anvende til 
at forbedre sin almindelige Levewaade med efter 
sin udvortes Stillings Medfsr. Men heriil kan 

han forbrug« forstjellige Vare, og ved, nogle af
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disse kunde betSpsrgsmaal gjsres om deres For

brug er skadeligt for NativnalvslsianLen eller 

ikke, deter: om saadantForbrug ikke kunde undr 

vrres, og fom Overdaads, Luxus Artikler bnrde 

nndvleres?

Det falder strap i Sinene at tn Mand, en 

Statsborger forskaffer sig sine Indtægter paa en 

tilladt Maade, yg maae derfor ogsaa være be, 

rettiget til at bruge sin Indtægt. Staten kan 

fordre, at han ssa- yde sit Bidrag til dens Vedlir 

geholdelse; ar han opfylder sit Kalds Pligter; at 

han flal tilsvare alle sine Forhold imod sine Med

borgere; at han giver sine Born Opdragelse; at 

han sikkrer fin Enke en gvd Slitting. Videre 

Fyrdring synes det ikke at Staten er berettiget 

til at gjore. Og ved disses Opfyldelse har Stats;

. horgeren Bevæggrunde nok til at indrette sit Fore 

brug. Staren kunde snffe at han vilde gaae vi

dere, men den maae blot snffe det, ikke befale 

det. At bestemme hvorvidt en Mands Førbrng 

fla! gaae, er overmande urigtigt. Del forjager 

de Statsborgere, som ere flyttelige, de volde 

Misfornoielse over at ikke kunne leve iden Skill, 

som Fvrmuende leve i andre Lande, ikke kunne 

fslge den almindelige Civilisation; og i Lande,
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hvor Regjering sformen, Kl i matet, KultnrLraden 

have lidet tillokkende tv saadan Indskrænkning 

horst ubehagelig, da Frihed allene kan forsone 

dermed.

At iudflrKuke en Privatmands Forbrug for 

at tvinge ham til Tarvelighed er aldeles hensigts- 

lost. Ingen kan videde lonligejOpvffrelscr, han 

gjsr for ar brnge eller anskaffe sig visse saakaldte 

Overdaadigheds Ting.

Den private kan ikke erholde en Ting, uden 

at have foranffasset en Indkergt af samme Værdi. 

Ett Nation kan ikke faae udenlandske Vare uden 

at fremskaffe indenlandske Værdier at betale dem 

med, enten ved at spare paa visse Vare, eller ved 

at frembringe flere andre. Forbydes da visse Vare, 

saa forjage Forbudene en Art af Tarvelighed for 

at paansde en andeu, eller en vaagnet Dristig, 

hed standses. Ved Love kan Tarvelighed ikke 

indføres, det kan kun synes saa, naar den paa- 

tvinges i enkelte Tilfælde.

Ligesom det private Forbrug ikke kan indr 

strarnkes, saa bor der ikke heller indskrænkes ved 

Love.

Det absolute Forbrug ikke ; dette er egent; 

jig umuligt. At give der en Vending, hvorved
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Ting af mindre Værdi tilintetgjsres, saasom 

Hestekföd, Beensuppe og alffens Surrogater 

er den eneste Maade, men er neppe anstændige 

for en Nation; den rober Krebsgang.

Convenienz- Forbruget er sammensat.

a. Det absolute Forbrug, og et Tillag.

b. Velansroendighedens. Det sidste 

ktlir indffrarnkes. Men til en vis Grab bor det 

finde Sted.

Det er for en Deel physis? nødvendigt. En 

Bonde kan raale en gandffe anden Levemaade 

end en i de hsiere Sr»rnder opdraget Mand.

Men det er ogsaa moralsk nsdvendigr for 

en stor Deel. Det bestemmes ikke af den 

Enkelte allene, ikke engang af hele Nationen, 

det bestemmes af den hele kultiverede Verdens 

Mening.

Medens det physiste Liv hvert Sieblik tik 

intetgjores ved Individets Dod gaaer det «ån

dige Liv uafbrudt frem, og forædler sig efterhaaur 

den som Videnstabelighed og Konst udvikle sig. 

Dette aandige Liv overleverer sig selv til Esrerr 

ko mm er ne, det er Summen af Videnskabernes og 

Konsternes forenede Virkning; det betegner r 

ethvert givet Tidspunkt Menneskehedens Tri»
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eller Grad af den hsiere Udvikling, som maae 

vevre dens endelige Maal. Med denne Stand 

paa Banen bor det enkelte Menneske staae i Har

monie, og stræbe ot naae den om han endnn er 

neden for. Det udvortes Livs Former, Leve/ 

maade, Paakladning, Bopcel, Forlystelser, m. 

m. er i enhver Tidsalder bestemt i Almindelighed 

(enkelt Nationalitet fraregnel), og der gives da 

i enhver Tidsalder en vis almindelig Negel derr 

for, en vis almindelig Dom derom. Denne alr 

mindelige Dom stræber ethvertMemieffe at rette sig 

efter. Ved Kultur söge Menneskene at ligne hi nr 

anden, vg denne Stræben feder Lethed til et veli 

billigt og behageligt Samliv. Her er da ikke 

Spsrgsmaalet om Danske, om Italienere, men 

om Europæer.

Et dannet Menneske seer rens ud overalt. 

Den personlige Anstand/ en vis almindelig Opr 

lysning, den selskabelige Omgangstone er nulige 

i den hele kultiverede Verden. T)et hele selskar 

belige Liv, og for en meget (tor Deel ogsaa det 

huslige Liv er nuomstunder ogsaa temmelig sisbt 

i en Form. Afvigelse fra det almindelig vedtagne 

§r nu Seerhed, denne foder en vis Modbydelig, 

hed, en Frastsden, en Mening om at den Eru
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kelte elker den hele Nation ved Gammeldagshed 

trodser den almene Dom, og enten ikke slatter 

hsit nok ti! at agte den almene Dom, eller fett

les moralff Evne eller Krast til at stige op paa 

det Trin, hvortil Aarhundrrdes'Besir«belser have 

Hragt den kultiverede Verden.

At vores Forklaring over Nødvendigheden 

af Conveuienz r Forbtuget eller en Art Luxe, som 

grundet i Menneskehedens successive Uddannelse 

og i ethvert Tidspunkt bestemt ved denne Uddans 

nelses Tilstand eller Grad, er rigtig, bekræfter 

Erfaring. Man lader os idelig hsre vore Fvrr 

feedre og deres Tarvelighed, ja selv Poeterne 

træde frem med deres Anskuelser af Fortids og 

Oldtids gyldne tarvelige Dage — uegennyttigt 

nok i det mindste.

Men Sandheden er: at hverken vore Forr 

fcedre eller nogenNationsForfædre have havt anden 

Regel for deres Forbrug end'den evige ufvranderr 

lige, at Forbruget ler ligt Erhvervet; at ve 

have forbrugt det Erhvervede paa samme Maade 

som vi; del er, de have levet saa godt deraf som 

deres Bekjendtffab med Tingene i Verden vg deres 

Medhjetp af Konst og Videnstabelighed tillod dem. 

M vi kalde deres Lrvemaade tarvelig vg kalde
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vores ncrrvlrretide sdsel, overdaadig, forodende- 

sdelæggende, medens vi ikke gjsre andet end hvad 

de gjorde, nemlig tilsætte aarlig det aarlige 

Erhverv, er blot fordi vi holde os til Forbrugets 

Gjenstande, som er en ligegyldig Sag, og glemme 

Le forbrugte Tings Værd i e, bebomt efter en 

almindelig Maalestok, Arbeide; at følgelig deres 

simple Forbrugs Artikler kostede dem ligesaa stor 

en Verrdi, som vores kofte os, ikke just i Pengeber 

nævnelse; men i Arbeide.

Ester saadan Syusmaade ville vore Efter

kommere om fire, fem hundrede Aar upaatvivler 

lig prise og tovsynge os som Tarvelighedens 

Mynsire.

Ved at domme om fjerne Tidsaldres For

brug overseer man i Sammenligningen den store 

Leched, hvormed vi nu forskaffe os mangfoldige 

Ting, formedelst vore videnskabelige Kundskaber, 

techniffe Færdigheder og Mastiner som ogsaa den 

nu faa lettede Handel og Seilads. Vore Forr 

fætre undværede fordi de ikke kunde faae hvad, 

vi bruge, fordi der koste os lidet.

Vores store Fremstridt i de mekaniske Kon- 

sier, og Handelens Udvidelse maatte nødvendig 

forandre de Vare, fvm tjene ril daglij^Brug,
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fornemmelig i PaaklEdningerr, og ssaffe mange 

Vare eller Artikler frem til Nydelse som Fsde- 

midler. Vores Sands for det Gkjonne, og det 

Begvemme kan tilfredsstilles, og derved eu vir" 

kelig aaudelig Trang til at bringe del ydre Liv i 

Harmonie med vores Kultur. Uden denneMnr 

lighed opstod en Underlig Striid imellem Midler 

og Maal. Hvi forædles Fabnkflrden, hvorfor 

handler og seiler man? Skulle vi gaae i Skinds 

pelser øg Vadmel og Hvergarn, hvortil da Klæde, 

Kaunn, Taft rc. Skulle vi drikke Vand, Valle, 

Al, Mod, hvi hente vi da Viin, Kaffe, Thee 

ril os, aabenbare Inconseqvenser. Og naar 

man endelig vil prodvsere, fabrikere og seile, 

handle, hvem stal da kjobe og forbruge? Hvad 

er det man vil?

Man vil, siger man, indrom me at Danffe 

ftulle i deres udvortes Liv folge Conventensens 

Vnd, og forlanger ikke ak de ved Sårheder og- 

Grimaser stalle isolere sig fra andre Nationer, 

eller holde sig tilbage, naar hele Verden ganer 

frem. Men selv i denne Deeltagen kan der hvlr 

des Maade. Skindpetser, Vadmel til Stads, 

Miod, Drikkehorn etc. forlanges ikke. Men man 

behover derfor ikke de allerfineste Sorter Kl«de^
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ikke de fineste Vsmuldstoier, ikke Silkekor, IkkL 

de dyrere Arler Viin, ikke Flitter, Kniplinger, 

Tyl, Flor, kostbare Shavler, Baand, Blom; 

sier, o. s. v. Man kan leve meget anstændigt 

godt og sundt, men kan i sin Paaklædning hylde 

Neenlighed, Beqvemmelighed, ja endog en Grad 

vf Eleganse, uden at behove slige Ting. Og 

da levede man fornuftigere; man befordrede sit 

private Livs Nydelse og sin Forfatnings Sikker/ 

hed, og gavnede Staten, som nu formedelst dette 

Luxusforbrug faaer en betydelig Unde'rbalanse i 

dens Handel.

Unægteligt er detal enten Luxus kan define, 

res eller ikke, saa staaer dog et vist Begreb, engod 

Huusholdning, klart nok for ethvert fornuftigt 

Menneske, og saa klart at han endog kan ind, 

rette sig derefter. Den almene sunde Forstand 

paatrænger enhver Statsborger Nødvendigheden 

af at betale til Staren hvad den fordrer, ae 

gjere Afregning med de af Statens Medlemmer, 

som han har været ffyldig, at opdrage sine Born, 

at betrygge sin Enke, og dernæst at leve overr 

eenssienrmende med sin Indtægt, hvilket sidste 

han kan udvide eller bsr indskrænke efter som de 

forhen nævnte positive sialsborgerlige og moralske
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Pligter tillade eller forbyde. Han foler Nedbenr 

digheden af denne gode Huusholdning, som den 

sunde Forstand foreskriver; men han seer omkrinK 

sig i Verden, og marker snart af baade hans 

egen og andres Erfaring at han ikke kan andet 
end folge en god Huusholdnings Forskrift. Han 

rr nsdt dertil, thi alt uden for ham paatvinger 

ham den. Betaler han ikke sine Skatter, faa 

erholder han Execution; forsommer han sit Emr 

bede, afsættes han; gjsr han Gjeld, flæbes han 

ril Slutteriet; opdrager han ikke sine Born, faa 

foragtes han. Dette Sammenstod af saa mange 

Bevæggrunde volder at enhver Statsborger levet 
af hvad han har, og kan ikke anvende af ft tt 

aarlige Indtægt til overflødige Ting til Luxus, 
uden hvad, der bliver tilovers fra Nödvendigher 

derne, bette steer. Man lever af hvad man har^ 

og ikke af mere, det er en Regel. Thi Enkel
tes Letsindighed, Forfængelighed, Ostentation 

tankelose Foredning, rmnerende Hunsholdning 

ere Undtagelser, og i Forhold til det Hele altid 

ubetydelige, ligesom efter Neglen ethvert Men
neske er friskt, ffjsndt der vel gives Syge; efter 

Reglen er Menneskene Kdrue, stjondt man vel 

finder Drukkenhylte.
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Selv blandt dem, der saaledes glemme en 

god Huusholdnings Negler, og paa mange Maar 

der træffe deres Næstes Indtægter ind under 

deres egne Udgifter, seer man sjelden at de, al deres 

Letsindighed uagtet, forsomme mange af deres 

positive Pligter, Vsrns Opdragelse f. Ex. .

Na ar nu en MandS Indtægter ere lovlige, 

og han bruger dem forst til at opfylde sine Zorr 

hold fom Menneske og Statsborger, og derfra 

faa er et Overstud ; skulde han da ikke være beret/ 

liget til at bruge dette Overskud paa en hans alr 

mindelige Pligter ikke modsigende Maade? Vi 

troe at dette Overstud fra en god Huushowning 

er at ansee som Lsn for hans Umage, eller Op- 

osfrelser for at stasse der tilveje, vg at dettilkomr 

mer ingen anden end ham selv at bestemme hvor, 

ledes det stal anvendes.

Man indvender vel, at dette nf os saaledes 

kaldte Overskud er ikke noget virkeligt Overskud, 

men er kun at betragte som en Deel af en Mands 

nødvendige Indtægt, hvoraf han faaer en Deel 

tilovers fra sine virkelige Fornodenheder, eller 

fra solide Tings Anskaffelse, til Tant og FjaS, 

Luxe og Overdaad ved at unddrage sig og sine 

nødvendigere etter nyttigere Ting. Dette kan
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vcere Tilfaldet, og er det maaffee ofte nok; 

men derved er intet at udrette ved Love. Naar 

enMand faaer i Gage looo Rd. eller staffer sig 

dem selv, saa maae man vel overlade til ham 

felv at bruge dem. For hans private Tilstand 

var det vel onsteligsi ar han anvendte disse 1000 

Daler til en god solid Hunsholdning, dg saalrr 

der deraf til saakaldte unyttige Ting som muligt. 

Imidlertid, naar han uden at forurette nogen, 

lever saaledes fom det behager ham, hans Far 

milte og hans Omgangskreds bedst, saa staffer 

han sig den störst mulige Livs Nydelse, og de» 

Kjsr ham lykkelig. Kloder hans Kone og Dstt 

tre sig da med nogen Elegance, seer han sine 

gode Venner engang imellem, o. s. v. tuen 

sparer f. Ex. nogle Favne Brænde om Vinteren- 

spiller ikke o. a. fl. saa synes Sagen at vcere i 

Orden for ham selv. Og saalamge man ikke 

veed, ved hvilke lønlige anstændige Besparelser 

han tilveiebringer sit Overskud, bsr man ikke 

firax troe at hans Hunsholdning er »forstandig.

Ved Lovbud er her intet at udrette. Alt 

hvad man kunde onffe er, at en saadan Conver 

nienztone var den herssende, at den private 

Huusholdning kunde indrettes efter Tarvelighed.

X 2
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Men denne Tone kan ikke indfsres enten ved 
Lovbud eller Moralisering; den kan allene indr 

fores ved Mode, og Exempler fra Mænd af 
Vægt, det er af Stand og Rigdom, ved dem 

kunde saadan Mode indfsres. At saadant sseedle 
var som sagt, onffeligt. Thi om endStaten ikke har 
Ret til at indskrænke Statsborgeren, hvad hans 

huslige Liv angaaer, naar han kun ikke overr 
trader nogen positiv Pligt, saa kan det dog ikke 

nægtes, arConvenienz.-Levemaaden jo kan vorde 
flemt i saa hsi en Tone, at den falder selv den 
gode Huusholder besværlig, og at han kan fri- 

sies til at tilfredsstille sin Deeltagen deri ved 
utilbørlige Midler. Staaer Levemaaden hoierr, 
f. Ex. end en Embedsmands reglementerede Ind, 
tægter tillade at folge med, saa kunde han ssge at 
bringe Balansenlilveie ved ureglementerede Indr 
tægter;, vg saaledeS kunde den antagne Stiil for 

Levemaaden have meget skadelige Folger for Sam, 
fundet.

Paa den anden Side anseer man Forbrug 
over en vis anstamdig Hunslighed eller Tarvelig, 
hed for Hoist ffadelig for det offentlige, naar det 
udstrakker sig til udenlandske Dare, og især til 

saadanne som ikke Melper nogen egentlig Trang,
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men blok smigrer Smagen, eller tilfredsstiller 

Pyntelysten. For den Privates Beregning er 

detre en ligegyldig Sag; naar Indtægt og Udr 

gift balanserer, faa er hans Regning rigtig' 

Men for Staten ræsonnerer man anderledes:

i. Ved Brug af fremmede Vare under« 

trykkes Nationale Industrien paatoMaader, ved 

at indenlandske Fabrikater sættes tilside for de 

ligeartede udenlandffe, ved at de udenlandske 

Vare hindre andre, ulige artede indenlandffe 

fra ot komme i Brug.

2. Ved udenlandske Vare faaer Staten 

Udbetaling til Udlandet. For Nødvendigheder 

er her intet at erindre, men de mindre vigtige, 

og de aldeles uvigtige, og vverfisdige, volde en Ud

gift til Udlandet, der, om den overstiger hvad 

man har at betale med i Vare, fvraarsager Un; 

derbalanse.

Disse Paastande ere fuldkommen rigtig^ 

kun er Conseqvenksen em Underbalanse ikke klar. 

Hvad man forstaaer ved Handelsbalanse, og 

hvad der bor forsiaaes derved ville vi i det foU 

gende forklare. Men med Hensyn til det Tak, 

fom Brugen af fremmede Vare stal bringe et 

Land, maae vi gjsre nogle Anmærkninger.
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14 Mange Ting, fem ere Gjensiande for 

Luxns tjene til at afhjelpe en virkelig Trang, 

Klæder f. Ex. Bruger man Luxus i sin Paar 

klædning ved flint Toi, eller idelig Anskaffelse 

af nyt, saa har man for det forsir Klæder; for 

det andet faaer Andre Klarer, naar jeg sælger 

eller giver mine bort, og saaledes øpsitdes de. 

Herved tabes intet i Værdi; det er Fornodeuhed, 

at jeg har een Kjole aarlig, det er Luxus om 

jseg faaer 36 nye Kjoler aarlig, og gaaer med 

hver kun i 10 Dage, istedeu for 365 Dage med 

den ene. Naar jeg serlger en, 10 Dage brugt, 

Kjole er den paa meget lidet nær ligesaa god 

som nye, vg jeg faaer omtrent mine Penge igjen, 

uden betydelig Tab for min store Luxe; giver jeg 

den bort, er den dog som Værdi betragtet lige 

god. Den, som faaer Kjolen, faaer hvad han 

vil, og naar den ikke kan bruges videre, gjsr 

man den om til ett Drcengetrsie. Staten faaer 

altsaa fuld Værdi for Klædet, og saaledes med 

mange andre Ting. Møbler f. Ex. som forst 

paraderte Mt Slot, ende omsider i Kjeldere og 

Vsndergaarde;. Ting, fom have Varighed gaae 

fra de rigere og moderne Klasser ned til de lavere, 

som ikke hylde Moden, og de ere derfor ikke
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spildte, om end Nationen har kjobt dem udenfor 

Landet. A. Smith siger: De Riges Huse, 

Møbler, Klæder, blive'snart nyttige før den falr 

ligere Klasse der kjsbe dem near de Nige er kede 

deraf. I Lande, som længe have været rige, finr 

der man ofte de fattige Klasser i Besiddelse af 

Huse og andre Ting, fom endun ere meget gode, 

men som fra Førstningen ikke vare bestemte for 

dem. Iacob den Forstes BkUdeseng, hvilken 

hans Dronning bragte med sig fra Danmark, 

fom en Førcrring, passende fra en Konge til en 

Konge, var for en Deel Aar siden seel som en 

Sirat i et Alhnus i Dumfernlime.

2. Saaltrnge Luxus-Vare fra Udlandet aft 

hjelpe en Trang, sparer Landet det af dets egne 

Frembringelser, som ellersvar forbrugt. Drikkes 

Thee, Kaffe, Viin, saa spares dog Melk, Hl. 

Zndfsres Bomuldstoi, Silketoi, saa faaer Lanr 

der noget Uld, Hor tilovers til sin Handel. Vel 

er der en betydelig Zorskjel i Værdien, men den 

bor dog tages med til Afdrag i Tabet. En ligr 

nende Regning bor ogsaa gjsres- imellem fremr 

mede Vare, da de kostbare udelukke de mindre 

kostbare. Om en Flaske Madera koster i Sper 

cie, vg man stal og vil drikke Viin, saa sparer
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man ved en FlaffeMadera i<2 Flasker Nodviikk. 

Fine Vine, ellermangeStagsVine ved et Middags- 

maaltid gjvr ikkeallid at en meget storre Mængde 

Vitn drikkes, end naar der blot havde været een 

Sort. Det der vilde blive drukket af denne bsr 

regnes fra hvad de fine Vine kostede, og saa stev 

man at denne Lupus ikke har vieret n«r saa stos 

som den havde Udseende af.

Z. Det sterste Tab en Nation lider ved 

Brugen af udenlandske Vare beroer paa, at den 

ikke faaer fuld Værdie for Betalingen. I Han, 

delen er efter Neglen de krsbre Vare noiagtig den 

Værdi værd man har giver derfor. Denne Rer 

gel holder altid Stik med Hensyn kil almindelige 

altid eenSarrede Vare. Formedelst Concurrent 

sen kan ingen Ulighed i Priis opstaae. Produr 

renterne eller Fabrikanterne faae deres Omkost, 

ninger godtgjorte, og en til er Minimum nedsat 

Profit. Dette har endog Sted ved de frivoleste 

Dare, Flor f. Ex. Et Stykke Flor til lo Ape/ 

cier er virkelig, efter al Vare/Regning 10 Spe/ 

cier værd, og den der kjsber det faaer fuld Va, 

luta. Men det træffer nu saa ofte ind at enkelte 

Nare en Tidlang forferrdiges uden Concurrence 

af Sstlgrre med en sier Comm'rence af Kjsbere;
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saadanne Vare ere Mode/Artikler: her kan Mor 

den volde at Prisen er over den naturlige Vmdi, 

og derved taber Kjsberne. Ved et Srykke almins 

deligt Flor, ved simpel Taft er dette ikke muligt. 

Men lad Floret, Taftet faae et nyt Mynster, 

strap bliver det dyrere end det nye Arbeide gjsr 

det. Moden gjør det dyrere. Og det er denne 

Gudinde, Moden, fom bedrager; men hun er 

nsdt dertil, thi den Fabrikant, fom faa er en Vare. 

i Mode, veed, at det varer ikke længe inden det 

bliver Mode ikke at bruge den, og han maae da 

holde sig skadesløs for et eventuelt Tab. Heri 

ligger Modevares egentlige Dyrhed, og Taber 

derved. Men førresten bliver dog Tsiet brugt. 

Fra London, Paris rc. sælges der i Kisbenhavn; af 

Mode der, gjelder det i Aalborg, derpaa i Hisr- 

ring, Thisted. Fra Fruen gaaer det til Kammer

pigen , fra Moderen til Datteren; kort, det 

kastes ikke bort, det bruges op.

4, Vi have anmcerket ar saalænge de Vare 

Di faae fra Udlandet endnu afhjelpe en Trang, 

rn material Trang, saasom virkelige Klædestykr 

ker, Spise og Drikkevare, saa bor denne Vm'di 

regnes fra fom Landet sparer, ligesom jeg naar 

-eg brander 1 Lwst Steenknl bsr regne at spare 4
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Favne Bøgebrænde. Men naar de fremmede 

Bare ikke afhjelpe nogen saadan materia! Trang, 

men kun opfylde en indbildt Gavn eller Mangel, 

saa maae man trlsiaae at Sagen forandres meget. 

En Dame kan bruge Taft, Aklas o. s. v. til en 

Kjole; dette er for en Deel en Nødvendighed, 

Kjolen nemlig. Nu naar denne Kjole garneres 

med Tyl, brabandjke Kniplinger, alle Slags 

Silkehaand, Blomster etc., faa ør dette blot 

Pynt, der ikke Hörer uodvendig med til Klæbr 

ningen og tilfredsstiller i derHoiefte kun en Slags 

Smag. Herved ffeer da ar uagtet Landet fik vel 

Valuta for der til Betaling udsendte Korn, Uld, 

Smsr efter Productions og Fabrikations Bereg

ning, og altsaa intet har tabt direcle; saa er 

det dog let at tub fee at i denne fuldkomne ærlige 

Handel er man dog kommen tilkort. De Vær

dier, man sendte ud vare reelle; de kunde vare 

forbundne med Landets productive Midler og der

ved forøget National form. F. Ex. Kjober en 

Landmand Grads eller Pynt til sin Kone for et 

Par rov Specier, saa kunde hqn med disse maa, 

ffee opdyrker en halv Snees Tdr. Land og forsget 

Rationens Indtsgt med en aarlig Tilvæpt. Han 

kunde ogsaa have sat dem i solide Ting, endog
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fra Udlandet: i Sslvisi, Dækketoi, saa havde 

National r Rigdommen været saa meget storre, 

isreden for at de 100 Specier efter et Aars Tid 

ikke har ander Repræsentativ end nogle pjaltede 

Strimler i Kammerjomfruens Dragkiste.

Staten kunde da vel onstr at saadant Tab 

blev forebygget. Har Landet intet at anvende 

sil aarlige Overskud til, saa er derpaa intet at 

sige. Men dette er i Danmark langt fra ikke 

Tilfælde, hvor blandt andet Agerdyrkningen kan 

og bsr modtage (tor Forbedring, og hvor saa 

mange virkelige Nødvendigheds Dare maae hent 

tes fra Fremmede. Salt, Jern, Kobber, 

Tommer, Tobak, m. fl. saa vi behove alle 

vore Exporter for at dække Importerne, og naav 

vi anvende en Deel derastil Stads, savne vi maar 

siee af det fornodne.

Efter disse Anmærkninger for at bestemme 

Naturen af det Tab, en Nation kan lide ved Over; 

daadigheds Vare fra Udlandet, vende vi os til 

ak undersøge øm dette Tab kan forebygges fra 

Negjeringens Gide, og især om Danmark behor 

ver elker bør miste nogen offentlig ForansiattnmA 

ril dette Maal.
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Almindelige Grunde derimod:

i. Det er upaatvivleligen et Savn naar 

en enkelt Desl af den kultiverede Verden ikke kan 

ellrr ikke tillades at dele med den svrige alle de 

Fordele eller Behageligheder, som Videnskaber, 

Konster, Handelen tilbyde. En saadan Nation er 

i samme Forfatning som en enkelt Familie der 

formedelst maadettge Kaar, eller af andre Aarr 

sager, maaeberove sigNydelser, som alleNaboer 

have. En saadan Tvang vækker Utilfredshed, 

og bentie Sindsstemning bør en Negjering for 

alting Undgaae at fremkalde. Gom Menneske 

har hver Statsborger Net til enhver Opfindelse, 

enhver Ting, som den dannede Verden blive enig 

om at on fee som et af deres Attributer. Man 

har længe givet Huse udvendige Sirater, Colon, 

ner, Frontispicer, Architraver, Chambranler, lut/ 

ter unyttige Ting; man behsver kun et starrkt og 

tæt Huns. Men man anvender Skionheds 

Principet her, og det har ingen noget imod. Af 

Menneskets anden Nødvendighed, Fsde, har 

man ogsaa gjort en Gjenstand for Elegance og 

Kvnst i Anretningen. Den tredie, Paakleedningen 

er ligeledes forenet med Skienhed, og er gaaet over 

tii Drapperie. Hertil behoves mange Arter af
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Pyntesager, som er unødvendigt ril den simple 

Beklædning. Og denne Fordring ere alle Menr 

neffer, som fole noget afben almindelige Selr 

flablighedS Drift tilbsielige til at opfylde og giv« 

nsdig Slip paa. Regjeringen kan og bor ikke 

uden Nødvendighed bryde ind paa en faa natur; 

ttg og retfærdig Lilbsielighed.

2. Det gaaer nok an at en Nation modsætt 

ter sig Vare fra andre Nationer, men man maae 

dog ikke glemme, at Handel eller Omsåning, te? 

roer paa at der er Vare til Omsætning. Vil 

andre Nationer ikke modtage en enkelt Nations 

Vare, saa har denne Nation ofte intet at kjsbe 

af andre for, og Handelen falder bort.

z. At asffaffe Brugen af visse Vare er ikke 

altid et Middel til at bringe den overflødige Nar 

tional Indtægt til at forbinde sig med Naturale 

productionens Kræfter, thi de fom spare derved 

kunne bruge det besparede paa andre Maader. 

Den som ikke maae kjsbe Levantin, Tyl, Knip

linger rc. fætter ikke derfor sine Penge i Opdyrk,' 

ning; han kan kjsbe sig en engelst Vogn, Kobr 

berstykker, spille Pengene bort, give fiere Di, 

mes, Baller o. s. v.
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1. Der produseres desmere, jo meer matt 

vil forbruge. En Landmand, som veed at hans 

Kjsb'tæd Regning til Nytaar bliver omtrent 500 

Nd. maae gjsre Foranftatlning til at forffaffe sig 

500, enten denne Sum er for ot betale Salt, 

Tommer, Jern og Tjsre, eller for Taft, Tyl, 

Flor, Kniplinger.

Til disse almindelige Grunde faae vi føl# 

gende med Hensyn til vores Stat.

2. I et ikke behageligt Klima er den kon- 

stige Forbedring af Livet nedvendig for at give 

en Illusion om bedre Egne. Tvang i vilkaarlige 

Ting maae omsider ffreemme Fremmede og de Flyt, 

telige af de Indfødte selv bort. Man raaber paa: 

ae fattig Folk skal leve som fattig Folk; en fattig 

(Ration stal leve som saadan, dette kan man ind- 

rømme. Men hvorfor stal en riig Mand leve 

som en Fattig, fordi han boer imellem Fattige?

3. Der hersser ikkun en ringe Grad af fa af ab 

det Lupus i,Danmark, og ben har aldrig været hep. 

I Chr. VI. Tid begyndte noget saadant, fornemme# 

lig hosAdelen,især den der opholdt sig vedHoffet, og 

Chr. VI. men end meer Fr. V. Ministre levede med 

temmelig Grandezza. Hos Handelsstanden saae 

Man indtil for en Snees Aar siden inket mrget brik-
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(ant. Nu omstunder leve voreMinisire ogPluralttet 

af Adel i en temmelig paafalderrde simpel Stiil. 

De vigtigste Embedsmænd, paa Landet og i Byt 

erne, øg i Collegierne ligesaa. Nogle faae af 

vore Handlende her i Byen holde vel hvad man 

kalder et Huus, men deres Antal er nit ikke stort. 

Borgerklassen t Kiobenhavn og de ringere gagerede 

Embedsmænd, der staae paa 150052000 Nd. 

leve notorisk tarveligt, og de ere vel nsdte dertil.

I Laudets Kjebstæder, Akvna, Kiel, Flensborg 

trldeeis undtagen, leves allevegne simpelt; alleFar 

milter paaLandet paa nogle faaeGodseiere hær i 

Herkugdsmmrne,Sjeltand ogFyen levr ingenlunde 

med Luxe. Hvor er da den Overdaad, der stal 

herfle her i Landet? Maaskee i Kisbenhavn, og 

det er rimeligt at i den største Maffe af deels rige, 

deelS velhavende Folk, i Hofsets Nærhed, maat 

den meste Udvortes Glimmer findes. Men selv 

der indskrænker den sig mere til Pynt end gaaer 

ud paa Beværtning; og trods alt hvad man 

mener om det meget Pynt og Stads, er jeg dverr 

beviist om at Belobet udgjor for hele Landet en 

ikke betydelig Sum.

Jeg kan ikke her opholde tneb at gaas ind 

i nogen Detail, og Sammenligning med andre
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Tider for at bevise dette irdforligen. Naar matt 

rænker paa hvor meget de sande Nodvendigheder 

til en Familie udkræver, o-erindrer den notoriske 

Sandhed, at kun faae af Kjøbenhavns 20,000 

Familier nu omstunder have 1500 Rd. S. D. 

d. e. nu 700 Specier, saa sees ler at Overdaad 

ikke kan finde Sted, og tit der horer megen Konsi 

ril for en Familie at vise en glimrende Side frem 

naar den tillige har at ffjule de -vrige ikke glitm 

rende Sider. Men vore mange Butiker siger 

man; maaffre en halv Snees i alt, og det for de 

rigeste Familier med samt Hoffet, for enHovedstad, 

for Sjettand, nogle andreProvindser og for tildeels 

Sverrig. Og nu sammenligne man disse Bur 

tiker med f. Ex. Hamborgs.

Jeg kan ikke overbevise mig om at alt det 

man kalder Luxusvare, (hvortil Kaffe, Thee, 

Sukker, Viin, Kl«de dog ikke hsrer) udgjsr for 

Len hele danste Stat en Udgift til Udlandet af 1 

Million Sp., og deraf bor vel | eller 200,000 

regnes fra som Bespanng i andre Vare.

De ovrige 800,000 Specier udgjor ikke 

ULtz Deel af de Værdier, som Landets Folke, 

mængde tilintetgør aarlig til Nødvendigheds os
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MlanfiandighedS Forbrug, og faa fp-rger je- 
vm delte er vlkrdt at gjore Bevægelser for?

Om denne Sum end gaaer ud af Landet, 
ssa taber Landet den ikke, fsrst bespares der noget 
derved; dernast pkoduseres mere for ar bringe 
den frem, thi Landmanden dyrker mere for at 
faae Gilketoi, spanffe Frugter o. s. v., lige 
saavel som for at faae Tjære, Jern rc. Fabrik 
kantere, Haandvarkerne kunne ogsaa fabrikere 

mere. Men denne Klasse lever som bekjetidt iw 
sien uden Lu^e.

Handelstanden har det ogsaa i dens Magt 
ar fortjene mere for at fortære mere; maae den 
ikke det sidste, saa kan den lade det fsrst vcere.

Embedsmandene staae paa et fast Punkt; 
have de meget tilovers? Svar p alle Betjente 
i Danmark have i Gage omtrent 850,000 
Rbd. S. eller nu 425,000 Specier aarlig, som 
er fordeelt paa henved Zooo Menneffer. (Mir 

Utairets pecuniaire Evner ere som bekjendt, meget 

rndflr«nkede). HerlUgdommrrnes EmbedSmænd 
have 55600,000 Nd. G. aarlig. Forbydes bett 

smule Luxus, faa forbydes ogsaa den storre Pror 

ductiott, vedbliver denne, süü anvendes den dog 
til Lupe under en anden Form.

V
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Alt hvad vi ellers kunde sige om flige Over, 

daadsforbud, ville vi sige med A. Smiths Ord, 

Wealth of Nations (II Bog). "Under alle 

Regjeringens Udsuelser har denne Capital (den 

som aarttgen sættes i Landets Dyrkning, og i 

at vedligeholde alt Arbeide) dog jevnt og ubemcerr 

ket forsger sig ved Jndividuernes Tarvelighed og 

gode Huusholdning, ved deres almindelige og 

vedvarende Bestræbelse for at forbedre deres egen 

Tilstand. Det er denne ©træben, beskyttet af 

Love, og ved Frihed tilstcedet, at yttre sig paa den 

fordeelagtigsie Maade, som har vedhvldt Engr 

lands Fremskridt til Velstand, og fom vil, haar 

bes det, gjsre saa for Fremtiden. Thi ellers 

har England aldrig vceret velsignet med en meget 

sparsom Regjering, og Sparsomhed har ikke hel

per nogensinde været denS Beboeres SErkjende. 

Pet er derfor den yderfte Grad af Uforskammenr 

hed, og Jndbildflhed, naar Konger og Ministre 

give sig af med ot vaage over private Folks Oer 

conomie, og afknappe deres Udgifter, enten ved 

LUpusforbud, eller ved at forbyde Indfsrsel af 

udenlandske Overflsdighedsvare. De ere selv, 

uden Undtagelse, de stsrsie Adeland i Nationen. 

Lad dem passe paa deres egne Udgifter, og dr kunne
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gandffe trygt overlade Private dereS egne Ting.^ 

Saavidt den noget ligefremme Smith om Enr 
Mand.

Desuagtet indkomme vi gjerne at man 

kunde bruge Luxus $ Udgifterne paa en bedre 
Maade, til Nytte saavel for den private som ofr 
fentlige Huusholdning. Midlerne kunde vcere:

1. Der gives vel kun eett Maade hborpaa 
Staten kan give Penge ud til Udlandet forVarh 
pemlig for Privates Forbrug. Over dette gjsre 
de selv Regniug; og her vil Udgifterne svare til Ind, 
tcegterne. Men denne Beregning finder ikke Sted 

ved Regjeringens Luxe; naar denne behsver uden- 
landffe Vare, saa fordeles Belobet ved Skatter, 
og her faaer da Staten en Udgift, som Stats
borgernes sunde Fornuft eller gode Huusholdnin- 
har intet med at gjsre. Slige Udgifter maa« der, 
for enStatsbestyrer kun sparsomt besatte sig med.

2. Isteden for at at forbyde Luxus, om den 

generer Starens Saldo, saa bor en foreger Pryr 

huction opmuntres og befordres.
3. Ved Hoffer og gjennem de Store kunne 

Exempler gjsre at en vis Levemaade og en vis 

OrdeMghed i Pynt fem i Mode, ifør kunde
A 2
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derved forhindres at ny Moder ikke for hasiiH 

ittdfsres, og afisse hinanden for hastigt.

4. Til at give en fornuftig Besparelse 

Raaderum, og til at lette de indenlandske Fabrir 

ker, ved at give dem Anledning tit al behove en 

mindre Capital, kunde det udentvivl være er godt 

Middel at befale ar kun visse Farver til Paaklcedr 

Ning maatte bruges. F. Ex. af Klæde, sort, 

mork, blaat, grsnt.

5. Fordeling af gode indenlandske Fabrikat 

ter, eller er tvungent Kjsb, kunde maaskee undere 

tiden anvendes.

6. Vil man forbyde fremmede Vare, saa 

bsr deres Brug, ikke deres Indførsel forbydes.

7. Opsyn med uredelig Fortjeneste, især 

NSiagtig Overholdets af en god Credit i Lovgiv

ning, vg en siræng Paapassenhed med Embedsr 

wænd, hvis Poster ofre sætte i en Stilling som 

gjsr andre Indtægter end de lovlige mulige. 

Montesquieu siger herom meget rigtigt L’im* 

puniré des crimes est la cause de tous les 

rélachemens.

8. Nogle Statsoeconomer, især Busch, 

ansee en let Mynkfod for en stor Understøttelse 

for Fabrikv«senet.
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Femte Afdeling.
Om Danmarks Handel.

Den endelige Grund for al Production er Fsrr 

brugerens Trang til Producterne. Den Green 

af hele National - Industrien, som leverer Var 

rene i disses Hænder, maae følgelig ansees font 

den egentlige Drivefjcrr til al Industrie, og Ham 

delen, som bessrger Overleveringen, staaer derved 

betegnet som den vigtigste Gjenstand en Nation 

bor have for Sine.

Production kan egentlig slet ikke finde Sted 

uden Handel, det er, uden at Vårene bringes 

fra Prodneenterne til Forbrugerne. Idet alminr 

tidige simple Liv lægger man ikke Marrke til denne 

Omstændighed, fordi Producenten er faa ofte selv 

Forbruger, eller fordi Producent og Forbruger 

afgsorederesOmscvtning paa saa simpel enMaade, 

ar det udvidede Begreb om Handel ikke ligger 

tydelig for Dagen, men alt eftersom Producent
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ter og Fabricanter boe fjernere fra hinanden, 
indtil paa modsatte Sider af Jordkloden", seer 

man at ProdUttionen grunder sig allene paa: at 
Handelen forer de overflødige veerdielsseVare hen 

til Lande, hvor de ssges og faae Verrdi igjen. 
Den Thee, som China ikke forsruger, kan sælges i 
Europa; den blev ikke prvduseret om Handelen 
ikke aabnede Afsætning. Derfor er Forbrug 

Grund til Production; og Handelen Anledning til 
Forbrug, kun paa den beroer det, om Varenes 

Qvantitet stal foroges eller formindskes; der beroer 

paa den, om Producenter og Fabrikanrere ssulle 
vedblive deres sirdvanlige Vareforter, om de 

ssulle tilvirke andre, eller give de sædvanlige tn 
rrye Beskaffenhed.

Da Handelen har dette i sin Magt, faa er 
-enderved productiv paaen middelbarMaade, og 
den kan vcere det vigtigste Befordringsmiddel fox 
Nationalvelstanden; den fortjener alsaa Stats, 
bestyrelsens aarvaügneste Opmærksomhed, som 
tt af de virksomsie Midler. En Regjering, der 
forstaaer at lede et Lands Handel rettelig, behsr 

ver ikke synderlig videre positiv Medvirkning til 

Nationalkraftens fuldstændigste Udvikling. 

Den rigkig rettede Handels den Handel, som er
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beregnet efter Landets Natur, vil, under sin egen 

og dr svrige Næringers Frihed, spare Regjeringerr 

meget Regjererir. Handelstanden studerer ^Ultsr 

oeconvmien practisk, paa Torvet og paa Börsen; 

det er de sande Skoler, thi her træde Nesuttater 

fra den virkelige Verden frem uimodsigelige, 

stjondt ofte ikke let forklarede; men.de ere umodr 

sigelige og give derfor pracriste Regler. I Regjer 

rings r Kabinettet lægger man et vist Hnffe, en 

visHypochese til Grund, eller velen sand Grund- 

fatning, men hiin forvirrer, og denne er ofte 

kun relativ, eller betingelsesviis rigtig. I Cabir 

netter ræsonnerer man saa godt man kan, og 

træffer det Sande engang imellem. Paa Torr 

vet eller Börsen handles fun om rede Vardiee 

imod hinanden, og hvad her fleer, bliver en 

Regel.

Men stal Handelen yttre nogett stor velgjor 

rende Dirkning, stal Statsbestyrelsen rage dens 

Grundprincip til almindeligt Maal, er Handelst 

Politiken Indbegrebet af den hele Industripolitik ; 

saa maae dette kun paastaaes, naar et Land- 

Handel er hvad den bor verre; og dette er neppe 

gandffe Tilfaldet med vores danske Handel.

men.de
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Naturalproductionen rager ikke lettelig nogen 

ssadelig Vending. Skeer det med Koustpror 

»»etionen faa er Feilen kun en Folge af Konsile- 

rier fra Starens Side. Af sig selv sseer drt 

neppe. Handelen derimod kan ler forvilde sig, 

og troede ud af et vist Forhold til Landet, saa at 

dkn isteden for at v«re en integrerende Deel af 

<n Nations Industri, bliver en fra Landet selv 

isoleret Ncrringsvei. En Handlende kan nemlig 

anser sig blot fom Borger i Verden, og paa ben 

fimpleEfterlevelse af Anordningerne nær i bet Land, 

hvor han hap sit Comptoir og sine Pakhuse, kan han 

»nrsten v«re gandsle fremmed for Landet, og uden 

for al Deeltagelse i, eller umiddelbar Medvirkning 

for dets Production. Hele Verdens Handel 

kunde g-erne bestyres af et eneste HandelshuuS, 

med et tilstrarkkeligt Antal Comptoirer etter Facto, 

rief omkring i Verden. For saavidt Handelen 

gaaer i denne Aand mister Landet hvad Hande

len i sin naturlige Sanimenhamg med Producr 

lions > Grenene skulde virke. Vel kan Handelen 

vgsaa v«re umiddelbar productiv, bet er, der 

kan fra den fremkomme nye Værdier for Landet, 

ved de Handlendes Profit fra Udlandet. Men ikke 

ar rale om ar denne Profit ikke sirax er Landets
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fords den er i Landet, saa kan -en let forsvinde 

ved uheldig Speculation, vanheldige Conjunct»- 

rer, tilfældigt Tab»

Handelen er, sige vi, rilbsielig til at komme 

paa denne Afvei, fordi den efter sin Natur 

er unational, blot cosmopolitisk, egoisrist, eller 

kan dog let blive det. Og den er tilösielig deri 

til fordi den paa denne Afvei frisier Egennytten 

langt stærkere end paa den rette narivnalistiffe 

Bei. En vidtstrakt Commsrsions Handel, hvis 

Affairer ere beregnede efter sandsynlige Specular 

tiener, kan ofte mislykkes, heri ligger Risico, 

i denne Nodvendigheden af en betydelig Profit, i 

Udsigtog Haab om denne ligger Anledning til det 

Fortrin den gives. Store Handelsaffairer udfor

dre store Capitaler; disse ere langt sjeldnere end 

smaae ; de som have dem, eller ved Credit ffaffe 

sig dem, kunne aldrig blive i noget meget, stort 

Antal; derfor blive disse under al tilsyneladende 

Concurrence dog mere eller mindre Monopolisier 

vg Handelsprosirrn vorder derved ogsaa simre; og 

Risicoen formindskes noget. Den store, almim 

delige Handel har derfor den Skade for et Land, 

der trænger til Handelens Medvirkning for sin 

Production og sir Fabrikvlrsen, at den lokker Capita;
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ler bort fra disse Industrigrene, og volde at den 

indenlandske Handel, paa hvilken dog en Nations 

Velstand fornemmelig beroer, befinder sig i kraftr 

Isse Hænder.

Vi fee heraf, at et Land har en bestemt For

dring ril sin Handelsstand, og at denne træder 

ud af sil statsoeconowiffe Forhold naar den ikke 

opfylder denne Fordring.

Handelens naturlige Bestemmelse er at 

r<rkks Nattrralr og Konstproductionen en hjelpende 

Haand; jo mere den er productiv paa en middel

bar Maade, desbedre opfylder den sin narmeste 

Bestemmelse, og desfordeelagtigere er den derfor 

Landet. For saavidt den er kun productiv umid

delbart, nedsættes dens Gavnlighed i Forhold til 

hvad Landet taber ved at Eapitaler bruges til at 

sanke Capitaler sammen, der forblive lose, uden 

at forbindes med Nationalvelstanden. Thi privat 

Rigdom gjsr ikke en Nation rig (f. Ex. Hamborg).

For at bedomme Danmarks Handel efter 

Denne Maalestok, maae vi forst kaste et Blik paa 

vor Stars Fortrin og Mangler med Hensyn tit 

Handelen.

i. Geogravhisk Beliggenhed, Ved den 

ligger Landet imellem Nordsoen, Kattegattet og
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Osterssen. Den sidste er et nogenlunde fredeligt 
Hav) men de tvende fsrste ere ofte nok meget 

urolige, ja det andet er næsten eet af Verdens far» 
ligste Farvande i de lange merke raagede Nætter. 

Is kommer ofte til, og Seiladsen kan hvile i sire 
fem Maaneder.

Men derimod har Landets Beliggenhed saa 
at sige givet os et Monopol paa at forsyne Norge 
og en Deel af Sverrig med vore Producker, og 
anviist Nationen den ostersseffe Handel', for 

hvilken ingen ligger beqvemmere end Danmark. 

Her har Naturen tydelig nok betegnet vor nær
meste Handels Beskaffenhed.

2. Landets almene physisse Bestaffenhed; 

alle vore Havne ere mod Ssterseen og Kattegat- 
ter, til Lettelse fer vores naturlige Handel. Mod 
hele Nordsoen have vi ingen Havn; ret ligesom 
Naturen vilde anvise os blot hine Vande og hine 
Landes Handel. Denne Omstændighed er ellers 
meget vigtig for vores udenlandsse Handel, og i 
Grunden til betydelig Skade, og Hinder for den.

Vore Kyster ere langstrakte og flade; dette 

har den Ulejlighed, at den indenlandske Skibsfart 
maae fores næsien gandske med smaae Skibe; rnaar 

flee fladbundede Skibe burde give- Fortrin.
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Til tn temmelig betydelig Ssefart og Ham 

del have vi endeel Producter, som ere tildeels mere 

vslnminsse end de vi faae udrnlandff fra, af vir, 

kelige Nsdvendighedsvare.

Endffjsndr vi da ikke have en saa fordeelr 

agtig Beliggenhed til Handel som Storbrittanien, 

der Udentvivl er det i den Hensigt meest begunsti

gede Land, i der det ligger saa at sige midtveis 

mellem det nordlige og sydlige Europa, saa ligge 

vi dog beqvemt for en eller to Arker af Handel 

hvoraf den ene, Producrhandel med Norge og 

Svrrrig burde veere være vores Hovedsag, fom 

Understøttelses Middel for vores Natur, og tib 

Leels Konstproduction med middelbar Produckivi- 

tet for vs af Handelen, og den anden, Transit- 

Handel, Handelen paa Sstersoen, som burde 

grunde vores egentlige Udenlandske Handel, og 

udgjsre Hovedsagen af den umiddelbar produc

tiv^ Handel. Dette ligger i Naturen. Vort 

Lands Beliggenhed og dets Naturbeffaffenhed 6e< 

regner tydelig nok denne almindelige Plan for 

vvres Handelspolitik. Og dette antager jeg for 

den Provestes«, hvorefter man lffal siutte om Han

delen har havr de gavnlige Folger for Danmark, 

som den burde have.
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Gpsrgsmaalet er: Har Handelen virket 

for Danmark directeti! at opmuntre dets Agerbyrr 

kning, til Forsgelse ogForcedling ved godtKorn, ved 

Fabrikplanter,Hsr,Hamp,Humle, Tobak, Qvcr-r 

avl, Uld, Fifferie; har den bidraget ril at ordne 

Huusfiiden: har den havt Indflydelse pa§ 

Haandvcerkerne, paa Fabrikvares Afsætning, 

(Hatte, Randers Hansser)?

Vi ville blot nævne nogle Omstoendighedkr, 

hvoraf man selv kan indste hvad der bor svares 

paa disse Spergsmaal.

Det er fsrst for et Par Aar siden at Kjsb> 

mandene i en danfl Handelsstad, Aalborg, har 

forenet sig om at bidrage ril Kornvares For«dr 

ling, ved at erklære at de kun ville tilforhandle 

sig Korn af en vis Godhed. Lad Randers, Aar- 

huus, Flensborg, Svendborg, Odense, Corr 

feer, Callundborg, Kjsbenhavn, Kisge, Nyr 

kisbing, Stege gjore der samme, saa er dansk 

Korn godt inden faae Aar. Men ingen anden 

Stad har endnu fulgt dette Exempel, og ingen 

har endnu gjort Anstalt til at give vore Kornvare 

en Egenstab, som Klimatet berovrr dem, Torr 

hed. Vi have det sindrige gernersse Tsrrehuus, 

hvor faae bruge ikke der. Simplere kunde indret-
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teß i de store Kornhandels Stæder, derved fik 

vore Kornvare et udbredt Marked, isteden for at 
dr nu maae nisten udelukkende gaae til Norge. 

Hvor mange Skibsladninger ere ikke fordærvede 
i 18*2 03 1813.

Hvorfor have vore Kjobmamd ikke virket 
paa vor Qvcrgavls sisrre Benyttelse ved at fors 

austalte store Slagterier til Nedsaltning af de 
ypperlige jydffe Srakdqvlkg og Marffexne. De 

irlandffe Slagterier ere foranledigede af Kjsb- 
MKNd.

Ligegyldige har KjsbuiMidene ogsaa varret 
over ak bringe vore Fiskerier i Gang, fornemr 
melig Sildfisseriet i Liimfjorden. Den Tid er ikke 

35 Aar siden, da 80 ypperlige Sild ofte kunde i 
Niöe kjobeS for f ? 1 Sk. ofte kunde de flet ikke sæfc 

g<s, saa at Fiflernes Nsgt af deres Garn bestod 
blot i at ryste Sildene ud deraf i Vandet. Dette 

Væsen saae Aalborgs Handelstand paa i lang Tid, 
og gjsr saa tildeels endnu. Have Kjobmeendene 
bidraget til Hlfabrikation: Vi have dog bryggetAl, 

som Udlander ssjserer om; og Flensborg Brande, 

viin! hvorledes er det uagtet det dog erigans 
havde sisrt Aftr«k?
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Lignende Spsrgsmaal kan man gjsre, og lig

nende Svar faaer man om Handelstandens directs 

Medvirkning til Fabrikvcesnets Opkomst ved at 

aabne Udveie tilAfsætning. Hvorfor har ikke andre 

end en Nyberg af vore Handlende staffer os 

et Lcerredsmanufactur lug det schlesiffe eller besir 

phaljle, der har Kjsbmands Bestilling og Ord, 

ning deres Oprindelse at takke?

Vi have en stor Huusflid, saavel af Linned 

sym Uldvare, hvor meget har Kjsbmændene taget 

sig der af, Kniplingsfabrikerne og Strsmpeörn; 

ding undragne. Ja endog-paaFabrikgrene, som 

Landet er fortrinlig stikket tit. Hattemagerrer f. 

Ex. spores ingen Indflydelse, og nu en anden 

Fabrik. Randers eller siden Odenses Handsker, 

en for Danmark udelukkende Fabrikartiktl, er 

den ikke ncesien gandffe gaaet ind fordi Kjsbmæn, 

dene forssmte ar ordne den?

Ogsaa paa vort egentlige Fabrikvtvsen har 

Handelsstanden ikke virker med Iver og Kraft, 

ja den har endog snarere bidraget til ar formindffr 

end forøge Afsætningen; et ubodeligt Tab.

Blandt Aarsagrrne hertil maa fornemmelig 

regnes:
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r» Man har ikke noksom benyttet fig af 

Kjobmænds Kundskaber, da al Production over 

eget Forbrug berver paa Afstikning, faa er det 

allene KjsbmLnd, svm heri kunne raade. Hvad 

der skulde gjsres kan en Minister nok vide, merr 

rn Kjsbmaud veed hvad der kan gjeres, og det 

er Hovedsagen. Et Colleginm, Departement for 

Prodncrronens Opkomst maae derfor nsie feige 

den Bei, som oplyste practice Handelsmand 

angive. En Fabrik under en Kjsbmauds Bestyr 

rslft mislykkes sjelden, under en Landmands 

næsten altid.

2. De alt for mange Smasstæder, som 

ere vedligeholdte blot ved Privilegier, have ud

klækker en alk fvr stor Mamgde Kjobmarnd, dek 

egentlig ere Krarmmere og Hokere. De fleste ere 

lsbne ind i Standen uden Opdragelse, uden 

Kundjkabrr, uden Kapital, uden ringesie Han« 

dslsconnexion, hsist med er lybsk Handelsvenr 

ftab. Af siige Personer er intet at vente ril 

Gavn, men snarere rit Skade, i der de bidrage 

ril Udstykning af drn indenlands Handels Ca- 

pilal i rusende Hænder, isieden for ar den burde 

kun være i er mindre Antal, fom med sand Hans 

delsaand, og uden svækkende Concmrence med
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nraade meget at snske, om der fra Negjeringens 

Side blev taget nogen Omsorg for Handelstanr 

den i Smaastæderne, faa ak denne Nerringsvet 

ikke blev overfyldt, og ikke besat med alt for 

ukyndige Mennesker. Hvad kan man vente fok 

gavnlig Virkning af den lave Tilstand, hvori 

de fiesie Smaasmders Kjshmand befinder sig. 

Han er nu efter Neglen tillige Kroemand; hans 

Dagligstue er Comptoir, Bors, Skjenkesine paa 

een Gang; Vramdeviinsflaffen er Mægler, og 

den jevner alle Vansteligheder, sædvanlig paa 

Bondens Bekøsining. Hvad er nu her at 

vente? — Bonden finder Smag i denne Haru 

delsstiil, og inden den fordrives ved at heeve de 

Handlende paa er hsiere Trin, ved at indskrænke 

deres Anral, saa at storre Kyndighed kan ventes, er 

Let rimeligt, at ingen nyttig Forandring ffeer. 

Nn omsiUNder har Danmark kun faae Stceder, 

hvor en reel Handelsaand hersker. Kjebenhavn, 

Aalborg temmelig, Randers, Nibe, Odense nor 

gruledes. •*— Herrugdsmmene have der bedre, 

i Altona, Flensborg, foruden Hamborg og Zyr 

bek, der eve saa vigtige og nyttige Stader for 

Herrugdsmrmrrt»

Z
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1. Handels r Indskrænkninger have ofrr 

bundet Hernderne paa Kjebmændene. De 

mange Oscillationer i vorr Kornpolttie have 

blandt ander forhindrer stadige Handelsplaner 

for Kornvarer og andre vigtige Nsrurvare, 

Smor, Fedevare, Uld rc.

4. De allerfleste af sore Kjsbsilrder have 

fim flette Havne, aabne blor for fmaae Skibe, 

fom gjsre kun korte Reifer — heri en stor Hinr 

der for vigtige lange Expeditioner.

5. Denne Omstændighed har ogsaa bun

den Producchandelen til Norge — hvor hen vi 

havde ssa at sige er naturligt Monopol, af og ril 

Sgsaa konstige indtil 1788» — Nordmandene 

tog til Takke med sierre Kornvare, enten fordi de 

kosiede mindst, eller fordi de ved at bruge Kornet 

for een Deel til Fladbrod vare mere ligegylr 

dige over Beskaffenheden. Om end denne 

Udvei til Afsætning enten ved ukloge For, 

holdsregler fra Norges og Sverrigs Side 

ikke for Fremtiden skulde virre saa aaben og sik

ker som hidtil, er dog Danmarks Beliggenhed 

for er andet stort Korn-Marked, til Frankrig- 

Spanien og Italien ikke at oversee. Med nos 

-en Dristighed og Omsorg for Kornets Godhed
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San Danmark altid tage en betydelig Deel heri; 
ja der ligger endog beqvemr derfor, thi det kan 
begynde dets Kornudforse! did om Esteraaret, 
fonførte den mange Vintre over, og tidlig 
om Foraaret, medens Werssen endnu ikke er 
bleven beseiielig.

Disse og nogle flrre Aarsager, Mangel af 
gyde Veie, Kanaler, Kjobstædernes ikke gode 
Fordeling i Landet, især paa Halvsen, hvor de 
bedste Handelsstsder ligge i den ostlige Str«k, 
mng, nlaae der tilstrives, at Danmarks Han- 
Lelssiand dirette ikke har virket synderlig til Nar 
rionalvelftanden ved paa en umiddelbar Maade at 
bidrage til Natural- og Konstproductionens Fon 
sgelse og Forædling.

Men ben vigtigste af alle Aarsager, er den 
Äfvei vores Handel er kommen paa, deels i 
Fslge af sin egen Tendems, deels ved Statsbe, 
-styrelsens Anskuelse og dennes umiddelbare Foram 
fiattninger til at give Handelen en vis Retning.

Vi bkmcerke at National Oeconomiens forste 
Fordring til Handelsstanden er at den ffal virke di, 
recre paa Productionen, og derved Lndirecte eller 
middelbart paa Nattonal-Velstanden. Ar dette ikke 
har fundet Sled uden i en meget svag Grad, 

3 2
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viser Erfaring; nogle Aarsager have vi anført 

Den vigtigste siaaer tilbage, det er den, nt Lan

dets Handel har for en stor Deel isoleret sig fra 

Landets Natural- og Konstproduction, ved at 

virke kun indirecte paa Productionen og Narior 

uens svrige sande Velsiandskilder, det er: at 

Laudets Fordeel ved Handelen bor betragtes som 

bestaaende i den Netto-Profit, den rene Gevinst 

anflaaet i Penge, som Handelen kaster of sig, o§ 

bringer ind i Kjsbmamdenes Kasse. Det gaaer 

nok an paa denne Maade at berige en Nation, 

thi Overskuddet kan gaae over i Nationens Pro, 

dnctions i Midler — og Holland, Engelland, 

de spanske Nederlande, have unægtelig paa denne 

Maadr samler deres Nationalt Rigdom, da de 

have derved faaet deres Iordbund ypperlig opr 

dyrket, og erholdt mange Anstalter ti! almindelig 

Nytte anlagt, saasom, Veie, Kanaler, Broer, Hav, 

ne, offentlige Bygninger, Fabrikker, Stiftelser. 

Men de Tidsomstændigheder, hvorunder bette 

fleets, ere ikke til, og ere ikke altid til alle Narioners 

Naadighed. Holland og de spanste Nederlan

des berigende Handel var grundet paa det Mor 

nopvl wed osiindrffe og vesiindiste Varer, son» 

de bersvede Psrrugiserne; Englands derpaa
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at det bersvede Hvtlcknderne det betydeligste af 

den osi- og vestindiske Handel, og ak alle deelre 

den sstersseffe Handel. Rigdomme opdyngede 

sig, og Capikaler, Ubrugelige med Fordeel i 

Handelen, fled over i andre Næringsveje. — 

Dette stedte, men det steer ikke altid. Vel 

nedig har mi intet af de store Rigdomme dens 

Monopol med Orientens Vare een Gang bragte 

did; Portugal ligesaa lidt; efter dette Lands een- 

gang saa vigtige, Besiddelser i begge Indierne, 

har det intet. Mange af de forhen saa rige Hanr 

sestceder have nu lidet eller intet —»Hvorfor? 

fordi Rigdommene vare blot personlige, ikke na

tionale. Er Hamborg i Grunden ikke en fattig 

Seat, uagtet alle dens Medlemmers Velhavere 

hed og Rigdomme. Fordi en Kjsbmand i Dag 

vinder en Tonde Guld, er ©taten derfor ikke en 

Tende Guld rigere end i Gaar; han giver ikke 

tn Skilling mere til Staten, befordrer ikke 

derfor en Dn^e Korn mere avlet; spiller han 

sine Penge tort til en Udlænding, saa er det 

Graten ligegyldigt. Staten er derved lige saa 

lider rig ved hanS vundne Tonde Guld, som en 

Landevec er rig fordi en Vogn med Penge ruller 

hen over den. Somes derimod Pengene i Op,
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dyrkttltigaf 500 Tdr. i Land, eller i en tiyttig Fa

brik, saa kan han spille Gaarden eller Fabriken 

bort, men Lander er en Tsnde Guld rigere.

Paa denne middelbare Maade kan et Land 

Leriges ved Handelen; men den er deels usikker, 

deelS nu omstunder ikke ivlrrkscettettg til nogen 

sior Udstrækning, for Danmark det sidste ikke, 

fordi den monopolistifle Handel med meget ssgte 

kostbare Vare, nu ikke finder Sted i den Grad 

fom i det femtende, senkende Aarhmidrede, og om 

den end knude finde Sted, saa blev Danmark 

ikke i Besiddelse af saadanneHandelsgrene. Det 

fsrste, at denne Maade er usikker, fordi ben 

vUndne Prosit kan let tabes igjen, da den er 

blot personlig, uden Forbindelse med Staten. 

Har saaledes ikke nylig en udmcerket kyndig For, 

faner erklæret, at Frugten af al Danmarks 

Handel i 20 Aar, gik paa een Gang forloren, 

da Engelland 1807 tog 600 danske Skibe og 

Ladninger.

Paastanden er maajkee noget for fførf; 

men den er dog for en stor Deel sand, og bliver 

da et Beviis paa hvor precair den Rigdom er, 

som en svag Nation tør love sig af den umiddel-
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bare Handelsproductivitet. (Flere Gksd af famr 

me Virkning NKvnes siden.)

Er Rigdommen precair, saa er det farligt 

for en fattig Natron at same fin Velstand paa 

Spil ved denne Art Handel. Forsi naar Lan

dets Grundvelstands Kilder ere oprensede, naar 

ber fra alle andre NcrringSveie og den middel

bar prodvctive Handel med, ere Capitaler tib 

overs, bor der Nationen ae gaae over til usikkre 

Handelsforetagender. Og Handelens naturlige 

Fremskridt er derved bestemt.

Men enten det nu maa tilskrives Gtatsbei 

styrelsens «ensidige Forestillinger om Handelens 

berigende Evne, eller den Blindhed over del Nar 

turlige, som der Udvortes Glimrende volder, 

eller Handelens egen TendentS, at vende sig 

fsrst ti! de Affairer, som love stsrst Gevinst, 

eller alle Aarsager tillige, saa er det vist, at 

Danmarks Handel, allerede i dens fsrste Ud

spring, geraadede paa tn Afvei, hvorved Lam 

det vandt intet, men har tabt betydeligt.

Neppe var Hansesierdernes Handel paa Ril 

gerne heist indskrænket under Fredrik den 2den 

for Christian den 4de begyndte paa at fætte 

Danmarks Handel i Gang. Det tmrmesie be-
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kymrede han sig ikke meget om; Hollænderne, 

Anrwerperne, Engellcenderne, feilede flaaLevris 

ind og Ud af Hsierssen (han amuærfer selv i en 

af sine Dagboger eller Almanakker for 1614, ar 

ter een Dag laae 300 Skibe i Sunder) uden ar 

dette vakte hans Tanke at forskaffe Landet en 

Deel af denne vigtige Handel, der kunde gjort 

Kjsbenhavn ril et af de store Varemagaziner i 

Verden. Cromvel gav siden sin Navigations- 

Act, og nu er denne Handel faa naturlig for 

Danmark, og (aa fordeelagtig og sikker, for en 

Deel tabt. Ikke engang den schlesvigffe Ca,

har kunnet bringe meget deraf i Danmarks 

Hinder, yg hverken Tsnningen, eller Holtenau 

med de Pakhuse man byggede i Haaber, have 

hjulpet.

Christian den 4de lod sig heri blende. Alr 

lerede 1616 gav han et Compagnie Privilegium 

eller Ociroy ril Handel paa Indien, China, 

Japan. Ester 14—16 Aar skyldt* Compagmet 

Kongen 156,000 Nd. 1625 gav han et PrU 

vilegium for er Compagnie paa Vestindien. Ser 

nere Regenter have alkid rettet deres Opnnrrkr 

fomhed paa den store Handel. Dog betydede 

den i det Hele kun lidet, indtil den ammkanffe
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Krigs Udbrud. Enten var det Unaturlighede« 

af de opmuntrede Handels *, Grene, eller den 

urigtige Opmuntrings -Maade, eller Mangel 

af Handels Capital, som voldte Standsningen; 

Nok er det, at for him Ttdspvnct var Danr 

marks Handel Ubetydelig, og bragte ingen Rigr 

dom ind i Landet. Man finder endog fra denne 

lange Periode 1614 — 1780, kun faae store 

og rige Handelshuse. Og hele Handelsfordelen 

bestod vel fornemmelig i Tolden, som bidrog ril 

Starskassens Behov; men som vog formodent

lig forsvandt igjen med Rente og Rentes Rente 

paa flere Maader.

Imidlertid var Toldens Belob meget beryl 

delig. IAaretr8o6, varden asDanwarkallene, 

over 2Z Tender Gnld. I Aaret 1816 af Kjobenr 

havn allene, over 400,000 (gpec. og 1800,000 

Rbd. N. V., — 700,000 Sp.

Under den amerikanste Krig var det, at 

den danske Handel begyndte at rage et hoik 

Sving. Det danffe Flag var respirerer; af 

Folkeretten var endnu nogen Levning tilbage; 

der var dog nogen Neutralitet antageu, og ds 

nordiste Magters Bevæbning gav Folkeretten 

nogen V«gt° En vidtstrakt Comrmssiyrrs Han-
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del LUdfande sig, og Landets Kjsbmernd gjorde 

drels for egen, men fornemmelig for fremmed 

Regning betydelige Affairer. Ved Freden ril 

Versailles 1783 forsvandt en stor Deel af dette 

Blus, og efterlod sig snarere Tab end Fordeel. 

Imidlertid var vores Handelsstand kommet i 

Gang, og da Revolutions r Krigen udbred tog 

den virksom Deel i den store Handel, som falde 

meget vanffelig for de vigtigste Handelsnationer, 

for Krigens Gkyld. Denne Handelst Periode 

varede i 17 Aar, fra 1790 til 1807, og er 

upaarvivlelig en glimrende Periode; men, jeg 

spsrger: vandt Landet noget væsentlig derved?

Er det den at tilflrive om vor Natural- 

Production har forsget sig? eller maa dette ikke 

meget mere tilskrives, de vise Landboe Love?

Gik vorr Fabrikvcesen' betydelig kjendelig 

frem fra 1790— 1807?

Hvilke store indvortes Anstalter i Landet 

frembragte denne Tilstand?

Vandt Starens Pengevæsen? Tvertimod, 

Fordi man handlede om Kræfterne, og man fik 

Uhyre Varer Oplag, som ikke kunne afsattes, 

kom Danmarks Handelst-and 1799 i saa dansk«
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tig en Forfatning, at den ikke kunde hjelpe sig 

selv, men Staren macrtte rGkke den Haanden.

1807 gjorde Ende paa denne Periode.

Hvad Staten har vunder ved denne hele 

Handel, vibe vi ikke at beregne, alt hvad den 

har tabt ligesaa lidet, men en Deel deraf, den 

dirette StatsUdgift for Handelen, som nu tryk

ker Staten i.Form af Gratsgjeld kan deels 

beregnes.

Fra den amerikanske Krigs Begyndelse 

(ældre directs Tab vg Udgifter, saasom Kjsber 

summen for St. Croix uberegnede 0. fi.) kan man 

for Handelens Skyld anføre fslgende store Ud

gifter.

i. Udrustnings Bekostningerne i Anledning af 

den bevæbnede Neutralitet, angiver mig som 

paalidelig for 60 Tonder Guld 6,000,000

2. Det forulykkede vestindiske Com,- 

pagnies Actier, indlssie Regjer 

ringen med 5000 Acrier a 260 1,500,000 

g. Canal Compagniers Actier indler

sies (1784) med Kongl. Obligat

tioner for omrrentj » . . 500,000

ZSttris 8,000,000
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Transport 3,000,000 

4. Ssterssiff 1 gninesske Compagnie

Obligationer med (u,000 a 70)

Aar 1787 . . . . . 825,000

8,825,00a

F. Til den X799 oprettede Depo

sits Kasse blev *) udfsrdiget 

Sedler ♦ . . . 4 • 6,000,000

Dette er Log 14 Mill., eller om man vil 

regne iste Post fra, som mindre direkte vedr 

kommende Handelen, dog 8 Millioner Rdlr. 

temmelig gode Penge, som deels endnu hænger 

som en Skatsbyrde paa Natronen for Handelens 

glimrende Periode fra 1780 — 1807, og som 

Nationen nsdvendig bor trætte fra, naar dm 

vi! beregne hvad dens Handelsgevinst i denne 

Periode, var. Saalarnge Landet har udenr 

lands? Gjæld, kan den i ber mindste ikke forbit 

gaaes. At denne Summa virkelig er meget 

siorre, er der ingen Tvivl om.

Lægges nu hertil der vel tilfældige, men 

derfor ikke mindre virkelige Tab af Skibe og

*) Vid. Arsse'8 ym Danmarks Pengevæsen? n?.



365

Ladninger 1807, faa, om dette angivet til, fra 

18 Mill. Spec., nedsattes som egentlig dansk 

Tab til 10 Mill., saa har vi paa vores glim

rende Handel fra 1780 — r807, er Tab af 

17 — 18 Millioner Specier. Naar disse frar 

drages den hele Gevinst, saa er Resien rigrig nok 

reen Profit. Men denne bliver nrppe saa stor, 

at den kan omsisde min Paastand, ar Danmarks 

Handel har hidtil vceret fsrr paa en Maade svm 

ikke har betydelig forøget National 5 Velstanden.

Vilde man indvende, ar Tabene have VM 

ret tilfældige; at vi forregnede os i 178 z, at vi 

forregnede vs i 1799, at vi forregnede os arter 

i 1807, faa er der unægtelig hslsi betomkeligt og 

vanskeligt at give sig af med en Erhverv-Green, 

hvori man i 27 Aar kan gjsre tre saadanne 

Feilregninger.

Angaaende Tabet 1807, som vist nok var 

vansseligt at forudset, vil man kunde bemaerke 

at inden Tabet kunde finde Sted, maatte Bels, 

bet v«re til i Forvejen, som Gevinst, fslgelig 

maa Handelen have frembragt i der mindste denne 

Gevinst i forveien, og altsaa forøget Nationens 

Rigdom. Men jeg tvivler meget paa, at om 

Summen for Tabet end er rigtig, at Taber de?-
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(ov heelt kan være for danff Regning. ! Kan 

man vel troe at den danske Handelsstand kunde 

bære et $ab af i o Mill. Specier — ? og den 

gik dog ikke ril Grunde efter dette Tab. Tabet 

var derfor gansse vift for en overmaade stor 

Deel ikke danff. Den formodede Handelsger 

vinsi, Product for en Deel af fremmede Capir 

raler var derfor eller ikke danff. Dette gaaer 

ogsaa ud paa ar godtgjsre at Danmarks Handel 

har ikke paa en umiddelbar Maade bidraget til 

meget betydelig at forsge Nationalvelsianden. 

I drr mon indrsmmer nogen Nytte, maa man 

vogte sig for at forestille den sig stsrre end den 

er.

Danmark har alrsaa efter vor Formening 

ikke Aarsag til at ansee sin store udenlanLste 

Handel som nogen stor Velstands Kilde. Den 

Rigdom den ffulde bringe ind i Lander sees der 

i det mindste ingen ret tydelig Spor til, og den 

som den endog har havr den Folge, at den har 

indbragt anseelige aarlige Summer i Stakskasr 

sen ved Toldintraderne, hvorved Landets Indur 

strie har maaskee havt den Fordttl ak Skatr 

tebelebet har kunnet være mindre, end uden saar 

danr Tilstod, saa har Statskassen ogsaa havr
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mange store Udgifter deels til Handelens Befor;

-ring, deels i Folge af dens Mislykken, som 

nu h«nge paa Statskassen i Form as Skats) 
gjeld. I det Forrgaaende forrige nævnede jeg 

nogle saadane Udgiftsposter, af Belsb flere Milr 

Noner gamle Penge, og der var !er ar faae denne 

Sum fordoblet.
Har nu i 3*7 Aar vores Handel blomstret, 

tre Gange, og tre Gange pludselig Disner uden 

at boere de forventede Frugter, uden ar berige 

Landet.
Er det af alle erkjendt at Danmark alle tte 

Gange leed et fvleligt Tab, især 1807.
Er det bevisligt at mange Millioner ere am 

vendte fra Starens Side til Handelens Ophjelp, 
eller til at holde den i Veiret naar den sank, 

eller til at raade Bod paa de Tab den fort 

voldte.
Ere disse Poster afgjorte, saa gjentager jeg 

den Paastand at denne Indgriben i den store 

Handel er en hsist betænkelig Sag for Danmark, 

pg bor fra Starens Side hehandles med al mu

lig Varsomhed.
Det er maerkrligt, at Danmarks Handel 

ikke af sis selv kunde tage noger stort Sving.
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Indtil 1779 — 80 havde bi ikke Uden en hsisE 

ubetydelig Handel, forsi omtrent 1757 begyndte 

den at ti'Kde frem; en Deel Skibe blev da ud

sendt ti! Middelhavet. Ment Syvaars Krigen 

var DanmarksFlag ogsaa et neutral Flag. Den 

ostindiske og chiuejrsse Handel, den vestindiffe, 

Fragt-Handlen kunde ikke gaae uben langsomt, 

alle Foranstaltninger uagtet, inden den amerir 

kaufte Krigs Conjnnctnrer, og Revolutions- 

Krigens, samt Eugellands og Frankrigs lang

varige Krige, Spaniens Qmtumling, Italiens 

Besættelse, Hollands Indlemmelse i Frankrig, 

Hansesteedernes Undertrykkelse, samt deres paar 

folgende Forening med Napoleons ovrige Nige, 

og dennes gigautesqne Continenkalsysiem.

Det var disse, i Historiens Aarbsger saa 

hoist besynderlige, Begivenheders lange Rtrlke, 

der gav Danmarks Handel Liv, og som ene kunde 

Arre Liv deri. Saa vansteligt var det at om, 

danne denne Steenblok til en Mercurius. Mett 

dette Liv vax konstigt. Der beroede paa Omr 

stændigheder, og maatte hore op med dem. 

Det udsprang ikke af indvortes Kraft og Fylde. 

Havde Danmark begyndt paa en kraftfuld Deelr 

ragelse, hundrede Aar for 1780, paa rtt Tid,
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da Hollændernes og Engellcendernes Hande? sl 
deres Udsirakthed uagtet^ dog endnu ikke, i 
det mindste ikke for Engelland var bleven 

en saa stor National - Nedvenbighed, fom Sen 

siden blev f og derfor heller ikke var saa rodfarr 
siet, havde der været muligt at tilvende Dan« 

mark en Deel, og fornemmelig af den Astersseste. 
Men Aieblikket forssmres vver de kraftlose Anr 
stalker ril Handel paa Ostindien, og paa Vestindien 

den Tid, uden Colonier. Nu omsivnder er Hanr 
delens Gang og Orden bestemt. Andre Native 

ner, fornemmelig Engelland, Holland, Frank, 
rig, undersisttede deels ved en bedre geographiff 

Beliggenhed, deels ved en stor Masse af egne 
Producrer, deels ved den erhvervede Handelst 
kyndighed, ftørre Rigdom og endelig ved stor 
Nationalkraft, satte dem snart i Besiddelse af 
Verdens vigtigste Handel; og der var lidet eller 
intet tilbage for de Nationer, der vaagnede fim 

fcent, der ikke af Erfaring havde tørt Handels, 
vKsnet, forsiode ikke Handelspolitiken, og fatter 
des overalt Styrke til at bestykke sine Foretas 
gender. Danmark, under denne Tilstand, havde 

altfaa nægen uovervindelige Vanskeligheder for 

Ät faae en stor Handel; thi det maae ikke glerm
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mes at for at faae en saadan Handel var det 

ikke nok at ville, man maatte rillige kunne. 

Det gjaldt om intet mindre end om, at frsrsve 

Engelland, Holland, Frankrig en Drel af deres 

Handel, vg dertil horte en politist Styrke, font 

Danmark ikke besad, lige saa lidet som Sverrig 

Portugal, Italien og andre Grater. Naar eil 

bis Næringsvej een Gang er vorden en Nation 

nobvendig til sin Existence, saaledes fom Handek 

er bleven det for Engelland, saa tu a a en saadan 

Nation af al Magt fætre sig imod andre Nation 

ners Deeltagen i denne Næringsgreen, og derr 

for ere Nationerne saa skinsyge i HandelspolU 

titen*

Saalænge Europas politiste Stilling for# 

blev nogenledes i en vis Stadighed, maatteForholr 

det mellem de forssjellige Landes Handel ogsaa 

vedligeholdes, det er, de smaae Stater, forø 

rraadre sidst frem paa det allerede med Sælgere 

og Kjobere oversiodigen besatte Marked, fik ikke 

videre Spillerum end de store Handels Nationer 

tillov. Frankrig allene kunde trænge igjennem, 

thi Frankrig var steerkt, der var frygtet af Holr 

land, og idet mindste agtet afEngelland; om; 

Mtit som Nordamerika i vore Tider. Mm
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Danmarks Handel maatte lade sig neie med de 

Svaaner der faldt af, vK de Handelsleiligheder 

det,allerede havde staffeL sig, beholdt det, fordr 

Folkeretten endnu ikke ganske var tilintetgjorr af 

Monopolers Despotisme. Saaledes gik vores 

lille ostindiske Handel sin Gang, og det lod sig 

Zjsre, at vi 1733 kjsbte St. Croix, en Ae, 

som Ingen anden Nalion fljottedr om. Men 

hver Gang der var SpSrgsmaal om betydelige 

Handelsplaner, kom Engelland og Holland strap 

med Indsigelser. Saaledes da Hollænderen v. 

Aspern havde bragt i Forsiag (Aar omtr. 1728) 

at forlægge det osimdiffe Compagnie til Alrona^ 

et i flere Henseender meget nyttigt Forflag, saa 

viste sig sirax en Modstand, der tilintetgjorde 

Planen. Underhandlingerne med det spanske 

Hof, omat erholde Porroricco, blev ogsaa tilr 

inletgjorte af samme Aarsag.

Under dette Umiddelbare Tryk uden fra, 

maatte vores Handel mode mange Staudsningsr 

aarsager ide svrige Rationers blomstrende Ham 

del, fom den stulde concnrere med. De Na

tioner, der kom ferst, havde allerede fat ft9 i Ber 

siddelse afBetingelserne for en blomstrende Han- 

dit; de havde Colonier, og det de bedste; de havde. 

Aa 2
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Skibe- duelige Ssefolk, Havne, Magaziner, 

Kapital, Kyndighed, ret Handelsaand, Han, 

delsconnexioner, Handelskracrarer, heldig Bsr 

liggenhed. Lutter vigtige Posier, som Dans 

mark forsen stor Deel savnede.

Og disses Savn var det unKgtelrg yderst 

vansteligt at overvinde, øg derfor synes det 

mig tydeligt nok, hvorfor Danmarks Hande! 

jaae i Vanmagt, faalænge Europas politiske Forr 

fatning forblev omtrent saadan søm den var ef

ter den Utrechtffe Fred. Den kunde, som vi 

forhen anmKrkede, ikke af sig selv tage noget 

hsit Sving. Det Udvortes Tryk var stort, og 

rn indre Kraft, fom kunde virke imod Trykket 

og lildeels overvirke det, fattedes.

God Handelsbeliggenhed, har Danmark 

blot for sin Producihandrl med Norge og Gverr 

rig, naar det ikke vi! benytte sit naturlige Mo

nopol paa den sstersseffe Handel.

Kolonier af Betydenhed fattedes Danr 

mark.

Nationalvelsianden stod paa et lavtTrin iDans 

mark. De eneste Rige i Landet var Adelsmand.

Den indenlandske Handel, som ogsaa den 

immefle rrdenlandffe Producchandel var under
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en hörst vaklende Handels Codex, font holdt dsns 

Foretagender kilbagr, vg berøvede Lander dens 

gavnlige Virkninger paa Productionen, fom ogi 

faa gjorde der umuligt at betydelige Capitaler 

kunde fremstaae ved denne Hande!.

Formedelst Agerdyrkningens undertrykke 

Tilstand, bragte denne Næringsvej ingen Nar 

tionalvelstand. Hvorfra ffulde da de Capitaler 

komme, fom skulde bevæge den Udenlandske Han/ 

del?

Om Nationens Mennesker i det Hele ere 

oplagte til Handel, er et Svorgsmaal.

Betænker man endvidere:

Vanskeligheden af at trænge sig ind i en 

Handel, fom andre Nationer vare i fuld Ber 

siddelse af:

Mange! af god Handelsbeliggenhed. 

Mangel af Coionier af Betydenhed. 

Mangel af Capital.

Mangel af en god Handelscodex.

Mangel af sand Handelsaand.

Lcegges herril Forssmmelse af den sikkreste, 

men naturligste Handelsgreen, den paa Aster, 

føen, og Holland, Engrllaud, Frankrig, faa synes
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Herr ar ligge Grunde nok til at Danmarks Ham 

dri ikke kunde hæve sig selv.

Men i denne naturlige Afmagtstid indtraf 

tn Forandring i de store Handelsnationers For

fatning. Den amerikanffeKrig udbrod. Frank« 

rig. Engelland, Holland, Spanien toge Deel 

deri, og trcengte til fremmed Hjelp j deres Han

del, som de hehovede ek neutralt Flag til. Her 

opstod anden Gang da (fsrste Gang var i Syv, 

aarskrigen) vores vigtige Fragtfart; og vores 

Handel paa China, Ost- og Vestindien, tog en 

pludselig Vending, f. Ex.

Fra 1732 —1745 (14 Aar) var Bele-bet 

af oftindiste Retourladninger noget yver i Mil

lion aarlig, 7,470,000 Nd.

Fra 1775 — 1777/ 3 Aar, omtrent 8 

Millioner.

Fra 1778 — 1782, 5 Aar, 23 Millio

ner.

Fra 1783 — 1786, 4 Aar, 33 Miltto, 

rier.

Fra 1775 — 1786, ialt 64 Millioner i 

rolv Aar, eller omtrent 5f Millioner aarlig.

Fra 1783 af, faldt denne Handel meget 

betydeligt. Zstedetfor 6 — g Skibe «artigen
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til China, var der i 1789, og siden futi 1, 

hsist ro.

Fra 1764 —1769 kom 159 Ladninger fra 

Vestindien ril Kjsbenhavn, det er 26 circa aarr 

lig. r775, 45 Skibe. 1782, 24 Skibe. 

1787, fra St. Croix allene 38. Det 1778 op

rettede vestttidisseCompagnies'Actier, oprindelige« 

500, blev under Krigen —900 Nd. og 1785 

rog Kongen dem for 260 Nd., og Compagniec 

gik overstyr, uagtet dets heldige Handel.

Da dette Skod uden fra holdt op fit virke, 

faldt denne Handel, og vilde have sjunket gaud» 

ffe, dersom der ikke endnu fra denne Periode 

havde været nogen Rørelse tilbage, føm ved Rer 

volttlivlls Krigens Ubbrub bragte en nye glimr 

rende Handels-Periode frem, der endre sig paa 

en Maade 2799, men siden tog fat igjen, 03 

slukkes 1807.

Vi' mene ikke at sige noget Nyt ved at 

gjsre opmærksom paa, at politiske Conjnnturer 

kunne for en Tid lang lede enkelte Handelsgrene 

i andre Hænder, og at denne Vending forandrer 

sig, naar de Omsi<rndigheder der voldte den, 

gaae tilbage. Men vi paasiaae, ot hver Gang 

vores Handel har taget noget sivrl Sving, saa
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Har det en Fslgs af udvortes politiske TLlfceldighe/ 

der, ikke af indvortes Kraft; og ak vi bestandig 

Have maattet gaae tilbage med betydeligt Tab, eller 

Log med Opoffrelse af en stor Deel af Gevinsten. 

Og naar man nn ikke vil lukke Sinene for den 

Sandhed, at i hiin vor Handels blomsirende 

Periode var en meget stor Deel af de Kapitaler, 

som satte den pludselig udvidede Handel i Ber 

vcegelse, ikke indenlandske, men fremmede, 

og ikke blot som laantr, til smiple Renter, men 

ssm Participantffabs Capitaler, der delede 

Handelsgevinsten, faa formindskes derved ikke 

Zider den formodede store Profit af denne blorm 

sirende Handel.

Kunde man da end beregne Danmark L 

Told, Provision, Fragt, Assurance, korr i fam» 

let Prosit for Staren og Kjsbrnandel-, i g Pror 

cent af alle Ostl og Vestindiske indforre Vare, 
og derfra regnes:

r) Regjerrngens tabte Summer.

2) Assurance udenlands.

3) En Deel af Kjsbmcrndenes Gevinst som gaaer 

til Fremmede.

4) Tab, umiddelbar ved UnderM, som en 

Sang ved det oépottjTc Compagnie.
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Lab ved Skibes Forlris, hvorved tt altiid 

Tab endog under Assurance, og

Tab ved fjendtlig Overlast og Opbringelfe^ 

saa bliver ikke ftort tilbage. Den Capital, som 

Danmark srlv eier i Handelen, er ikke sior. 

Den udgjsr nu omstunder ikke over 10 Millioner 

Specier i Capital og Skibe, (Pakhuse, Forter, 

Etablissementer fraregnede.) Disse ere egentlig 

bekostede af Staren, eller beg paa mange Maa- 

L?r falde ti! Udgift for Statskassen, hvoraf 

VMtrrnr 2 Millioner er det crsialiste Compagnies 

Fonds, fom i fiere Aar aldeles intet Udbytte 

har givet. Hvad var det da, om man end 

rorde regne de 8 Millioner til reen Handelsform 

deel af iq Procent foruden Tolden; der var 

800,000 Specier som Belobet af Handelen- 

hvoraf dog ikke i det lMesie mere end -S Parter 

kunde være ægte, National - Indtægt fra Ud- 

laudet, og den ovrige * Gevinst i Landet, eller 

Circulations tIndtægt. Vilde man gjsre Han

dels--Caprialen faa meget stsrre som Værdien 

af de Skibe belsber sig, der bruges hf ben udenr 

landffe Handel, f. Ex. 2—300 Skibe a 10000 

Specier, saa var hele Handelskapitalen !(assiar 

rizke Csmpagntts med) 12 —13 Millioner, l>vis
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Gevinst aarlig kunde være 10 —- 1300,000 

Specier, og til reen National-Indtægt maaffee 

t Mill. Epecier,

Naar man endog kunde gjsre denne Reg, 

tiing anderledes, saa viser den dog at man maae 

ikke Uden neuere Underssgelse lade sig forlede til 

ar gjsre sig meget store Forestillinger om den 

Gevinst vores Handel stal have bragt os, og 

den Forsgelse af Nationalvelstand og Statskraft, 

som den skulde have begrundet. Selv den Letr 

telse, den ved Toldindtraderne har skaffet Star 

tens Borgere ved ar formindste Statskassens 

Trang ti! djrecte Beskatning, er endog noget 

tvivlsom; thi det er ingenlunde afgjort, ar Nar 

tionen sparer i Skatter hele Belobet af Tolden. 

Det er nemlig hoist vansseligt at sige hvem Told 

saave! for indr som udgaaende Vare falder paa, 

om paa Landet eller Udlandet. For den Deel af 

Tolden, som hæves af Vare der forblive i Lan, 

der, synes det vel at Landet betaler selv Tolden ; 

men afgjort er det dog ikke, thi dech'er muligt at 

Omstændighederne have nsdt til at sælge Varene 

saameget lettere som Tolden udgjer. Dog fal. 

der ve! altid i Almindelighed noget afTolden paa 

Lauder selv, som fslgelig kun derved at det err
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ZEgger en indirecte Skat slipper for at betake tti 

directs Afgift.

Slutningen bliver da, at uagtet Handelen 

Nsdvendig hsrep med ti! at complcttere Nalior 

nal-Industrien, uagtet vi gjerne indrsmme, at 

den i det Hele har havl nogen gavnlig Indfly

delse ril al forege Nationalvelstanden her i Lam 

der, saa er dog Totalvirkningen langt mindre 

end man synes tilbøjelig ril at rroe, og den har 

hverken directe eller indirecte paa nogen ret 

kjendelrg Maade beriget Nationen.

Aarsagerne dertil have vi ofte nok angivet 

i det foregaaende.

Det lader sig neppe t<rnke, at disse Aarr 

sager ikke skulle vedblive, og derved betages Udi 

sigten (il i ordentlig politisk Forfatning at vpr 

naae nøgen stør Handel. Der modsatte vil sna

rere være sandsynligst.

i. Nogle Nationer, som i den langs 

Krigstiid ingen Handel havde, begynde nn ak 

træde frem. Holland, Spanien, Frankrig. Hvad 

de rage, faae vi ikke; de, samt alle andre Nar 

tioner, ssge ikke allene at faae deres i forrige 

Handel, men at udvide den om mutig. — Herr 

ved opsiaaer en Concurrence, som Danmark
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hverken har indvortes eller polirist Kraft ril at 

overvinde.

2. Fordi Nordamerikas Handel og Skibs

fart stiger saa overmande stærkt, og formindsker 

efterhaanden Europas. Det er at ansee som 

en nye, meger kraftfrild, driftig Ration, der 

ligesom med eet trüber frem.

3. Fordi Danmarks Handlende i de 

sidste tre Handelsperioder have overdrevet sig, og 

ufolevet sig. De have drevet deres Handel, 

ikke Danmarks Handel, derved ikke blot ofte 

lidt direete Tab, men tillige ere komne i den 

Nødvendighed og Vane, ar behøve og bruge mer 

gen udenlandsk Credit, scravel Blancocredit som 

Boggjeld. Vor Handelstand har næsten altid 

arbeibet over dens egne Fonds. Men dette 

formindsker Handelsgevinsien betydeligt, thi 

faadan Handelscredit gaaer ikke for simple Ren, 

rer. Overalt, hvorledes kan Kjobmands Dis- 

conto være 12 Procent, som her for noget siden, 

uaar Handel ikke i det hele avancerer 10? Naar 

en af de sidste chinesiffe Ladninger 1816 gav kun 

7 Procent, en af deExpedirioner, fom alle mulige 

Omstændigheder begunstede, saa bedsmmer man 

ler deraf, hvilken Anledning saadan Handel 

Kider til Uorden i Afregninger, til Vaklen
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i HandelZvcesnet, Ustadighed i Vexelcsurs, ja 

endog vigtig Indflydelse paa Rigsbanksedlernes 

Credit, og Fristelse ti! Vexelrhttrrie, som Dau^ 

marks Handlende have brugt alk sor meget.

4. Fordi de dauffs vestindiske Colonier 

ere i maadelig oeconomiff Forfatning, sg der

over trsnge til UnderftZttelse of Moderlandet, 

paa hvilket Tabet tilsidst falder. PlautorerL 

paa vore vesiindiffe Ser ere næsten tilhobe bekyn? 

gede med Gjeld, ikke blot ril Staren, for n«k- 

vmerrde Tiid omtrent 2^ Million Specier, men 

tillige til Private, fornemmelig kjsbenhavnsse 

Handelshirse, som ogsaa en Deel til Engelland. 

Der er neppe muligt at dyrke en Sukkerplantage 

paa St. Eroix til hsiere reen Indtægt end 6 

Procent, og dette er Rentefoden i Vestindien, 

At denne Cultur ikke kan berige er fslgelig 

klart, og tillige at Plantoren efterhaanden maae 

komme i Debet til Danmark; hvilker sidste vir, 

kelig skeer. Derover maae Fordelen af denne 

Handel for Private vorde indskrænket.

5. Den vestindiske, saavelsom den asir 

atiffe og chinesiffe Handel har vist bragt Dan

mark Fordeel. Men det er et Spergsmaal, om 

den ikke var fordelagtigere vm den blev.frigi-
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ven, uden at staae under et Compagnies Mønor 

vol. I Struensees Tid, 1771, var dette udttt 
Tvivl i Gj«re, da en Agent Schneider 
stod i Underhandling derom.

6. Endelig saa haves ingen Udsigt til, at 

öen saa fordeelagtige Fragtfart, der beroede 
paa Krig, vil nu («tigere kunne drives saa vidt 
som forhen.

7. Assnranceprarmier gaae fot en flov 
Deel »d af Landet.

8. Kjsbenhcwn ligger ikke beqvemt fok 

den europætsle og store Handel.

Alle disse Aarsager forekomme mig at 
paatvinge den Overbevisning, at efter den aV 

mindelige Gang og Orden Handelen nu har 

taget, vil Danmark ikke med Grund kunne gjore 

sig Haab om, at dets Handel nogensinde for be

standig vil naae den Hvide, hvortil Tidsomstomr 

Lighederne bragte den i den Periode, der gik til 

Ende 1807*

For Girblikket (ND. dette skrives 1813) 
har den desuden en stor Vanskelighed at kjempe 
imod, nemlig vores saa vaklende Pengecours. 

Vel afgjores alle udenlandske Affairer og mang

foldige indenlandske med i Banco; men dermed
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er et Kjobenhavnss Handelshuus, font felget 

til Detailhandlere i Su V. og Med Credit, Lkki 

sikkrek.

Vil den danske Hande! da for Fremtiden 

ikke kunne overffride visse Gramdfer, uden ar 

Udsættes for Overdrivelse, det ender sig Med eri 

Catastrophe til hele Landets Tab, saa kan en 

sierre Handel end den vi nu have, neppe være 

Snskelig, eller Maaler for nogen rigtig beregnet 

stalsoeconomist Plan. Landet rr ingenlunde 

tjent med, at dets Velfchrd sættes paa Spil i 

en Næringsvej, der pludselig kan afbrydes, og 

paafore næsten uoprettelige Tab, der udslette en 

lang Række afStrcrbsomheds Virkninger og lykr 

kelige Tidsomstændigheder« Og naar Landet be/ 

hover sine Kapitaler til de forste, vigtige Nceringsr 

veies Opkomst, til Agerdyrkning, Havfijkrrie, 

mangfoldige simple Fabriker. Naar det tvæn# 

ger til en medhjelpende Producthandel —- naar 

det forsommer den jevne stadige, narmesie na, 

tnrlige Handel paa Werften - en Handel, 

der vel ikke lover store Coups, men lønnet rige

lig nok, og knude vorde en stadig Velstandskilde 

for os. Naar alt dette er unægteligt, spsrge 

vi om det ligger i nogen naturlig Tingenes Oku



384

den, at vi lade det ofte stussende Haab om stor 

Gevinst lokke Landets faae disponible Kapitaler 

fra de jevne simple, stadige Industrigrene, 

der begrunde for bestandig Nationens Velstand. 

Lad blot 20 Millioner Specier vlrre det Tab, 

Sratsgjelden er foreger med i Anledning af 

Handelen. Lad Tabet efter Versailles Freden 

og i 1807 udgjsre io Millioner, saa ere 30 

Millioner Specier herved unddragne Natural, 

og Konsiprvductionen, eller idet mindste de 20, 

om man vilde sige, at de andre 10 kom ved 

Handelen, og gik ved Handelen, som en Fugl 

man fangede, men lod flyve. Men blot Jao 

Millioner Specier anvendte paa Agerdyrkninr 

gens Opkomst! Hvilken Virkning! For dem 

kunde 200,000 Tender Land opdyrkes og bebyg

ges, og de havde i det mindste forøget Natural- 

producternes Masse med en Vwrdi aarlig af 

1600 —20,00000 Specier. For dem kunde 

1—2 Millioner Tender Land forbedres.saa at 

hver ydede aarlig a — 3 Specier mere. For 

20 Millioner Specier kunde vi shave de 300 

Mile Landevei vi fattes, en Kanal gjennem 

Sjelland, mange Havneanlæg og Fabrikker» 

Meden derfvr har -i nu aarlig en Rente,-Udgift
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8oo,qoo ril lo,vo,VSv Kpeeker, hvilken dog 
del ckaae regnes fta inden bi tale o rit den Get 
drnst vores asstaiistr, chinestffe, bestiudifle, og 
ben europlbiske Commissions Handel hringer dS^ 
Dette synes mig er saa soleklart, at det ncrsielr 
blænder. Og dog tænker Ingen berpaäe Ev 
dn Deel, og eii ttieger stor Deel af Gratens 
Gjelv en Fslgtz af mislykkede Handelsspecula- 
troner- ved at kjsbe et CowpagmeS Nevet o§ 
Krat, eller dets Effecter, som det kaldes i Nea; 
Marions ; Sproget- efter et anöet, ö. ü. m. 
saa er bel den dårlige Rente eh Skat> som 
Lauder betaler til Straf for FeilM, og horer 
ril Debet Contd til Sandets Handelsstandeti 
kan dog aldrig fortryöe paa at man regnee«

Foruden den Stræbets efter ät ffaffe Lan
det en stvr Handel/ hak man og faa lagt sig nier 
Zet efter at öpmütttts til, hvad man kalder err 
Äctid Handel -r at hente sine Vare i egne Skibe, 
rit bringe andre Nationer Vare i eghé Skib^ 
Der modsatte, Passivhaitdelen, har man belrags 
Ler med Skræk, og heri har matt tænkt som alls 
andre Nationer. Imidlertid passiv Hanber 
!en ikke fad farlige Ieg bil foneiig Kiifsxs 
^vad det katt siges for og

BS
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i» Aktivhandel g jer ikke altid Varen e 

bedre Kjsb. Formedelst Cromvells Naviga? 

tions Act maae Engellaud tut med egne Skibe 

hente Vare, som det ofte kmrde faae for lettere 

Fragt med Pappenborgere, danffe, prenssiffe 

Skibe. Kjsbenhavn kunde f. Ex. ikke hente 

Finlapperkar med egne Skibe, og faae saa godt 

Kjsb derpaa som nu.

2. Na ar tn Nations Skibe ikke maae 

bringe en Nation Vare, saa er Udførselen af 

denne Nations Vare vanffeliggjort, rhi Ski

bene maae gaae ballastede. Maatte engelfle 

Skibe ikke fore Steenkul til Danmark, men 

disse skulde hentes i danske Skibe, saa maatte 

engelske Skibe efter Havre eller Byg, gaae bal, 

lastede hertil. Kornet blev derfor dyrere, o- 

Engellaud sogte andre Markeder. Passivhanr 

del opmuntrer Indfmsel og Udfsrsel ligemeget.

g. Aktivhandelen trækker en stor Capital til 

sig i Skibe. Danmark havde 1050 store Skibe iAar 

ren 8v2,v«rd i det mindste 2-zMrlliotter Specier. 

Denne Sum gaaer fra Landets productive Mid, 

ler, tvænger man dertil , saa er denne Anven

delse urimelig.

4» Ingen Kapital er saa usikker sorrr 

itnne* Der spildes Evds og Menneffer, svm
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ündgaäes bed Passivhanbelen. Og iscer tiaax 

sn Krig udbryder. Mistede ikke Danmark 1807, 
600 Gkiöe ftrax, og sidrn vist 2 300 med
Ladninger ög Mennesker.

For Krigen havde Danmark og Hertugt 
dvmmene 64,311 Commerce, Læster, i Aarek 

1814, 36,352, altsaa 27,959 Commercer 
ster mindre nu.

Derimod kan der ikke katdeZ i Tvivl, ak 

Activhatrdelenjo som oftest leverer Varer for bedst 
Kjob, og ar drn giver Nationen dobbelt Ger 

vinst, som Kjsbmand og Fragtfsrer. Llgesom 

den ogsaa er nodvendig for en Marion, der ril 
Orlogsfiaade> behsver en Gramme for duelige 

Gsefolk^

Vi have hidtil betragtet Danmarks Handel 
Med Hensyn til dens stirre eller mindre Fordeelagr 

tighed, efler> dens berigende Evner, ved ar virke 

middelbar og umiddelbar producrivt. Det er: 

det mere etter det mindre. Äi have antager at 

vores Handel bat national-oeconsmiff fordeelr 

agtig; kun troede vi os befsiede til at nedstem, 
me de overdrevne Forestillinger herom. Vi fyn

Bb 2
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Liqik aldeles den gandffe modsatte Mening- dik 
paastaaer, at vores Handel fad langt fra at 
være gavnlig, er endog til Skade og Tab — i 
det, siger matt/ vi have Utiderbalarise r 
HandeleiU

Dette (Akmkord fsre älke i Manden; vr 
have havt Underbälanse til afie Tider — i vores 
Handels svageste^ som i dens meest blomstrende 
Tilstand. ÄL vide ikke om den kan underkues 
hed at indffrænke eller ved at Udvide Handelen.

Ordet Handelsbalattse spiller en afgjse 
rende Nolle. Raüt det Udtales tier alt. Denne 

Almagt k'Unde itidh ikke ünöres ober- dersom 
man med Ordet forbandt et fast Begreb» Mett 
de gjcngse Notioner om denne Balattte ere dess 
varre aldeles vaklende, ssjakve, vrange, og 
gaae ofte saaledes ind paa hinanden, at det 
Vrange opherver det rigtige; og den prattensisse 
Viisdom falder hen kit at være en tom Lyd.

Det kunde i den staisoeconomiffe Viden? 
stab ikke undgaaes, at jo adskillige vigtige 

Grundsætninger, der ere fuldkommen conseqvente 

Slutninger af klare Fornnftlvve, maatte ved 

ak anvendes eensidigk paa Enkeltheder, vorde 
rvivlfsmme etter vel synes falsse fvr Mange.
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Glemmer man, eller formaner man ikke at ind

ser, at Industrien gqaer sin Gang frem efter 

evige uforanderlige Regler, troer man ar Anor 

malier kunne tjene til Grunde for positiv, vil, 

kaarllg Indgriben i denne af Naturen bestemte 

Gang, saa maae Industripolitiken tilsidst fon 

trænge al udvortes Frihed. Lykkes der end irfe 

den uoverlæggende Naadgiver at forlede Negjerim 

gen ril praetiff ar hylde de fra det lavere Stade 

hentede Administrations - Regler, saa vedblive 

Notionerne dog i Omlsb, og volde en stadelig 

Opposition« Saaledes er det med fslgendrl 

sig selv meget simple Materier, Overdaadighrd, 

Rentefod, Kornhandelsfrihed, Vexelknrs, Hanr 

delsbalanee; lutter Materier, der fra der hsiertz 

Synspunkt ere klare og bestemte nok,, og de pracr 

tiske Principer derfor med Hensyn kil Skarerne 

tydelige; mensom bliver Mare, vaklende, fw 

bildende naar man lceggZx isolerede Erfarmger 

vm Enkeltheder til Grund for sit RaisoumWsnr.

Saaledes gaaer det med Handelsbalanse. 

Husende paastaae ar Danmark har Underbalanse 

i sin Handel,, og de Flest? forstaaer ikke ar ub# 

trykke den Paasiand med andre Ord; i det Hole, 

sie sige de§ vi tabe aarlig ri! Udlandingen- og
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Zander ruineres. Paastanden kan være fand,, 

den kan være falst, alt eftersom mon er enig 

VM de Begreber man forbinder med Ordet.

En Nations Handel med en anden Nar 

tion, eller alle Nationer, er efter dens Bæsen 

aldeles den samme fom Handel mellem et I lidir 

vid og et andet. Ved Nytaar bringer hver sin 

Regning, tre de lige store, faa liqviberes, og 

-er er Handelsbalanse. Er den enes mindre, 

faa betaler han pr. Salda det manglende, her 

er atter Handelsbalanse.

Betaler han ikke, faa giver den anden 

Ham Credit. Da Credit repræsenterer en Dam 

Li, en Realitet, saa er her endnu Balanse.

Fatter Creditor Mistanke vm at den Crel 

dit han har givet, ikke repræsenterer den Værdi 

Den skulde, saa forlanger han, og Debitor giver 

ham Hypothek, hvorved Crediten faaer futo 

Værdi, yg forestiller Satdoen, fom aitsaa 

maae ««sees for betalt, altfa« er endnu Ba

ianse.

Omsider vi! Creditor realisere ben Credit 

han har givek. Debitor kan afgjere Sagen paa 

siere Maader; han kan have produceret mere 

for at d«tke sin Gjeld; han kan ved Oecorrorme
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have sparet dens Belob. Han kan af sin Eienr 

doms Masse stille sig ved enkelte Ting for ar 

betale. Han kan endelig lade Creditor tage 

Hypotheket. I de ro forste Tilfælde formindi 

skes ikke hans Formue, i de to sidste ikke heller, 

naar han har fuld Værdi for hvad han overlod 

Creditor. Fslgelig er selv i denne Ende paa 

Handelen endnu Balanse. (Efter Neglen) Thi 

at Debitor i denne Anledning har flere Udgifter 

end hans Gjeld netto er, maa han betragte 

som usædvanlig hsie Renter, hvorved der ikke 

alrid er Tab.

Saaledrs er den naturlige Maade hvorved 

Balansen i Handelen fremkommer. Den vil 

som en nødvendig Betingelse ved al Handel 

fremkomme. Paa ingen af Siderne tabes. 

Finder Tab Sted for den ene, saa opstaaer det 

derved, at den anden ikke betaler noget eller 

alt, saa er her Underbalanse; men dennes Opi 

rkndelse er enten Vanheld, eller Bedrageris. 

I Handelen kan, nsiagtig talt ingen Underba. 

lanse v«re. Her staae lige siore Værdier imod 

hinanden. I Handel er nemlig Sælgerens 

Varers Vierdi altid lige stor imod Kjsberens 

Vare eller Penge, og begge profitere ved Han
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drlen. Flor s. Ep. fpr 100 Specier, rr virker 

Zig loo Species fer Sælgeren, føm ikke 

kan fKlge det lettere. Kjoberen vurderer der 

Nvger hotere fordi han veed Udver til yt sElge 

Ler meo nogle Procent Zvrdeel, pg

Praae vide at de 100 Specier tre mere værd 

for ham end Floret, thi ellers solgte Han der 

ikke, Maa i ven ordentlige § fri Handel med 

Csncurrens, uden! Monopol, og uden såregne 

Conjunc urer profitere baade Kjoler yg ^ælger^ 

folgeiig kan ingen tabe, det er, ikke vwre i 

Wderbalanse»

Da der kun er Spsrgsmgal pm ljgestcre 

Vrrdier, oz ikke om disse V^chiers Materie 

eller Form, saa forandres Sagen ikke om den 

ene beraler q!r riller nygel med Guld^ jSHlv^ 

Penge.

I' Har.dclen tabes alrfaa skke uydrag-K 

tzed Vanheld eller Pedragerte, og derfor er der 

altid Handelsbalanfe. Men deraf følger in: 

genlunde, ar der ikke kan fades v e d Handelen-. 

Jeg har for hen gjort yvntlerksvrn paa en ikke 

noksom paaagker Ompcpldißhrd, — ar Vcrrdier 

kunne være lige store, men de ere derfor ikke 

We vigtige. Mange Na rur- ,os af,
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snar: forsvindende Værdie. Kjsberen af saas 

vanne Vare, naar han vil forbruge eller beholde 

Dem, faaer vel fultz Valuta, f. Ex. for Penge- 

vg Korn, imod Champagne Viin, Postejer, Kobr 

berstykker, Silketsi, Men man vil dog strap 

indser, at ym han havde faaet Linned, Dakkel 

rsi, Sslytsi, saa havde hans Penge skaffet 

ham en bedt'e Valuta end i det sidstnævnte. —° 

Thi flige Ting lKgges oftest hen til en dod« 

yftMtbringende Kapital, der ikke er tabt, men kan 

naar man vil, sættes i Gang til Nytte, Brug, 

Dytte. Da vedligeholdes for en meget lang 

Tid Ejerens Rigdom, Hvorimod Champagnes 

Viin o. a. s. vedligeholde den kun for en 

meget kort Tid, Silketsi^ Fjer, o. s. lige? 

Ledes. Den føm anssasser sig disse Ting, fort 

Windsser vel ikke sin Formue altid, thi han kan 

peddlive at være lige riig; naar han fortærer aarr 

lig Hvad han har. Men han bliver ikke heller rü 

j>ere — ja han taber dog derved, da hay kunde 

have forsget sin Formue, om han vilde. Har 

chan derimod repræsenterende Værdier-endog henr 

liggende ufrugtbringende Vare, som kunne sceh, 

Aks, Eolv, Linned, gode Mobler, saa rqher



394

han kun Frugten deraf; men han kan naar han 

vil realisere dem, og erholde en frugtbringende 

Kapital.

Her er ikke Tvivl om at Handelsbalanse jo 

har havt Sted; men desuagtet taber dog KMe/ 

ren. Og dette leder os til den usdvendige Di/ 

fimcrion imellem Underbalanse og en ufordeel- 

agkig, skadelig Handel.

Saaledss fom vi her have fremsat Hånden 

hn L sin sisrst mulige Simpelhed som en Ombytt 

ning øg Afregning imellem to Individer, maae 

man ogsaa forestille sig den imellem en Natron, 

og andre Nationer. Handelstanden under eet 

betragtet, er at ansee fom een eneste Kjsbmand, 

der paa sin Nations Vegne, ombytter ProLucr 

ker os' gjor Afregning med en anden, moralsk 

Person, Udlanders samtlige Handlende. Efter 

Neglen vi! her altid blive Handelsbatanse, det 

er, drn ene Part betaler hvad den faaer med 

Værdier, Ugemeget af hvilken Materie eller 

Ferm. Nationens samtlige Hcrndrlsreprcesem 

rant kan intet tabe, han maae rvertimod vinde, 

heels ved at fælge de indenlandske Varer i Ud? 

landet, deels ved at sælge Udlanders Vare hjem? 

pie. For fsrsie faaer han PrsdUcenternes
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Prris Avance, for de sidste de udenlandske 

Markeders Priser med Avance og Godtgørelse 

for alle Omkostninger. Taber han i sin Ham 

del, saa er det ved Uheld eller Bedragerie.. Der 

er altsaa Handelsbalanse; og der kan ingen 

Underbalanse tænkes, thi om Uheld eller Bedrar 

gerie finder Sled, saa er dette kun Undtagelser 

fra en almindelig Regel, og spiller Kjsbmam 

den Bankerot, faa er dette endnu ikke Underbo 

lanse for Landet, da det kan være Udlandet, dex 

tider Tabet, vg om Bankerotten traf allene in# 

denlandste Credüorer, saa var det vel personligt 

Tab for dem, men ikke for Landet, da alt hvad 

her steer, er en anden Fordeling afFornme.

Paa anden Maade kan Kjsbmanden ikke 

have Uuderbalanse, eller Tab; laae det i hans 

Handel at saadant hændtes ofte, eller besianr 

hig, saa waatke Handelen hore op, blev umu

lig, og ligeledes enhver enkelt HandAsgreen, 

hvori dette kunde være Tilfælder.

Følgelig kan et Land ikke tabe i sin Handel, 

miav denne fores forstandigt og aarvaagent.

Vi vedblive at rænke os Landers Handel 

csmenrrsrer i een Kjobmand. Hvorledes ord

ner han sin Handel? Alt hvad Udlandet vi!
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modtage af Landers Vare, bestiller han og senr 

der ud. Alt hvad Lander behsver efter, hans 

Overflag, lader han komme, og sælger nd 

i Detail. Nogle af Kjsberue liqvsdere hans 

Regninger,de som ikke gandffe kunnederte, betale 

det manglende med Penge, eller de faae Credits 

fsrst personlig, sioen hypothekarjff Credit, de 

Prodnsere meer fer ar qfgjsre Gjelden^ eller de 

spare, eller feje ud, eller Kjshmanden tagex 

Pantet, Mstassee nogle forarmes eller ruiner 

res. Men KMmqndeq bliver betalt, og berar 

Ler Udlandet. Imidlertid nnrrkep Kjobmauden 

snart, om faadanr gaaer tjdt paa; og andre 

blive ogsaa opmærksomme paa at Forbruget kan 

Zaae svr vidt, Kishmanhen bljvet varsom metz 

ar give Credit, de Andre blive sparsomme i de

res Forbrug. Tuffer det desnagtee at Kjsb- 

wanden taber, saa gaaep det ham fom en anden 

Debitor, han ep da, og Landet med ham, i 

Gjeld til Udlander — fager Credit — og o ni 

han ikke spiller Bankerot, rager Udlandet hans 

faste Eiendom, saa at en Udlanding nu bliver Eier 

ak en Deel af Landet. Herved er endnu intet 

egentlig Tab for Landet, rhi Udlændingen faaer 

i et Partt § i et Jordegods f. Ep., ikke mere end
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han havde tilgode, han havde allerede ved sine 

forudsendte Bare betalt det. Klm ttaar hair 

ikke bdsLtter sig, men trækker Godsets rene Ind; 

tægt ud af Landet, er det fsrst at Tabet viser 

sig, og findet saadant jevnlig Gted, süa maatte 

Man ve! kalde sligt Uttderöülanfe i Handelett.

Dersom bette er saadatt Underbalanse man 

kroer Danmark er i, og har vster lang Tw? 

saa waatte man kunne opregne hvilke af Latt; 

bets faste Eiendontme paa denne Maade ere 

komne i UdlEttditigernes Besiddelse? Saavidt 

mig er bekjendt er ikke af Hovedstadens Gaarde 

mere end to, i Udåndingers EieZ men det er 

ikke sagt, at de ere komne deri formedelst Hanr 

dels Gjeld; det kan bære steek for at anbtinge 

Capitaler. Af Landets Landejendomme ere i 

Danmark vist faae eller ingen i Udlænderes Eie, 

ikke mange (om nogle, i Sjellattd, Msen, Fal

ster, Laalativ ikke) behæftede med Prioritetet ti£ 

Fremmede^ I Hertugdømmet Holsteeti eieS 

nogle Parseller afHamborgere, men de ere bereS 

ved Kjsb. Z begge Hertugdsmmene, have Udr 

lcendere, fornemmelig Hamborgere og Meckenr 

borgere betydelige Prioriteter iIordegodfek, fsM 

vgsaa i er Par Godser i Jylland. Efttk Zvtt



398

ordningen af zte Januari8rz §. 50 og 51 hak 
Statskassen paaraaet sig at rilsvare Bidraget 
til Rigsbanken, som udenlandske Panthavere 
ellers skuldt tilsvare. Heraf vil det omtrent 
kunne beregnes hvor stor Summa Udlandet har 
siaaende i Prioriter i Slesvig og Holsieen^ 
Denne Summa menes uu at vltre halv aiideti 
Milliotter Specier. Men denne Gjeld er 
som man ler indseer, ikke en ved Underbar 
Lanse paakvnngen hypothekarist Gjeld. Den 
beroer paa Herrugdsmmenes Pengeforbindelser 
med Hamborg og Meckienborg; Hertugdommene 
laaiu der, ligesom Sjelland i Kjsbenhavn» 
Med Danmark havs de kun smaae Penge-Afr 
fairer^ Andet betyder dette ikke. Hertugdemr 
mene have desuden altid havt Ordssor Overbar 
lanse. Skadeligt et det imidlertid; da derved 
dog ircekkes aarlig i det mindste 600,000 Spe
cier ud for Nenker. Saadanne private Gjeld- 
sager har Danmark ofte habt med Udlandet
uden üt der ansaaes for Lab. Efter Älronas 
Mordbrand, og efter Københavns Ildebrand 
r728,laante Hanoveranerne mange Tsnder Guld 

sil Kjshenhavn og Altyna.
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Saadan privat udenlandst Gjeld betyder 
siet intet, thi den Private veed nok hvorfor han 
laaner; den privat« ubenlandste Gjeld er derfor 
af en gandffe anden Natur, end Statens uken; 

landffe Gjeld.

Danmarks püastüaede Ünderbalanft har 
altsaa endnu ikke öragr Landet ril den sidste Pdet- 
lighed, den endelig Fölge af lEttge, fvrrsät 
og betydelige Tab i Handelen. Denne Fdlge 
bliver man overalt ingensteds vaer. Hele Deri 
den er enig om, ae ak Engelland harOvErbalanse i 
sin Handel; hvor seer man at Ettgellchnberne paa 
denneMaadeereblevtte Erere af beeuropKlst'e faste 
Eienbomme? Deres Capitnlrr kunne nok gaae 
ud af Landet, ved Laan, saaledes som HollaMi 
dernes ogsaa, men det er blot vverfiedige Capis 
raler, der frivillig uvlaanes, Hg frivillig laanes.

Men kunde man sige: Eiidffjsttdt votes 
Underbalanse endnu ikke har bragt os til denne 
yderlighed, saa ere vi dog paa Vsieri derris 
En Nations Formue besiaaer af forstjellrge Slags- 
Faste Ejendomme, Iordegodser, Bygninger, tese 

Eapitaler, rerligr Gods, Prcetisfa, Guld, OM?
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Wwed og andet Bohave. Denne samtlige 
Masse kan ikke formindskes, det er, bersves Nar 
tronen og komme i Udlandet uden ved be enkelte 
Eieres Fremgangsmaade. Eti privat Mand 
raader Vod paa sin Underbalanse ved at feie ud, 
som man kalder det; og han öegyndek for jtrt 
Credits Ckyld, med hvad der mindst falder i 
S i n ene. Han fottairer da fsrst siti lsft Capieah 
han sælger sine Pretiosa, Eslv, Guld, enkelte 
Stykker Äcsöler, Linued o. s. v., og eftek 
Regien sin faste Eiendvm sidst. I denne nature 
lige Orden for Forarmelsen bringes Landets 
Formne ind i Handelsstandens Hænder, som 
sender den ub af Lauder, og frembringer da Hanr 
belsbalaUft, uagtet Lander daglig mister en Deel 
«f Nationalformuen og hliver fattigere. Denne 
Tilstand træder ind naar én Privatmands For
drag overskrider hans Erhverv; oZ dersom det 
etz muligt, at en Nations Erhverv kan vcere 
mindre end bens Forbrug- fad kan saadan Un# 
derbalanse finde Sted^ og Äätiötietl derved omsir 
der vorde fattig;

Men der er let at indste, ar dette Misforr 
hold er umnligt. Forbruget ckaae nodvendig 

ikke sterre end ErhversrtL Fvrbruger^
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Mulighed beroer jo paa, at de forbrugte Ting 

ere frembragte, dek er, erhvervede. Alle Ver

dens Menneffer tilsammen fim ne ikke forbruge 

meer; men den Enkelte kan ikke heller, thi da 

maatre han bruge hvad andre have erhvervet, 

og det imod deres Villie; hvilket de frabede sig, 

og Lovene give dem Medhold. Overskrider da 

Forbruget Erhvervet hos en Privat, saa er det 

en enkelt Uorden, som kun kan rettes paa een 

af disse Maader, i) ved at fordele Overskuddet 

paa flere Aar 2) ved at spare, 5) ved ak 

bruge noget af det allerede sammensparede, 4) 

ved ar erhverve mere, 5) ved ar bedrage, eller be- 

rove andre deres, som da igjen maae rekte Feilen 

paa een af disse Maader. En Privatmand 

kan saaledes nok forbruge meer end han aarligen 

fortjener, men den Trods imod en almindelig mor 

ralsk Følelse sligt forudsætter; den almindelige Opt 

position, han allevegne moder, de Farer, denUriden 

gang fligt leder til, volder at saaVanneExempler ere 

sjeldne. Overseer man det daglige Liv med et om; 

fattende Blik, saa vil man ikke tvivle om at i 

Tider, hvori alle oeconomiske udvortes Forhold 

ere i en vis Regel, lever Pluraliteten, ja Alle egenet 

lig af hvad de aarligen have, og kun faae En/

Cc
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kelte, ubetydelige i Antal, og derfor desto mere 

paafaldende, af mere. En Nation gjsr folger 

lig ligefad. Dens enkelte Medlemmers sunde 

Forstand paatvinger dem selv Balance imellem 

Erhverv og Forbrug, og Staten Handelsbar 

lanse. Altid, saalcenge denne sunde Forstand 

waaeraade for Bedømmelsen af Anskaffelsen, ssrr 

ger den ogsaa for Midlerne dertil, vg Regjerinr 

gen bor lette disse, ved en godCrediULovgivnirlg, 

ved sireng Overhold af Embedernes Forvaltning, 

ved at luffe Dorene for alle ulovlige Erhverv- 

maader.

Skeer det da end, at Forbrugets Udgifter 

dKkkes ved at tære paa vpsamlede Capitaler, 

ved at realisere döde Capitaler (Lbssre, Prcrkior 

sa, Dcrkketei rc.) saa er der privat og publik 

Handelsbalanse, ja, man kunde endog paastaae, 

at det egentlig ikke strap bor kaldes er Tab, at 

en Privatmand, eller en Nation bæffer sit 

Forbrug over det aarlig Erhverv, ved at angribe 

eller Livre paa sin disponible eller reaUsableFormue. 

En Privatmands Formue, ligesom en Nations 

Formue, er ingen absolirr Srsrrelse. Den er 

ikke frembragt for at blive hvad den er, eller 

foreges; dens Bestemmelse er at den arbejdende-
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productive Deel deraf stal bevwge Naeringsveier 

rre, og den productive Deel stal realiseres, naar 

Eieren behover det; Behoves det, saa er det en 

Trang, der bliver afhjnlpen, og deri ligger ikke 

altid Tab, det er vel oftest til Fordeel.

Om da i en Nation de disponible, lsse 

Kapitaler gaae til Udlandet for Vare, eller de 

Ling, der udgjsre den dsde Capital angribes, for 

ar gaae samme Vei, saa er det Spsrgmaal om 

hvad man faaer derfor, inden man kan afgjsre, 

om der er Nationen til Tab af dens Formue. 

At man har faßet lige store Vardi derfor, er 

der ingen Tviv! om. Men dette er kun nok for 

Handlende, som kMe for at fælge. En Pr ir 

vatmand maae see paa, om de Vmdier harr 

faaer, ere ligesaa vigtige, varige Neprwsentar 

liver af Formue, som de han betaler dem med; 

thi ellers formindsker han sin Formue, og om 

han kun for en Deel erholder flette Reposen, 

tativer, men forresten gode, af saa stort Belsb 

fom hans virkelige Fornødenheder udkræve, saa 

forbliver han ligesaa riig, som han var. Om 

en Landmands aarlige Netto r Product, anflaaet i 

Penge er 5,000 Specier og han sor 3000 deraf 

Hober Tommer, Ljcrre, Salt, Humle, Lieder/
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Iern, Hsr, Hamp, og andre fornsdne Kjsö- 

stoedsvare, og Qvantiketen er tilstrækkelig kil «L 

holde Gaarden i sin vante Drift, saa forarmes 

han ikke; saa bliver han lige rug, om han for de 

svrige 2,000 Specier kjober Silke, Flsr, Charm 

pagneviiu, ParadisFuglefjer, tracrerer, giver bort, 

o. s. v. Han bliver ikke fattigere, derved, om 

Le 2,000 Specier end gaae ril Udlander, og Na

tionen ved ham bliver der ikke heller, men hverken 

han, eller Nationen ved ham, bliver rigere. Kisber 

han derimod saadanne Vare for 3000 Specier, 

og derover for lidt Tommer, Jern o.s. v., saa savr 

nes dette ved hans Guards Drift, hans Huse 

forfalds, han faaer færre og {leitete Redskaber. 

Derved formindsser han sin Prodnction, og der

ved råber han, Nationen ogsaa. Havde han 

fer det for meget Udgivne ene Tusende Specier 

jsteden for Viin, rc., kjööt udenlandff Sslvtoi, 

Juveler, saa havde han dog havt en Værdi, 

der varigt repræsenterede disse 1000 Specier, 

og jkjendt givne nd til Unytre, vare de dog ikkr 

rabte. Det er Varigheden af Veerdi det her 

kommer an paa. Og endffjsndt man vel ikke 

bliver fattigere naar man udgiver varige Nigr 

doms Repräsentativer ud, imod snart tilinterr 

Zjvrre; og taber egentlig talt intet, saa er dev
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Log altid Forskjel paa, om den Privat-, der hand.r 

Ui* saaledes, siaaer paa et hsit eller lavt Trin 

af Velstand, i der fsrste kan det være ligegyldigt 

om han forsommer at blive rigere, i det andet 

ikke, og endnu mindre kan der vm'e Nationen 

ligegyldigt om dets Medlemmer frivillig holde 

sig paa et lavt Trin af Velstand; thi dervrd for- 

ssmmes unægtelig mange Indtægtskilder, og 

Staren forbliver i Vaumagt.

Her er da Handeisbalanse, ja her er endog 

uttEgteligen Balanse imellem Erhverv og For? 

brug, men her fattes Ligevagt imellem Vigtig

heden af de erhvervede og forbrugte Vcrrdier, 

hvorved Nationen deels holdes paa et lavt Velr 

standspunkr, deels raber, og saaledes kan en 

Nation drive en ffadelig Handel, der har den 

ncsrmesie Felge, ae Nationens Ting af varig 

Vlerdie esterhaanden forsvinde, og Nationen 

bliver derved fattigere og fattigere.

Vi overtydede os om, at den saakaldke 

Underbalanse i Handelen, hvis Virkning er, at 

Udlander kilsidst bliver Eier af Landets faste 

Eiendomme, eudrm ikke har vrist saadem Virke 

mng i Danmark. Vi spørge, spores den Virk

ning, fom maae gane foran denne sidste, nem,
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lig at Landets mobile Formue gaser lidt efter 

lidt ud til Fremmede for Ting af ingen VlN'd.

Hvorledes kan man bedsmme dette? Af 

Vexelknrsen flet ikke, thi den er ofte ikke andet 

end Pengekurs. Af Vares og Eiendommes 

Priis, kunde det bedommes, om der er stor 

Trang til at slklge, hvoraf lave Priser ere Folr 

gen. Men Arbeidslsn og de allerfleste inden- 

landste Vare i Prisen, rednserede til Gslv ere 

ikke synderlig lettere nu end 1827, nogle endog 

dyrere. Auctionspriserne paa Lossre ere derimod 

lave.

Faste Ejendomme siaae lavr nu, men deri 

er tildeels den hsie Disconro Skyld, som for 

noget siden var i Gang. Og Disconroen var 

hoi fordi der var Pengetrang, og Pengetrangen 

havde for en stor Deel sin Oprindelse af Hande

lens Stilling og af den almindelige Pengesorts 

Beffassenhed, nemlig Nigsbanksedler.

Sikkrere vilde det Kjendetegn tit alminde

lig Fattigdom være, som tages af Privates for# 

mindskede Masse af «productive Værdier, faa# 

font liggende saakaldte hele Penge, Selvtei, 

Linned, Gangkllvder, Dackketsi, Kjskkent 

tsi rc. Der er ingen Tvivl om at den Ca,
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pital, som staaer i saadanne Ting -o er betyde- 

ligen formindsket siden 1807. I sig selv er det 

skadeligt at denne er for stor, naar Landet 

trænger ril prodUctive Kapitaler. Men — 

uaar den hos vs ikke er forvandlet dertil, men 

er anvendt til at afhjelpe virkelige Fornsdenhe, 

der. Og for disse gaae ikke mange nnsdvendir 

ge Penge ud af Landel; thi med Tj«re, Salt, 

Tommer, Iern, Uld, Kalk, Steenkul, drives 

ingen Luxus; naar den sige vi, ikke anven

des til disse, eller andre for Industrien i 

Almindelighed fornsdne Ting, og til de sædvan- 

Uge Artikler, til det daglige simple Livs Nodi 

torsk; saa er denne Forvandling, eller Realisa» 

tion Unægtelig en betænkelig Sag, og gaae Pen

geværdier ud af Landet, eller Selvet og Myn

ter, saa er det et Beviis paa at Produktionen 

ikke langer forsiaaer, og at Landets Ting af 

Værdi gaaer til Fremmede. Dette har ganske 

vist været Tilfældet med Danmark i de seneste 

Aar. Men jeg paasiaaer, at dette flet ikke er 

noget Veviis for saa kaldet Underbalanse i 

Handel, ja at det ikke engang er en Fslge af 

vores Handel og Omsætning med Fremmede,
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s§ at der har en gandffe anden Sammenhceng 

dermed.

Forelsöends anmcerker jeg, at ét Lands 

blomstrende Handel sdelcegger eller forarmer 

ikke andre Lande, naar blot Handelen ikke er 

monopolistisk. Har Hollands, Engellands, 

Frankerigs blomstrende overbalanserende Handel 

Ldelagt eller forarmer SverriZ, Danmark, Rusr 

land, Preussen, Tydstland. Ingenlunde. Disse 

Lande er med al formodet Underbalanse langt 

rigere end de vare for 100 Aar siden. Han,- 

delen, overladt til sin fri Gang, kan ikke for/ 

arme nogen Nation; det er muligt i Specular 

tronen at angive en Maade dertil. Dette have 

vi gjort i at antage, at en Nation erhvlder Verrr 

dier af liden eller ingen repræsentativ Evne. 

Men vi bemærkede, og der maae lægges stor 

Vægt paa denne Bemærkning, at da en Nation 

ikke paa denne Maade kan bedrages og forarmes 

uden ved dens enkelte Medlemmer, saa kommer 

hvert enkelt Menneskes sunde Bedømmelse over 

hans Erhverv og Forbrug frem som en Retter 

snoer for hans Andeel i den udenlandske Han

del, en Rettesnoer, som neppe Een blandt 

rusende har Lsilighsd ril ar lKgge ri! Side, om
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han endog er uforstandig, sg letsindig nok ti! at 

ville det. Derfor anffnffer næsten Totaliteten 

af Nationen sig intet uden hvad den har Udveie 

til at betale, og af oversisdige Ting intet uden 

hvad den kan betale med hvad den har tilovers 

fra nsdvendige og nyttige. (Det nødvendige 

Convenienz r Forbrug regnet med). Det er da 

kun i Spekulationen ar en stadelig, en fortsat 

forarmende Handel kan mnkes mulig, i den 

Virkelige Verden finder den i det hoieste Sled 

fom tt Forfog, hvis Folge for den private Oecor 

nonne er altid af den Beskaffenhed, at saar 

danne Experimenter snart maae hsre op. Og de 

vilde enDmi vcere langt sjeldnere, dersom Regjer 

ringen rakte en medhjelpende Haand dertil, ved 

at give Credirlovene en meget hsi Grad af 

Strcenghed for at tvinge Letsindigheden i at 

Sjsre Gjeld, fornemmelig paa Vare, thi Penge- 

gjeld har fiere Vanskeligheder, ved at holde En» 

bedsmændenes Nefas i Tsile, ved at forebygge 

og sikEngr anfte alle Ulovlige Berigelses Midler, 

ved Contraband?, Snyderis ved Leverancer, Ma; 

gaziner o. s. v. Lad Lovene tvinge Nationen 

til at holde sig fra Ulovligt Erhverv, saa vil dm 

M'lige, den redelige Flids belonurnds Frugt, da
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bedst bestemme sin Tarvelighed. Den som i sit 

Ansigtssveed spiser sit Brod, fjaser ikke dermed; 

den som kun lader andre svede, han kan fjase.

Den anden forelsbende Bemærkning er at 

den Formindffelse af et Lands Rigdom vi her 

have Hensyn ril, vel ikke kan beregnes, thi hvo 

kan see efter paa Kistebundene, randsage Solvr 

stabene, Linnedffabene, Fadeburene, og sammens 

ligne deres nerrvcerende Tilstand med en forer 

gaaende; men denne Formindffelse af privat 

Rigdom, af Velhavenhed røber sig ved Statsr 

borgernes nødtvungne Nedsættelse til et lavere 

Pnnkt hvad det daglige Vellevnet angaaer. Vi 

kjende alle, at denne Nedstemning er gaaet mer 

get vidt for Embedsmand, Pensionister og Nen,' 

tenerer, foruden mange andre, og man kan være 

vis paa at den ikke har fundet Sted forinden 

der er gjort mange Forsøg for at undgaae den 

ganske eller for en Deel. Disponible Capita, 

ler ere derved forsvundne, solide rsrlige Ting, 

Mynt, Selv ligesaa. De sidste Ting ere »paa, 

tvivleligen vandrede ud af Landet, Capitalerne for 

saavidt de brstode i Courant r Gedler, vg ikke 

kunde omsættes i Realiteter, ere vel forblevne i 

Landet, men fordeelre, eller omstroede uden at
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borde noget fast Ststtepnnkr for nogen enkelt 

Mands Velstaild. Desuden ere vel mange Ccr- 

pitaler i Covrant forblevne i Landet, men Kjsbr 

mændene og andre siaae i BancorGjæld i Ud,' 

landet, disse Capitaler ere derfor altsaa egentr 

lig ogsaa udvandrede. Den Knaphed, som 

voldte denne Formindskelse i Nationalformuen 

reiste sig ikke af Handelen, thi den herskede 

1807-1813 da vi ingen synderlig Handel havde; 

og er overmaade jndffrcenket Forbrug af udem 

landste Ting fandt Sted. Hvad da af Landets 

Realiteter i dette Tidsrum vandrede ud af Lan

det, gik fslgelig ikke ud for at betale udenlands 

ste Varer med, med mindre de gik ub for at 

betale Kjobmands Gjeld med, tvertimod Udlanr 

det fik uhyre store Varebeholdninger fra os, som 

betaltes med rede Penge; og uagtet al vor siette 

Cours havde Danmark upaatvivlelig det man 

kalder Overbalanse i Vare-Handel i dette etters 

saa kummerlige Tidslob.

Det var da allerede herak klart, at der 

ikke er ved eller formedelst Handelen, at Natisr 

nalformuen er formindsket. Og dette vil vorde 

rn afgjort Gag naar vi angive de sande Aarsar 

ger dertil.
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Naar en Privatmand ved Nytaar gjsr sin 

Balance, er det for hans Casse i Balance nok 

ar Indtægt og Udgift siaae lige. For hans 

Formues Status er der derimod ikke nok; hans 

Indtalgt og Udgift kan balansere, og han kan 

alligevel have formindsket sin Formne. Dette 

skeer efter Neglen ikke, og ikke let med Manr 

dens gode Viliie. Men udvortes Omsicendigr 

heder kan node ham til, at han maae lade det 

ffee. Han bringes i dette Tilfælde paa flere 

Maader, ved en virkelig Stigen af Priserne paa 

de nødvendige Ting, hvorved hans aarlige Er, 

hverv formindffes i Forhold til hans Forbrug; 

Ved en Formindffelse i hans Erhvervs Værdis 

medens hans Forbrugs VcZrdi forbliver bee 

samme. Ved en directe Formindffelse i hans 

Erhvervs Beleb, medens Forbrugets Størrelse 

eller Vcerdie forbliver Uforandret. Enhver af 

disse Maader vil Privatmanden ssge ar raade 

Bod paa ved at behandle Ulejligheden som forbi- 

gaaende, og skaffe sig interimistiffe Indtægts- 

Kilder ved at angribe sin Formue, ved Sparr 

somhed eller Undvære«.

I Tidsrummet fsr 1807 blev man intet 

saadant var. Det aarlige Erhvrrv og Forbrug



413

var nogenlunde ordnet, og i dee Hele fandt in# 

gen Formindskelse af den private Formue Sled; 

det er, den fandt ikke Sted under en blsmstrende 

Handel, og under sri Brug afalle udenlandffe 

Vare. Men dette viste sig fsrsi fra 1807 af, 

under tillukket Handel og rmder stor almindelig 

Gparsomhed, der hos mange Klasser gik over 

tU Knaphed og virkeligt Savn. Der strider 

imod aüe ret bedsmre Facta at ville paastaae at 

vore liggende rede Penge, vort Solv og Guld- 

tsi gik ud af Landet, vg ak mange Familier 

bleve fattige, for at de kunde leve hort derfor. 

En sior Deel gik ud, mange Familier bleve fat# 

rige. Men det var hverken med deres egen gode 

Villie, eller for deres VelievnetZ Skyld. Behoves 

der vidtlsftigr Grubleris for at indste den faa 

nærliggende Aarsag; forår erkjende ar Let ene 

og allene var Staten selv, hvis yderst vansselige 

Stilling fra 1^07 af kil 1814 var Skyld deri. 

Man behover blot at kaste et lest Blik paa Danr 

marks Finantsforfatning 1807 vg paa de uund, 

gaaelige Virkninger af Krigstilstanden i de sslr 

gende Aar for at indsee at Statens Forlegenhed 

maatte kaste sig paa alle Private. Finaruserne 

vare beregnede paa Fred, vg der var in&tn
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fyldt Krigskasse. Krigen bersvede Finantferne 

alle Indtægter af Norge, af Sresunds Told, 

af hele Tolden for en sior Deel. Indtægten 

blev paa mange Maader nogle Millioner min/ 

dre, medens Udgiften blev mange Millioner 

sisrre. Statens Fornsdenheder maatte udredes 

<rf Statens Medlemmer. Disse havde fra de

res sKdvanlige Ligevægt mellem deres Erhverv 

og Forbrug intet tilovers Undtagen ved overor

dentlige Midler, og selv disse vare meget neyr 

satte ved de mange Nationaltab, Krigstilstanden 

havde medbragt. Naar nu paa den ene Side 

Skatter og Afgifter, og Byrder og Pengesorcens 

tiltagende Slethed berovede enhver en betydelig 

Deel af hans aarlrge Erhverv, hos de fleste blot 

beregnet til Forbruget, og paa den anden Side 

den uhyre indirecte Afgang i Erhvervets Værdi 

fornemmelig, ved Pengesortens dybe Fald under 

dens nominelle Værdi, og paa ben tredje Side 

ttKsien al Udvidelse af Production var gjort umm 

ligt, saa er det begribeligt nok, at Privates 

Formue maatte formindskes. Borfens idelige 

Trang paa Banco fra 1808 — i8iz, var in

genlunde Vankecomtorrers eller Regjeringens 

allene, men unægtelig Handelsstandens med,
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font blev blandet sammen. Og da Staten, 

deels for sine egne Fvrnsdenheder, deels for 

Handelens Forlegenhed maatte tye til Udlandet, 

og ingen anden Reffurser havde end Statsborr 

gerens disponible vg realisable Formue, saa er 

det klart nokhvorledes denne for en siorDeelforr 

svandt, og hvorledes Landet rr bleven fattigere 

etter har formindffet sin Nationalformue. Og 

der ikke blot derved, at saamange Realiteter ere 

tabte, men tillige derved, ar endnu mange flere 

Realiteter ere ligesom pantsatte, j der de reprcex 

(entere ben udenlandske Srarsgjeld; og foruden 

denne endnu Handelstandens Debet til Udlandet. 

Hirn var omtrent 20, mi omtrent 18 Millio,' 

ner Nbd. S. M. etter 9— 10 Milloner Specier. 

Denne var vist 10 Millioner M.z Millioner 

Specier. Hin, den udenlandffe, er ve! ikke synder, 

lig anderledes end 1807; men derimod er den 

indenlandffe overmaade meget foreger, og Nar 

tionen lider ved at maae udrede saa meget 

mere i Renter end forhen, en stor Afgang i sin 

Formue, eller Nedsættelse i dens Velstands da 

Capital og Rente til Udlandet gaae uafbrndt.

Ogsaa Handelstandens udenlandske Gjeld, 

horer hid som en Byrde paa Nationen. En
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Dee! deraf kan vist nok betragtes som egentlig 

udenlandst Sratsgjeld, da den kmide vKre frem; 

kommen derved, ot Bancolaanene fra igio, 

181109 1812 tilsammen af Belob 4,626,862 

Rbd. S. M. er af de Handlende tilvejebragte 

ved deres udenlandske Credit, og endnu er kun for 

en Deel tilbagebetalt af Staten. Men for Let 

ovrige have de intet tilgode her i Landet, denne 

Gjeld ffjsndt isoleret fra Landets egentlige Hanr 

del og Nationalformne, paanoder Statens Medr 

lemmer store Uleiligheder. Den giver Anleds 

rung ril Afbetalinger, Omsætninger af alle 

Slags, og vedligeholder en idelig Bancorrang- 

fom var for det meste Aarsagen til den hoiere 

Disconto, der ganske vist har sin Oprindelse fra 

Handelsstandens Forlegenhed, emen nn denne 

beroer paa store Varekjsb, paa Nødvendighed 

af at dække Engagementer 0. s. v. Og ved 

VenneDisconto er denne Art af udenlandskGjeld 

bleven langt ffadeligere for Lander end den egent; 

Lige Sratsgjeld, og private Debitorers hypor 

Lhecariske Skyld til Fremmede, thi den bersver 

alle Narringsveie Kapitaler — ingen Nærings

vej kan give 55 — 20 Procent, ikke engang 

de Handlende selv kunne betale saadan Dtsevnrs
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kil nogen ordentlig Handelsaffaire. At be ikke 

desmrndre have betalt den, kan da ikke forklares 

uden af en Trang ri! Omsætning og Afregning. 

Men fordi de have betalt denneDisconro, maaL 

hele Landet betale den, og derved ikke blot tryk

kes, men undertrykkes al Industri.

Er da Landets forminbssede Nativkmlfori 

mus i Statsborgernes indskrænkede Levemaader 

og Afmagt i mange Industrigrene: tydelige Fsl, 

ger of Statens Uheld, saa er Let ikke her Sted 

at snakke om Underbalanse i Handel.

Noget maae imidlertid skrives paa Han- 

LUstaudens Regning. Danmark, som ethvert 

andet Land, hvor Industrien ikke ligger i dyb 

Søvn, behovet Handel; Men hvilken Handel? 

sn Handel, som paa en opmuntrende Maade af

sætter Landets Producter, og anskaffer alt hvad 

Rationen forlanger fra Udlandet. Uden saadan 

Handel kunde Nationen ikke hæve sig over en 

meget lav Tilstand, og bed den kan den stige 

hsik i Velstand. Men anden Handel behobee 

en Nation ikke, Uden som et Berigelsesmiddek 

for Kjobmcendene selv, hvis Gevinst dog fim 

som en umiddelbar Profit i Form af Penge kom

mer ind i Lander, hvor drn dog ikke altid bliver
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Nationens. Gevinsten af denne Handel blis 

ver ikke altid Nationens; men Tabet derved fal

der altid meer eller mindre Nationen til Last.

Ved den fsrste Art Handel, hvilken man 

knnde kalde Laudets, er Handelen national, det er 

Nationen, fom sælger, kjsber og ombytter. Tilfcelt 

digt Tab deri tilhsrer Nationen, hvilket den maae 

barre, siden den ved denne Handel har i Alminr 

delighed Fordeel.

Ved den anden Ark Handel, fom er Kjobr 

MlLndenes egen, er Handelen ikke national. Det 

er Kjsbmændene der kjsbe, sælge, vinde og tabe.. 

Denne Handels Kapital, som bruges he/ved, er iso

leret fra Nationens ovrrge Kapital. Gevinsten 

kan gaae over til Nationen; men den kan ogsaa 

lade veere ar g,lore det. Tabet derimod, og Uleiligr 

heden derved, blander sig med den egentlige Nar 

tional-Handels Kapital, og virker ufordeelagr 

tigt derpaa, formrndffev den, forværrer dens 

Vexelkurs, gjor hsi Disconto, uden Landets 

Trang, blot af KjsbmKndenes Trang, og-ved 

Ruptur sdelEggee mange Private, og lildeels 

Landet med.

Nationens nsdvendige Handel og Kjob- 

mcendenes frivillige Handel, ere to s«rffilte Ar-
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ter. Den ene skal en Nation have, den anden 

kan den have, naar hiin ferst er i Stand. 

Ved den fsrste vinder en Nation altid, ved den 

anden kan den ofte tabe, og da denne Mislig, 

hed altid blander sig ind i hele Handelen, saa 

kan den ofte være ffadelig for Nationen. Derr 

for har en Nation Net til ar fordre, at de 

Handlende i deres isolerede Handel iagttage al 

mulig Forsigtighed, og holde sig inden visse 

Grlbndser. At Danmarks Handelstand ikke 

har gjort dette, ar den uagtet den maae erindre 

de Folger af Overdrivelse, fom viste sig 1*799, 

endnu i d-tte Kieblik ikke gjor det, er vel tyder 

ligt. At man nu som for 20 Aar siden opdynr 

dynger Vareforraad, der maastee kunne sælges 

med 8 — 10 Procent Diskonto, at endog betyr 

delige Handelshuse i Kjobenhavn undertiden ere 

forlegne, endog til smaae Udbetalinger; at 

70 « 80 vestindiske Ladninger i 1814 kunde gaae 

Lgjennem vore Handlendes Hsnder, uden at 

efterlade sig nogen mcerkelig Kraft: Alt dette og 

-niere er vel et afgjsrende Beviis paa at Kjobr 

mcendenes egen, isolerede Handel nu omstunder 

er i Uorden, og det er naturligt, at Folgerns 

deraf maa ogsaa angribe den egentlige National-

Dd K
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deles.

Det er ikke Nationsns Skyld. Hdad deis 

faaer af Handelstanden betaler den. Den Cre? 

dik Grossererne have givet Detailhandlerne, og 

disse igjen Fo.brugerns, som i saa vanskelige 

Tider vist nok ikke ere ordentligr til at betale, 

er rigtig nok en Ulejlighed. Men ikke at tale 

om at faadcrn Credit dog altid har fundet Sted§ 

saa er Gummen Grossererne have tilgode hos 

Detailhandlerne, langt mindre end den Detailr 

handlerne have tilgode hos Forbrugerne, thi 

ffjsnt den O.vanriret af Vare, som Detailhand

lere afsætte er nsiagtig lig eller, er egentlig 

den samme fom den, Grossererne aMtte tit Der 

tailhandlerns, saa er dog denne Vareqvantiter 

i disse ko Handelscirculakroner af hoist ulige 

Værdi, der forste er vist 20 ; 25 Procent mere 

end denne. Crediren som falder derpaa er der; 

for vel oqsaa ftørre omtrent i samme Forhold.

Vi samle nu under eet vores Bestemmelser 

om Handelsbalansen:

i. Man forsiaaer derved en Handels 

hvorved Rationen faaer ikke fuld Valuta for 

sine Producrer eller Ting, saa ak den bliver sat- 

rigere i det ar National r Formuen fvrmindsses»
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2. Drt er ikke gandsde HandelensSkyld, 

men Statens Vanheld, som i de senere Aar har 

paansdt Danmark Tab af Nationalformue, ved 

Sratsgjeld, Renter ril Udlander.

Z. Den ikke ubetydelige Andeel Handsr 

len har havt, og har endnu .til at forvolde en 

Formindskelse af Nationalformuen, maa tilstrtr 

ves, ikke den Handel Kjsbmændene føre for La nr 

det, men den overdrevne, isolerede, de fyre 

for dem selv og for en Deel for Fremmede. .

Vi have hidtil neppe nårenet en Art af 

Handelsbalaflse, fom Uvidenhed gjor saa stort 

Væsen af, den ak man betaler sine Udenlandske 

Fvrnsdenheder med Penge. Skjsnht den Tanke 

der ligger kil Grund før pen Paasiand, at saa^ 

han Betaling er et Lands Nnin virkelig nepptz 

fortjener en alvorlig Underssqelse, vil jeg dog 

bidrage mist Deel til, at man dog en Gang fan 

Dorde al den peemmejige Snak gvit, sym den 

giver Anledning til.

i. Da ingen giver Penge bort, saa 

Laaer en Nation Valuta for Penge, Guld eller 

Sslv, ligesaave! som for Rug, T-mmer,
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2. Dee er en Nation ligegyldigt om den 

betales med Penge, eller med de Varer den Le- 

hover. En Nation maae endog heller tage Var 

te i Betaling end Penge, thi de give strap en 

Handelsartikel.

z. En Nation kan ikke ved ot betales 

med Penge fra Udlander faae mere Guld og Soly 

end der behoves, forst til Circulationen, og der

næst ti! ander Brug i Hunsholdninger eller til 

Stads. Det forske er nodvendigk, det sidste er 

indskrænket, thi det gaaer til en dsd Kapital, 

hvoraf Eieren taber Renten. Har Nationen fra 

sit aarlige Forbrvg noget tilovers, som ben ikke 

kax anvende til productiv Kapital, saa kan der 

ligges hen ril den dode Kapital; men det Gnld, 

Solv, eller onder, som den bestaaer af, kom ikke 

ind i Landet som Aarsag til denne dsde overfln 

dige Kapital; dens Værdi var allerede tilstade 

i den overflødige Prodnction, ligemeget i hvilken 

varig Form Overffnddet serttes i: Obligation 

ner, Sslv, Guld, Juveler, Som, Kobber, 

Zern, Messing. Efter Handelsbalanse-Tabrl, 

lrr ffulde England fra 1700 ? igoi have faaet 

347 Millioner Pund ©ted. i Guld og Solv, 

mere rnd udfmt. Pitt anflaaer imidlertid alt



423

Guld og Sold, myntet og um ynket iheleSkorbritr 

tanten og Irland kun til 50 Millioner Pd. Sterl. 

i umi)iltet og omtrent ligesaa meget myntet.

4. En Nation kan ikke ved at sende 

Penge til Udlandet miste sir Nummerair. Guld 

vg Sslv er ofre saadcm i Priis at det er fvrr 

deelagtigere at betale dermed end med andre 

Vare. Sendes Penge ud saa blive de sjeldne i 

Landet, Sjeldenhed forhöier Prisen. Bliver 

den hoi, saa kan Udlændingen ikke modtage dem, 

men Udlandet kan finde Regning ved at betale 

med Guld eller Eolv eller Penge, og derved 

komme disse ind igjen.

5, Den hele Sag gaaer ud paa den fab 

sie Forudsætning, at og Sslv er Rig; 

L0M.

Jeg har vel erklæret at det intet har at 

betyde, om Penge, Gnld, Sslv gaae ud af 

Landet. Forhen angav jeg derfor et Nationaltab, 

at vores Sslv Mynt, og meget Solv er borte. 

Men man maae gjoreFvrskjel paa den amtieren* 

de, og den dode Capital. Den ssrste vil i Ordenen 

holde sig complet, ved Uorden komplettere sig af den 

sidste. Den circulerende er ingen Deel af Natio

nal Rigdommen uden ssm et Productions-Middel.
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Den anden er »paarvivlig Rigdom, fordi den 

er realisabel naar behoves. Gaaer CircUlationsr 

Cspitalrn ud, saa trækkes den ind rgjen, gaaer den 

dsde Kapital ud, saa er den upaatvivlelig som 

ofrest råbt. En Arbeidsmand begynder Aaret uden 

een Skilling i Lommen, hele Aaret har han 

Penge nok, og giver uden Betænkning daglig 

sin Daglsn.Ud. Men nsdes hau ved Vanheld 

til at sælge sit Uhr, en Sslvffee, et Par Kros 

ner, saa er han ganske vist saameget fattigere.

At vi ogsaa mistede vores grove Conrane 

og Specier, maae derfor ligeledes regnes til 

Tab, thi formedelst Bankosedlerne, der repræsenter 

rede Circularionens Kapital var den virkelige 

Mynt, ar ansee svm en dsd Kapital.

Folgelig kan man ganffe forbigerae det hele 

Raisonnement om denne Art af Underbalanse- 

og overlade det til den hellige Eenfoldighed.

Vi have seer:

i» At voreß Nationalhandel er ikke i 

ben Tilstand man kunde fordre, i det den virker 

kun lidet til Natural, og Konsiproductronens 

Fremme,
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5. At Hovedaarsaqeu dertil er at Ksoö? 

MEttdenes egen unakionale Handel har lokker 

Kapilaler saavel fra Len nationale Handel, 

som fra Industrien.

6. At Handelen i de seneste Tider, fra 

1780 af, vel i det hele bragte Rigdomme ind; 

men at disse ved Omstændigheder for en stor 

Deel gik bort igjen ved Tab, og at disse Tab tin 

trykke Laiwet.

7. At alle disse Tab dog ikke bsr strives 

paa Handelens Regning, Men paa Vanhelp 

som Staren var stsedt i.

Ti! Slutning vilde vi forssHe at angive dt 

Aarsagsr, som voldte al Handelen tog en sov 

* Danmarks National ; Velstand skadelig Ret

ning.

Den forsie var Negeringens Mening om en 

udbredt Handels Vigtighed. Derfra rerste sig 

de mange forulykkede Handels; Compagnier, til 

Tab for Private og til en vedvarende Byrde forø 

Statsgjeld.

Den anden. Negjermgens Indgriben L 

Handelsstitlingen, for ar komme den ril Hjelp 

i bett'Mgte Omstændigheder, f. Ep. ved i 17^



'**■ 426 —

M ajsre 6 Millioner Bankosedler o. nt. andet, 

hvilken store Gum er Glatsgjeld nn.

Den tredie. Den Former,rug om Kjsbent 

havns beqvemme Eeligq^nhed til Transilhandel, 

som nu er aldeles falff. Derover er Tsnninr 

gen, eller Alcona, vore naturlige Handelssiabelt 

stader ikke komne op.

Den fjerde. Handelstandens Overdrives 

ser ere ikke modsatte noget Standsnings-Middel. 

I den amerikanske Krig, i Revolutionskrigen, i 

Napoleons Krige talte vi meget om NeutralrHanr 

del. Fra Negjeringens Side fandt visi ikke no/ 

get Brud derpaa, noget Medhold eüer Opmun

tring Sled; men — gik der vog ikke undertir 

den med denne Neutralhandel, som der kvnde, 

formedelst Privat svigfuld Omgang?

Den femte. Ar Handelen er givet Lettelse 

v?d Kredit Oplagene, er godt; at TransitrOpr 

lagene give Handelen al Spillerum, er ogsaa 

gavnligt. Men vedligeholde ikke disse Transit- 

Oplag, Handelens Tendents til Overdrivelse? 

Er der f. Ex. beregnet efter vors Handlendes 

Fonds at gjsre Kjsbeuhavn til et almindeligt 

Baremagazin. Have de Krwfter, saa er derr 

paa intet ak sige, naar for Resien Speculariol
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lierne passe paa Verdens n«rvsrenb«HandelSstrlt 

ling, men denne er virkelig unomstunder under 

en Revolution. Er da disse Tran str-Specula.« 

tioner urigtige, som ds for en Deel efter Gymp? 

toner synes ae være, faa bliver Enden derpaa, efter 

lang VexelcirculaUon og Discontering en Krise, 

der oploser sig i en almindelig Caraftrofe; thi 

ualmindelig lykkelige Conj'uncrurer med store 

Coups ligger ingenlunde for en Tid lang i den 

NKi'vcerende europæiske Statsorden. Fra denne 

Kant er ingen Redning at vente.

I svrigt er vores Handelspolitik upaaklar 

ge!ig,Toldrullenforstandig; bihave Transitoplag, 

fri Kornhandel, den indenlandffe Handeler lettet 

vednogleJndffrcenknittger ide forrige Lovbud om 

Landprang og Forprang, Fyhr.' og Lodsvlrsen er 

godt; vi have vestindiff fri Handel, particulair ostr 

indist,Handelsmonopolet paa Island er udvidet.

Vi slutte hermed bores almindelige Over,' 

sigt af Danmarks Industrie. Vi fandt i Nar 

turalproduction, Agerdyrkning og Fiffene, 

fornemlr'g i den fsrste, Landets sande Velstands^ 

Kikde, men bemærkede at henne Kilde trænger 

meget til at oprenses. Vores Konstproduction, 

saae vi paa et temmelig lavt Trin, men dog i
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sn langt natnrligere Fremssridts Orden end fon 

hen. Handelen, endelig, bemærkede bi, fremr 

sisdk af tilfældige Omstændigheder, synkende 

srrax n.aar Slebet holdt op ar virke, og i Falr 

det ak volde Landet store Tab, synes nu atter 

befinde siz i en spændt Tilstand, som passer 

hverken kil Landets Krcvfter eller til Verdens 

snart ordnede nye Handelsstilling, og som matt 

maeme snske nedstems fra den farlige H^ide til 

SN tryg Middelmådighed»
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Sjette Afdeling.

Om Danmarks Folkemængde.

Efter at vi i der Foregaaende hav? ssgt ar forr 

ffasse os almindelig Indsigt over Naturen og 

Tilstanden af Danmarks tre Nationalvelstandsr 

Kilder, og deres særskilte Virkninger kil Vel

standens Befordring, gaae vi nu paa disse 

faste Trin videre for ar opssge et almindeligt 

Resultat, som kunde lede til et bestemt Begreb 

om Danmarks sande Statskraft.

Vi have hidkil betragtet de enkelte Elemen

ter, den materielle Basis for Narionalvelsiandsri. 

For at indsee Beskaffenheden af den Bygning, 

som Tilfælde vg bestemt organist Virkning havs 

opfort paa disse Grundvolde, maae vi gjore os 

bekjendte med den Maade hvorpaa og Midr 

lerne hvorved hine fsrsie Marerialier ere an?
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vendte til at c-pfsre Ctarsbygningrn. Disse 

Midler ere:

Pengevæsner, hvis Beskaffenhed har 

er meger frov Indflydelse paa alle Industriegrer 

nes Gang, øg derved paa den private og pur 

blike Velstand.

Finantsvcesner med Skattevæsenet, 

som en vedvarende men uundgaaelig Stands) 

nings Aarsag for Nationalvelfkanden.

Adminisiralionen og Embeds »Forvaltninr 

gen.

Kulturen. *)

*) Vi forbigaae disse Materier her, af Aarsager som 
vi have angivet i Foremchringen.

Ved Overgangen fra de materielle til de 

umaterielle Midler li! Slatskraftens Udvikling, 

moder vi eet Object, der paa en Maade staaer 

imellem begge. Folkemængden. Afalle 

Nationalvelstandens Bestanddele er denne den 

relativesie, den kan være en Aarsag, den kan 

Deere Virkning. Den kan i hor Grad fremme 

og i hsi Grad nedsætte Nattonalvelstanden. 

Selv de Gamle, Solon, Aristoteles, Plato
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indsaae dette, ,og for ar holde Mennessetallet i et 

vist Forhold billigede de spæde Borns Udsættelse, 

ja Solons Love tillod endog Faderen at drcebe 

dem.

Ved Folkemængden forstaaes det Antal 

Mennesker el Land har; ved Befolkning det Anr 

ta! Mennesker en vis Strækning eller Egn af 

Jordens Overflade har.

S o n n e n fe l s og flere have opstillet Folr 

kemcongdens Forøgelse, eller rettere den sisrst 

muelige,Folkemængde, som et StarKgrundprinr 

cip. Og endnu er denne Tanke dybt rodfæstet i 

mange Starsoeconomers Hjerner. Det er vel 

rigtigt at en lykkelig Tilværelse af en Nations 

Folkemængde er t det mindste et Kjenderegn paa 

Rigtigheden af den siarsoeconomiffe Plan, men 

deraf fslger ingenlunde, at Folkemængdens Ver 

fordring er er politisk Grundprincip. Ar altsaa 

alt i Gratens Administration jkalgaae directe ud 

paa at fylde Landet med Mennesker, i den Tanke 

fit Statrn derved kan være lykkelig uden Hensyn 

til om dens Medlemmer selv ere det, eller i den 

Mening, at de selv nok sinde paa Raad drevne 

ved deres Trang.
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En Stat kan v«re lykkelig Med eti stor 

ksmKngdt; men en stor Folkemængde kan ogsaa 

være den nærmeste Aarsag til Statens Afmagts 

ja bringe den paa Randen as Ruin.

Denne Paastand tilkommer det "os ar bee 

vise. Vi ville da forsi angibe den Syttsmaade, 

hvorefter saa rnange Regjeringer og Sraesoecor 

norøtr finde en stor FolksMirng'oe vigtig, dernæst 

ville vi angive en alt for stor Folkemængdes 

farlige Virkning, og tilsidst den naturlige Orden 

hvori Fpikemængden gaaer frem, og prsve de 

deraf udledte Samlinger paa Danmarks Folket- 

mængde og Befolkning.

Folkemængdens gavnlige Dirkninger anta

ges grundede derpaa.

t. At da Menneffer udgjor en materia! 

Aarsag til Arbeide, saa maae der kunne forrett 

tes mere af mange end af faae.

2. Jo mere Arbeide, desflere Vare.

3. Jo flere Vare, dessisrre National- 

formue.

4. Io stete Mennesker dessisrre Befolkt 

ning, derved mere Norelse i Laudet, megen Be/ 

sparing i Transpor:, større Lethed i AfsKtning.
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S* Zo flere Mennesker i en Stat/ des 

siarkere kan det udvortes Forsvar være.

Ved at drsfte disse Grunde, ville de findes 

deels kun halv sande, deels falste, og ved at 

bevise dette faae vi rillige Lejlighed ril at lede 

Opmærksomheden hen paa de snart ffadelige, 

snarr farlige Folger af en sior Folkemcengde.

i. At mange Mennesker kunne forrette 

mere end faae, er sandt nsk; men det er ikke 

altid sagt at det skeer. Om meget eller lidet 

Arbeive forrettes, beroer ikke paaMamgde afArr 

beidere allene, der maae tillige vlvre passende 

Gjensiande for Arbejdet, det er, Gjenstande, 

som könne Arbeider tilstrækkelig, og der maae 

foruden Vished om fuld Erstatning for Arbejdet 

vcrre Midler, som gjsre Arbeider muligt.

Mange Mennesker allene, vilde ikke kunne 

opdyrke en ufrugtbar Sandgrunssircekning, fordi 

den ikke lsnnede Arbeidet; kunde den ved Merg* 

ling k . gjsres frugtbar, fao beheves Forstuv, 

det er Kapital, der behoves Afsætning af de 

vundne Producter. Fordi det synes, som om 

der er Arbejde i et Land er det dog muligt at det 

ikke er der, fordi de ovenmeldte Betingelser fat#

E e
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res, og derfor efterlades det, ikke just af Dovem 

stab, men af vigtige Regningsgrnnde.

2. Io mere Arbeide der forrettes, des 

flere Bare frembringes. ForUdsat at Arbeidet 

ikke spildes paa en uhensigtsmæssig Maade, faa 

kan man indkomme at storre Masse af Arbeide 

frembringer flere Vare. Men det simre Pror 

duct er ikke nsdvendig en Folge af siere Arbej

der; det kan foranlediges ved en bedre Akbeids- 

maade, sisrrs individuel Anstrengelse. Ett 

Stat er bedre tjent med ar dens Arbeidere an; 

strænge sig for ar frembringe f. Ex. i mere end 

forhen, end med at Folkemængden tiltager 

Om del er fordeelagtigt for en Nation at forege fut 

Folkemængde for al staffe fiere Vare frem, faß 

er det dog fun under den Forudsætning, at: den 

Arbejdskraft, som aüerede er tilstcede, er fuldkom

men i Brug. Er Dovenskab, Ladhed, Ubeharm 

dighed Nationalpr«get, fa o er det underligt at 

ville afhjelpe Feilen ved at staffe flere dovne 

Klodser frem.

Z. Jo flere Vare dessisrre Nationalformue»

De Vare,, en Arbeider frembringer, som 

han felv ved sit Forbrug tilintetgør, forøge ikke 

Nationalformuen, uden paa en middelbar Maade»
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Umiddelbar forsges Nationalformuen Med 

rn stsrre Mængde Vare over Forbruget, naar 

disse Vare have nogen Veerdie til Bytte, til 
Gjengjæld for andre Vare. Har da den forø; 

gede Folkemængdes hele Masse af Producker ikke 
anden Virkning end den at den hele Masse for; 

t<rres netop fordi Folkemængden er forøget, saa 

er der intet vundet; bliver deret Overffud, faa 

kommer det an paa om dette kan afsattes.

4. En simre Folkemængde volder en ftørre 

Befolkning; det er i mange Henseender for; 
deelagtigt for NationalindUstrien at Menneskene 

boe nær sammen. I et flet befolket Land strider 

Industrien kun overmaade langsomt. Det er 

derfor at et Land, som vil føtte sig i Opkomst 
maae for det fsrste mere see hen til ar Landet bli, 
ver exrensivt eller protensivt opdyrket, end itv 

tensivt, thi den intensive Dyrkning ligger i na< 

turlig Orden sidst, og den protensive bor gaae 

foran; en Paastand, som visse Agromaner n«gr 

re, uden at forstaae hvad der tales om; men 

Uvidenhed, Eenfoldighed og Arrogance ffnlde 

overalt saadanne Herrer blive i deres egne Sirkr 

ler med, hvor de rnaaffer kunne beundres; men

Ee 2
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uden for er saadartt neppe toldfri, ikke enganK 

fri for den ærligste af a! Told, Msllerold.

5. En ft ci* Folkemængde letter nok det 

udvortes Forsvar forsaavidr at den leverer fiere 

Soldater, og det er at befrygte, at det er for 

en meget stor Deel denne Betragtning, som har 

gjort Folkemængden ri! en saa vigtig Gjcnstand 

for de fleste Negjeringer. Men da en Samling 

af Mennesker ikke bliver ril en virkelig Armee 

Uden Tildannelse, Vaaben, Ammunition, Fæst

ninger- Proviant og Penge, det Zr, uden c tt 

allerede tilstedeværende betydelig Statskraft, 

saa beroer det paa den, om en Armee og Krig 

er mnlig; er.Armeen kun mulig til Fredsparade, 

saa er Folkemængdens Befordring blot i dette 

Siemeed »nyttig, ja hsP skadelig, thi den for

forer til en nominal Armee, der naar Det 61 if 

ver Alvor, pludselig paralytiseres.

Er da en simre Folkemængde i andre Henr 

seender endnu ikke enskelig for er Land, saa et? 

den hoist ffadelig, naar den befordres allene for 

at udklackke Soldater. Et Menneffe som blot 

Soldat betragtet, er en dyr Vare. Er hvert 

fjerde, femte eller sjette Menneske vaabelrdygtigt, 

saa maae Staten for at opdrage een Soldat,
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opdrage og fode fire- fem, sex Menneffer oven 

r Kjoder.

Af de Grunde, hvorpaa man siotker den ab 

mindelige Mening om en stor Folkemængdes 

Gavnlighed ere altsaa ingen som ubetinget kan 

gjelde. De ere alle saa relative, faa udsatte 

for Undtagelser, behove saa mange Jndffroenkninr 

ger, at man ingenlunde kan antage dem som 

almrens Pnnciper.

Vi ville nu anføre ds positive Meiligheder 

af en alt for stor Folkemængde.

i. Ethvert Menneske, som ikke paa en 

Middelbar eller umiddelbar Maade produserer 

den Værdi han rilinmgjer, formindffer Ratio, 

riens Formue. En Folkemængde er for stor 

riaar den har saadanne Menneffer. Derved bli

ver Nationen absolut faltigere. Har et Land 

100,000 saadanne for dens Næritigsveie miytr 

tige Mrnnester, saa bersve de Landet 400,000 

Tender Korn, Brænde, Uld, Hsr, Smsr, KM 

;c., som kunde varrrt solgt.

I et Land, hvor ingen stor Rigdom finder 

Sted, er en stor Folkemængde endnu mere tryk

kende end i en rig Nation. Opdragelsen indtil 

Arbeidsaarene, Omkostning paa Alderdommen,
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Sygelighed o. m. gaaer paa Nationalformuen, 

jo stsrre denne er, jo lettere kan den taale Tabet, 

jo mindre, des tungere trykker dette Tab, der 

tilsidst forarmer hele Staten. Men selv den 

rige Nation vil omsider ikke kunne barre Byrden. 

Den er virkelig meget stor, og Tabet er stigende, 

om end det overflødige Antal forbliver det fam; 

me. Lad 100,000 Menneffer blot berøve Landet 

400,000 Tsnder Korn — 1 Million Specier 

aarlig, nersie Aar er Tabet ved Renter 40,000 

Specier sisrre, i 18 Aar 2 Mill. 0. s. v.

2. Folkemængdens Misforhold til 9?ae/ 

ringsveiene er Fattigdom og Armods vigtigste 

Kilde. Alderdom, Vanfsrhed, Vanheld, endr 

og moralsk Fordærvelse ere Armods Kilder, der 

rnoog kunde aabne sig i Stater, hvor Folkemamgr 

den og Jndnstrien staae i det rette Forhold; de 

ere Menneskeheden naturlige, og en Stat maae 

finde sig deri. Der kan for en Deel raades 

Bov paa dette Ondes Folger, ganske afværges kan 

det ikke. Men et Unyttigt Overskud afMenneffer 

kan og bsr en Nation forebygge, thi der er en alt 

for stor National; Lupus at anskaffe sig en ulykke

lig Klasse af Menneffer, for at Underholde dem 

som en Stamme af Fattige, der efter at have
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henbragk en stor Dee! af deres Av som Natlor 

nal r Almisse r Lemmer, maae tilsidst overgives 

Sil Elendighed.

3. Naar Folkemængden er storre end 

Industriens Tilstand udfordrer, fleet det at der 

er for lidet Arbejde, derover bliver Arbeidet deelk 

imellem flere, end der burde forrette det. Na, 

tionen vænnes derved til Ladhed. Er den enr 

gang bleven lad og træg, saa har Nationen lidt 

tt uhyre Tab. Dens Arbeide bliver dyrt, For

bedring standser, Nationalvelsianden siaaer stille 

eller synker oz Almuen demoraliseres.

4. Med Tabet af den moralske Fslelse 

udeflukkes al ©træben efter et ansierndigt og be

hageligt Liv, den stærkeste Spore til Anstrænr 

Zelse; Ladhed gjer ladere og ladere, Arbeiderne 

give efter for Afstumpningen, for den moralske 

og physiffe Slsvhed, og trade godvillig ned til 

Den uslesie Existence, i jammerlige usunde Bolir 

ger, Ureenlighed og Lurvethed i Bohave, og 

Beklædning, og siette Fodemidler. I saadan 

Tilstand kunne de endog for deres kludderagtige, 

feendroegtige, nævne Dagværk tilbringe sig en 

hsiere Arbeidslsn end Arbeidet er v«rdt, saa at 

der endog kan være Man-el paa Arbeidere.
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Derover Maa Industriens Fremgang standse, da 

Ingen kan faae Arbejde forrettet Uden for »nar 

turlige Priser.

En uforholdsmæssig Folkemængde har alt- 

saa en umrdgaaelig Virkning til at forarme en 

Narion, ved at paafore et directe Tab i drr at 

den forbruger alt hvad den erhverver, at den 

ofte forbrnger mere, paa Nakivnalformuens.Be- 

kostning. Ak den indirect? volder at Jndnsirielr 

holdes paa et lavt Trin,

Disse Grunde ere dog vist faa vigtige, at 

ingen Narion bsr ved sine Foranstaltninger bb 

brage til at Folkemængden voxer over Fornsden, 
heden.

Far ae brdsmme naar dette er Tilfeyldet^ 

maa man bemærke Folkeformsrelsens naturlige 

Gang i et Land, hvor alting gaaer frem efter 

Naturen; uforvandster af politiske Konstlerie.

Antallet as de Mennesker Zorden kan have 

bestemmes ved det Antal den kan fede. Fode 

er Grundnsdvendigheden; Bops!, Klæder, o. f. y. 

hore vel ogsaa derril, men Bopæl, Klædning 

o. s. v., behsves kun forfaavidt der gives Men

nesker, som fedes saa tilstrækkelig, at de kunde 

sjsre Brng af disse Ting.
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Altsaa N«rings/Qvankit-t er Basis.

I en enkelt Nakivn gj^lder det samme, dog 

med den Forffjel, ar den ved Ombytning kan 

forskaffe sig Næringsmidler. Imidlertid kan 

derved let opstaae stor Vanffelighed. Norge 

kan for Tsmmer og Fi^ faae Korn, Spanien 

ligesaa for Viin, Uld; men rrssser det ind ak 

ingen vil have Tommer, Fisk, eller Viin, llls, 

eller ndsGtker Anskaffelse deraf til nL-ste Aar, 

faa er disse Lande i yderst Forlegenhed. Lande 

som ved Ombytning af Vare skrrlle ffaffe sig 

Fodemidler, ere i eu langt vanffeligers Stilling 

end Agerdyrknings Lands, og deres Forsynelse 

med Fsdemidler er alrid noget uvis, hvorover en 

vis Grad af Knaphed allid maa vKre der, eller 

dog let kan befrygtes. Der er derfor ikke saar 

meget Production af sælgelige Vare, som Pror 

duction af Subsistence-Midler, der UnoerMle 

Folkemlvngden sikkert.

Denne Knaphed beroer ogsaa for en Deel 

paa hvad Menneffene i en Egn ville spise. Colr 

quohoun bemærker: at der herffer storre Overflod 

i de nordlige Egne af Engeüand end i de sydlige 

fordi Menneffene der spise en forffjellrg Mængde, 

Melk, Havre, Byg, Karroster; hvorimod Le
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sydlige spise kun Kjod, Hvede o. s« v., i Vilt-' 

shire er 23 Procent Farlige, i Cumberland kun 

5 Procent.

Jo videre Agerdyrkningen gaaer, dessterre 

bliver dens Product, og dessisrre Folkemængde 

kan ernæres. Antager man et vist Forhold 

imellem Agerdyrknings-Productet og Folkemcengr 

ben, f. Ex., at det hele aarlige Product er tilr 

sircekkeligt for det dobbelte Antal af Mennesser, 

som Agerdyrkningen bruger, saa at f. Ex. 1 Milr 

lion Agerdyrkeres Product giver Fsde for 2 Mill. 

Mennesker, saa kan denne anden Mill, ogsaa ind

finde sig; men om denne Forøgelse nu gaaer vir 

dere, ril 3 Mill., saa maae den ene Million frem* 

bringe er sisrre Product (tregange sisrre for at 

hele Folkemængden kan faae nok). Om den 

kan dette, kommer an paa om den kan fatte 

sisrre Arbejdskraft i Bevægelse, og dette beroer 

paa om den kan ansirirnge sig, om Nationens 

Capital har noget tilovers til at forege Agerr 

dyrknings Kapitalen meb, kan den ikke, saa 

standser Folkeformerelsen af Mangel paa Nær 

ring, og gaaer ned til 2 eller 1 Million, ja det 

steer endog for; thi Folkemængden beroer i Alt 

mindelighed paa Production; men i det enkelte
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beroer den tillige paa om Individerne kunne fas 

deres Andeel af Producrisnen.

I det praktiske Liv gaaer dette saaledes til. 

Lad Landet frembringe Nerring for 2 Millioner. 

Formedelst Formuens ulige Fordeling ville nogle 

Enkelte forbruge meget af Productionen, f. Ex. 

en rig Mand vil holde en hoben Tjenestefolk, 

fom leve af langt bedre Raturting, saa de fletter 

sie blive os den egentlige arbeidende Klasse ; 

han vil holde Stadshesie, sende noget af Pror 

ducket ud, som kunde fsde mange hjemme, og 

faaer Ting igjen som ingen eller liden Næring 

er. Lad denne Formindskelse udgjore Nerring 

for 5000 Mennesker, saa matte disse for svi nr 

ve, og denne Forsvinden begynder i Almueklas

sen. Den nærmeste Felge er at der fsdes færre 

Mennesker, og dse fiere. Vanskeligheden af at 

leve, standser ZEgtestab, derfor færre Fsdte. 

Men Vanskeligheden i at skaffe Underholdning 

gjor at der dse flere, ikke ligefrem af Hunger, 

men af Ureenlighed, flet Fsde, Mangel paa 

Kjsdspise, af usunde Boliger, lsiette Klarder; 

Næringssorg, Mangel paa Beqvemhed, paa 

Pleie i Sygdomme, og i Barndommen. Uagtet 

altsaa Folkemængden er af Naturen titborelig
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ri! ar forsges, saa siandses den dog idelig ved 

ar saa mange dse i Utide, og dse egentlig af 

Mangel. Det Oprsrende derved er, som Malr 

rhus siger, ikke Dsden selv, men den Jammer 

og Elendighed, der gaaer i forderen»

Denne relative Mange! af Fødemidler i et 

Fand, fomf i der hele ikke mangler, finder 

Sted i alle Stater meer eller mindre. I Sta- 

rer hvor Velstanden er siiüestaaende eller i Afta

gende er Folkemængden altid siorre end Subsi

stensen. Arbejdslønnen er altid et Minimum.

Lave Priser synes Me at have altid Virkr 

ning ri! Folkemængdens Forsgelse. I Engelr 

land fra 1701 t 1764 var lave Priser uden 

denne Virkning, fra 1796 *, 1811 vare Korn; 

priserne meget hole og Folkemængden tog meget 

ril, fom bemærkes af Cvlquohoun.

Hvor Velstanden stiger, er der flere oz 

flere Kapitaler, som scettes i Ncermgsveie, og 

Arbejdet betales. Men selv der, som i Engek 

bub, er dog denne relative Mange! tilstade, 

formedelst Formnens hsist Ulige Fordeling.

De indvortes Aarfager, (om standse eller 

formindske Folkemængden, samle sig i, at det rr
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de famme font formindske Prodnctivkraften og 

Productionen.

2. Udbredt Lediggang, hvorunder en stok 

staaende Armee.

3. Formnes tiligs Fordeling.

4. Overdreven Anvendelse af Capital L 

Handel udenlands.

5. Armod og NKringslsshed tre Folge 

deraf, og igjen Aarfag til videre Affolkning.

Grundprincipet for Rsgjeringens Beftrert 

belse for> Folkemængden nmae derfor virre: at 

frembringe en activ Industri i Forening, eller 

jevnsides, med en beqvem Stilling for Almuen.

Oplöser man dette Princip i sine Bestande 

dele, saa faaer man fslgenbe practisse Regler:

6. Agerdyrkningen er den sande Kilde til 

Noering, og den macre derfor opmuntres saai 

vidt det kan stee, ved at holde Landets Kapita

ler fra andre Nceringsvere, indtil denne er i 

Orden.

7. At paasee, at hverken denne etter anr 

dre Nmingsveie overfyldes, hvorved Arbeidsr 

lsnuen bliver for ringe og Subsistensen besvm- 

lig.
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Denne Regel burde vel gjelde for alle NM 

ringsveie. Den bsr gj«lde for Handelen, isarr 

med Hensyn til Kræmere og Detailhandlere, 

thi jo fiere der er af dem, jo dyrere bliver Var 

rerne for Forbrugerne, og des mere staae de paa 

Græ ridsen af Fattigdom- dog er heraf ingen 

meget sior directs Virkning til Skadr for Folkes 

Mlkngden at befrygte.

For Fabrikanters og Haandvterkere gjoelder 

den mere, da disses Antal er stort, og mange 

<if dem hore til den egentlige Arbeidsklasse. 

Derfor burde der herske yderst Varsomhed i ar 

tillade Professionisier ot nedsætte sig; Laugs- 

indretningen burde strengt overholdes og jevm 

Ug forbedres.

Vigtigst er Reglen hvad Agerdyrknings-Al

muen angaaer. Denne Næringsvei er tilboier 

lig til ar overfylde sig, og gjsr det endnu snar 

rere ved mindste Opmuntring. Der( Maade 

hvorpaa dette indrraiffe er ved den uhensigtsr 

mæssige Udstykning af Zorden, hvis Skadelig, 

hed for Agerdyrknings i Productrt og National 

velstanden vi allerede have anmcerket, og sees 

allerede her i Landet, fornemmelig i Jylland-
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g. Ligesom enhver Næringsvei 6sr ikks 

drives af fiere end den kan ernære, saa bsr 

nogle visse Na-ringsveie ikke tillades at drives 

uden et meget aarvaagent Politiopsigt/ saar 

som Dagleieri/ Sjoueri i store Skeder, saa? 

danne uvisse Nceringer give ler Anledning til at 

afhjelpe paa Uvisheden med ulovlige Midler. 

Det er overalt i store Byer at en for stvrFolker 

mængdes ssrgelige Folge, en stor Mængde Fatr 

tige, viser sig, fom ingen anden Aarsag har, 

end den Lethed, som det synes, de mange tilr 

faeldige Lejligheder til Fortjeneste give ril fast 

Udkomme, men hvilke dog for det meste ffuffes.

4. I store Byer bvrde visse Næringsveje 

ikke tillades at drives af saa mange som kunne 

leve deraf til Nsd. Udskjenkere, Marskendisere, 

Hekere, Dandseboder 0. s. v. Alt saadant 

burde drives kun af faae, men i det Store. 

De kunne da behandles i en storre Stiil, de 

kunne leve uden at Almuens Moralitet blev 

reent undergravet; den kunde faae bedre 

Vare, eller Smag paa noget mindre Gemeenr 

hed i denS Forlystelser og Fsrfriskning. Polü 

tiet knude have Opsyn dermed.
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z. Hovedaarsagen er og forbliver dett/ 

ae Staten vaager over Forsigtighed i at indgaae 

ZEgteftaber. Man kan ikke dölge at denne Ner 

gel har meget vanskeligt, ja haardt, men i at 

indrsmme dette kan det dog ikke nergtes at det 

jo er fra Letsindighed i at indgaae ZEgteskaber, 

at Fattigdommen i Almindelighed eller for en stor 

Deel gaaer ud. Og upaatvivlig er Staren ber 

retriget til ar holde den Letsindighed i Tomme, hvor/ 

medZEgteffab indgaaes i fær i Akmueklassen. Med 

megen Kraft udtrykker Boye sig herom. Man 

forbyder siger han, Embedsmand ar ti'Kde i LLgree 

testab hvis de ikke ved Indsklw i Kassen vil lade 

denne Kasse sorgefor Kone ogBsrn. Men Alt 

tinten paaiægger man intet saadarrt Jndstud. 

For Afkommets Forsorg er de tryg, thi Andre 

paatage sig Sorgen. Fattrgskat er den Kasse 

paa hvis Regning Almuen gifter sig, formerer 

sig og fylder Iordett. Til denne Kasse, hvorr 

til enhver betaler i Forhold til sine Indkomster, 

er det jo stinbarligt at de betale messt hvis Ind,' 

komsier kan rammes meesi, og det er følgelig 

Embedsmand, hvis Indkomster mindst kan fljut

Saa at de, der forbydes at synde ube; 

sindigt Wgteffab stal betale merst i BsSrr for
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dem der synde ved ubesindigt ZEgtessaö» The 

Fattigskat er jo dog for siorste Parten ikke andet 

end Vsder der betales for dem, der ubesindigt 

s«tte Born for de kaldtes paa, ind i Verden. 

Fattigskatten er ubestemt. Enhver Bengel, der 

har naaet den mandbare Alder, kan paalargge 

den. Han kan forhsie den aarligt, han katt 

overtale andre til ligeledes at paalergge den. 

Det hænger ganske af saadanne Bengler, hvor- 

meget jeg stal fltvbe i min Næringsvej, og hvor 

Lille en Part af Lonnen jeg maa beholde selv for 

Slerbet. Ingen tillades at fatte sig hos en oft 

fentlig Gjlkstgiver ril Bords uden han kan be

tale hvad Portionen koster ved dette Bord. 

Men ved Statens Taffel kan enhver ZEgtevieL 

nred Familie sætte sig ned efter Behag, og paa 

fremlagt Vielses-Brev fordre at jeg stal betale 

Portionen - .

Dette Naisonnement er vel ugjendriveligt 

og leder lige til den Paasiand, at det er Stats

bestyrelsens Pligt ar forhindre saadanne letstnr 

dige ZLgtestaber, der ikke blot fsde nrndelig 

huslig Ulykke for Personerne selv, men en flrcekr 

felig Tilværelse for de Offre, de sende ind LVerr 

den, ere ril Vanwre for Nationen, til stort Tab
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vg ti! yderlig Fornærmelse for de redelig skrabs 

somme. Intet AZgkeffab burde tillades uden 

foregaaende Bevrrsfremlceg for et i d e t min dr 

ftc nogenlunde vist tilstrækkeligt Udkomme 

for dem selv og Born til en vis Alder. Denne 

Iagttagelse er desto billigere, som Fattigffatten 

i Grunden er en Overmande ulige trykkende 

Skat'. Man lægger ikke Mærke til at de Fatr 

riges Antal i ethvert Land er meget stort, og 

langt storre end det lader til, ved at opsummere 

de Trængende under forssjellige Klasser af Fati 

rigdom; her kommer ikke andre tilsyue end de 

der mere eller mindre forlange offentlig Undert 

siottelse. Men et meget stort Antal nicer eller 

mindre Trerngeude, ja aldeles Arme og Nodlü 

vende tales der ikke om, alle dem nemlig, som 

Venskab, Familiekjerlighed, eller blot Menne

skelighed holde borte fra offentlig Forssrgelse ved 

privat Undersiottelse i Familier. Hvor faa 

Familier gives vel i Landet, som ikke have en 

eller flere saadanne ofte aldeles Nødlidende til 

ubemærket Forssrgelse, og uden at nogen tænker 

her paa Armod eller paa Fatligskat: En Mos 

der, Tante, Ssdffendebsrn, o. f. v. Hvad 

disse koste, ndgjsr sikkert et ftovt Belöb-,
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Denne vel ikke saa ganske frivillige FattLgssat, 

som faa mangfoldige udrede, og som trykker 

mange, fritager dem alligevel ingenlunde for 

en paatvungen Fattigffat, der maae trykke dem 

langt mere end andre, som ere saa heldige at 

flippe for den forste.

Om da end ben Retfærdighed, Staten skyl

der Samfundets redelige og stræbsomme Med/ 

lemmer, at forhindre ubesindige FEgteflaber og 

derved Armod, end maae virke til at holde Folker 

mængden inden visse Grcendser, saa er dette et 

Gode. Staten taber ingenlunde ved at den 

har kun faae Fattige; og den LEre at Landet L 

statistiske Tabeller kan paradere med en stor FoU 

kemcvngde, veier ikke op imod den Sikkerhed for 

lovlige Erhverv, som er een af Statens Hen? 

sigter.

6. Men med denne Nm'ingsveienesJlrdr 

ffrKnkning til det Antal Udsvere, som de kunne err 

nære anstændigt, bor tillige v«re forbundet al 

Frihed i Udovelsen af enhver moraljk passende 

Narringsvei.

7. Staten er ikke til for at det stsrst 

mulige Antal Mennesker stal tumle deres nhelr 

dig Existence omkring deri; men for ak Star
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tens Borgere skulle leve i det mindste et ikke 

besværligt Liv. FolkemKngden er derfor ingen 

absolnt Størrelse. Men den Stand paa Indu

striens og Kulturens Trappe, som en Nation 

engang har naaet, udfordrer dog et vist Antal 

Menneffer, og naar dette formindskes, eller 

Formindffelsens Forlobere, Fattigdom og usselt 

dagligt Liv indfinde sig, faa bor Staten hæve 

Aarsagen dertil. Fattigdom er til i alle Star 

ter, sporadisk i alle Stander. Men naar en

kelte Byer, naar enkelte Stcender, enkelte Klasr 

ser of Borgere blive fattige, saa er Aarsagen 

sædvanligen local, temporair, enten i at c ti 

Næringsvej er overfyldt, eller indskrænket i sin 

Udsvelse, eller en uforholdsmæssig lav Taxt paa 

viLse Arbeider, f. Ex. Embrdsmlrndenes, eller overr 

drevent Skattevæsen finder Sted. Dette sidste 

kan endog frembringe den Underlighed, ar et Land 

som i Fior havde en passende Folkemængde i 

Forhold til Nærings Qvantiteten i Landet, faaer 

i Aar alt for mange Menneffer, fordi Skatterne 

Veels ved deres Belsb, deels ved deres Object, 

gjsr Arbewe dyrt, formindffer det, og derved 

Producrionen. Fslgelig maae Starrns gü 

nantsvarsen vmr opmcrrksom paa hvvrledes
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visse Skatter fremfor andre virke fladeligt paa 

Arbeider.

8. Som deels Fattigdom forebyggende, 

deels Statsborgernes Velfærd befordrende, Mid

ler kan endnu anføres Omsorg for Skolevjxsnet, 

for Sundheds - Politiet, og endelig for den 

egentlige Farrigforsorgelse.

Vi have nu:

Undersogt de Virkninger man vil tilloegge 

en stor Folkemængde.

Angivet dens betænkelige Folger.

Den naturlige Orden, hvori Folkesønner 

relsen bestemmer sig selv, og

Grundprinciper for Regjeringens Besirevr 

belse, for Folkennrngden vg oplsst dette i prak- 

tisse Regler. Vi holde os herved forberedede til 

at foretage vs at anvende vore Sætninger paa 

vores Fædreneland.

Eu engelff politiss Arithmetiker Sir W. 

Petty beregnede, at naar intet enten naturligt 

eller siarsoecvnomiskt Standsnings Middel ind, 

finder sig, kan et i de! tempererede europæiffe 

Klima liggende Land fordoble dets Folkemængde 

i io Aar. Den store Calculator L. gider fik 

paa en lignende Regning? og under Forudser-
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iiing af en Moralitet af i - 36, og 3 Fsdre 

mod i Dsd; i2| ti! Facit. J Nordamerika for; 

dobles Folkemængden t 25 Aar (hvorved dog 

maa mærkes de mange og store Indvandringer). 

I Rusland steer Fordoblingen i 23 Aar. I 

Gtorchrittanien i 54. I Irland 46. I Frank, 

rig i 50 Aar. Efter en vistnok paa en npaalir 

delig Tælling og maaffee urigtig Beregning 

flulde Folkemængden i Danmark behove 140 

Aar og i Hertugdsmmene 173 Aar for at for# 

boble sig. Ppaalidelig er denne Beregning 

ganffe vist. Men den falder dog alt for langt 

under 50 og 28 Aar til ikke at mistænkes mer 

get, og til ikke at bringe paa den Formodnings 

at der maa her have vevret andre meget betyder 

lige Standsningsmidler; rhi efter en omtrentlig 

Overregning kan Fordoblingen i den danffe 

Stat, skee i 80 Aar.

Aarsagerne til Langsomheden maa være: 

Agerdyrkningens og Landvæsners flette Forfat, 

mng.

Den danffe FolkeniMigde, var 

1769, 1787 !8oi-z 1816

Danm. i $40,000

Hertug, s r,;i5,0OO 1,525,000 3,630,000



455.

hertil Lauettbnrg og Colonierne med (Island, 

Grönland, Fcerse = 60,000. Fra 1769; 

i §15 er Tilvcexten 315 ,Ooo - 6,700 aarlig 

(i 47 Aar) men efter Regning fra 1787 *• 1801 

vg senere maae Forogelsen vcere 16,-17000, 

paa Grund af Kokoppers Indførsel samt former 

delst bedre Gjordemvder-Anstalter og AnsKttelse 

af Disirictschirurger.

1801 og 1803 var den danffeFolkemængde: 

i. EmbedsmEnd vg Pensionister 5I/9o1» 

2. Milrtairet . . . . . . 32,242.

3. Avlsbrugere . . . . 661,637.

4. Borger!. Næring, Hand., Fabr. 217,136. 

5. Soefarende, Filere . . • 4°,5I7*

6. Tjenesteryende . . . . . 218,553»

7. Daglejere, Hnusmcend . . 271,675. 

8. Fattige ...... 46,651.

9. Rentenerere ..... 4/9°3>

i o. Uden Angivelse * 34/990»

De til Agerdyrkningen — 11,00000 af 

det Hele.

I Købstæderne ..... 293,000.

Paa Lander ...... 1,233,000.

Agerdyrkningsklassen er for. ringe syssel

sat; der behøves 1 Menneske deri, for ak fremr
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b rin ge F sd e fo r i/, ? if til F o rbru g o g U d fo r-  

fe l; i E n g e la n d  e r d e tte F o rh o ld i - z .

F orh o ld e t a fF sd te  til L e ve n d e 1133. Ia n r  

d "  L a nd e 1 -29 . P a a  h ve rt S E g re ffa b  ka n  re g n e s  

2 Z  V o r« . F orh o ld e t a fD sde  til L e ve n d e 1 # 3 9 .

D e t e r h eri T ilvan t b e ro er. G ifte s A n 

ta l til F o lke m æ n gd e 1 -12 4 , (sæ d va n lig i a n d re  

L a n de i *1 2 8 .

D e r fo d e s fle re  P ige r e n d D re n g e . D e r  

fo d es  o m tre n t i Z ,5 0 0 -6 00  F le re e n d d e r d se , o g  

h ve rt ii ; 1 2 B a rn e r u æ gte .

A f h e le  F o lke m æ n gd en  re gn er n o g le , sa a so m  

L avu z , 5 6 ,0 0 0 til F a ttig e , d era f 2 3 ,8 0 0  

G a m le , B lin d e , D o vs iu m m e , K rø b lin ge r.

H o t A ld er, sa a so m 9 0  ; 1 0 0 e r fje lde s  

6 5 /7 0 e r ve l e t a lm ind e lig t M a x im u n . D e tte  

e r i s ta tso e co n o m il? H e n se e nd e intet T ab  a t F o lk  

rkke le ve læ n g e , th i i d en  h o je  A ld e r e r A rbe ids fs rr  

h ed en b o rte , o g d e n s ta tso eco n om iske 3 A )tte fo r#  

sv in d e r.

B e fo lkn in ge n s  9 6 4  M iil 1 ,63 0 ,0 0 0  

=  1 7 0 0  d e r ku nd e væ re 2 5 0 0  = 2 ,4 10 ,0 00 , 

e lle r e n d og 3 0 0 0  =  2 ,8 9 20 0 0 .

S a a m e g e t ku n d e F o lke m æ n g de n fo rsge s  

m e d  R im e lig h e d . M e n in de n m a n  o u s te r d e tte ,
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mane man fsrst vide oin den er maaffee ikke 

allerede saa stor som den behsver ar være, og 

man maatte forndsee om en större Folkemængde 

virkelig vil bringe Narionalbelsianden videre.

Den sande Maalesiok for Folkemængdens 

Forhold til Landets Nmingsveie maae unægter 

Ug v«re den Grad af Velstand hvori Nationen 

lever, og i fær Almuesklasserne.

Det sande Sympton af Misforholdet er 

Armods Tiltagen i Antal og Art. Usselhed i 

Levemaade gaaer foran, og bebude Symptomet.

Levedanuafi,6ZO,ooOMennest.er56,OOO 

som egentlige Fattige og Nødlidende, der er: 

hver 24 Mennesker er Almisselem, meer eller 

mindre; er saa dette vel ikke stork. Det ev 

ikke 3 pCr., da Ler iblandt regnes meget gamle, 

affældige og vanfors. Men naar de 12,000 

af disse falde allene paa Kjohenhabn og Altona 

d. e., paa en Folkemængde af circa 115,000, naar 

en meget stor Deel af Arbejderne paa Landet, 

Hnusmænd, Inbersier, et Antal af 271,000 

leve paa Grændserne af Armod, siet fsdte, sier 

klædte, flet boende — saa er det Beviis for at 

i det mindste nogle Stænder er for talrigt befoU 

kede, og nogle Klasser for overfyldte. OZ



458

uaar nu selv iblandt Bonde tGaardmarndene det 

daglige Liv er besværligt og maadeligr, faa 

maae man rilstaae at Velstanden for den talrigste 

Klasse,Arbeidsklassen, er vistnok kun lav, og in

genlunde opmuntrende til en tilfreds Stemning.

I Slæderne, fornemlig Kjobenhavn, er 

denne overflødige Folkemængde, fom forarmes; 

upacttvivlelig foraarsaget af Mangel paa Opsyn 

med den allevegne fra ffeedte Tilsirsnnning, som 

er alle Hovedstader og store Byer egen; og den 

Lethed, hvormed man har tilladt AZgtejkaber paa 

usikkre Næringsveje og Borgerbreve i alle Næ

ringer. Kjøbenhavns Bhgningsmaade er tilr 

deels Skyld deri, ved de mange Kjeldere, som 

afgive let Bopcrl, for mange for en Deel über 

tydelige og tildeels skadelige Næringsveie; dens 

Egenskab som Handelstad, ved Sjouveri; hvor: 

til kommer at Kjobenhavn er i der Hele en teiiu 

melig dyr Bye.

Paa Landet, er Skylden fornemmelig 

Udstykningen; men Productet i det Hele er 

dog stort nok, kun Formuesrilstanden er ikke 

faa at enhver kan faae hvad han belM 

ver, fordi han deels af Ladhed arbeider, ikke 

nok, deels fordi Arbeidet, som han kan faae§
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ikke er tilsir<vkkelig, da der fattes Kapital i 

Landbrnget. At den fattes er vel før en Deel 

bestandig; men vgsaa for en Deel forbigaaende, 

voldt af lave Kornpriser/ af Skatter; og ma'ttgr 

foldige andre Byrder.

Skattevæsenet er overalt nn omstunder en 

vigtig Aarsag kil Mangel afKapital, af Arbride, 

til Trang, KrafUoshed, og til en alt relativ for 

stor Folkemængde. I Engelland kan Landmanr 

den nu formedelst Skatter ikke dyrke Hvede unr 

der 8 Specier Tsnden. Dette kan han ikke 

faae, altsaa forarmes han.

Men saadant Tryk kan hæves, og der

ved vi! sirap Folkemængden i Agerdyrknings/ 

klassen blive forholdsmæssig, ja vel noget for 

lidet, og altsaa stige af sig selv. Moser sir 

ger, Menneskene kunne lignes ved Vare, der 

komme hvor de bruges, og blive borte hvor de 

ikke brUges.

Velstand befordrer Folkemængden. Fattig- 

dom hindrer ikke altid fra at avle mange Born, 

men de doe snart, hvilket sees i Hoistotland.

Danmarks Folkemængde er følgelig for 

nærværende Tid og Under nærværende Omsicenr 

digheder uden Tvivl for ßor, eller egentlig
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stsrre end at Nationalcapitalen kan beherig sysr 

selsartte den. Men Feilen kan let rettes naar 

Statens Trang tillader at nedstemme dens Krav, 

eller i det mindste at trekke Byrden noget 

tilside.

Det andet Spsrgsmaal: om en stsrre 

Folkemængde allene vil forege Nationalformuen, 

beroer specielt paa Omstændighederne. I Al

mindelighed kan man gjore sig et Begreb om et 

Menneskes Værdi som ProdUttivmiddel.

MinittM af et Menneskes Fornsdenhed i 

Danmark er 33I Nd. Gr. Cur. eller noiagtig 

37x20 Specier, det er, den tilintergjor en virkelig 

Værdie af 27Z Species, om end Nationen ikke 

altid kunde sælge Værdien.

Medium af Dagleie = 1 Nigsort, f Sp. 

En Familie af 5 Personer er lig 2Z, arbeideude 

Menneske.

Arbejdsdage 300 aarlig, sltsaa for hver 

Familie 750 Ärdeidsdage a | Specie 2zz: 150 

Specier, det er for 5 Personer og for 1 = 30 

Spec, eller 2} Spec. pr. Person aarlig, som 

Staren vinder. I o bedre Arbeide des mere 

Gevinst, jo stsrre Minimum af Fornsdenhed- 

des stsrre Profit ved lige Arbeids Dcrrdie.



Fortjener et Menneffe da i Danmark nett 

op 27H Specier, saa vinder Nationen intet, og 

taber intet. Foreger Folkemængden sig under 

denne Balance saa er Forøgelsen hverken gavn- 

lig eller skadelig, undtagen ved det sidste for saar 

vidt at der falder flere Fattige af ved Vanheld, rc.

Fortjener han mere, saa vinder Natio

nen, og Folkemængdens Forsgelse er gavnlig.

Fortjener han mindre, saa det modsatte.

Da efter vor Regning der sortsenes noget 

mere, nemlig 2^ Spec. pr. Person, saa ffulde 

Folkemængden i Danmark nu være i et rigtigt 

Forhold. Men, alt det vilkaarlige i flige Regr 

nlnger fradraget, maa vi bemeerks at Overskur 

det Spec, er dog overmcmde lidet, og for

svinder ler i enkelte Aar ved uferdvanlig Pr!e 

ser. Deslige Regninger mane være, font 

Middeltal rigtige for f af Tiden, i er enten for 

meget eller for lidet.

Naar da er Mennestes Alder 29 Aar, 

saa indbringer han a 2Z Spec, kun 79I i alt. 

(Man regner nemlig sædvanlig, at 1000 Me nr 

mskers Levetid udgjor tilsammen 29000 Aar, 

der er 29 Aar for hvert Menneske). Og disse 79Z 

Sx. maa omtrent vme et Menneskes jralsoecottv-
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miste Kapital-Værdf i Danmark. Folkemlrngr 

den er derfor Under NErvcrrende Forhold 4 Panr 

mark snarere for stor end fov liden. Meri For

holdet kan efter vores forhen gjorte Bemærkning 

meget snart forandres, og naar det fleer, vil 

Len vane for liden.



,/Trykfe il og Rettelser.

Side 13 næstsidste Linie; Myntfodens læs Myntfodens 

Nedsættelse

- - 14 Lin. 22 en Oversigt af den danske Stats Kræf

ter, tilfsi, som Nationalinduskrierr 

begrunder

° - 26 — 13 StatZcabinettet l. Statscabinetterne

— 30—12 Christian den fjerde L Christian dm 

tredie

— 37 — 2l utrolig l. utaalelig

— 48 — 10 havde gjort, deels, l. h. g. meget

— 53 næstsidste L. nye i Frankrig l. ny; Frankrig

— 64 — 17 igjen burde l. maaskee

— 88 — 13 og 14 Arbejdere l. Arbejderne

- T- 93 — i blive l. er

— 102 — 5 Fodevare l. Fedevare

— • 116 — 5 Marines l. MerinoZ

— 119 — ty Og er den l. Dernæst er de«

121 — 13 over l. omtrent

— 122 —' 8 lidt over l. omtrent

— 137 — 12 ChatechiSmuS l. CatechiSmuZ

— 129 — 9 be L disse

— 14$ — 12 Nibe Amt l. Ribe Amt

— — -- 18 mindre l. lige med

— 186 — 20 Hvede samt l. Hvede og Byg

— 171 — 16 Jordbrug L Jordbrugs.

— 188 — 23 under i Skp, HU. l. og fra 1 Skp. til

- — 189 — 21 22 gavnlig eller skadelig l. skadelig

— riz — 8 Kornproduktion l. Konsrproduction

■



SidesLO An. r6 og 17 en Fabrik fom maa bruges af 

idelig l. en viS Fabrik fora maa bru« 

ges idelig af

— 433 — 16 naar saale'oes l. SaaledeZ naar

— 2z6 — 2 uldne Strompebindere l. Uldstrømpe« 

Vindere

— 246 — i Vane l. Vare

— —------- i det Foregaaende r. i Forbigaaende

— 258 — i Nationens l. Nationernes

— 280 — 2 brugte længst 1. bragte længst

— 309 — 5 kun deraf l. kun 100 deraf

— zri — i8 en Regel l. Reglen

— - 355 — 13 umiddelbar l. middelbar

— 359 næstsidste L. for l« fsr

— 4l> — 22 hin var omtrent rarc.r. hin var (i8 rz) 

omtrent 38,991/621 Rbd. S. eller 

henved 20 Millioner Specier, nu 1819 

nogle faa Millioner mere, eller 22-rz 

Miss. Specier. ,






