
 

DTU Bibliotek 

Danmarks Tekniske Universitet 

Anker Engelunds Vej 1 

2800 Kgs. Lyngby 

Tlf.   45 25 72 50 

 

 

bibliotek@dtu.dk 

www.bibliotek.dtu.dk 

 

 

 
 
 
 
 
Denne fil er downloadet fra  

Danmarks Tekniske Kulturarv  

www.tekniskkulturarv.dk 

 

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

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

 

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

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






338.6 (My) ' 

X%SG>.



{' ) ? lift,.;



77-3

Om

JiiMlpMlcii af /ril)tii 

industries og commercter Henseende 

på« de økonomiske Forhold.

En Undersogelse

af

Forlagt af Immanuel Ns e, 

Bog- Papir- og Musikhandler.

Trykt h°6 I. ®. Snlom vin.

1856.

DANMARKb TcKMiSKE BiBüUieax





I.

Almindelige Demlrrkninger. Laugsindnstrien.

Industrien er et vist Stadium af det almindeligere økonomiste 

Begreb Production, som i Almindelighed betegner en Værdi- 

frembringelse uden Hensyn til den Maade, de Midler og det 

Omfang, hvori den finder Sted. Production finder Sted i 

Naturtilstanden saa godt som i den civiliserede. Den Jagt, det 

Fiskeri, som Naturmennestet driver, for at ernære sig, er Produc

tion, men endnu ikke Jndustrie. Om Industrie kan der kun vare 

Tale i det civiliserede Samfund af den Grund, at den beroer 

paa Samvirken af en Mængde Kræfter, paa Fordeling af Ar- 

beidet blandt en Mængde Hænder, hvorved de store Resultater 

opnaaes, som udfordres for Tilfredsstillelsen af de utallige For

nødenheder, som Civilisationen medfører. Maa det end siges, 

at Industrien efter dens fulde Indhold og udtømmende Betyd

ning tilhører den nyere Tid, der med Rette betegnes som indu

striel, saa findes den dog altid efter en indstrcenket Maalestok i 

ethvert civiliseret Samfund. Oldtiden har frembragt ikke blot 

Kunstværker, men ogsaa Nyttighedsværker, der udfordrede Anven

delsen af en betydelig Jndstgt og af uhyre Kræfter. Men dog 

havde Samfundet ingen industriel Charakteer; thi det meste pro

duktive Arbeide hlev forrettet af Slaver eller Frigivne, medens 

den frie Mand for det Meste kun bestjceftigede sig med Politik 

og Krigstjeneste. Store Værker bleve udførte, men uden alt 

Hensyn til de Mennesiers Liv og Sundhed, som benyttedes 

dertil. De -leve behandlede som blotte Redskaber, og bleve de



brudte under Trykket, da var det, som Tacilus siger om de jø, 

disse Krigsfanger, et ringe Tab. De okonomiffe Resultater af 

en saadan Tilstand fremtråde t en ret afskrækkende Skikkelse i 

det romerske Rige. Jo større Tilstrømningen af Slaver*)  paa 

Grund af de vedvarende Krige var, desmere tog Lediggangen 

blandt den frie Befolkning Overhaand, som ligefrem fordrede 

at ernæres paa den øvrige Verdens Bekostning. Og Statens 

Magthavere vare ved at udsuge de Provindser, hvis Bestyrelse 

var dem overdragen, satte istand til at tilfredsstille disse Onsker. 

De kappedes med hinanden i Rundhaandethed ved Uddeling as 

Korn og Penge og samlede derved de Tilhængere, som de be

høvede for Udførelsen af deres ærgjerrige Planer. I denne øko

nomiske Tilstand foregik der ingen Forandring efter Keiserdom- 

mets Jndforelse. Keiseren maatte forsørge den ørkesløst Pøbel 

ligesom før Triumvirer og andre efter den boieste Magt Stræ

bende havde gjort.

*) Efter Gibbon I, Pag. 59 (Leipziger Udgave 1821] var deres Antal 
paa Keisertiden ligesaa stort som de Fries.

Forestillingen om, ät legemligt Arbeide ikke var den frie 

Mand værdigt, gik fra Oldtiden over i Middelalderen. Adelen 

vilde aldrig kunne beqvemme sig til Arbeide. Kun Gejstligheden 

løgle at forbinde Udøvelsen af Industri, navnlig Agerdyrkning, 

med Klostrene. Det var klart, at Arbeidet under Forhold som 

Middelalderens, kun kllnde emariciperes ved corporativ Sammen

slutning af Arbejderne. Under en saa retlps Tilstand, gjaldt 

det fremfor Alt at blive en Magt, som maatte respekteres. Un

der Beskyttelsen af befæstede Slæder uddannede sig en Borger

stand, der helligede sig til den materielle Produktion. Disse 

Stader opnaaede kongelige og keiserlige Privilegier, og de Cor- 

porationer, hvori den næringsbrivettde Stand bedfe stg, lode stg 

af Stedets Ovrighed give Privilegium paa dm Drift, hvormed 

de bestjæstigede sig. Den samme corporative Holdning, som 

Slæderne indlog ligeoverfor Adel og Gejstlighed (de eneste Frie), 

den samme indtoge de enkelte Lang ligeoverfor hinanden. Et
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industrielt Samfund havde saaledes dannet sig, hvori Arbejdets 

forstjellige Brancher vare sordeelte mellem Laugene; men denne 

Arbejdsdeling er himmelvidt forskjellig fra den, som gjelder r 

Nutidens store Jndustrie. Thi medens denne ved sin Deling 

tillige forener en Mængde Kræfter til en fælleds Produktion, 

havde i Laugene deir enkelte Arbeider den Opgave selv at pro

ducere noget Heelt. Deri var Tilbøjeligheden til Afspærring og 

Begrændsning given, til at vaage over, at ingen Uvedkommende 

gjorde Jndgreb i Professionen. Som sagt havde denne corpo

rative Afslutning sin store Nytte i politisk Henseende. De Pri

vilegier, som Sladøvrighederne garanterede Laugene, vedligeholdt 

hos disse den Localpalriotisme, som var nødvendig rinder Middel

alderens retløse Tilstand, hvor der hvert Oieblik kunde blive Tale 

om at forsvare Byen mod rovlystne Riddere. Disse Slæder 

have forberedet den moderne Civilisation, ligesom de paa deres 

Tid have været kulturens Sæder under det paa Landet herskende 

Barbaric. Den corporative Organisation af Arbeidet har altsaa 

i al Fald været en politist Betingelse for Produktionens Frem

gang, hvormeget den end i senere Tider kan have hindret den.

Naar Talen er om Laugenes økonomiske Betydning, saa 

gjelder det først og fremmest at fastholde, at de ere Stadcorpo- 

rationer. De nægte deres Medlemmer at arbeide paa Landet, 

hvis Afhængighed af Kjobstaden absolut maa vedligeholdes^ 

Men derved hindre de Culiurens Fremgang paa Landet, font 

baade afholdes fra at kjobe Laugsindustriens Produkter til den 

dyrere Priis, som gjelder i Staden, og mister den Drivefjeder 

til Forbedring af dets egen Produktionsmaade, som selv An-» 

sinelsen af det tarveligste Haandværkerarbeide kan give, hvilket 

dog altid er noget mere kunstigt og sammensat end Landman

dens. Dernæst maa det fastholdes, at Corporationerne udelukke 

uguilstige Arbeidere, som de kalde Fuskere, Bønhaser osv. Deels 

maa Laugsmesteren ikke benytte sig af disses Arbeide, deels for

bydes det dem at udeve det selvstcendigt, om ogsaa de paa en 

eller anden Maade kunne have lært det. Følgen heraf var, at 

et talrigt Proletariat af Tiggere og Lediggjængere dannede sig.
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som gjorde R etssikkerheden heist preccer. (D unoyer liberté de  

travail 1. p. 265).

M en til G jengje ld for den Skade, som Laugene saaledes 

paaførte de U berettigede, sikkrede de deres priv ilegerede M edlem 

m er en Eristents. D eres Statuter hindrede O verfy ldn ing. D er 

gaves slu ttede Laug, som kun adm itterede et vist Anta l M estre. 

O g selv, hvor de ikke vare sluttede, fa ld t det dog ikke M estrene  

vanskelig t gjennem deres Jndflydelse paa øvrigheden at forh indre  

nye Etablissem ents. N epotism en havde endog paa sine Sleder 

en lega l Berettige lse*). Priv ileg ie t traadte i Stedet for den  

nyere Tids industrie lle D rivesjeder, C apitalen. Priv ileg ie t om 

fa ttede for R esten ogsaa Svende og D renge, hvoraf M esteren  

kun var berettiget til at antage et vist Anta l. Trods det strenge  

discip linæ re Forhold m ellem O ver- og U nderordnede, vare de  

dog paa en M aade i social H enseende Ligem æ nd. M esteren saae  

i Svenden og D rengen Folk, der vare bestem te til at opnaae  

den sam m e Stilling som han. D e udgjorde tilsam m en en H uns- 

stand (R iehl: die bürgerlich^ G esellschaft). I den m oderne  

Fabrik industrie findes naturligviis in te t saadant Forhold. D er 

er ikke en af 1000 Arbeidere, som er bestem t til at opnaae en  

Arbeidsherres Stilling, og denne træ der heller ikke i noget per

sonlig t Forhold til den enkelte Arbeiber. M an kan saaledes sige, 

at Baabe M esterens og Svendenes Stilling var tem m elig sikkret 

ved Laugsindretn ingen. D og ikke alde les: th i H andelens O p 

sving i de større Byer m aatte ogsaa indvirke paa H aandvcerket, 

som derved kunde blive sat is tand til at levere baade bedre og  

billigere Varer end de i m indre Byer etablerede M estre. M an  

m aatte altf  aa søge Protectionsto ld , for ikke at forarm es. M en  

herved vilde just U billtgheden m od C onsum enterne kom m e til at 

frem tråde paa den gre lleste M aade. H vorfor siu lde de ikke have  

R et til at forsytte sig , hvor de fandt det billigst? D e vare jo  

dog ikke tvungne til at lade arbeide hos en bestem t M ester; den  

Enkelte kunde dog ikke væ re sikker paa at holde sig i C oncur-

*) Bergso ; O m Laugsvæ sen og N æ ringsfrihed Pag. 17.
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raneen med sine Laugsbrsdre. En fuldkommen Sikkerhed var 

altsaa ikke tænkelig; mange Laug gik til Grunde efter Modernes 

Forandring. Altsaa en altid temmelig problematist Sikkerhed, 

der dog gik ud over Consumenterne, en Indretning as Industrien, 

der erploirerebe Publikum i Laugenes Jnteresse uden dog at 

gjore nok for disses Sikkerhed, det var det økonomiste Resultat, 

hvortil Corporationsvæsenet forte.

Heller ikke kan man sige om Laugene, at de til Erstatning 

for den mindre Grad af Sikkerhed, som de ydede de enkelte 

Mestre, satte disse i Stand til at opsamle Rigdomme. En saa- 

dan Slrceben kjendes i Regelen ikke i de smaae Forhold, hvori 

Langsmestrene vare indviklede. Capitalen vilde af sig selv have 

ansporet til større Anstrengelser, have medført Foretagender, der 

gik udenfor den snevre Kreds, hvori Laugsarbetdet bevægede sig. 

Saaledes kunde Capitalisten have anbragt sin Formue i Grund- 

eiendomme og ved fit Erempel givet ben øvrige Landbefolkning 

Attvtisning paa et forbedret Agerbrug. Overhovedet maa Ager

bruget modtage Jmpulsett lil sin Udvikling fra Jndustrien, hvad 

der yderst vansieligt kan stee, naar denne drives laugsmcrssig. 

Det er først de store Opfindelser, der ved Maskinkraftens Hjelp 

simplificere Arbeider, der kan blive Agerbruget til nogen betyde

lig Nytte.*)  Hvad Laugsmestrene fortjente, det forbrugte de i 

Regelen til deres Familiers Underhold og de esterlode deres 

Sønner og Svigersønner futt Fortsættelse« af deres Bedrift. 

Privilegiet var deres Capital og de havde ikke Anelse om no

gen anden, ligesom Livet udenfor deres egeti snevre Kreds var 

dem ganske ubekjendt.

*) See herom: List: System der nationalen Oekonomie Pag. 224 sg.

Hvad nu Præstationerne i deil bestemte Productionsgreen 

angaaer, hvormed et Laug beskjæfligede stg, da maa det viftnot 

indrømmes, at den udelukkende Henvendelse af Tanken paa et 

bestemt Arbeide, den fuldkomne Jgnoreren af Alt, hvad der laae 

udenfor den givne Virkekreds, den vedvarende Overlevering as 

de foregaaende Slægters Erfaring, kunde uddanne visse Kunst-
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greb, der forbleve en Hemmelighed for den Uindviede. Saa- 

ledes finder man, at de hinduiske Haandarbeidere forstaae at ud

fore visse Tegninger paa deres Kattuner, som det ikke er lykket 

den engelfle Industri at eftergjere. Det Samme er Tilfældet 

med visse Arter af det chinestske Porcellæn. Men flige Kunst

greb kunne ikke stilles ved Siden as de moderne Opfindelser; 

de kunne tjene til at tilfredsstille visse Liebhaverier, men gjore 

ikke nogen væsentlig Nytte. En Opfindelse, der simplificerede 

Arbeitet, overdrog en Deel af dette til livløse Redskaber, maatte 

ganske ligge udenfor Laugels Synskreds; thi Antallet af dem, 

der kunde leve as et vist Arbeide, syntes da at maatte blive re

duceret, hvorved altsaa Mestrenes og deres Medhjælperes Eri- 

stenis vilde blive truet.

De« Dyglighedsgaranlie, som man har villet finde i Langs- 

væsenets Bestemmelser om Svende- og Mesterstykkernes Forfær- 

digelse som Belmgelse for Haandværkels Drift, har ikke stort at 

betyde. Den Slags Garantier haves meget sikkrere i Publikums 

Fordringer og den Kappelyst, som vækkes blandt de Ncermgs- 

driverrde, for at tilfredsstille disse. Unter Forhold, som Middel

alderens, da alle Lang iiæfkii kunde kaldes sluttede, og Publi

kum kun var hettviist til en indskrænket Kreds for at faae sine 

industrielle Fornødenheder tilfredsstillede, kunde en saadan Prøve, 

der desuden havde sin Støtte i den corporative Wrekjeerhed, der 

vilde stamme sig over flet Arbeide, have sin Nytte. Men under 

de nuværende Næringsforhold ere disse Prøver for det consu- 

merende Publikum vist de« ligegyldigste Ting af Verden, da det 

med fuldkommen Tryghed fan stole paa, at det ogsaa uden disse 

Prøver vilde kunne faae forsvarligt Arbeide gjort endog i min

dre Srcrder paa Grund af Communikationetts Lethed og Hyppig

hed. Hvad Vandrevæsenet angaaer, som ogsaa pleier at anføres 

som Garantie for en rig Erfaring og mangfoldig Dvelse, saa 

stifter dette langt mere Nytte under sin nuværende Skikkelse end 

tidligere, idet en Mængde Svende strømme til de store Stader, 

for der at arbeide og senere vende tilbage med den opsamlede 

Erfaring. Forøvrigt er denne Autopsie paa selve de industrielle
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Middelpunkter nutildags langtfra nødvendig. Enhver Forbedring 

bliver saa hurtig sat i Circulation gjennem de vedkommende 

Fagjournaler og privat Meddelelse, at man paa ethvert Sted i 

den civiliserede Verden tryg kan stole paa, at man ikke ril 

komme til at gaae Glip af den. Forovrigt har man først senere 

for at forsvare Lallgene lagt denne Betydning ind i Vandringen, 

som egentlig kun var et Udiryk for Laugenes Solidaritet gjennem 

alle Lande, en privilegeret Frihcdsnydelse, der laae imellem Lære- 

aarciies Slaverie og Mesterlive:s evige Einerlei og bestandige 

Jndskrænkning indenfor de snevreste Omgivelser og trivielleste 

Forhold.

Vi have allerede omtalt den Jndflydelse, som Capitalerne 

i paakommende Tilfælde maatte udøve paa Langsarbeidet. Det 

var ikke blot ved at forsirive Barer fra fremmede Verdensdele, 

som baade kunde være af bedre Beskaffenhed og til billigere 

Priis end Laugsarbeidet, men ogsaa ved at forsøge Eftergjørelsen 

af Varer, som siet ikke ere præsterede af Laugene, men dog 

kunde træde i Stedet for nogle as disses Produkter, at Capi- 

talisterne bleve Laugene farlige. Denne Eftergjørelse blev da 

forsøgt i fabrikmæssig Drift. Colbert havde især søgt at fremme 

den store Jndustries Opkomst i Frankrig, som senere fik sit 

Naadestod ved Gjenkaldelsen af Nantesediktet. Men det var 

fornemmelig det 18de Aarhundrede, som med sit Had til Privi

legier blev Laugene farligt. Denne Tendents blev understøttet 

af de økonomiske Forhold, as den stedse tiltagende Rigdom og 

af de Slag i Slag paa hinanden følgende Opfindelser (Dunoyer 

2. Pag. 332). Nærmest gik disse Opfindelser ud over Næverne, 

som hidtil havde fristet en taalelig Eristents, men nu ikke kunde 

udholde Coneurreneen med Mastinindustrien (see Engels die 

Lage der arbeitenden Classen in England Leipzig 1845). 

Hovedslaget siete med Dampmaskinens Opfindelse (ved Watt 

1769), som efter en aldrig anet Maalestok reducerede Arbejdet*).

*) Huusfliden kan bedre end Haandvcerket udholde Concurrencen me
den store Bedrist, af den Grund, at den Tid, som den medtager,



Støttet paa disse økonomiske Forudsætninger bevirkede den 

physiokratiste Minister Turgot 1776 Laugenes Ophævelse i 

Frankrig, hvad der dog senere blev modificeret til en blot Re

duction af dem, indtil Constituanten i 1791 satte aarlige Pa

tenter i Stedet for Laugsprivilegierne. I dette Aarhundrede 

blev det af Frankrig givne Erempel efterlignet af en Mængde 

andre Stater endog i det sydlige Europa, senere i Norge og 

Sverrig (see Rau 2. Pag. 325). I England fik Laugene ikke 

Indpas i de nye Stceder. 1835 bleve Corporationsstcedernes 

Privilegier ophævede ved en Parlamentsakt (Bergso Pag. 162).

Disse Erempler efterfulgtes ikke i Danmark, hvor Laugene ere 

forblevne uforstyrrede, mi ar man seer bort fra Angreb i Pressen, 

blandt hvilke Bergsoes citerede Skrift er det grundigste ogsaa 

for Laugsvæsenet i Almindelighed. I det trettende Aarhundrede 

fik Laugene Indpas som Gilder, hvilke Otto Müller (om 

Laugsvæsen og Bevillinger til Næringsbrug efter den danske 

Lovgivning 1840) hidleder fra Tydskland, men som Bergso Pag. 

22 tillægger en nordisk Oprindelse. De forste Bestemmelser om 

Laug findes i Valdemar den Fjerdes Privilegier fra Malmo 

1360 (Müller Pag. 21), som findes gjentagne i Coldinghuus 

Reces under Christian den 3die, der forbyder Haandværksdrift 

paa Landet (Bergso Pag. 27) og i Kjobstædernes Privilegier 

af 1661 (Beigso Pag. 44). Men uagtet Regelen saaledes er,

ellers vilde gaae tabt og at selv den ringeste Lon, som bydes, 

altid overstiger Produktionsomkostningerne. Ved Huusflid forstaae 

vi her den Jndustri, som drives i Timer, der ellers vilde være 

ledige og kun danner en Bibestjæstigelse. Forsaavidt den derimod 

er ArbeiderneS udelukkende Levevei, da faaer Sagen et andet Ud

seende, da maa den nodvendigviis koinme til kort i Concurrencen 

med Fabrikkerne. Imidlertid forekomme disse Jndustrier sjelden 

uden en Bibeskjcefiigelse i Agerdyrkningen hvoraf Familien erhverver 

sine forste Livsfornodenheder. Den schlesifte Væver den schwarz- 

waldske Uhrmager drive lidt Landbrug. I Danmark er det 

Strikkeindustrien i Jylland og Kniplingsindustrien i Hertug

dømmet Slesvig, der forneinmelig kommer i Betragtning. (Berg

soes Statistik 2, Pag. 340).
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at H aandvcerket kun m aa drives i Kjobstæ derne, saa er der dog  

senere statueret U ndtagelser m ed H aandvæ rk, som deels kunne  

drives m ed deels uden Bevilling paa Landet (Bergsp Pag. 44. 

M uller Pag. 176), hvortil ingen D uelighedsprøve udfordres  

(Bergso Pag. 46). Kun m aa Landhaandvæ rkem e ikke arbeide  

for Kjobstadbeboerne. I Kjobstæ derne udfordres naturligviis de  

sæ dvanlige D ygtighedsprover. M an har søgt at le tte Adgangen  

til N æ ringsvei ved at indfyre de saakaldte Frim estre (Vergso  

Pag. 66), der kun erlæ gge det H alve for deres Borgerstab  

(e fter Bergsoes Sta liftik 2. Pag 467, 18 R dl.), m en for 

R esten m aa aflæ gge den sam m e D ygtighedsprøoe som Laugs-- 

m estrene (M uller Pag. 128). Foruden de egentlige H aand-- 

væ rks- og H andelslaug findes ogsaa Fabrik laug (Bergso Pag. 

53). D et kan natm ligviis ikke her væ re H ensigten at anføre  

de uta llige Forordninger Laugsvæ senet angaaende, der ere blevne  

fortsatte ind lil den nyere Tid og hvortil neppe noget andet 

Land kan opvise M agen. D et m aa væ re nok at om tale, at 

1794 en C om m ission blev nedsat m ed den O pgave at „a fg ive  

Forflag og Betæ nkning til Forholdsregler, som efter O m stæ ndig

hederne kunne ansees m eest beqvem m e til at re tte M anglerne i 

Laugsindretn ingerne selv, ifa ld saadanne m aatte forekom m e." 

D enne C om m ission yttrer stg i en Forestilling til Kongen af 

23be O ctober 1795 saaledes: at Laugsvæ senet i Alm indelighed, 

saaledes som det fra det tydske R ige er indkom m et i D anm ark, 

læ gger m egen Tvang paa den rig tige og re t fork larede Borger- 

frihed, og at H aandvæ rker ligesaavel som andre frie Kunster og  

ligesaavelsom Agerdyrkn ing og Skibsfart kunde drives til en  

hpi G rad as Fuldkom m enhed uden Laugstvarig , dette synes i 

G rundsæ tning ligesaa klart, som det ved Erfaring i de Slæ der 

og i de H aandteringer, hvor Erfaringer kunne haves, synes  

stadfæ stet. O gsaa har D eres Kgl. M ajestæ t i de Priv ileg ier, 

som under 17de Juni 1780 og 20de Juni 1794 ere givne de  

nye oprettede Kjebstæ der i Finm arken, udtrykkelig lils idesat og  

forbudt al saadan Laugstvang. En lige Frihed saavel udenfor 

Laugene som im ellem Laugene selv indbyrdes, im od Laug og



Laugsindretninger siulde Commissionen med Grund tilraade, 

hvis ikke dens Commissorium forudsatte, at Laugene siulde ved

blive (Bergso Pag. 37). Skjondt denne Commissions Forslag 

ikte fik den tilsigtede Virkning, saa have dog Laugene senere 

nndergaaet forsijellige Modifikationer, som have bidraget til at 

gjore Tilstanden taalelig baade for Publikum og Arbeiderne, 

der vikle etablere stg. Allerede Reskriptet af 10de April 1761 

havde foreskrevet Lettelser, senere forfulgte Forordningen af 21de 

Marts 1800 samme Maal. Laugstvangen her littands bestaaer 

nu kun i, at Enhver før han bliver Mester maa have aflagt 

de befalede Prøver, uden at han Lehover at have gjennemgaaet 

Lærcaar som Dreng eller Svend. Det er saaledes ikke saa 

vanskeligt at komme i Næringsvej og Consumenterne sikkres ved 

Mestrenes Talrighed og Concurrence mod at maatte tage flette 

Barer til hpie Priser. Da der desuden ingen Grændse er sat 

for det Antal Svende som en Mester maa holde, saa staacr 

Intet i Leien for en fabrikmæssig Drift af hvilketsomhelst 

Haandværk. Laugsvæscnet har altsaa navnlig i den nyere Tid 

ikke synderlig generet Publikum. Desværre har man ikke 

Næringsfrihed, fordi Laugsvæsenet enten er afskaffet etter ikke 

foles som en trykkende Jndretning af Publikum. Lovgivningen 

bemærker Bcrgso Pag. 98, kan nemlig ogsaa have paalagt 

Næringsforholdene Baand, der ikke staacr i Forbindelse med 

Langsindretningen (see de herhidhorende Bestemmelser hos Müller 

Pag. 197). Og dette er just i en saada« Grad Tilfældet med 

den danske Lovgivning, at man neppe vil kunne finde nogen 

anden Stat, i hvilken det i en hoiere Grad er Tilfældet*).

) Dog ere ogsaa andre Steder en Deel Næringsveje, hvor Langs- 
tvangen var ophævet, forbleven bundet til Concessioner, saaledes 
i Frankrig de saakaldte lærde Professioner som Advokat, Læge, 
offentlig Lærer, Apotheker. Dernæst ogsaa Verellerernes, Notarernes, 
Trykkernes, Slagternes, BagernesHaandtering, see: Bastiat melanges 

economiqncs 2. Pag. 277. I England finder noget Lignende Sted 
see s. Er. Porter Progress of the Nation Pag. 68. 564. Om



Forfatteren omtaler derpaa alle de Hindringer, som af Lovgiv

ningen ere paalagte de Laugene uvedkommende Næringsveie. 

Efter med megen Styrke at have efterviist den økonomiske For- 

kastelighed af alle Jndskrænkrlinger i Næringsfriheden som hin

drende for Productionen og paaviist det Jllusorisie i den 

Garanti, man soger i Dygtighedsproverne, foreflaaer han visse 

Overgangsbestemmelser til Forberedelse af fuldstændig Nærings

frihed (Pag. 212 fg.).

Senere er denne Sag stillet i Bero, hvad der unægtelig 

Hænger sammen med en forandret Retning i Tidsaandcn. De 

mange industrielle Rystelser i England og tildecls i Tydstland, 

den socialistiske Reactions Opkomst i Frankrig have vakt Be

tænkeligheder ved at foretage Skridt, der kunde kompromittere 

den smaaborgerlige økonomi og naturligviis ere disse Betænke

ligheder betydelig tiltagne under de forskjellige Dyrtider siden 

1847. Man har glædet sig ved nt sammenstille ni dog nogen

lunde taalelig situeret Smaaborgerstand mod fremmede Landes 

Proletariat. Den corporative Reaction mod Næringsfriheden 

optraadte paa en ret grel Maade i den saakaldte Haandværker- 

congres af 1848 i Frankfurt. De her gjorte Forsøg gik saa 

ganske uden for det Muliges og Rimeliges Grændser, at der 

intet videre Hensyn blev taget dertil. For Resten er der efter 

vor Næringslovgivning, som tillader at holde saamange Svende 

matt vil, Jnlet til Hinder for Driften i det Store, hvortil et

hvert Haandvcrrk egner sig. Tildeels har man allerede gjort 

saadanne Forsøg f. Er. i Skrædderprosessioncn og det er kun 

de Danskes sædvanlige Mangel paa Lyst til store Entrepriser  

som dog forhaabentlig nok vil blive hævet— der har forhindret, 

>at Jndustrien paa delte Gebet har faaet sin behørige Udstræk

ning. Kapitalen er rigtignok en Hovedbetingelse for den Slags 

Foretagender.

Bevillingssystemet hos os, indeholder Bergsoes og Miillers Skrif 

ter om Laugsvæsenet udførlige Oplysninger.
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IL

Capilalens Indflydelse.

nyere Statsskonomer, som alle siden A. Smith ere enige 

om at betragte Arbeidet som Kilde til al Rigdom, have sædvan-, 

lig defineret Capital som opsparet Arbeide (saaledes Bastiat^ 

Mitt tydst Overs. Hamburg 1852 Pg. 67; Rickards popula

tion and capital $g. 3fg.)*)  Paa de tilfældige Omstændigheder 

der have bragt Capilalen i den Enkeltes Haand, kommer det 

ikke an, men kun paa Maaden, hvorpaa den er frembragt. Ca- 

pitalen er imidlertid ikke blot at betragte som det Overstud, derer 

bleven tilbage af Produktionsomkostningerne, men som en ogsaa 

selv til Produktioil bestemt Størrelse. Det er i alt Fald futt i 

hxn Betydning, at Statsøkonomien befatter sig med den. Capi- 

talen er altsaa baade Produkt og Produktionsmiddel, i sidste Til- 

fælde anlagt i Redskaber, Arbeidslocaler med tilhørende Varme 

og Belysning, Arbeidslon. Man pleier at betegne den i selve 

de industrielle Etablissementer anlagte Capital som staaeude, de 

producerede Varer og de for dem indkomne Penge som omlø

bende Capital. Allsaa Capitalen er Oversiuddet af en sore- 

gaaende Produktion som Jndsats i en ny ditto. Denne Pro

duktion maa være meget afvigende fra den corporative, hvor 

baade Formaalet (Ernæringen af en Familie) og Midlerne (Pri

vilegiet med Tilladelse til at holde nogle faa Medhjælpere) var 

af en faa indskrænket Beskaffenhed. Capitalisten har Disposition 

over eii langt større Arbeidskrast og driver Produkttoneil efter 

ganste andre Dimensioner. Hvad EapitaliNen fordrer, er derfor 

fremfor Alt Plads, frit Raaderum for sine Planer, medens Laugs-

*) Tænker man sig s. Er. en Exploitation af Guldminer, hvorved en 
Enkelt ved et heldigt Fund beriges for sin hele Levetid, saa maa 
man her ikke blot bringe de Heldiges, men ogsaa de Uheldiges 
Arbeide i Beregning Udbyttet er Resultatet af den hele Arbeids- 

masse, som gaaer med i Lobet.
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mesteren kun stræber at forsvare den Plet Jord, han indtager, 

til det Uderste. Capitalisten søger at erobre Markedet for sine 

Produkter og han har dertil inlet andet Middel end disse Pro

dukters Fortrinlighed og Billighed, det vil sige i Publikums Til

fredshed med dem. Den kapitalistiske Produktion er i Consu- 

menternes Interesse. Der bliver her nu ikke længere Sporgs- 

maal om nogen Garantie for Producenternes Udkomme (som er 

Hovedhensynet i Langsvcesenet), men kun om Produktionen selv, 

altsaa om Consumenternes Tarv. Dette er det store Omsving 

fra Laugsindustrien til Capitalindustrien; som Statsøkonomrrne i 

Regelen ansee for en absolut Fordeel, idet de bemærke, at de til 

Produk,ionen benyttede Arbeidere selv ere Consumenter og ved 

den nyere Produktions Rigdom ere blevne deelagtige i en Mængde 

Nydelser og Beqvemmeligheder, som tidligere vare de Rige for

beholdte, ja hvortil de Nige knap nok for nogle Aarhundreder siden 

havde Adgang (lignende Betragtninger vil man idelig finde 

gjentagne i Michel Chevaliers Skrifter, navnlig i hans cours 

d’économie politique) Dog kan det ikke nægtes, at det er 

Capitalens Opgave at fortrænge de smaa Haaudværksmestre fra 

deres selvstændige Stilling. Disse kunne ikke concurrere med 

den store Entrepreneur af den Grund, at denne ved Fcrlledsar- 

beidei kommer billigere ud af det. Han anvender ikke paa den 

enkelte Arbejder, som opholder sig med de Vorige i et stort Lo

cale, det Beløb af Huusleie, Varme, Belysning, somHaandrær- 

keren bruger for sig selv. Dertil kommer desuden, at en vis De

ling af Arbeidet allerede kan foregone her og saaledes fremstynde 

dets Fuldendelse. Capitalisten er altsaa istand til at sælge bil

ligere end bett ensomt arbejdende Haandvcerker. Da han ikke 

har andet at støtte sig til end til Publikums Tilfredshed og denne 

naturligviis er afhcrngig af Sammenligningen med Andres Pro

dukter, saa anspores han derved til en Aarvaagenhed og Paa- 

passelighed, som end yderligere sijærpes ved ben Risko, hvori 

han befinder sig med fin Indsats, hvortil man i de gamle Laugs- 

forhold flet Jntet kjendte. Da han maa ønsie at producere ikke 

blot gode Varer, men ogsaa til billig Prris, saa maa han rette
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sin Opmærksomhed paa at formindske Produktionsomkostningerne 

saamegct som mulig, navnlig ved Nedsættelse af Arbejdslønnen, 

sorsaavidt Concurrence» af Arbciderne tillader Saadant. Han 

maa for det Tilfælde, ar egentlig oplærte Arbeidere eller Svende 

ikke skulde vilde lade sig nole med det tilbudte Salair, søge saa- 

meget som muligt at benytte Fruentimmer, Børn og Hvilkesom

helst, der overhovedet tilbyde sig, sorsaavidt de ved en Deling 

og Simplificering afArbeibet kunne sættes istand til at medvirke 

til den omhandlede Produktion. Her gjælber naturligviis ingen 

personlige Hensyn, intet Ansvar for Arbejdernes Velfærd; den i 

Productionen anbragte Jndsats maa bringes ud as denne med 

behørig Gevinst, efter at alle Omkostninger ere bestridte. Altsaa 

Capitalindustrien virker i tredobbelt Henseende tilbage paa den 

mindre Haandværksdrift: den reducerer Mestrene til Lønarbejdere, 

den nedtrykker denne Løn overhovedet ved Concurrence, og rem

placerer endog de oplærte Haandværkere med saadanne, der kun 

medbringe nogen Øvelfc eller maaflee kun den simple Arbeids- 

kraft. Det er begribeligt, at deels Laugsreactionen deels den so

ciale Arbeitsorganisation har søgt sin Berettigelse i disse Mang

ler. Den Første søger kun at beskytte cit privilegeret Classe af 

Arbeidere, den anden tager den hele fattige, arbejdsdygtige Classe 

under sin Varelægt og har Jntet imod, atCapitalen ogsaa tager 

den i stn Tjeneste. Men begge ere enige i at fordomme den 

frie Concurrence, hvori de kun finde Capilalens Ret til at beherske Ar- 

beidsclassen. Derved overseer man imidlertid een Ting, hvorpaa 

det her væsentlig kommer an, nemlig at Capitalistens Forhold 

ril Arbejderne afhænger af det Forhold, hvori han selv med sin 

Produktion staaer til Publikum. Er Efterspørgselen ester hans 

Varer stærk, saa maa ogsaa hans Efterspørgsel efter Arbeidere 

svare dertil og det bliver da Arbejderens Sag at fastsætte sine 

Betingelser. Er Efterspørgselen derimod saa ringe, at han maa 

lade sig npie med et Minimum as Gevinst, eller maaskee sælge 

med Tab, da gaaer det vistnok ogsaa ud over Arbejderen. Hvad 

man fremstiller som Regel, er altsaa kun eet af to Alternativer. 

Det Sporgsmaal for Resten, om Laugsarbeiderne have tabt eller
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vundet ved Capitalens Anvendelse paa det herhidhørende Arbeide» 

er egentlig oliøst; thi det vilde med den i vor Tid udbredte Rig

dom og Foretagelsesaand have været ganske umuligt at vedlige^ 

holde Laugene i deres middelalderlige Afspærring og med deres 

tidligere Monopoler. Jntet vilde være urimeligere med den nu

værende Folkemængde navnlig i de større Byer, end at fastsætte 

hvormange Mestre i ethvert Laug, der behøvedes til Productionen 

af deres Fornødenheder, og hvormange Arbeidere disse maatte 

holde, saameget mere, som disse Fornødenheder nu fordres til

fredsstillede af Samfundsclasser, der tidligere maatte undvære 

dem. Overhovedet have vist Statsokonomerne Ret, naar de er

klære alle Hensyn til visse privilegerede Corporationers Jnleresse 

for uvedkommende, hvor Talen er om den almindelige Velstands 

Fremme. Forsaavidt Privilegiehavcrne have erhvervet sig deres 

Stilling for Penge, da kunne de vistnok fordre Tabet erstattet, 

naar Staten fratager dem dette. Men hvormange Laugsindu- 

fkier ere ikke (som alt ovenfor er omtalt) faldne bort, fordi deres 

Produkter ophørte at være Gjenstand for Forbrug; hvo vilde vel 

her tænke paa Erstatning? Ligesaalidet kan der være Tale o nt 

at indføre særegne Bestemmelser for at siklre den fattigere Haand- 

værksftand en selvstændig Stilling, eftersom nu engang Samsun- 

deks Rigdomme fordre en fri Anvendelse og Fordelene ved Drif

ten i det Store ere blevne indlysende for Alle. Den, som ikke 

kan holde sig ved selvstændigt Arbeide, hatt maa tage Tjeneste, 

hvor han kan faae den. I Middelalderen viste man ingen Med

lidenhed med den Uzunftige, men overlod ham til sin Skjæbne, 

som var værre end den der under forbigaaende Kriser ramme 

Nutidens Arbeidere. Det øjeblikkelige Savn kan vistnok være 

stort, men den i Forhold til de nu almindelig udbredte Livs- 

fornødenheder dog i Regelen temmelig hpie Arbejdsløn giver 

senere Erstatning for de lidte Sav». Hvad der for faa Aar- 

hundreder siden gjaldt for Lurusartikler, det er nu Fornodeilheder 

for alle Classer, baade forsaavidt Fødemidler, Klæder og Beboelse 

angaaer. Naar man opstiller Sammenligninger mellem indu

strielle og tilbageblevne Lande af den Slags, at i Tyrkiet for-.



holder den Fattige sig til den øvrige Deel af Befolkningen som 

1 til 41, i Rusland som 1 til 100, i Spanien og Italien som 

1 til 30, medens Forholdet i England sættes som 1 til 6, saa 

glemmer man aldeles de Fordringer til Livet, som i disse Lande 

gjpres; thi det tør ikke nægtes, at as de talrige Fattige, der 

efter denne Proportion forekomme i England, vilde der kun være 

faa, der vilde bytte med de Formuende af 3die og 4de Rang 

blandt de 41 i Tyrkiet og de 100 i Rusland, thi i begge disse 

Lande lever Almuen hoist elendigt, om den end kan have sit 

saakaldte sikkre Udkomme. Om en Sydlænders tarvelige For

nødenheder navnlig i Henseende til Beboelse og Klæder, behøve 

vi ikke at tale. Resultatet bliver altsaa, at Laugsarbeiderne ved 

ben lettere Adgang til et mere omfattende Forbrug, hvortil 

Capitalindustriens store Produktion leverer Stoffet, maa søge Er

statning for den Formindskelse i Sikkerhed, som den nyere Tids 

Forhold har medført. De maa finde sig i Nutidens Forkjcerlig- 

hed for Consumenternes Interesse, som dog aldrig kan lede til 

saadanne Excesser, som en ældre Tids Beskyttelse as Pro

duktionen.*)

i.) Dunoyer 2. Pag. 353: Det var ikke nok, at man gjorde det godt, 

man flulde giore det efter Reglerne. Hvo kjendcr ikke Reglementet 

af 1670, som foreskriver at confisiere og nagle til en Skampæl de 

Varer, der ikke stemmede overeens med de fastsatte Regler, tillige

med Producenternes Navne, og som i Tilfælde af gjentaget Til

bagefald vilde, at Fabrikanterne selv stulde bindes dertil. Der 

var ikke Tale om at tage Hensyn til Consumenternes Smag, men 

om at rette sig efter Lovens Dillie. Legioner af Jnspecteurer, Com- 

miesairer, Controlleurer osv. havde den Forretning at sorge for 

dens Overholdelse. Man sonderbred Nedflaber, brændte Pro

dukter, som ikke svarede til Loven. Forbedringer bleve straffede. 

Opfindere mulkterede. En Haandvcerker maatte ikke frit vælge sit 

Opholdssted eller arbeide paa enhver Aarstid eller hos alle Folk. 

Der crifterer et Decret af 10de Marts 1700, som indskrænker de 

Byers Antal, hvor man maa fabrikere Strømper til 18; en Be-



17

III.

Den store Industrie.

AlVegreberne Industrie og Arbejdsdeling sinde i en vis Maade 

deres Plads i hvilketsomhelst civiliseret Samfuttd. Hvor der 

gives forfkjellige Næringsveie, Agerbrug, Haandværk, Handel, 

som gjensidig bestaae ved hinanden, der sindes den for hele Lan

dets Dkonomi nødvendige Arbejdsdeling, som atter inderifor de 

forstjellige Næringsdrifter end yderligere deles. Men dette kom

mer dog langtfra de Indretninger nær, som den nyere Tids 

Mastinindustrie har medfort, der har oploft Arbeidet i en Mængde 

fine Bestanddele, som staae i Forbindelse med særegne Drivhjul 

i Maskineriet. Menneskets Arbeide bestaaer deels i Opsynet med 

Mastinerne, deels i Samvirken med dem til at uddrage Pro

duktet paa et bestemt Stadium af dets Forarbejdelse. Det er 

meget rigtigt, naar Banfield (Organisation de l’industrie, Paris 

1851 p. 38) bemærker, at den physiske Styrke er det mindst 

Værdifulde hos Mennesket, saa ubetydelig, at den knap kan komme 

i Betragtning ligeoversor de mekaniske Kræfter, som Mennesket 

ved sin Aand sætter i Bevægelse. Maskinen, have aildre For

fattere bemærket, ophæver Slaveriet, den udfører den byrbefuldeste 

Deel af Arbeidet. For klart at bestemme Fabrikindustriens og 

Haandvcerksindustriens gjensidige Grændser, siger Banfield Pag. 

149, maa man indskrænke Begrebet Maskine til saadanne Jnftru« 

menter, som modtage deres Impuls fra andre Kræfter end den 

menneskelige Haand, medens Redskaber ere saadanne, som blive

stemmelse af 18de Juni 1723 paalægger Fabrikanterne i Rouen at 

suspendere deres Arbeider fra 1ste Juli til 15de September, for at 

lette Hostarbeidet. Da Ludvig XIV paabegyndte Colonnaden ved 

Louvre, forbod han Privatmand at anvende Arbeidere uden hans 

Tilladelse under Straf af en Mnlkt paa 10,000 Fr., og Arbeiderne 

at arbeide for Private under Straf, forste Gang as Fængsel, anden 

Gang af Galeierne.

2
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s a t te  i  B e v æ g e ls e  a f A r m e n e s  K r a f t o g  f o r ø g e  M u s k le r n e s  S iy r k e .  

P u m p e n , D r e ie b æ n k e n  b l iv e  s a a le d e s R e d s k a b e r f o r s a a v id t b e t e r  

m e n n e s k e l ig e  K r a f te r , d e r a n v e n d e s d e r t i l , m e n  d e b l iv e  M a s t in e r ,  

s a a s n a r t D y r ( ? ) , L u f t , V a n d , D a m p  e l le r c h e m is k e  K r æ f te r s æ t te  

d e m  i B e v æ g e ls e . —  D e n  L e th e d o g  B i l l ig h e d , h v o r m e d A r 

b e jd e t p a a d e n  M a a d e  u v fs r e s , v æ k k e r n u tu r l ig v i is h o s  F a b r i 

k a n te n  V n f fe t o m  a t g iv e  M a s k in k r a f te n  f a a  s to r e n  U d s t r æ k n in g  

s o m  m u lig . H a n e r b e s ta n d ig p a a  S p o r e f te r e n e l le r a n d e n  

Y d e r l ig e r e  R e d u c t io n  a f d e t m e n n e s k e l ig e  A r b e id e , e f te r a t e r o b r e  

e t n y t G e b e e t f o r d e n K r a f t , s o m  e r h a n s p r iv a te  E je n d o m .  

F ø lg e r n e  a f d e n n e  S la g s  D r is t f o r I n d u s t r ie n e r e  io in e fa ld e n d e .  

H v a d  d e r fø r s t k o m m e r i B e t r a g tn in g e r d e n  s to r e  F o r ø g e ls e  a s  

k a p ita le n , d e r  u d fo r d r e s  h e r t i l i  S a m m e n l ig n in g  m e d  d e n  f a b r ik 

m ä s s ig e  D r i f t a s H a a n d v c e r k e t . T h i m e d e n s h e r d e n s ta a e n d e  

C a p ita l e g e n t l ig b lo t b e s to d i d e t t i l A r b e id e t b e s te m te L o c a le ,  

b e s ta a e r d e n  h e r i e t m e g e t k o s tb a r t M a s k in e r i , d e r o g s a a u d 

f o r d r e r v id t lø f t ig e  B y g n in g e r , o g  h v is  B r u g , b o r ts e e t f r a  A r -  

b e id s le n n e n , u d fo r d r e r b e ty d e l ig e  U d g if te r . D a  n u  h e r t i l k o m 

m e r , a t d e n  s tø r r e  B e d r i f t a l t id  e r b i l l ig e r e  e n d  d e n  m in d re , id e t  

U d g if te r n e  in g e n lu n d e  s t ig e  i s a m m e  F o r h o ld , s o m  e t E ta b l is s e 

m e n t u d v id e s , s a a m a a  F a b r ik h e r r e n s t r æ b e a t u d v id e s in  V e 

d r is t t i l d e t U d e r s te , f o r ik k e p a a  M a r k e d e t a t b l iv e  u n d e r b u d t  

a f d e m , d e r p a a  G r u n d a f d e r e s i e n d n u s tø r re  D im e n s io t te r  

d r e v n e  F o r r e tn in g e r e s a t te is ta n d t i l a t s æ lg e  b i l l ig e r e . M e n  

d e n n e u h y r e P r o d u k t io n n a v n lig i H o v e d in d u s t r ie n  B o m u ld*)  

e r ik k e b e r e g n e t p a a s e lv e F a b r ik la n d e t , m e n p a a  V e r d e n s 

m a r k e d e t , d e t e r p a a a n d r e L a n d e s F o r b r u g , a f h v is T a r if fe r ,  

P r o d u k t io n  o g  ø v r ig e  N æ r in g s fo rh o ld  d e r i s a a le d e s  b l iv e r  a fh æ n g ig .

* )  V e d  d e n n e h a r E n g la n d g a n s k e f o r t r æ n g t d e n in d is k e H a a n d -  

in d u s t r ie , id e t d e t s æ lg e r s in f o r a r b e id e d e B o m u ld b i l l ig e r e i  

J n d ie n , e n d d e t d e r k a n  h a v e s f o r . O m  d e n e n g e ls k e  B o m u ld s -  

in d u s tr ie b e r e t te r P o r te r P r o g r e s s  o f t h e  N a t io n  P a g . 1 8 8 , a t  

d e n i 1 8 3 3  b e f l je e f t ig e d e  2 1 2 ,8 0 0  P e r s o n e r m e d e n Z n d tc e g t a f  

5 ,7 7 7 ,4 3 4  P u n d  S te r l in g . H e r o m  o g s a a D u n k le y C h a r te r o t  

t h e  M a t io n s  P a g . 7 . 1 6 5  f g .

■ ■ ' ■ '
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Fabrikanten m aa altid holde U dkig paa dette , for derefter 

at beregne sine Foretagenders O m fang. M en her forregner 

m an sig le t, m an overproducerer, udforer i M asse og nødsages 

til at sæ lge under Produktionsom kostningsbeløbet (g lu t, over

trad ing). G aaer m an nu her allene ud fra C onsum enternes-  

Jnteresse*)  — og til dem hore Arbejderne ogsaa og det i 

endog høiere G rad end det øvrige Publikum , idet de fornem m e 

lig benytte Bom uldstp ier til Klæ der —  (om Forbedring i Ar- 

beidsclassens Klæ dedragt see D unkley C harter of the nations  

Pag. 331 sg. 342) saa er der vistnok in te t Betæ nkelig t ved  

saadanne industrie lle Kriser, da Landets C apita lkraft er stor nok  

til snart ig jen ved heldigere Foretagender at kunne reproducere  

sig . M en det kan dog ikke næ gtes, at disse Kriser paa G rund  

af den Arbeidsbefo lkn ings M æ ngde, som M askinindustrien har 

frem kaldt og som den nu for nogen Tid m aa overlade til sig  

selv, kunne, navnlig naar de ere langvarige, blive farlige. 

D en næ rm este Virkn ing af dem har væ ret Tum ulter, som dog  

hidtil stedse ere blevne undertrykte tildeels ved M ilita irets  

M ellem kom st (see D unkley C harter of the N ations Pag. 44). 

En anden U lem pe m ed den store Industrie , som allerede er be

rø rt i foregaaende §, er den ved C oncurrencen frem tvungne  

Stræ ben efter at sæ lge billig t, hvad der atter m aa forudsæ tte err 

billig Produktion, altsaa lav Arbejdsløn**).  Forsaavidt Ar»

*) M an efterser den store Produktions Jndflydelse paa det alm inde 

lige Velvæ re, som ogsaa Arbeiderne nyde for deres D eel, hos  

Porter progress of the N ation Pag. 525 (H usenes Stigen i 

ftø rre Proportion end Befo lkn ingen Pag. 537, forflje llige Forbrugs- 

artik lers stedse storre U dbredelse).

**) Porter bem æ rker, at Lonnen i Bom uldsfabrikkerne fra 1804 til 

1834 var sunken (e fter den hoieste M aalestok) fra 60 sh. ugentlig  

til 54 sh. 8 d. R igtignok var Arbejdstiden for en U ge reduceret 

fra 74 til 69 Tim er. Sam m enlign herm ed Angivelserne hos  

D unkley Pag. 175. 297. navnlig Sam m enstillingen m ed Prism  

paa Fødem id lerne.



20

beidets Beskaffenhed tillader det, tager man derfor helst Fruen

timmer og Børn i Tjeneste*), som ikke kunne gjore saa 

store Fordringer, og overhovedet trykker man — navnlig naar 

man frygter Ncermelsen af en Krise — Arbejdslønnen paa en

hver Maade. Det er bekjendl, at Arbeiderne paa sine Steder 

have organiseret en haardnakket Modstand (strike) **) og næg

tet at arbeide for den tilbudte Løn. Sædvanlig er dog denne 

Modstand bleven brudt, naar Kassen var tom, og de have da 

maattet underkaste sig Fabrikherrens Betingelser. Endnu be

klageligere end Arbejdsstandsningerne ere de oftere gjentagne 

Forsøg paa at ødelægge Maskinerne, som dog den talrige Be

folkning i Fabrikstcrderne skylder sin Tilværelse. I hvilken for

bavsende Grad Befolkningen er stegen overalt, hvor Maskin

industrien opkom, det er almindelig bekjendt (see det Statistiske 

hos Dunoyer 1. Pag. 431). Den nuværende industrielle Be

folkning maatte absolut gaae til Grunde, hvis Maskinerne 

bleve affkaffede, da der jo ikke kunde være Tale om, at den med 

sine Hænders Arbeide skulde kunne levere Produkterne i det 

Omfang og til den Prils, som Fabrikken var istand til. Og 

uden den samme Priis vilde samme Afsætning ikke kunne finde 

Sted, altsaa det samme Antal Mennesker ikke kunne blive er

næret. Anderledes forholder det sig rigtignok, naar Arbeiderne, 

der hidtil have ernæret sig ved Haandværk, pludselig see sig

*) See Porter Pag. 228. I en Horspinderfabrik ved Leeds anvendtes 

66 Born fra 9 til 11 Aar med en Lon as 3 sh. P/s d. om 

Ugen, 160 fra 11 til 12 Aar med 3 sh. 43/4 d. 144 paa 13 

Aar 3 sh. 9Ve d. 127 paa 14 Aar med 4 sh. 2»/« d. 113 paa 

15 Aar med 4 sh. 9*/a d. 90 paa 16 Aar med 5 sh. 6 d. 

100 paa 17 Aar med 5 sh. 103/4 d. 80 paa 18 Aar med 

6 sh. 6 d. 58 paa 19 Aar med 7 sh. 4 d. 48 paa 20 Aar 

med 7 sh. 9% d. 204 paa 21 og derover med 16 sh. 7% d. 

om Ugen.

*'*) Den sidste bekjendte: Prestonstrike fra 1853—54 (37 Uger) med

førte uhyre Bekostninger; see Dunkley Charter of the Nations 

Pag. 445.
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gjorte brødløse ved en ny Maskines Opfindelse, da kan man 

ikke gjøre Regning paa, at de med Taalmodighed flulde oppebie 

det Resultat, som hidtil stedse har viist sig af Maskinens Op

findelse, nemlig et endnu større Antal Hænders Benyttelse til den 

paa Grund af Efterspørgslens Tiltagen faa stærkt forøgede 

Produktion. Jmod saadanne industrielle Kriser gives der intet 

Middel, fordi de kunne have saamange uberegnelige Grunde, ja 

endog være grundløse som i 1825, da man i den Tanke, at 

Bomuldshøsten var mislykket, opkjøbte dette Raastof i uhyre 

Masser, forarbeidede det og solgte det bagefter, da man op

dagede sin Vildfarelse, for Spotpriser (Dunoyer 2. Pag. 203). 

Capitalens Risico er her ikke mindre end Arbeiderens, som nu 

engang under de nuværende store Produktionsforhold er gaaet 

Glip af den idylliske Sikkerhed og Ro under Haandværkeis Tid. 

Med Hensyn paa Arbeiderne, da har den store Industrie altid 

det Fortrin, at den ingen Persons Anseelse gjor, men mod

tager Alle i fine Værksteder, som ville bestille Noget, thi under 

Arbejdets uendelige Deling og Simplificering har den Noget 

tilovers for Alle. Den store Industrie er i den Henseende min

dre indskrænket end den eapitalmæssige Drift af Haandværket, 

som uden Maskiners Hjælp har Vanskelighed ved at finde brug

bare Personer udenfor de oplærte Arbejdere. Den Indvending, 

at den store Industrie skulde være skadelig for Arbejdernes physifle 

og «åndelige Udvikling, kan ikke pjøre Fordring paa alminde

lig Gyldighed. Vistnok kan Arbeidsfriheden misbruges fra 

Arbeidsherrernes Side og baade i England og Frankrig har 

man givet Love til Arbejdernes navnlig Børnenes Bestyrtelse 

mod for langvarigt Arbeide (Driften gaaer nemlig ofte baade 

Dag og Nat). Ogsaa forsijellige Bestemmelser med Hensym 

til deres Sundhed og Sikkerhed (hvor Maskinindustrien kan 

medføre Farer) ere trufne. Arbeidsgiveren er alisaa ikke fuld

kommen Herre over sin Bedrift, men staaer under Statens Til

syn. Men spørger man, selv om disse meest strigettde Mislig

heder fjernes, bliver derfor Fabrikarbeidet ikke alligevel usundt 

og for Aanden sløvende? Dette benægtes dog af Sagkyndige^
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Kunstfærdigheden hos Fabrikarbeiderne er vistnok ikke saa om

fattende som hos Haandværkerne, men derimod er den mere 

intensiv i det Minimum, hvormed den befatter sig. Dertil kom

mer, at Fabrikarbeiderne i den store Jndustrie ofte anvendes 

til ganske forskjellige Forretninger og vænnes saaledes til at 

banne sig et Overblik over det Hele. En Deel af dem maa i 

de Stillinger, de beklæde, kjende Maskineriets Beskaffenhed, hvad 

der altid forudsætter et vist Bekjendtskab med Mechaniken. 

Selv en Modstander af Jndustricns nuværende sociale Charac- 

reer, Engels, indrømmer, at Arbejderne stræbe at uddanne sig 

ved fælleds Læselocaler, Forelæsninger over Gjenstande deres 

Jndustrie vedkommende og overhovedet ved en corporativ Stræ

ben efter at gjore deres Jnteresser gjaldende*).

*) Om de Fordele med Hensyn paa aandelig Udvikling, som den 
store Jndustrie har medført for Arbejderne see ogsaa Dunoyer 2. 
Pag. 315. Dunkley Pag. 337.

Men et Problem staaer tilbage. Jndustrien med dens 

Tendents til at udvide sig, som er fremtraadt i saa uhyre Resul

tater siden Mafkinsystemets Indførelse, synes at maatte opsluge 

al anden Virksomhed. De stedse forøgede Capitaler sætte istand 

til stedse større Foretagender og Grandserne derfor kunne kun 

søges i Raastofferne og Afsætningen. Den behøver ikke at drage 

Landbrugsarbeiderne over til sig; den kan i selveden industrielle 

Arbejderbefolknings Formerelse gjennem Forplantningen finde de 

tilstrækkelige Kræfter for sin Udvikling. Vi have feer, hvorledes 

den industrielle Arbeidsbefolkning har tiltaget sideu den store 

Industries Opkomst. Vil dette kunne skee i samme Forhold som 

hidtil? Svaret herpaa afhænger af, om England (det industrielle 

Land par excellence) vil være istand til at vinde et Monopol 

paa Forsyningen af den øvrige Verden med Fabrikprodukter, mod 

derfor at modtage det Korn og øvrige Livsfornødenheder, som 

det behøver til sine Arbeideres Ernæring. Dette afhænger af 

Tariffer, hvorover England ikke er Herre, og som vansieliggjore 

Concurrencen med den i de vedkommende Lande selv drevne
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Production. Tænker man sig nu, at dette mislykkedes i alt 

Fald i det Omfang, som vilde være nødvendigt, for at tilfreds

stille JndustrienS Fordringer, saa maatte denne tage sin Tilflugt 

til Hjemmet og være indskrænket til de Subsistentsmidler, som 

kunde komme derfra. Det gjælder altsaa ved en mere kunst

mæssig Drist af Jorden at bringe en saa betydelig Avl ud as 

den, at denne kunde ernære Arbejderne. Delte kunde deels fkee 

ved en bekosteligere Drift af den allerede opdrevne Jord, deels 

ved Indtagelse af hidtil udyrkede Partier, hvoraf altid gives 

nogle i ethvert Land. Sporgsmaalet er nu, om Priserne paa 

disse saalcdes forøgede Landprodukter vilde svare til Arbeids- 

priserne i Industrien eller om ikke deres Forhold til den anvendte 

Capital vilde være saalcdes, at ingen Forandring indtraadte. 

Tingen var da kun, at nogle Capüaler vare unddragne Jndu- 

strien, for at anvendes i Landbruget, hvorved følgelig paa det 

industrielle Gebeet en større Efterspørgsel ester Capital etter Ned- 

trykning af Arbejdsløn vilde følge — altsaa for Arbeideren et 

dobbelt Tab. Det er nemlig en af Landøkonomerne beviist Sæt

ning, at Udbyttet af Landbruget ikke tiltager i samme Forhold 

som de herpaa anvendte Capitaler. Naar den allerede vel dyr

kede Jord ved bekostelige Forbedringer sial bringes til at give et 

stedse større Udbytte, da kommer man omsider til det Punkt, hvor 

dette staaer under Produktionsomkostningerne. Tyer man for at 

forøge Kornavlen til uopdyrkede Partier, saa ligger heri Tanken 

om forhøjede Priser; hvad man ikke for har kunnet gjøre med 

Fordeel, det haabcr man at kunne gjøre nu paa Grund af Jn- 

dustribefolkningens Fornødenheder. I Stedet for en Lettelse 

finder denne altsaa en Forhoielse af Priserne paa sine Livsfor

nødenheder som den nærmeste Følge af Agerdyrkningens Udvi

delse. Vi ere saalcdes her komne til den bekjendte Sætning af 

Malthus, at Befolkningen tiltager i en stærkere Progression end 

Subsistentsmidlerne. Han antog (essay on population 1798), 

at Befolkningen (i England) vilde fordoble sig i 25 Aar. 

Vilde man nu end antage, at Agerdyrkningens Udbytte ogsaa 

kunde blive fordoblet i de næste 25 Aar, saa er det dog ganske
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vist, at dette ikke vilde gjentage sig i de dernast paafolgende 25 

Aar og saa fremdeles. Hvor meget end disse hypochondre Be

tragtninger over Misforholdet mellem Menneskeforplantelsen og 

Subsistentsmidlerne stride mod visse nyere Statsøkonomers op- 

timistrste Skildringer af den ved Industrien udbredte almindelige 

Lyksalighed (see navnlig Michel Chevalier), saa kan man dog ikke 

ganske nægte deres Sandhed*).  De fik kun i Malthus's Mund 

en vis Haardhed, fordi han udtrykkeligt benægtede, at hiintOver- 

siud, for hvilket ingen Plads var beredt ved Samfundets Gilde, 

havde ingen Fordring paa den øvrige Menneskehed. See vi 

imidlertid her bort fra dette Sporgsmaal og holde os kun til de 

fakliste Løsninger, som Befolkningsproblemet har sundet, da er 

deit nærmeste den, som Naturen selv foretager, idet hiittt Over- 

stud, naar Midlerile til dets Underholdning savnes, gaaer ril 

Grunde i phystfl Elendighed fordetmeste allerede i Barndommen, 

som mindst er istand til at modstaae Savnene. De store Stceder 

London og Liverpool vedligeholde ikke engang selv deres Jnd- 

vaanerantal, idet Fødslernes Antal staae under Dødsfaldenes. 

Men man kan ogsaa tænke sig, at Modvirkningen mod Befolk- 

ningsfremffridet kunde skee ad Frivillighedens Bei, saaledes Mill 

1 Pag. 384. Efterat have anført nogle Muringer af Sismondr 

om, at den som avler et vist Antal Born i et Land, hvor Be

folkningen ikke taaler nogen Formerelse, derved spærrer Veien 

for andre Familiers Opkomst, udtaler han den Formening, at 

hvis en saadan Mening udbredte sig i Arbeidsclassen, da vilde 

denne danne en Dæmning mod Forplantningen, thi den ene Ar-

*) For Curiositetens Skyld omtale vi kun, at en Forfatter i Ausland 
Nr. 44 for iaar ved et meget vidloftigt Regnestykke troer at have 
udfundet, at England ved at opdyrke 15 Millioner Acres til vtl 
kunne ernære en langt større Befolkning end den nuværende. 
Sporgsmaalet om disse 15 Millioner Acres ikke indeholde Skove 
eller Moser, hvorved deres Opdyrkelse foreløbig vilde medføre Tab 
eller om Productionsomkostningernes Forhold til Arbejdspriserne 
i Fabrikerne, hvorpaa her Alt kommer an, berører denne For 
fatter ikke.
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beider vilde see sin Ret krænket ved den andens store Familie. 

En saadan Mening vil dog vanskelig faae Overhaand i Arbeids- 

classen; snarere kan man vente en Selvindstrcenkning i denne 

Henseende af Hensynet til de større Fornødenheder, hvortil den 

stigende Produktion efterhaanden vænner Arbeiderne. Behersket 

af disse Hensyn vil Arbeideren nære samme Betænkelighed ved 

at indgaae Wgtestab som et Medlem af Middelstanden, der ikke 

er sikker paa at kunne ernære en Familie. Wgtefkabsforbud for 

saadanne Tilfælde, at den Paagjældende ikke kan legitimere sin 

Evne til Familieforsørgelse, forekomme for Resten i mange Lande, 

kunne imidlertid vanskelig anverides under Befolkningsforhold 

som de industridrivende Slæders. Rossi anbefaler denne Udver 

i skn cours d’économie politique.

Saavist som det er, at Befolkningens Stigen i et bestemt 

Land kan komme i Misforhold til Landets Ernæringsmidler, saa 

liden Grund er der til at frygte et Misforhold af Verdensbe

folkningen til vor Klodes Produktion (see det Statistiske hos 

Rickards: population and capital, London 1854 Pag. 146 fg). 

Overhovedet have tidligere Tider, da Befolkningen var meget 

tyndere, frembudt langt flere Erempler paa almindelig Nød end 

vor Tid, som egentlig kun kjender Hungersnød af Traditionen. 

Dertil er deels den større Dygtighed, hvormed Agerbruget drives, 

deels Verdenshandelen og Udvandringen Aarsag. Gjennem 

Handelen faaer man rigtignok Intet uden at give igjett og un

der den Forudsætning, at Prisen paa indførte Levnetsmidler var 

høiere end at den kunde betales med Landets Produkter, d. v. s. 

i Tilfælde af et Land fordrede et større Beløb Levnetsmidler 

end der svarede til Værdien af de Produkter, som skulde om

sættes derfor, naar f. Er. disse Produkter havde under Conjuttk- 

turerne tabt en Deel af deres Værdi, da vilde Handelen ikke 

kunne raade Bvd paa Ulemperne. Me« her træder da Colvtti- 

sarionen til, som fornemmelig i de sidste Aar har viist sin Ind

flydelse paa Arbeidspriserne. Opdagelsen af Guldminerne i 

Australien har endelig sat Udvandringen i Bevægelse til dette 

Land, som Regjeringen tidligere ikke kunde saae istand i den.
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Udstrækning som den ønskede, og denne Udvandring, hvori Ar- 

beidsclassen ogsaa for en betydelig Andeel har deellaget, har 

udøvet si« tilbagevirkende Indflydelse paa Moderlandets Forhold. 

-Krige« har endnu ikke gjort Kapitalisterne frygtsomme og altsaa 

heller ikke udøvet nogen mærkelig Indflydelse paa Jndustrien.

Sammensatte vi nu det Characteristisle ved den store In

dustri, da finde vi det i dens Tendents til stedse større Fore

tagender, for gjennem Concurreneen at beseire eller dog holde 

Skridt med Rivalerne. Deraf følger atter en i det Uhyre dre

ven Production, som har stabt store Stader og fremkaldt talrige 

Befolkninger i sorholdsviis korte Tidsrum. I disse Befolk

ningers Stilling kom der derved noget Prekært, at Afsætningen 

af Produkterne efter den Maalestok, hvori Frembringelsen fandt 

Sted, ikke altid sikkert kunde beregnes. Denne prekære Tilstand 

kom af og til til Udbrud i Kriser, der bragte Arbejderne til at 

sammenslutte sig korporativt med bestemt formulerede Fordringer 

som de ogsaa ved andre Lejligheder gjorde gjaldende. De vilde 

lægge et Baand pga Capitalens Frihed ved at forestrive en be

stemt Lo« uden alt Hensyn til om Conjuncturerne tillode Saa- 

dant. De kunde dog ikke bringe Stater: til at blande sig i den 

kgcmlig økonomiske Side af Jndustrien, som, hvis ellers den skal 

kunne drives efter den store Maalestok, ganske maa overlades til 

Foretagernes Raadighed, men vel foreskrev Staten visse Betryg- 

gelser i sanitær og moralst Henseende, som Fabrikanterne maatte 

rette sig efter. Frihedsprincipet blev conserveret og Produktionen 

gik for sig som hidtil. Den Mennesteforpgelse, som bette havde 

til Følge, havde allerede i forrige Aarhundrede givet Anledning 

til Theorien om et Misforhold mellem Subsistentskildertte og det 

stigende Folketal, et Misforhold, som dog flbeit stedse har ud- 

jevnet sig og i al Fald ikke kunde finde Sted efter de af Op

finderen Malthus angivne Forhold, som baade vare for store, for 

saavidt Folketallets Stigen angik, og for lave, sorsaavidt der 

handles om Jordens Frembringelseskraft.
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IV.

Reaction mod den industrielle /rihed.

L»ct maatte næsten synes et fortvivler Foretagende, efterat Ca- 

pitalen og Maskinen havde sprængt de Baand, hvormed Arbeidet 

tidligere holdtes indskrænket og afspærret i en Mængde Afde

linger, hvis Uhensigtsmæssighed den store Jndustries Combina- 

tioner og Adskillelser have stillet i det klareste Lys, paa ny at 

ville indtvinge Industrien i visse vilkaarlige Grændser. Kunde 

det være muligt for et Laug at have et saadant Tilsyn med sine 

Medlemmer, at ingen Forstyrrelse i dets Forhold indtraadte, men 

Enhver fik saa nogenlunde sit Arbeide og fit taalelige Udkomme, 

saa er det noget ganske Andet at opstille stige Fordringer med 

Hensyn paa den saa talrige og kun til forenet og as Maskinett under

støttet Arbeide skikkede industrielle Befolkning. Det er heller ikke saa 

meget økonomiske som philanthropiske Tanker, der have ledet Folk 

til saadanne Forstag. Man har stødt sig over, at Productionen 

blev betragtet som Selvformaal, har glemt Consumenternes In

teresse, der ogsaa var Arbejdernes, og ligesom man selv gik ud 

fra visse philanthropisie Ideer i Stedet for fra økonomiste, saa- 

ledes har man til Gjengjæld underlagt den store Industrie en 

menneskefjendsk Tanke. Louis Blanc kalder denne Tanke: det 

ene Menneskes Udsugelse ved det andet (exploitation de l’homme 

par l’homme), og i Modsætning hertil vil han stille Arbeids- 

classen paa dens egne Fødder uafhængig af Capitalen. Alle

rede 1840 gjorde han hertil sigtende Forslag i sin organisation 

du travail, som senere er udkommet i 9 Oplag. Jmidlertid er 

Capitalen ham ikke aldeles overflødig; Staten stal levere den i 

Egenskab af commanditaire (Pengeinteressent) i alle de Arbeids- 

selsiaber, som paa den Maade ville danne sig over hele Landet. 

Det er ligefrem, at Staten, naar den ved Penge er interesseret 

i Industrien, maa sikkre sig en Control over deres Anvendelse, 

den maa have Tilsyn med alle disse Foreninger, den behøver
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foruden sit allerede talrige administrative Personale, en heel ny 

Række økonomiske Agenter. Det er begribeligt, at naar Staten 

engang er kommen ind paa denne Bane, saa vilde alle dens 

Kræfter blive forbrugte i den Retning; dens Characteer og For- 

maal bliver radikalt forandret, den bliver en stor Jndustrianstalt 

med en mere eller mindre uindsirænket Magt hos dens Over

hoved, hvad enten dette nu kaldes Dictator, Præsident, Frem- 

stridisminister eller noget Lignende.

Sin politiske Formulering fik denne Theori i Februar

revolutionens „Ret til Arbeide", om hvilken Louis Blanc i sine 

pages d’histoire de la revolution de Février fortæller, at 

ben af ham og nogle i Holel de Ville indbrudte Personer 

blev paatvunget den provisoriske Regjering, idet han forfattede 

Decretet og lod sine Colleger understrive det. Dette nye Dogma 

maaire vende op og ned paa alle Forhold. Hidtil har man 

tænkt sig Staten baaret as sine Borgere, nu stulde den forsørge 

dem; hidtil havde den Enkelte, for at erhverve sit Udkomme, 

været henviist til ben Brug, som hans Medborgere maatte have 

for hans Tjenester, iiu blev han stillet i et umiddelbart Forhold 

til Staten, som maatte sørge for at faae hans Evner anvendte, 

hans Produkter afhændede; hidtil havde man ved Arbeide tænkt 

sig en bestemt tillært Virksomhed eller Profession, nu blev det 

almindelige Begreb af Arbeide substitueret, idet Staten idet- 

mindste foreløbig ikke kunde tænke paa at anvende Enhver efter 

hans kapaciteter. Det var en Degradation af det kunstmæssige 

Arbeide til det vulgære, hvortil kun Armenes Styrke udsordres. 

Rigtignok var det ikke Louis Blancs Mening, at man stulde 

blive staaende herved — han har endog udtrykkelig fralagt sig 

alt Ansvar for Nationalvcerkstederne, der stode under Ministeren 

Maries Bestyrelse — han vilde nu benytte Lejligheden til at 

organisere Arbeidet over hele Landet, og den eneste. Hindring, 

som stod i Beten herfor, var hans Collegers Vægring ved at 

Maae ham et Budget; thi uden Penge (Barbüs forlangte den 

15de Mai 1 Milliard Francs) kunde man ikke tanke paa saa 

vidtløftige Foretagender. Disse Penge kunde under Finantser-
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urs daværende Tilstand kun være bragte tilveie ved uhyre For

mues- eller Zndkomststatte, der atter vilde have indvirket for

styrrende paa de økonomiske Forhold. Men rigtignok forpligtede 

det engang udstedte Decret til Foretagender i L. Blancsi Ret

ning, thi Nationalvcerkstederne vare kun en hoist illusorisk Er

statning for en Arbejdsorganisation, hvori Enhver vilde være 

kommen til at udøve sin egen Haandtering. Naar man mod

satte sig, da kom det af, at man indsaae den Sammenblanding 

af Statens og det borgerlige Samfunds Sphære*), hvori man 

havde gjort sig styldig, den Tilintetgjørelse af den industrielle 

Frihed og den økonomiske Ruin, som en efter saadanne Dimen

sioner dreven Industri maatte medføre. Saadanne Forsøg som 

Louis Blanes have forøvrigt deres Forudsætning i Frankrigs 

politiste og administrative Centralisation. For den overfladiske 

og af fire Forestillinger beherskede Betragtning kunde det vel 

synes muligt, at en industriel Centralisation ligesaagodt lod sig 

udføre. Staten stulde blive det Samme for den industrielle 

Befolkning som Laugene vare for Haandværkerne.

Proudhon bestrider ogsaa den paa Capitalen grundede 

store Jndustrie (i hans syslerne des contradictions économiques 

1847, i sine talrige siden 1848 udgivne Skrifter som confessions 

d’un révolutionnaire, banque du people etc.). Han benægter 

Kapitalens Rer til nogen Gevinst, og vil udelukkende hævde 

denne for Arbejderne. At Capitalen selv, uden Hensyn til de 

Hænder, hvori den tilfældigviis befinder sig, er Resultatet af 

foregaaende Arbejde, at den giver dens Besidder et økonomist 

Fortrin, fordi den nu engang i den store Jndustrie ikke kan 

undværes, at Kapitalisten ligesom den, der medbringer Jndsigt 

eller maasiee endog har gjort en Opfindelse, kan sikkre sig større 

Fordele end den, som blot medbringer sin physiste Kraft eller 

en ganske speciel Arbeidsdygtighed — det vil Jngen nægte. 

Men Proudhon bestrider denne Gevinst som et paa Arbeidet

*) Det er Hegels Fortjeneste i hans Retsphilosophi paa det Bestemteste 

at have afsondret oisse Gebeter fra hinanden.



30

hegaaet Tyverie, og hans Bestræbelse gaaer derfor ud paa Ar- 

beidets Emancipation fra Capilalen. Da han allerede anseer 

det eventuelle Arbeide eller Arbeidskraften som en Værdi, der 

kun behover Stemplet af en vis Creditinstilution, for at blive 

gjangse mellem Mand og Mand, saa har han, medens Louis- 

Blanc vilde bemægtige sig Finantskassen, søgt at organisere 

denne allerede tilstedeværende Rigdom vel) Oprettelse af Banker^ 

hvortil han dog besynderlig nok fordrede et Forskud. Jndsatsen 

i disse Banker fluide bestaae i Forsirivninger for et vist Belobe 

fra Arbeidöassociationerne, hvis Medlemmer da kunde erholde i 

Banken, saameget som vedkommende Selskab vilde anvise dem. 

Indlosningen as Forpligtelser til Vattken skulde stee, eftersom de 

Produkter bleve assatte, med hvis Frembringelse Selstabet be

fattede sig. Fortrinet ved en saadan Bank skulde naturligviis 

bestaae i, at dens Sedler vare acceptable i en temmelig betyde-« 

lig Omkreds. Den kunde altsaa ikke notes med en enke!) 

Jndustriassociations Indsats, men behøvede en Mængde af alle 

Slags, for at Aktionærerne ikke skulde mangle de Barer, de 

maatte behove. I Grunden maatle et saadant System medføre 

hele Landets industrielle Organisation gjennem kommunerne 

med en fælleds Centralbank, hvis Sedler skulde have Cours 

overalt.
Dette System, som kalder sig Bankens Demokratisation, 

har vistnok det forud for Louis Blancs, at det ikke gjennem 

uhyre Skanepaalæg søger at tilvejebringe de nødvendige Fonds 

for Fortsættelsen af Jndustrien i demokratisk Skikkelse 

ignorerer tvertimod aldeles Statens Tilværelse men 

laborerer af den Feil at forverle Repræsentativer med virkelige 

Værdier. Thi saalænge endnu ingen Fonds ere deponerede som 

Garanti for de udstedte Sedler, saa ere disse — hvad der saa 

end senere kan blive af dem — værdiløse. Tænker man sig 

at Kjsbmænd alligevel modtage dem i Tillid til Bankens senere 

Holdbarhed, saa vilde dette ikke siee efter deres nominelle Beløb, 

men efter Coursnotering, og Arbeidet, naar det engang kom 

frem med sine Produkter, hayde da maaitet finde sig i et lig-
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ker man stg saadanne Banker grundede ved et oprindeligt Fond, 

der senere stulde amortiseres, eftersom Produkternes Omsætning 

maatte sætte Banken istand dertil, saa vilde Forrentningen heras 

ogsaa fradrage Noget af Arbejdslønnen og sikkre Kapitalen en 

Nettoindtægt. Vi have her for Resten kun holdt os til Credit- 

principet selv og ganske bortseet fra Muligheden af en saadan 

industriel Organisation af Communerne, som Proudhon har 

foreslaaet. At denne navnlig for Landbostanden vilde støde paa 

store Vanskeligheder, at den vilde være udsat for alle de samme 

Chancer af Concurrencen, som Privatindustrien, at den paa 

mangfoldige Maader vilde komme i Conflikt med andre Stats- 

formaal f. Er. med Hensyn til Underviisningsvæsenet, det horer 

det ikke herhen nærmere at udføre.

Paa en anden Maade tænker Englænderen Mill, at Capi- 

talens Magt kunde aftage (2. Pag. 202—4. 207—9). Han 

bemærker, at Capitalernes Værdi synker, eftersom der er stort 

Tilbud af dem paa Markedet. Alle rentebærende Statspapirer 

stige da usædvanligt, og Capitalerne anvendes oste til de voveligste 

Foretagender (navnlig Jernbaneanlæg), for paa den Maade at 

gjøres frugtbringende.

Men oste gaae de til Grunde. Under saadanne Omstæn

digheder maa de Capitaler, der ere anbragte i nogenlunde sikkre 

Bedrifter lade stg note med en ringe Gevinst, undertiden med een 

Procent. Rigtignok pleier en saadan Overfyldning kun at være 

forbigaaende; saasnart en Deel Capitaler ere gaaede i Løbet ved 

uheldige Spekulationer, indtræder igjen Efterspørgselen efter en 

større Maalestok og dermed Rentens Stigen. Men i Alminde

lighed stadsæster dog Erfaringen den Regel, at Capitalens Værdi 

under den stedse stigende Velstand er i Færd med at synke til 

et Minimum*). Under saadanne Omstændigheder antager Mils, 

at Capitalisterne ikke vilde være utilbøjelige til at optage Ar

bejderne som Medinteressenier i deres Bedrift, hvad der allerede

*) Sammenlign: Bastiat: harmonies économiques p. 310.
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med Held sial være sorspgt af en Decorationsmaler i Paris og 

as den bekjendte Statsøkonom, Grev Cieskowsti, paa hans God

ser i Posen. Herved opnaae Arbejderne vel en større Andeel i 

Gevinsten, men præstere ogsaa mere end naar de arbeide for Len.

V.

Den industrielle Friheds ubetingede Forsvarere.

jBilfln pleier sædvanlig at betegne Theorien om en ubegrænd- 

set Frihed for Jndustrien som engelst eller amerikansk, fordi i 

disse Lande Regjeringerne blande sig mindst i Borgernes Han

del og Vandel og helst undgaae at lægge Hindringer i Veien 

for deres Entrepriser. Imidlertid deles Meningen om Rigtighe

den af en saadan Politik ogsaa af de fornemste franske Stats

økonomer, Say, Rosst, Chevalier, Dunoyer, Bastiat. Den eneste 

Fordring, de gjore til Staten, er, at den skal respectere Eiendom 

og Frihed, navnlig Arbejdets fulde og almindelige Frihed, at 

den maa være fast og stærk, for at Roligheden ikke stal forstyr

res, thi uden Sikkerhed og Rolighed kan Jndustrien ikke trives, 

og dette forudsatter atter, at Borgerne ere tilfredse med den, 

staae paa en god Fod med den og selv have en vis Andeel i 

dens Styrelse (Dunoyer 3. Pg. 361—64. Pg. 409. Bastiat 

Melanges économiques 2. Pg. 141). Her see vi i stik Mod

sætning til Socialisterne,' som ville giøre Staten til Alt, denne 

reduceret til at overholde de almindeligste Betingelser for den 

borgerlige Næringsveis uforstyrrede Drift. Det er egentlig kun 

Politiforretninger, som man tillægger Staten; man haaber, at 

Dygtigheden og Selvstændigheden vil udvikle sig saa meget stær

kere, jo mere Staten unddrager al Privatvirksomhed sin Bestyt- 

telse og indskrænker sig til sin bestedne Opgave at overholde Or-
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denen. Selv naar man ganske boriseer fra Understøttelser af Jn- 

dustrien og andre Jndblandelser i den borgerlige Næringsver, har 

Staten ved sit talrige Administrativpersonal, til Optagelse blandt 

hvilket en utallig Mængde Mennester bestandig aspirerer, vænt 

Folket til Communismen eller til at tænke sig i sin Heelhed for- 

sorget paa Statens Bekostning. Denne Retning begunstrges end 

yderligere ved den elassiske Dannelse, der er for steril til at være 

Nogen til virkelig Nytte i Livet (de Anskuelser den meddeler, 

ansees endog for fordærvelige) og derfor bestandig vedligeholder 

en Mængde Aspiranter til de lønnede Embeder, der under et hel

digere Opdragelsessystem kunde have erhvervet Kundskaber, som kunde 

have sat dem istand til at bringe deres Fædreland videre paa Vel

standens og Fremskridtets Vane (see F. E. Bastiat: Melanges 2 

Pg. 169 fg.). Denne saavel for den franske som engelske Stats- 

-konomie siden Adam Smith eiendommelige Frihedsretning er 

kun bleven endnu siarpere fremtrædende efter Socialisternes Be

stræbelser for gjennem Associationen og Staten at faae Bugt 

med den individuelle Frihed. Dunoyer erklærer sig mod alle 

Arbeidsassociativnsforsog (3. Pg. 430), Bastiat (melanges 2. 

Pg. 133) erklærer Staten for den store Fiction, gjennem hvilken 

al Verden stræber at komme til at leve paa Andres Bekostning. 

Han esterviser meget klart det Illusoriske i at ville have Noget 

af Staten uden med det Samme at vare belavet paa, at den 

tager det tilbage gjennem Skatter, som man jo f. Er. har seet 

af Februarrevolutionens 45 Centimer. Men denne sidste Side 

sorbigaaer man sædvanlig. Ligesaa forkeert er det, at det Væ

sen, som man kalder Staten, siulde kunne ordne og beherske et faa 

umaadeligt Gebeet, som Industriens, hvor hver særlig Bedrift 

udfordrer Foretagerens hele Agtpaagive'nhed. Den Orden, som 

kommer ud af Kræfternes frie Samvirken, deraf, at den Ene, 

idet han tjener sig selv, tillige tjener det Hele, er langt sikkrere 

end den kunstige Tvang, som Statens Haand kunde bringe ind 

i disse Forhold. Man vilde, siger Bastiat (Harmonies $g. 192) 

renoncere paa sine fade op plumpe Utopier, hvis man kjendte den 

skjønne Harmonie i hen sociale Mekanik, faaledes som den as slg

3



selv har fastsat sig. Her have vi det saakaldte Laissez faire, 

laissez aller, som man saa tidt har bebreidet Frihedspartiet paa 

det industrielle Gebeet. Man sorekaster det, at det ikke vil tilstede 

Forholdsreglers Anvendelse til Ordens Opretholdelse paa dette 

Gebeet, som man dog fordrer for det øvrige sociale Livs Ved

kommende. Jmidlertid er Consegventsen af Statens Jndblandelse 

i disse Forhold, navnlig naar den skulde have Arbeidets Orga

nisation til Hensigt, saa tidt paapeget, at vi her ikke behøve at 

opholde os derved. Navnlig maatte Staten tilrive slg den hele 

Børneopdragelse og bestemme, hvortil ethvert Barn for dets 

Levetid skulde anvendes efter de Evner og Anlæg man maatte 

opdage hos det. Den vilde herved komme til at angribe Fami

liernes Ret og overhovedet den individuelle Frihed i den vig

tigste Afgjørelses Oieblik. Men denne, navnlig forsaavidt den 

har saaet sit Udtryk i hvad man kalder den personlige Interesse, 

har stedse viist sig uovervindelig for Despolismen (man tænke 

f. Er. paa den første franske Revolutions Forsøg yaa al regu

lere Handel og Vandel) og ligesom den her har viist sig uimod- 

staaelig, saaledes er dens Iver og Utrcettelighed den fornemste 

Drivesjeder i Industrien og Betingelse for, at denne skal bringe 

det til noget Stort. Men derfor maa den ogsaa være ubunden; 

i den Tilstand, som man betegner med Navnene laissez aller, 

laissez faire er netop Alt overladt til den private Foretagelses-- 

aand, til den Vovelyst, uden hvilken der ikke vindes. Derved er 

den store Produktion opstaaet, der har optaget en Mængde i 

Consumenteriles Kreds, som tidligere maatte undvære bisse Pro

dukter.

Forsaavidt Modstanderne af den industrielle Frihed have 

bestridt Capital--Gevinstens Lovlighed, saa svarer hertil FrihedS- 

partiet, at demie Gevinst kun tilhører Arbeidet. Ethvert Men- 

nesie, siger Bastiat, nyder for Jntet de af Naturen leverede 

Brugsgjenstande imod at have den Umage at samle dem eller 

give et Equivalent til dem, som gjore ham den Tjeneste at ulej

lige sig for ham (Harmonies Pg. 217). Dermed bestrides Theo

rien om Grundrenten, som sædvanlig siden Ricardo sattes som
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et Udbytte af Jordens naturlige Bonitet, som et Overstud over 

enhver Capitalgevinst. Antager man nu i Modsætning hertil, 

at Udbyttet kun er at betragte som Resultatet as det anvendte 

Arbeide, der atter repræsenterer en vis Capital, saa skaffer Prisen 

paa Produkterne kun en lovlig Gevinst og retter sig som i alle 

andre Forhold efter Tilbud og Efterspørgsel, er afhængig as 

Concurrence mellem Jordbrugerne. Der er under saadanne 

Omstændigheder ikke det Mindste i Veien for, at Prisen paa Jord

produkter selv as den billigst drevne Jord ikke overstiger Pro

duktionsomkostningerne, saa at der overhovedet flet ikke bliver 

Tale om nogen Gevinst. Concurrencen har i al Fald her som 

andetsteds det Maal at nedtrykke Priserne saa meget som mu

ligt, saa at Jngen i Regelen kommer til at betale mere for Pro

dukterne end hvad Produktionsomkostningerne og den nødven

dige Capitalgevinst fordre, og Jngen kommer til at arbeide for 

en lavere Løn, end som det Fradrag fra Bruttoudbyttet, som sial 

erstatte Capitalistens Forskud, gjør ttødvendig. Men naar Fri- 

hedspartiet saaledes har reduceret Eiendomsbegrebet til sine rig-- 

rige Proportioner, ved at udelukke Alt derfra, som ikke er kom

met istand ved menneskeligt Arbeide, saa venter det ogsaa at 

have sikkret Ejendommen ikke blot mod Socialisternes Angreb, 

men ogsaa mod de Forsøg paa „Spoliation", som Staten — 

her tænkes nærmest paa Frankrig — gjør sig skyldig i.

Hvo vilde nu (1848) (siger Melanges 2. Pg. 11) 

vove at fremvise et Værksted etter overgive sig til et Foretagende? 

Jgc^r decreterede man, at det kun maatte være tilladt at arbeide 

et vist Antal Timer. Jdag decreterer man, at Salairet for et 

vist Slags Arbeide sial være fast; hvo kan forudsee Decretet 

imorgen, iovermorgen, og de følgende Dage? Sætter Lovgiveren 

sig engang i denne incommensurable Afstand over andre Menne» 

sker, troer han af god Samvittighed at kunne disponere over 

deres Tid, deres Arbeide, deres Omsætninger, over Alt, som 

hører til Eiendom, hvilken Mand paa Landets Overflade kan da 

vide, hvor Loven vil sætte ham og hans Haandtering imorgen? 

Og hvo kan eller vil foretage Noget under saadanne Vilkaar. —
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I Modsætning hertil opstiller Bastiat Eiendommen efter den 

Maade, hvorpaa han har opfattet den, som hævet over Loven og 

Loven kun som bestemt til at siaffe Eiendommen Respect over

alt, hvor den er, overalt, hvor den danner sig, paa hvilken 

Maade nu end Arbejderen staffer sig den.

Med denne Lære er Frihedspartiet bestandig forblevet i 

Oppositionen i Frankrig, som har vedligeholdt fit udstrakte, Frihe

den hemmende Forvaltningssystem, ev,vedblevet med at reglemen

tere Jndustrien i forstjellige Rcminger, har selv for at besfjæftige 

Arbeidsclassen ladet foretage store Bygningsarbejder paa offent

lig Regning, og endelig ikke ved nogen Betænkelighed lader 

sig afholde fra at anvende Finantserne som den lyster og atter 

gjennem Laan at vælte en stor Byrde over paa Fremtiden. Den 

nuværende franske Regjering lægger ogsaa an paa at admini

strere Landet i økonomist Henseende, om end hidtil kun ved par

tielle Forsøg, dens hele Indretning er af den Beskaffenhed, at Jn- 

tet kan ligge udenfor dens Omraade eller være besiyttet mod dens 

Decreter, som den udsteder med samme Raskhed som den provi- 

soriste af 1848.*)

*) Det nyeste og bekjendteste Forsog af den Slags er Kjodtarten, 

som fastsætter Priserne paa de forfljellige Slags Kjod. Virknin

gen heraf har været, at Slagterne ikke længer kjobte Orer af det 

bedste Slags, men solgte den ringere Sort Kjod som den bedste. 

Man har senere for at afhjælpe disse Ulemper tænkt paa at give 

Slagteriet aldeles frit.

VI.

IjergvlrrKsinduKrie.

Fuldstcendighedens Skyld vil det vare nødvendigt at om

tale en Industrie, som er underkastet ganske særegne Bestemmelser
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og ikke nyder den Frihed, som ellers tilstaaes industrielle Fore

tagender. Forsaavidt man under Bjergværksindustrien forstaaer 

enhver Opsamling af Skatte uden Hensyn til om det skeer ved 

Miner eller ikke (Diamanter og Guld findes jo ofte paa Over

fladen og i Flodernes Sand), saa vilde ogsaa f. Er. Perlefiske- 

riet, der er et Regale, henhøre herunder. Men selv om vi 

bortsee fra de enkelte Brancher, som behandles som Regaler, saa 

er denne Industrie i Regelen underkastet ganske andre Indskrænk

ninger end Manufaktur- og Fabrikindustrien. De Værdier nem

lig, hvorom der her handles, kunne være saa betydelige, 

og deres vedvarende Frembringelse kan være saa afhængig 

af en sagkyndig og indsigtsfuld Behandling af Minerne, at 

Staten ikke her kan overlade Sagen til det private Forgodt

befindende. Det kunde jo endog tænkes, at en Grundeier ikke 

engang vilde uleilige sig med at benytle en betydelig mineralsk 

Rigdom, der kunde være skjult t hans Jordbund, og en Erpro- 

priation mod Erstatning og Overgivelse af Minerne til Bedrift 

i andre Hænder, maatte da blive Folgen. Det kunde ogsaa tænkes, 

at en Grundeier for den oieblikkelige Gevinstes Skyld kunde 

falde paa at spolere sine Miner, og ogsaa herimod træffer Sta

ten Forholdsregler.

(De forskjellige Bestemmelser desangaaende i tydske Stater 

hos Rau 2, Pag. 58 fg.). I Frankrig bestemmer en Lov af 

1810, at Minerne ere Natlvnaldomæne, offentlige Eiendomme, 

som kun kunne blive private ved Concession af Staten, som 

ved Driften kun har at tage Hensyn til den offentlige Jnteresse 

(Dunoyer 2, Pag. 158). Industrien selv drives under Statens 

omhyggelige Tilsyn, som kan blive hpist besværligt og undertiden 

bringer Entrepreneurerne til at opgive Driften. (Af 736 Con-, 

cessioner, som eristerede i Frankrig 1845, forbleve 287 ube

nyttede). Mai: ønskede derfor friere Hænder for Bedriften — 

en Jndsirænkning af de præventive Bestemmelser og streng An

vendelse af de repressive, forsaavidt Forsømmelser eller Overtræ

delser maatte have fundet Sted. Navnlig maatte saadan Streng

hed især anvendes paa den hensynsloseste Maade der, hvor de
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til ArbeiderneS Sikkerhed foreskrevne Jndretninger maatte være 

forsømte, da disse her have en langt større Viglighed end i den 

sædvanlige Fabrikindustri. I England omkom alene ved Erplo- 

siotter sra 1812—34 1023 Arbejdere. Ogsaa blive Mange 

knuste, qvalte, druknede og levende begravne.

Denne Jndustrie stiller sig for Resten med Hensyn til dens 

Bedrift gansie ved Siden af den store Fabrikindustrie og frem

bringer de samme sociale Forhold (besiyttende Forholdsregler for 

Arbejderne, see Ran 2, Pag. 76). Hvad de amerikanste Miner, 

navnlig Sølvminerne i Mexico angaaer, da har Alexander Hum

boldt oplyst deres Rigdom i sit Værk over Ny Spanien. Han 

antager, at en enkelt Mine siden det 16de Aarhundrede har leveret 

et Udbytte af 1600 Millioner Fr. Revne brittannique t. 30 

p. 13, 14 (hos Dunoycr Pag. 124) fastsætter Nettoudbyttet as 

de amerikanste Miner ved dette Aarhundredes Begyndelse til 

8,500,000 Pund Sterling, eller 212,500,000 Fr.. medens Ud

byttet as de til Fremdragelse af de ædle Metaller anlagte Miner 

over hele Verde« blev ansiaaet til 291,980,000 Fr. Men 

alene Frankrigs Mineralproduetion blev i 1840 auslaaet til 

214,382,161 Fr., altsaa til Mere end Beløbet af Amerikas 

Production af ædle Metaller. Englands Kulprotuellon 

Lelob sig i samme Aar til 360 Millioner Fr., og bestjæftigebe 

200,000 Arbejdere. Jernminerne i England gave et Udbytte 

af 112 Millioner, Kobberminerne as 59 Millioner Fr. Disse 

Jndustrier levere Betingelserne for den scrdvanlige Fabrikindustrie, 

som navnlig uden Kullene ikke vilde kunde holde sine Damp- 

mastiner i Gang, ligesom de ogsaa selv betjene sig af de samme 

mekaniske Kræfter som Fabrikerne. En eneste Bedrift i Corn

wallis betjente sig saaledes af Mastiner til et Beløb af 3000 

Hestes Kraft.
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VIL 

Agerbruget.

Flenne Bedrift afhænger mere end nogen anden af de Foran

staltninger og Love, som gjelde i Landet. Derfor finder der i 

ingen andre sociale Forhold saa store Forskelligheder mellem 

Landene Sted, som i Landboforholdene. Man sammenligne s. 

Er. den romerske Campagne med Lombardiet, Irland med Eng

land, de forstjellige Egne i Tydstland indbyrdes, og man vil 

finde de starpeste Modsætninger i Landboernes Tilstand. Her er 

ogsaa et Gebeet, hvor man ikke ubetinget tør lade Produktionens 

(Konsumenternes) Interesse falde sammen med Producenternes. 

Man anseer det for rigtigere at vedligeholde en selvstændig 

Bondestand end om Produktionen kunde forøges paa denne 

Stands Bekostning. I England drives Landbruget fabrikmæs- 

sigt med Anlæg af store Capitaler. Den Arbejdsdeling, som 

sinder Sted i Fabrikkerne, kan vistnok ikke anvendes paa Land

bruget — mange af dets Forretninger kunne ikke engang sore- 

gaae samtidigt — ligesom ogsaa Maskinkraftens Anvendelse her 

er mere indskrænket; men ikke desmindre sætter Landmanden eller 

Forpagteren sig ligesaa bestemte Viewed med Hensyn til sln 

Productions Beskaffenhed som Fabrikanten; han vil producere en 

ganske bestemt nuanceret Species af Korn, ganske bestemte Arter 

af Ovæg, han overlader Inlet til Tilfældet. Med Hensyn til 

Produktionens Bestaffenhed staacr saaledes vistttvk den engelske 

Agerbrug over den continentale i dens forskjellige Skikkelser, men 

en agerdyrkende Stand, som svarer til den continentale Bonde

stand, savnes. Capitalen har fortrængt den saakaldte Ueomanry 

eller Selveierbondestand, ligesom den paa det kjøbstadlige Gebeet 

har fortrængt eller reduceret Smaaborgerne, og sat de store God

ser (som de romersie latifundia, see Schulze Nationalökonomische 

Bilder aus England 1853) i Stedet for Bondegaardene. Disse 

Godser, hvad enten de tilhøre Lorder eller simple kapitalister,
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drives af Forpagtere, fam derfor udrede den saakaldte Grundrente 

til Herrerne (landlords). Her have ingen beskyttende Love op

holdt Conseqventsen af Capitalanvendelsen paa Landbruget*).  

At Resultatet i England ikke er blevet det samme som i Jrland, 

det skyldes upaatvivlelig den Omstændighed, at Fabrikkerne have 

modtaget en Deel af den Befolkning, font ikke længere kunde 

finde sit Udkomme ved Landbruget. Den nuværende engelske 

Landbrugsarbeider er Daglønner og boer enten tilleie eller i et 

af hans Arbeidsherre ham overladt Huus. Jrleendereit derimod er 

Forpagter eller Jordleier (Cottier). Her har Folkeformerelsen været saa 

stærk — uden at nogen Sladindustrie drog Overskuddet af Land-- 

befolknittgcn til stg — at Prisen paa de smaae Forpagtninger 

kunde opskrues i det Uettdelige (see Mill 1, Pag. 326—333), 

idet de Lysthavende kun tænkte paa at nyde det til Livsopholdet 

absolut fornødne Minimum. At Herren i Regele«, naar det 

kom til Stykket, maatte slaae noget af og finde sig i en Afkort

ning paa Grund af den absolute Umulighed for Leieren at holde 

Conkracten, gjør Jntet til Sagen. Denile Tilstand — som 

maaskee nu, siden Udvandringen til Amerika og Australien har 

tiltaget i saa store Proportivtter, er ifcerd med al forsvinde — er 

lige fordærvelig for Befolkningen og Productionen. Saaoel 

Qvægavl som Kornavl forsømmes her ganske: del Høieste, hvor

til en irlandsk Cottier bringer del, er til at holde et Sviitt og 

avle nogle Kartofler.

*) At Landbefolkningen ikke holder Skridt med den ovrige Befolkning, 
esterviser statistisi Porter: Progress of the nation p. 54.

Foløvrigt er man vist gaaet for vidt, naar man ubeiiirget 

(saaledes Porter Pag. 162) har paastcrael, at Agerbruget i det 

Store forholdsviis skulde medføre en større Production end Be-- 

drifteu af mindre Jordlodder. Besidderen eller Brugeren af den 

mindre Lod har Tid nok tilovers for en Mængde Smaating, 

der maa oversees af deu større Jordbruger, men som dog til- 

sammentague ikke ere uvigtige. Hvad Maskiner angaaer, da 

kunne i alt Fald Beboerne af deu samme Landsby forene sig

i»*
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om Anskaffelse og fælleds Benyttelse af saadanne. Forøvrigt af-- 

hcrnger Besvarelsen as Spørgsmaalel, om den større eller mindre 

Bedrift er fordeelagtigst, af Hensynet til et Lands almindelige 

Næringsforhold. Landeiettdommene, siger Dunoyer 1, Pag. 457, 

dele sig i Frankrig, fordi de i Almindelighed have større Værdi 

i de smaa Brugeres end i de store Forpagteres og Grundeieres 

Hænder, ligesom de af den modsatte Grund sammenhobes t England.

I Frankrig har Udstykningen af Jorder siden Revolutions- 

tiden stedse været i Tiltagende*).  Det er kun Befolkningens 

høiere Fordringer til Livet, der have forhindret det i at komme 

saa vidt som paa Jrland. Dog har man klaget over, at Qvæg- 

avlen har lidt Skade ved den altfor vidt drevne Udstykning og 

man har længe fordret fri Indførsel af Qvæg — hvad der un

der den nuværende Krisis er tilstaaet. Jmidlertid ansees dog 

Bondestandens Stilling i den største Deel af Frankrig for taale- 

lig, og netop denne Omstændighed danner en Dæmning mod 

den altfor raske Folkeformerelse (Bastiat: Journal des économistes 

1846). Dog gjore adskillige Egne navnlig Elsaß og nogle 

viindyrkende Strækninger herfra en Undtagelse, idet Beboerne  

sukke under Trykket af Hypotheken der forhindre dem fra at 

svinge sig op til Velstand. Denne Skjæbne deles for Resten 

af Bondestanden i det vestlige Tydstland, hvis Jordbrug for en 

Deel bestaaer i Viinculturen, som de ikke kunne magte ligeover-- 

for den store Capitalbedrifts Concurrence (see Riehl: die bürger

liche Gesellschaft).

*) Man anslaaer Grundejernes Antal til 5 Millioner. For Resten 

see det Statistifie hos Porter Pag. 84.

I England og Frankrig finde vi Agerbruget fuldkommen 

frit, men dog med ganske modsatte Resultater, baade med Hen

syn til Production og Befolkning. I attdre Lande er Ager

bruget knyttet til en Mængde sociale Jnstitutioner og har været 

Gjenstand for en vidtløftig Lovgivning. Angaaende Tydstland 

see Rau 2 Pag. 73 sg. Jmidlertid har Revolulionen 1848 

medført en Mængde Forandringer t disse Forhold selv i Vsterrig,



hvor de saakaldte Feudalbyrder bleve ophævede. I det vsterrigsie 

Italien og Toskana herstede det saakaldte Halvforpagtningssystem, 

(som Lestaaer i at Bonden med en større eller mindre Capital- 

indsals af Grundeieren udreder til denne et vist Beløb undertiden 

det Halve af Udbyttet, og for Resterl ved den gjængse Skik er 

sikkret imod at fordrives fra Gaarden, som i Regelen bliver i 

hans Familie). Dette Systems Virkninger skildres meget sor- 

sijelligt. Sismondi, selv Godseier i det Toskanfke, omtaler det 

som fortræffeligt, navnlig som en moralst Damning for Folke- 

sormerelsen. Engelste Skribenter som Arthur Uoung og Mac- 

culloch skildre det som fordærveligt baade meb Hensyn til Befolk

ning og Production, som en Kilde til vedvarende Armod, og 

Tydsteren Beda Weber (Charakterbilder 1853) stadfaster dette 

idetmindste for Lombardiets Vedkommende.

Man vilde altsaa kunne anføre Frankrigs ErenMl som 

Bevits paa, at der ingen beskyttende Love behøves til Bonde

standens Vedligeholdelse. Man har ladet Handelen og Vande- 

lett siden Revolutionstiden selv siabe Tilstanden og Lcmdbo- 

sianden er cvttserveret. Imidlertid forekommer dens Stillittg dog 

prekær nok; hvor fast end Bonden holder ved sin Gaard, saa 

maa han dog siippe den, naar der bydes ham mere for ben 

tul) den har Værdi for ham. Dette kan enten stee fra den 

Side, som vil bringe store Strækninger sammen til fabrikmcrssig 

Drist eller fra den Side, som end yderligere vil dele Jord

lodden. Dombasle paastaaer, at Frankrig ved Anvendelsen af 

bedre Midler vilde kunne frembringe det Tredobbelte af den 

daværende Production (1845). Me« heri ligger en Fare for 

Bondestandens Sikkerhed, naar den ikke selv sikkrer sig disse 

bedre Herokuktionsmidler, thi den maa ellers overlade Capitalen 

at gjore det. Paa den anden Side kan Mennesteformerelsen 

gjore Udstykningen saa fordeelagtig, at baade Production og 

Landbostandens Selvstomdighed kan blive truet.

De danste Landboforhold have udviklet sig ret taaleligt 

saavel med Hensyn til Produetionen som HI Befolkningen. 

Fæstevæsenet ansees ikke for gunstigt for Produetionen, fordi
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Brugeren ikke gjerne anvender noget betydeligt paa den fæstede 

Gaard. Men Antallet af Fæstegaarde indsvinder stærk. Medens 

der efter Bergsøes Statistik (2den Deel) for 100 Aar siden 

uersten ingen Selveiergaarde gaves, beløb disses Antal i 1835 

sig til 66,490 (fra over 1 til 12 Tønder Hartkorn) og i 

1847 oversteg deres Antal Fæstegaardenes med det Dobbelte. 

Senere er som bekjendt Salget af Fæstegods gaaet endnu rastere 

end før*).  Saavel i Produktionens som i Landboftandens In

teresse blev Udstiftningen af Jorder fastsat ved Forordttingen af 

23de April 1781; i 1835 var der kun 64,100 Tønder Land 

uudskiftet. For at forebygge en altfor vidt dreven Udstykning 

af Jorden, er denne ved Forordning af 25de Juni 1810 stillet 

under offentlig Control; dog har dette ikke kunnet forhindre 

Overbefolkning og Næringsløshed især i saadanne Egne, hvor 

man i Tillid til Huusfliden har udstykket Jorden sor meget. I 

1851 forsøgte Ministeriet ved en Folkethinget derr 25de Oc

tober forelagt Lov om Jordeiendommes Udstykning og Sammen

lægning at bevirke Tilladeligheden af at sammenlægge Gaarde 

under fælleds Drift til et Beløb af 20 Tønder Hartkorn og 

atter at udparcellere større Gaarde til mindre paa to Tønder. 

Hensigten hermed var vel iiænnefl at skaffe Capitals en større 

Indflydelse paa Landbruget og dermed tillige at forøge Produc- 

tionen. Som Modvægt herimod var der ved det tilsigtede 

Parcelleringssystem paatænkt at lette den mindre Formuende Ad

gang til at nedsætte sig. Denne Lov blev saaledes modificeret, 

at Ministeriet tog den tilbage. Men man seer heri et nyt Be- 

viis paa ben Stræben hos Lovgivningen at sorene Productio- 

uens Tarv med Conservationen af de bestaaende Forhold. Som 

allerede ovenfor omtalt har Udstykningen efter den Udstrækning, 

hvori den hidtil har fundet Sted, kun i enkelte Tilfælde bidraget 

til at fremkalde Næringsløshed. Et egentlig Landboproletariat 

kan kun søges i Huusmandsklassen. Efter Bergsø 2. Pag. 8 

var der i 1835 af 90,038 Huse 26,557 jordløse. Det er kun

*) See Meddelelser fra det statistiske Bureau 1. p. 87. 2. p. 1. fg.



Besiddere og Leiere af disse sidste som ansees for Proletarier. 

De leve af Dagløn, forsaavidt de ikke drive ett eller anden 

huuslig Jndustrie.

VIII.

Pengeproduclion.

til eb denne Jndustrie forstaae vi ikke Exploitationen af 

Guld- og Sølvminerne, men den Forretning, font bestaaer i at 

anbringe Penge paa de Steder, hvor de fordres. Disse Penge 

tilveiebringes ved den Credit, hvoraf Udlaaneren er i Besiddelse 

og som bestemmer Folk, der ikke selv ville disponere over deres 

Formue til at deponere dem hos Banquieren, der da efter For

godtbefindende anvender dem deels til Udlaan til Entr^preneurer, 

der selv mangle Capital, deels til Discontering af Papirer, 

som han da atter strar fætter i Circulation til sine Forretnings^ 

venner og altsaa benytter som Contanter. Matt vil see, at 

denne Jndustrie ingenlunde er »productiv; uden den vilde saavel 

Statsforetagender (f. Er. Krig, bekostelige Anlæg o. s. v.) som 

Privatentrepriser i hol Grad blive vanfleliggjorte, da Pengene 

ikke altid befinde sig i de rette Hænder, hvorhen det er Banquie-« 

rens Opgave at bringe dem. Det er naturligt, at Penge

magtens Repræsentanter oftere komme til at indtage en for 

Staten ubehagelig Stilling, hvad der navnlig skeer ved en lav 

Coursnotering af Statspapirerne, naar Tvivl om Statskassens 

Vederhæftighed begynde at opftaae. Man har oftere sogt al- 

forhindre saadan Cours ved at lukke Børsen, forbyde Handelen 

med Statspapirer (Agiotagen), men det har altid været for- 

gjceves. Om end undertiden ved enkelte store Bankherrers Ind

flydelse kunstige Courser have kunnet opftaae, faa have disse 

hog aldrig holdt stg længe. Pengemarkedet holder sig selv i 

Ligevægt og ethvert Indgreb for paa en kunstig Maade at
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regulere bct, vil altid mislykkes. Er Discontoen paa Markedet 

s. Er. 6 eller 7 pCt., saa røber dette en LEndring i det sæd

vanlige Forhold mellem Tilbud og Efterspørgsel, der regulerer 

dette ligesaavel som andre Markeder. Hvad der gjælder om 

Discontoen, gjælder for Resten om Capitalrenten overhovedet. 

Den retter sig efter Tilbud og Efterspørgsel og det er umuligt 

at regulere dette Forhold anderledes ved Love. Man kan længe 

have levet i den Overbevisning her i Danmark s. Er., at 

man skyldte de 4 pCt. en Lovbestemmelse — i Sverrig var jo 

6 pCt. den legale Rentefod — medens man kun har saaet 

Capitaler af Private til den Priis, saalænge det var den for- 

deelagtigste Maade at anbringe dem paa og i modsat Fald trods 

alle Love vilde have kommet til at betale dem dyrere i Form 

af Honorar, Skadesløsholdelse, Sikkerhedspræmie eller deslige 

(see „Fædrelandet" 1855, Nr. 16 2den Spalte). Vi have 

allerede havt Leilighed til at omtale, at Sikkerheden er et 

Hovedhensyn ved Capitalers Anbringelse og at man hellere 

lader sig nøie med en mindre Rente, naar Capitalen selv er 

sikker. I Orienten, hvor Retstilstanden er usikker, er Renten 

hol, medens den i England undertiden synker ned til 1 pCt. 

Man kunde derfor vistnok ganske have frigivet Rentefoden i den 

nye Lov denne Gjenstand vedkommeilde og ikke gjort noget 

Forbehold i Grundeiendommenes Interesse, thi det blev oplyst 

ved denne Leilighed, at man dog af og til havde maattet tage 

sin Tilflugt til Bevillinger fra Regjeringen, for at kunne optage 

Laan navnlig paa 2den og 3die Prioritet til en høiere Rente 

end den lovbestemte. Med Hensyn til de øvrige Slags Udlaan 

er nu Rentefoden frigiven og det vistnok med fuldkommen Ret. 

At Renten maa stige i Forhold til den Risico, som er for

bundet med Capitalens Udlaan, maa man finde i sin Orden; 

det Odiøse ved Pengeudlaan paa saadanne Betingelser siyldes 

fornemmelig den Omstændighed, at Forbudet mod at overskride 

et vist Rentebeløb afholdt redelige Folk fra at indlade sig paa 

denne Slags Forretninger, hvor man maatte omgaae Lovene.
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De, font ikke generede sig herfor, havde Midler nok til at sikkre 

sig mod Straf.

Ved Fastsættelse af en Rentefod indgriber Staten i den 

private Eiendom, som ikke faaer Lov til at gjøre sig gjaldende 

efter sin fulde Værdi, saasnart Rentefoden paa Markedet er 

høiere end i Loven*).  Det er begribeligt, at Capitalisterne i 

saadanne Tilfælde søge paa enhver anden lovlig Maade at gjøre 

deres Penge frugtbringende. Det bliver saaledes en Folge af 

den hoie Rentefod, at en Deel Mennesker, som før udlaante 

deres Penge, nu søge selv at anvende dem i et industrielt Die- 

med, i Danmark vel for det Meste ved at kjøbe en Grund- 

eienbom, andre Steder ved mere omfattende Spekulationer**).  

Derved bliver det vansteligere for dem, der søgte Andres Capi- 

taler til Befordring as deres egne Entrepriser at komme ud af 

det, og Productionen, som ikke befinder sig i de rette Hænder, 

kommer saaledes til kort. Den faste Rentefod kommer saaledeS 

til at flade dem allermeest, som den vil gavne, nemlig Laanerne, 

og gjennem dem, som for en stor Deel have Landets Industrie 

i deres Hænder, Productionen, bett almindelige Rigdom.

*) See „Fædrelandet" 1855 Nr. 31, 3die Spalte.

**) Cfr. „Fædrelandet" Nr. 31, 4de Spalte.

Vi have allerede omtalt, at i vor Tid Capitaler ikke fattes 

paa Markedet. Bi see det s. Er. hertillands af den Lethed, 

hvormed man anvender store Capitaler paa Jernbaner, om hvis 

Forrentning der næres saa stærke Tvivl. Det er ikke Rig

dommen paa ædle Metaller, uagtet denne er tiltaget saa meget i 

de senere Aar, det er heller ikke Productionens Rigdom alene, 

hvorpaa det her kommer an, men det er den navnlig paa den 

sidste grundede Credit, som er istand til at gjøre den forhånden

værende Rigdom disponibel som Capital, der kan anbringes i 

nye Foretagender. Med jo større Lethed altsaa Capitalerne 

kunne reises, til en saa meget lavere Priis tilbydes de. Produc

tionens Fremgang og den deraf fremgaaende Nationalrigdom 

indeholder den bedste Borgen for en lav Rentefod. Vi tale
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naturligviis her kun om Udlaan mod fuldkommen Sikkerhed for 

Capitalens Restitution. Hvad Renten i et vist Tilfælde paa 

Grund af den manglende Sikkerhed kan blive, det er uberegne

ligt, da dette beroer paa Vedkommendes Bedømmelse af 

Chancerne for Capitalens Gjenerholdelse.

Vi have her betragtet Capital- og overhovedet Pengeudlaan 

under Kategorien af en Jndustri, uagtet saadanne Udlaan sæd- 

vanligen — idetmindste hertillands — finde Sted uden nogen 

„professional“ Mands Mellemkomst. Men dette gjor Intet til 

Sagen; der har nu engang dannet sig en Pengeindustrie og 

saasnart det gjælder om noget Betydeligt, maa man henvende stg 

til den. Den producerer, d. e. bringer tilstede Capitalerne lige

som Fabrikindustrien frembringer Varerne, og har dem disponible 

altid til de gjerngse Priser. Under større Forhold absorberer 

deri ogsaa stedse den private Pengetrafik, og bevirker derved en 

Fasthed i Priserne eller Renterne, som vanskeligere danner sig, 

hvor Trafiken drives under Haanden. Denne Jndustri danner et 

Pendant til den store Privatindustri og har overhovedet antaget 

dennes Proportioner. Medens de ældre Banquierer næsten ude

lukkende havde deres Kunder i Staterne, have de nyere deres 

fornemste Jndtægtskilder fra Jndustrien (man tænke s. Er. paa 

Jernbanerne). Vi have derfor afsluttet dette Afsuit om Indu

strien med Pengeproductionen.

IX.

Productionen og dens IMning ved Handelen.

Apergsmaalet om den industrielle Frihed finder sin sidste Af- 

gjprelse i Spprgsmaalet om Handelens Frihed. Det er nemlig 

Handelen, der bestemmer dens Skjæbne baade paa det inden- og
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udenlandske Marked. Producerer Jndustrien nemlig kun for det 

indenlandste Marked, saa kan Handelen concurrere med den ved 

at falbyde udenlandsie Varer, producerer den for Udlandet, da 

kan den kun naae sit Marked ved Handelens Mellemkomst. Til 

Jndustriens Fremme udfordres altsaa ikke blot Frihed for 

hæmmende Baand paa selve Productionen, men ogsaa Frihed 

med Hensyn til Omsætningen, som er en Betingelse for at Pro- 

ducterne kunne blive afsatte der, hvor de ere meeft søgte. Den 

industrielle Frihed fordrer altsaa Handelens Frihed, den er ikke 

engang mulig uden denne. Handelen er Jndustriens Slutsteen, 

paa den Maade selv en Industri*);  det sorstaaer sig afsig selv, 

at den maa kaldes productiv, uagtet mange Statsokonomer kun 

ville bruge dette Udtryk om saadan Virksomhed, der giver en 

vis Gjenstand den Skikkelse, hvorved den egner sig til Forbrug. 

Productionen kan ikke siges at være færdig, før det vedkommende 

Product er bragt Consumenten saa nær, at han kan tilegne sig 

det. Productet er kun for Consumtionen og det er gjennem

*) Dunoyer 2 p. 200 indbefatter den under Begrebet industrie 

voiluriére.

Handelen, at det naaer til denne sin Bestemmelse. Ved denne

Handelens Mellemkomst spies et nyt Tillag til Produktions

omkostningerne, ligesom ogsaa en ny Gevinst for Kjøbmanden,

join Consumenten maa udrede. Denne Gevinst har ganste den 

samme Grund som den, der tilfalder den industrielle Entrepreneur; 

Kjøbmanden har indsat sln Capital i de Barer, som han for

handler, og det er denne Risico, som berettiger ham til Gevinst, 

ganste bortseet fra den personlige Andeel, han selv paatager sig 

af Forretningerne. Denne Risico bliver saa meget større i den 

egentlige Verdenshandel, hvor det gjældcr at overstue en Mængde 

Forhold, beregne en Mængde Indflydelser, der kunne indvirke 

paa Markedet, medens dog ofte Tilfældet ganste uventet over- 

rasier og vilkaarlig fordeler Tab og Gevinst paa den ene eller 

anden Side.

Da der kun produceres for Consumtionen og det er Handelens
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Opgave at bevirke denne Overgang fra Production til Consum- 

tion, saa ligger det i Sagens Natur, at denne Overgang maa 

kunne stee saa rast og uforstyrret som muligt, at Consumenterne 

maa kunne nyde godt af denne Rasthed og Uforstyrrethed ved 

Priisbilligheden, som deraf bliver Følgen. Indtræder f. Er. 

Skibbrud og gaae mange Varer derved til Grunde, saa opstaaer 

derved en Fordyrelse, som ikke laae i den oprindelige Beregning, 

der tvertimod gik ud fra, at Varerne uden nogen Forstyrrelse 

skulde naae deres Bestemmelsessted. Have vi altsaa Productionen 

given, saa er Handelens Frihed givet som en dertil nødvendig 

knyttet Fordring om at denne Production maa blive til Consum- 

tton, om at Varerne maa finde deres Kjobere. Det vilde kun 

lidet nytte at give Industrien Frihed, naar man samtidig der

med vansteltggjorde den Adgangen til dens Kunder ved at stoppe 

Produkterne i deres Bevægelse henimod Consumenterne.

Det er dog dette, som er sieet ved Staten. Staten lægger 

sig imellem en umiddelbar Forbindelse mellem dens egne Borgere 

og andre Staters, den seer i Productionen, forsaavidt den ud- 

gaaer fra et andet Land, et Statsforetagende sigtende til at be

rige denne Stat og dette vil den i alt Fald ikke sial sice paa 

dens egen Bekostning. Den har som Middel til at modvirke 

det uforstyrrede commercielle Samqvem fortræffelige Indret

ninger fra Middelalderen, der kun fordre en hensigtsmæssig og 

tidssvarende Modification. I Middelalderen opforte man Be

fæstninger, for fra disse at „ran^onnere" Handelen og aftvinge 

den forstjellige Afgifter (péages), Erobrerne concessionerede 

Handelsmonopoler mod visse store Afgifter (see s. Er. om 

Wilhelm Erobreren Dunkley: the charter of the nations p. 

22) og behattdlede hele denne Branche fra et udelukkende fiskalt 

Standpunkt. Disse kun paa Vilkaarlighed gruudede Jnd- 

retninger vandt i Tidernes t'ob Hævd og bleve anseete ikke blot 

som nødvendige for Staten men ogsaa som gavnlige for 

Samfundet. Man tænkte ikke paa at udvide Friheden, men 

kun paa at benytte den for sig selv, tænkte sig kun Handelen 

som Monopol, hvorfra man søgte at udelukke Andre. Spaniernes,

4
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Hollændernes, Hanseftædernes Adfærd er i denne Henseende be- 

kjendt nok. Paa den Maade var det ikke naturlige men kunstige 

Priser paa de tilførte Producter, som Consumeuterne maatte be

tale. De værste Misligheder af den Slags faldt rigtignok 

bort ved Verdenshandelens successive Befrielse, der kun ved 

den Napoleonske Continentalblocus paa kort Tid blev afbrudt, 

men de ved Toldvæsenet opreifte Barrierer mellem Nationerne bleve 

dog fremdeles staaende, og det blev derved umuligt at opnaae 

nogen fælleds Priis paa de i alle Lande ligemeget søgte Pro

dukter, der efter Tariffens Forstjellighed maatte betales med for- 

sijellige Priser. Det er ikke blot Productions- og Forsendelses-, 

omkostninger tilligemed Kjobmandens Gevinst, som Consumenterne 

maae udrede, men ved Siden deraf en vilkaarlig Skat, som 

maastee var saa hpi, at den maatte afholde dem fra at kjobe 

Producterne.
Denne Omstændighed kunde vistnok bidrage til, at Capitaler 

bleve anvendte paa Forsøg paa at frembringe de Producter, der 

vare for kostbare til at erholde andetstedsfra. Der kunde paa 

den Maade opstaae en indenlandsk Industri, som ellers maaskee 

vilde være bleven hæmmet i sin Udvikling ved den udenlandste 

Concurrence og Landets Rigdom siges paa den Maade at være 

tiltaget. Man fandt da paa at underlægge Tolden et siigt 

plvductivt Oiemed, uagtet den notorisi har en ganste anden Op

rindelse i Middelalderens retløse Tilstande, og ved at udfore det 

overleverede Toldsystem videre lod man slg lebe as deiie Hensyn 

til Produclionen. Colbert søgte nemlig paa den Maade at 

hæve Jntustrien i Frankrig, og det saakaldte Merkantil system 

har videre udviklet den Grundsætning, at der maa være Ligevægt 

mellem Indførsel og Udførsel, noget som vistnok forsaavidt er 

ganste rigtigt, som den ene Nation maa undgaae at komme i 

Gjæld til den anden, hvad der dog neppe er synderlig Fare for, 

da Handelen vist ikke bctroer Noge« mere end den har Sikker

hed for at kunne faae betalt. Altsaa Tolden er esterhaanden 

fra sit oprindelige fiskale Viemed bleven hævet til protectiomstisk 

Vcerdigbed som en as Industriens og Productionens fornemste
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Drivefjedre, den har fundet sine skarpsindige Theoretikere, der have 

bragt den i Egenstab as protectionistifk Anstalt i System. 

Zmidlertid maa de nærmeste Sporgsmaal altid først besvares. 

Altsaa: hvo betaler Omkostningerne ved den mdenlandske Jndustri, 

der holdes i Gang ved Tolden, hvo erlægger det Overskud, som 

dens Priser indeholde over de fremmede Producters Priis? 

Dette erlægges af det beskyttede Jndlands Consumenter, som ikke 

mærke Productionens Velgjerninger paa anden Maade. Naturlig- 

viis maa Mange, som vel kunde kjobe Produkterne til Udlandets 

lavere Priser, her undvære dem. Dernæst: vilde ikke den Produc

tion, som Befolkningen i et rigt Land uden Beskyttelse vilde 

have hengivet sig til, have indeholdt langt større Værdi, b. e. 

været istand til at indløse et langt større Qvantum af Jmporter, 

end der kan være Tale om at opiiaae ved den beskyttede 

Production? Vilde Værdien af en vis Nationalproduction paa 

Verdensmarkedet ikke være større, naar den var overladt til sig 

selv end naar den havde faaet en kunstig Retning ved Beskyttelsen L 

Dette er et Spergsmaal, som i ethvert toneret Tilfælde kan besvares 

paa forsijellig Maade, men det er i Forbindelse med det sore- 

gaaende tilstrækkeligt til at afkræfte Paastanden om Toldtariffernes 

absolute Produclivitet. Det Nærmeste, som falder i Dmene 

ved disse, er tvertimod den Hindring for Consumrionen af de 

falbudte Producter, som de medføre, og som altsaa ikke blot føles 

som Tab af Producenterne.

Naar man engang har vænt sig til visse Institutioner, saa 

faaer man efterbannden en vis Overtro paa dem og frygter alle 

mulige Farer som Følger af deres Forfald. Dunkley (charter 

of the nations p. 19) omtaler, at Kjøbmcends og Fabrikanteres 

Overtro paa Bestyttelsen vedligeholdt sig længe, men „at der nu 

kun er faa Personer, som ikke antage, at det maa være vor 

Politik som et mercantilt Folk at tilstede vore Naboer enhver 

mulig Lejlighed til sordeelagtig Handel; og at kjobe paa det 

billigste Marked Verden tilbyder og sælge paa det dyreste, er 

en nautrlig Ret, ligesom det er en almindelig Betingelse for 

Velvære saavel for Individer som Samfund." Men om end
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Meningen om Toldtariffers Produktivitet er trængt tilbage i 

England, saa har den saa meget ivrigere Tilhængere paa Fast

landet, hvor Fabricanterne bestandig repetere, at de ville blive 

ruinerede uden den beskyttende Told og drage hele Staders Be

folkning med sig i denne Ruin. Her have vi en allerede 

bestaaende mægtig Jnteresse, som erklærer, at den staaer og falder 

med Protectionen og den har billig Fordring paa at der tages 

Hensyn til den. Et andet Spergsmaal er det rigtignok, om 

den taler Sandhed, om den har det rette Overblik over For

holdene, saaledes som de maatte udvikle sig i Tilfælde as Be

skyttelsestoldens Ophævelse. Man tænke sig Ophævelsen af For

budet mod Indførsel af Silke i England under Ministeriet Huflisson 

1826, og dets Ombytning med en Afgift af 30 vCt. af Værdien. 

Man antog almindelig, at den fuldstændige Ruin af Manufac- 

turerne vilde blive Følgen, dog bevirkede den saaledes aabnede 

Concurrence et større Forbrug og Anlæg af flere Manufacturer 

og Silkevæverne i Macclesfield trak Ministeren nogen Tid efter 

i Triumf gjennem deres Gader som den, der havde reddet deres 

Bedrift fra Undergang (see Dunkley p. 109). Foruden de 

nærmest interesserede Fabrikanter ere ogsaa de coutinentale 

Statsmand protektionistiske. Thiers Tale t Nationalforsamlingen 

mod Bastiats Theorier er bekjendt. De ledes deels af fistale Hensyn, 

uagtet Toldsatsernes Nedsættelse ikke altid medfører nogen For

mindskelse i den samlede Jntrade, idet det langt større Forbrug 

erstatter Skattens Høide (see Porter p. 490. Dunkley p. 283); der

næst maa de tage et billigt Hensyn til den talrige Repræsentation, 

som Fabrikstanden i Regelen har havt i Kamrene. Under Louis 

Philip saae man endog en Klædefabrikant (Cunin Gridaine) 

i Ministeriet.

Som Resultat af denne almindelige Undersøgelse, der for- 

øvrigt Intet afgjør med Hensyn til Veskyttelsessystemels An

vendelighed i bestemte Tilfælde, staaer altsaa den Sætning fast: 

at Tolddæmningen ikke er et i Forholdenes Natur grundet 

Ophold for Productionen paa dens Reise til dens Bestemmelses-
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sted, hvor konsumtionen venter den, men at det correcte Forhold 

vilde være den umiddelbare Overgang uden Anstød eller 

Hindring.

X.

Det protectiliniMe System.

saakaldte Prohibitivsystem, som gaaer ud paa en fuld

kommen Udelukkelse af visse Varer fra et Marked, kan i enkelte 

Tilfælde være grundet t Antagelsen as visse Varers Fordcervelig- 

hed (saaledes Udelukkelsen af Opium fra China), men kan ogsaa 

kun have til Hensigt at beskytte en vis Production. Det er tem

melig ligegyldigt, om Udelukkelsen udtales udtrykkelig eller Be- 

fkyttelsestariffett sættes saa holt, at ingen Concurrence bliver mu

lig. Saadanne Tariffer indeholdt de engelske Kornlove af 1815, 

som fastsatte, at Hvede slet ikke maatte indføres, naar ikke Quar-- 

teret hjemme kostede 80 Shillings (Dunkley Pg. 36), og for Re

sten skulde fortoldes efter en urimelig Skala. Sædvanlig have 

Protektionisterne nu opgivet flige Tariffer og List bemærker (Pg. 

433): I Almindelighed maa man antage, at der, hvor en Jn-- 

dustrie ikke kan opkomme ved en begyndende Beskyttelse af 40 til 

60 pCl. og ikke kan holde stg under en vedvarende Beskyttelse af 

30 til 40 pCt., maa Betingelserne for en Manufacturkraft sav

nes. Det er altsaa for en saadan Tarif, at Protectionspartiet 

træder i Skranken og vi kunne her udelukkende holde os til den 

omtalte tydske Forfatter, som har samlet Alt, hvad der fra et 

politisk og økonomisk Staildpunkt kunde anføres for Beskyttelses- 

systemet. Hovedbetragtningen er af politisk Beskaffenhed. Det 

er Staten og Nationen, der skulle befæstes i deres Eristents ved 

den almindelige Rigdom. Det er ikke Productionen eller Rig«
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-ommen, der er Diemed, men Nationens Sammenhold og Krast. 

Skolen — d. e. den herskende Frihandelstheorie — tænker ikke 

paa Nationens Magt og Uafhængighed, fordi den ikke giør den 

enkelte Nations, men overhovedet Samfundets Qeconomie til 

Gjenstand for sine Forstninger (Pg. 264). Skolen har forud

sat en Tilstand, der forst sial komme, nemlig Universalunionen 

og den evige Fred, som virkelig bestaaende (lhg. 192). Under 

denne Forudsætning er vistnok Fordringen om Handelsfrihed 

fuldkommen grundet (Pg. 188); ligesom ogsaa Ouesnay er

klærede, at Kjobmændene as alle Nationer dannede en Handels- 

republik (Pg. 183). Men denne fuldstændige Nullificering af 

Nationen og Statsmagten, denne Opløftelse af Individualiteten 

til Princip for al stabende Kraft kunde kun gjøres plausibel, idet 

man ikke gjorde den stabende Kraft, men det Skabte, den ma

terielle Rigdom, eller tvertimod kun den Værdie, som det Skabte 

har i Omsætningen, til Hovedgjenstand for Forskningen. Mate

rialismen maatte stilles ved Siden as Individualismen, for at 

skjule den umaadelige Sum af Kræfter, som tilflyde Jttdividet af 

Nationaliteten, Nationaleenheden og de« nationale Confode- 

ration af de produktive Kræfter. Man maatte lade en blot 

Theorie om Værdierne gjelde for Nationaløkonomie, fordi 

kun Jndividerne frembringe Værdier og Staten udygtig til at 

skabe Værdier, maa indskrænke sin Virksomhed blot til Fremkal

delse, Bestyttelse og Befordring af Jndivtdernes produktive Kræf

ter (Pg. 477—78). List sætter nu i Stedet for Værdierne de 

productive Kræfter (Pg. 203) som Rigdommens Kilde og den 

egentlige Rigdom, og han uddrager heraf den Slutning (Pg. 

217), at om der end ved Bestyttelsestolden bringes et Offer i 

Værdier, saa bliver dette dog erstattet ved Erhvervelsen af ett 

Productivkraft, som ikke blot sikkrer Nationen en uendelig større 

Sum af materielle Goder for Fremtiden, men ogsaa sikkrer den 

industrielle Uafhængighed i Tilfælde af Krig. — Krigen, siger 

han (Pg. 265), virker selv som et Prohibitivsystem, idet den 

forstyrrer Nationernes gjensidige Handelsforhold; den fremkalder 

Manufacturer og Fabriker og lærer derved Folket den store For-
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deel at fjende, som ligger i en selvstændig Mauufaclurkraft; den 

overbeviser det faktisk om, at det har vundet mere end det har 

tabt ved Krigens Forstyrrelse af Handelen (smlgn. Pg. 429).

Dette System af „produktive Kræfter", som saaledes stilles 

mod de statsøkonomiske „Værdier", hviler aabenbart paa den For

udsætning, at disse Kræfter uden Statens Beskyttelse eller Kri

gens Rod vilde have slumret, eller i al Fald faaet en uheldig 

Anvendelse. Staten siger: det ligger i vor Nations Fordeel, at 

vi selv fabrikere disse eller hine Manufacturvarer, men da vi 

med Udlandets frie Concurrence aldrig kunde komme i Besiddelse 

af disse Fordele, saa have vi fvrsaavidt indskrænket dem, som vi 

agte det for nødvendigt at give dem iblandt os, som ville an

vende deres Kapitaler paa den nye Industrigreen og dem, som 

ville hellige den deres legemlige og aandelige Kræfter, de nød

vendige Garantier for at de ikke skulde tabe deres Capiialer eller 

forfejle deres Livsbestemmelse (Pg. 246). Det er Umuligheden 

as at modstaae den engelske Concurrence, som bestandig forudsæt

tes. En Nation, som i Rigdom og Manufacturkraft staaer langt 

tilbage for den engelske, kan ikke indrømme Englænderne nogen 

fremherstende Concurrence paa sit Manufacturmarked, uden paa 

blivende Maade at komme i deres Gjeld, blive afhængig af deres 

Pengevasen og inddraget i dereö Kriser (Pg. 391). Den Om

stændighed, at Produclionktt, især siden den saa overordentlig er 

understøttet ved Maskinvæsenet, ingen andre Grand ser har end 

Kapitalbesiddelsens og Afsætningens, sætter den Nation, som er 

begunstiget ved en gjennem Aarhundreder fortsat Industrie, ved 

Ophobning as umaadelige Capiialer, ved udbredt Verdenshandel, 

ved Beherskelse af Pengemarkedet gjennem store Credilinstituter 

istand til at erklære alle øvrige Landes Manufacturer Vdelæg- 

gelseskrigen (Pg. 416). Eom Betaling for sine Produkter vil 

England ikke modtage Fabrikvarer, men kun Raastoffer, som alle

rede Georg den Førstes Ministre have erklæret 1721 (Pg. 311 og 

469). List antager altsaa, at alle civiliserede Nationer, hvis 

den frie Concurrence fik Overhaand, vilde blive reducerede til 

Agerdyrkningen, hvis Produkters Afsætning er saa prekær paa
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Grund af Concurrence» (Pg. 263) og som overhovedet have en saa 

ringe Ombytningsværdie (Pg. 395). Resultatet bliver altf aa 

til sidst, at den kjøbende Nation kun med rede Penge tilbytter sig 

den industriedrivende Nations Produkter (Pg. 395). Aabenbart 

er den herskende Theorie forfalden til det modsatte Ertrem af det 

saakaldle Merkantilsystems Vildfarelser. Vistnok var det falsk, 

naar man paastod, at Nationernes Rigdomme kun bestod i ædle 

Metaller, at en Nation kun kunde blive riig, naar den udførte 

flere Varer end den indforte og derved, at Bilantsens Saldo blev 

udjevnet ved Jndsorselen af ædle Metaller. Men falsk er det 

ogsaa, naar den herskende Theorie under de herskende Manufac« 

turforhold paastaaer, at det ikke kommer an paa, hvor mange 

eller hvor faa ædle Metaller, der circulere i en Nation, at Fryg

ten for ar besidde for faa ædle Metaller kun er frivol, at man 

skulde snarere opfordre til deres Udførsel end begunstige deres 

Indførsel. Men saalænge afsondrede Nationalinteresser bestaae, 

vil Slatsklogskaben byde enhver stor Nation at beskytte sig ved 

sit Handelssystem imod overordentlige, dens hele indre Vkonomie 

omstyrtende Pengeflucmatlotter og Priisrevolutioner, og dette 

Formaal kan den kun opnaae, idet den stiller fhi indre Manufac- 

turproduction i et rigtigt Forhold til Agriculturproduktionen og 

Jndsorselen til Udførselen (Pg. 393—94). Her have vi altsaa 

fra Fors. Side en udtrykkelig Stadfæstelse af det saakaldte Mer- 

kantilsystem, som havde en saa stor Skræk for Udførsel af Penge. 

Vistnok er denne Skræk ikke ganske ugrundet. Henseer man til 

Spaniens Erempel, som forarmedes trods den nye Verdens 

Skatte (uagtet Udførslen as ædle Metaller var forbudt), saa ind

seer man, hvad Mangelen paa Jndustrie som en selvstændig, 

uudtømmelig Rigdomskilde har at betyde. Ogsaa maa det ind

rømmes, at Penge alnd have et Fortrin for hvilkesomhelst Va

rer, fordi der altid er Efterspørgsel efter dem og de ikke behøve 

at søge deres Kunder. Medens andre Varer etc for Lysthavende, 

saa ere Penge — af Proudhon kaldede la marchandise princesse 

— for Alle, de ere det rene Værdiudtryk. Imidlertid kan det 

kun forekomme hoist undtagelsesviis paa Grund as ganske særegne
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Omstændigheder (f. Er. i Romerriget, i Spamen), at store 

Pengeopsamlinger forefindes uden tilsvarende productiv Jndustrie 

som deres Aarsag. De Penge, som under sædvanlige Forhold 

forefindes i et Land, ere et Resultat af Befolkningens Vindskibe-- 

lighed, og anvendte paa billige Jndkjøb af fremmede Produkter 

ville de reproducere sig, uden Hensyn til om det er Sælgeren 

eller Andre, der kjobe Landets Produkter og saaledes erstatte de 

udgivne Penge*).  Som Beviis for, at Englænderne ikke blot 

modtage Penge for deres Produkter henvise vi til Porter Pg. 356, 

hvor man seer, at i 1849 blev indfort for 105,874,607 L. St., 

medens Udførselen beløb sig til 164,539,504 L. St. Rigtig-- 

tignok fsier hait til (Pg. 377): den største Deel af vore Im

porter bestaae af Produkter i deres raa, uforarbeidede Skikkelse 

eller af Produkter i en Tilstand af Præparation, som ikke har 

udfordret noget betydeligt Beløb af Arbeide. Vore Exporter 

derimod bestaae for største Delen i præparerede eller fabrikerede 

Produkter, hvorpaa et stort Beløb Arbeide er bleven anvettdt. 

See ogsaa Listen paa Jmporter hos Dunkley Pg. 147, hvor de 

uforarbeidede Artikler have en afgjort Overvægt over de forår« 

beidede. Hermed er altsaa List's Bemærkning om Raaproduk-- 

terne stadfæstet; et andet Sporgsmaal er det, om han har Ret, 

naar han udtrykkelig benægter Muligheden af, at disse i Tidens 

Løb skulde kunne betale de indførte Manufacturprodukter og der

for fordrer af enhver Nation Plantningen af en selvstændig In

dustrie. Fremdeles er det overseet, at de Lande, hvor Fødemid

lerne ere t billigere Priis, derved ere satte istand til at concurrere 

heldigt med andre font England, hvor disse ere dyre og Ar- 

beidslonnen følgelig maa være meget høiere. Dernæst hvad Be

gyndelsen angaaer, som stal være saa svær, saa overvindes de 

dermed forbundne Vanskeligheder for en stor Deel ved Forsiriv- 

ning af Fabrikbestyrere, Arbeidere og Mastiner fra de avance-- 

rede Jndustrilande, noget som næsten alle have forsøgt med Eng-'

*) See Mill 2. Pg. 48.
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land (fee Dunkley Pg. 53. Perter Pg. 265). Man vil alrsaa 

see, at det ikke allene er Tariffen, som her gjør Udsiaget.

Betragte vi noget nærmere den hele politiske Forudsætning, 

hvorpaa det Listsie Besiyttelsessystem hviler, nemlig om Staten 

eller Nationen som den, hvorfra al Industri stal gaae ud, og til 

hvem den stal vende tilbage, saa kunne her mange betænkelige 

Conflikrer vise sig ikke blot mellem Konsumenter og bestyttede Fa

brikker, men mellem de langt fra hinanden liggende Slæder og 

Egne, der have gansie forsijellige industrielle og commereielle 

Jnteresser. En Grændsestad s. Er. kan tænkes nærmest at ville 

forhandle sine Produkter til Udlandet, men dette har som Retor

sion soresirevkt en Toldafgift, som stader Omsætningen. For at 

faac denne Retorsion bort, vilde en saadan Stad ønske Besiyttel- 

sestolden hævet, medens man paa andre Punkter i Riget, hvor 

man nærmest arbeider for Indlandet, kunde ønske at beholde den. 

Man tænke sig ogsaa det Tilfælde (Dunoyer Pag. 266), at en 

fremmed industriel Brovinds blev incorporeret — hvorom der 

jo saa tidt har været talt med Hensyn til Belgiens Forhold til 

Frankrig — vilde da det større Lauds Industri være ruineret? 

Sætter man nu endog som List Rationen r Stedet for Slatett, 

og sætter man sig saaledes ganske ud over den politiske Organi

sation, hvor mange Jnteresser kommer man da ikke til at true, 

hvor sarlig bliver da det Heles endnu kun imaginære, doctrincrre 

Interesse ligeoverfor visse Localiteters solide Jnteresse. Man 

tænke her paa Hansestcrdernes Modstand mod Indtrædelsen i den 

lydste Toldsorening *).

*) Nogle Forfattere bestride Gyldigheden af ethvert Hensyn til ct vist 
Lands Tarv, idet de kun anerkjende Productionens Jnteresse f. Er. 
Mill 2, Pag. 30: Det er muligt, at et Land staacr saa ganske 
tilbage for et andet i sin productive Evne, at dets Arbeide og Ca
pital vilde stifte langt storre Nytte ved at udvandre til det andet 
Land. Verdens Productionsbelob vilde være storre, naar enhver 
Ting blev frembragt der, hvor den lettest kan frembringes. Men 

Nationer vandre ikke ud i Masse.
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Den iblandt Oeconomisterne udbredte Mening, at ArbeidetS 

Delillg er at forstaae om hele Menneskehedens Samvirke« ved 

forffjellige Foretagender til et fælleds Viemed, bestemmer List 

derhen, at allerede en Nations, idelminbste en større Nations for» 

stjellige Classer, maa kunne overtage Hovedbrancherne af Indu

strien, Fabrik- og Agerbruget. Det er ikke blot en Deling af 

forffjellige Forretninger mellem forstjellige Individer, men en 

Forening af forffjellige Virksomheder, Indsigter, Kræfter til en 

fælleds Production. Denne Lov udstrækker sin Virksomhed til en 

Narions samlede Manusactur- og Agriculturkrast, til dens hele 

Dconomre (Pag. 224). Delle Princips Anvendelse paa de i 

Landbruget anvendte productive Kræfter kan kun finde Sled i et 

i alle Fabrikindustriens Grene til den hoieste Udvikling kommet 

Land, thi kutt i et saadant Lemd bestaaer en ftor Efterspørgsel 

efter de forstjellige Producter, og navnlig er Efterspørgselen 

efter Overstuddet af Landbrugsproducterne saa sikker og be

tydende, at Producenten kan være vis paa at afsætte enhver 

Qvantitet til passende Priser. Landbrugets Productionskraft er 

saameget større, jo inderligere en til alle Sider uddannet Fabrik- 

kraft er localt, kommercielt og politisi forbundet dermed (Pag. 

226—27). Den hpieste Deling af Forretningen og den højeste 

Foretting af de productive Kræfter ved den materielle Produc

tion er Agerdyrkning og Manusaclur. Bi kalde dette Forhold 

Ligevægten eller Harmonien af de productive Kræfter (Pag. 236). 

Grundrenten ftiger ogsaa i Forhold til Fabrikindustriens Udvik

ling*),  hvad man kan see as en Sammenligning mellem Eng

land og Polen (Pag. 335). Overhovedet er Polen gaaet til 

Grunde, fordi det kun havde Agerbrugere, ingen oplyst, indu

striel Middelstand (Pag. 270 og 311). Alle oplyste Statsmand 

have derfor anseet det for nødvendigt at tilvejebringe Midlerne 

for en Fabrikindustries Opkomst (Pab. 221). Alksaa Ager

dyrkningen kan ikke gaae uden Fabrikvæsenets Hjælp; den er

*) See herom ogsaa Schütz i Zeitschrift für die gesammte Staats

wissenschaft 3die Bind Pag. 370.
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udsat for at forkrøble. En forkrøblet Agerdyrkning kalde vi 

den Tilstand, i hvilken af Mangel paa en dygtig eller efter- 

haanden sig udviklende Manufakturkraft, al Befolkningstilvært 

kaster sig paa Landbruget, fortærer det landøkonomiske Overskud, 

og deler den forhaandenværende Grund i smaa Stykker (Pag. 229).

Den her udviklede Ansiuelse, at en større civiliseret Na

tion ikke udelukkende sial bestjceftige stg med Landbrug som det 

halvvilde Polen, indrømmes vistnok af Enhver, der erkjender, 

hvormeget den agerdyrkende Stand trænger til de andre mere 

civiliserede Stænders Opmuntring og Hjælp til Fremme af dens 

egen Bedrift. Det er nu en allerede gjort Erfaring, ikke blot 

at Maskinkraften kan anvendes paa visse Brancher af Agerbruget, 

men at dette, naar man forstaacr at benytte alle de Opdagelser, 

som den nyere Tid har at opvise paa forskjellige Gebeter, kan 

drives med langt mere Fordeel, Sikkerhed og Beregning end 

man tidligere troede. Jo nærmere altsaa den høiere Industrie 

er, jo bedre; jo rigeligere Anledning til at blive bekjendt med 

dens Væsen og Virksomhed, des raskere og sikkrere vil Jnd-- 

flydelsen blive. At den optager Overskuddet af Landbobesolk- 

ningen, have vi allerede tidligere feet; at Jndustriebefolkningen 

og Landbefolkuingen gjensidig forholde stg til hinailden som 

Producenter og Consumenter, følger af Sagens Natur. Vin

dingen ved at have en indenlandsk Industrie i en større Stat, 

er saaledes iøjnefaldende, og dens Opkomst fortjener vistnok at 

begunstiges. Det Sporgsmaal opstaaer nu rigtignok, om den 

ikke undertiden kan kjobes for dyrt, og om man ikke forhaster 

sig med at understøtte en Industrie, som uden saadan Under-- 

støltelse nød tilstrækkelig gunstige Betingelser. Med Hensyn paa 

det sidste Punkt have vi allerede ovenfor omtalt den Fordeel, 

som Levnelsmidlernes Billighed og de avancerede Industrielandes 

disponible Mastin-- og Arbejdskrafter kunde medføre; en Fordeel, 

som bliver saameget større, naar de til Forarbejdelse bestemte 

Raaproducter frembringes i Landet selv, og det er dog en herpaa 

grundet Fabrikproduction, man helst maa onfke (see Schütz a. 

St. Pag. 374). Og hvad det første Punkt cmgaaer, da maa
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man spørge, om ikke Consumenterne betale den indenlandste 

Production altfor dyrt, om ikke deres Tab langt overstiger 

Producenternes Gevinst. I intet Tilfælde vil Prohibitivsystemet 

kunne anbefales, som forudsætter — forsaavidt det har et 

proteetlvnistist Formaal —, at en vis indenlandsk Productiv« 

maa holdes oppe for enhver Priis, om end Betingelserne for 

dens Fremgang aldeles mangle. Bi have ovettfor (eet, at selv 

List kun fordrer en temmelig moderat Protectionstarif. Man 

maa nu, forsaavidt denne Tarif i et givet Tilfælde er hensigts

mæssig, det er, bringer Landet i det Hele taget større Fordeel 

end den bringer Consumenterne Tab, haabe, at de« bevirker en 

saadan Concurrence mellem de indenlandste Producenter om at 

sælge saa billigt som muligt, at der i alt Fald ikke bliver Tale 

om Tariffens Forhøjelse, noget som en Industrie, der engang 

er bleven vant til Protectionen, saa let lader sig forlede til at 

fordre, i Stedet for at anstrenge alle sine Kræfter for at kunne 

udholde Udlandets Concurrence. Staten, det vil i dette Til

fælde sige en vis Minister, visse Autoriteter, kan vistnok i flige 

Sager saare let gribe Feil. Det kan være vanskeligt for Privat

manden i et givet Tilfælde at afgjore, om en vis Forretning 

vil rentere sig, og det er dog et meget begrændset Sporgsmaal; 

men Statsmanden stal afgjore, om en vis Jndustriegreen vil 

sætte productive Kræfter i Bevcegelse, som ellers vare forblevne 

srkeslose eller om den vil aflede dem fra en mere nyttig Virke

kreds, om det Offer, man vil paalægge Consumenterne, bliver 

opveiet as den Fordeel, som Producenterne vinde og som gjennem 

dem skulde komme Landet i det Hele til Gode. Vi indrømme, 

at en Beskyttelsestold kan af Hjelpekilder, der ellers vilde være 

forblevne ubenyttede, udvikle Fordele, der meet end erstatte det 

Tab, Tolden har medført*),  vi indrømme det Overilede i den 

Paastand, at kapitalister og Jndustrieherrer strar ville udvandre

*) Ogsaa Mill 2. Pag. 400 indrømmer dette uagtet hans i Alminde

lighed frihandelfle Standpunkt.
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hvorhen dens Produkter skulle afsættes, thi med den indenlandske 

Afsætning lader man sig ikke tiøte. Man tænker sig da Pro

dukterne udførte til den hede Zone, hvis Raaproducter tilhandles 

derfor (Pag. 280). Den hede Zones Jmport i Europa har 

været i bestandig Tiltagende og den kan tiltage langt mere endnu, 

idet Productionen kan forøges betydeligt og Efterspørgselen ved 

Productprisernes Synken kan blive langt hyppigere. Men her 

moder man paa Verdensmarkedet, hvor man ikke er beskyttet ved 

Tariffer, her maa man altsaa sælge til de Priser, som de avan

cerede Nationer falbyde til, hvis man ikke alt var i Besiddelse 

af Colonier, hvis Handel man kunde monopolisere sig.

Den protectioniftiske Uvillie, som paa Fastlandet har gjort 

sig gjaldende mod England, fandt sin stærfeste Støtte i det en- 

gelste Protectionssystem, navnlig i Kornlovene af 1815. Siden 

disse bleve saa gjennemgribende modificerede (1842) og omsider 

ganske tilbagekaldte (1846), have Fastlandsnationerne kunnet af

sætte saa rigeligt (Kornudforselen tiltager bestandig; i 1853 be

lob den sig til 10,173,135 Qvarters, medens den i 1843 knn 

udgjorde 1,433,891, Dunkley Pag. 144), at de ikke kunne klage 

over at være komne tilkort ved Byttet. Heller ikke bar den 

ovenanførte Mening af List stadfæstet stg, at Kornproducter for- 

holdsviis have en ringe Værdi paa Markedet og under Omstæn

digheder kunne synke ned til fuldkommen Værdiløshed. Dette 

kan træffe sig i visse afsides Egne af Verden (i Amerikas Indre 

f. Er.), men ikke i Europa med den Udstrækning, som Commu- 

nikationsvæsenet nu har vundet. Overhovedet bevirker dette, at 

den store Jnbustrie ogsaa kan komme til at udøve den gavnlige 

Indflydelse paa Agerbruget over hele Europa, om ogsaa der i 

de vedkommende Lande ingen selvstændig Jttdustrie findes. Nær

hede« er alligevel stor »of til at Virkningen vil kunne gjore stg 

gjaldende. — Siden 1842 har England forovrigt ikke blot fri

givet Kornhandelen, men hævet mangfoldige andre Tolgafgifter 

f. Er. paa Kjod, Slagleqvæg (1846, i hvilket Aar Jmporten 

af Stude beløb sig til 9,743, medens deri i 1852 udgjorde
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37,624, Dunkley Pag. 145), og andre Levnetsmidler, som 

Smør (Jmporten heraf see hos Dunkley Pag. 146), der for

nemmelig forsendes fra Fastlandet.

XI.

Slrregne Handelsbrancher.

foruden de Hindringer man i det Almindeliges Jntercsse har 

troet at maalte lægge Handelen i Veien i det Hele taget, giveS 

der særegne Brancher, som man vil stille og har gjort Forsøg 

paa at stille under et ganske specielt Politiopsyn. Vi mene 

Korn- og Pengehandelen. Om Pengehandelen have vi allerede 

ialt og skulle her kun nærmere udvikle de Grunde, hvorfor man 

har villet lægge Hindringer i Veien for dens Frihed. Penge 

ere den almindeligste sociale Fornødenhed; en Forvirring paa 

dette Gebeet, en Mangel, en Værdiløshed af de circulerende Re- 

prcesentativer, forstyrrer paa eii saa gjennemgribende Maade al 

Handel og Vandel, frembringer en saadan Mængde daglige 

Forlegenheder og Misligheder i den Omsætning, som finder Sted 

for Tilfredsstillelsen af Vieblikkets Fornødenheder, at øvrigheden 

maa gjøre sig al mulig Umage for at raade Bod herpaa. Men 

Saadant steer ikke paa en hettsigtsmcrssig Maade ved at fastsætte 

en Tvangscours paa Reprcrsentativerne og forbyde Handelen 

dermed, d. e. Opkjpb og Salg af dem efter deres virkelige 

Dcerdie. Saasnart Pengemarkedet er kommen i Uorden derved, 

at Circulatiottsmidlernes nominelle Beløb ikke svarer til deres 

reelle Værdie, saa er Spcculationen uundgaaelig og eftersom 

Udsigterne vise sig mere eller mindre gunstige med Hensyn til 

det nominelle Beløbs Fremtid, opftaaer en forskjellig Cours hver 

Dag, hvis Indflydelse strap lader sig mærke i Detailhandelen og 

derved blandt Folket. Et meget oplysende Erempel paa en saa

dan Pengetilstand, har man fra den første sransie Revolutions-
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lid; trods de grusomste Forholdsregler mod Pengehandlerne 
(Agioteurs) var det dog ikke mulig at holde Coursen al pari, 

men den reelle Værdi gjorde sig gjaldende trods al Tvang. 
Den reelle Værdi erfarede man, idet det egentlige Pengemarked 

var standset, i den daglige Handel og Vandel, som ikke kunde 
udlevere Varer mod Repræsentativer, hvis Værdie var endnu 
usikkrere, side« Coursrioteringen paa Pengemarkedet var ophort. 
Det var derfor kun en nødvendig Conseqvents af Tvangscoursen 
at fastsætte et Maximum for Varernes Salg, hvorved altsaa Vær
dien af Repræsentativerne først for Alvor blev fireret. Men 
heller iffe dette forle til noget Resultat; Bagerne lukkede deres 
Boutikcr og det blev dem kun muligt ved Communens Under
støttelse 1st sælge ril den fastsatte Priis. I Virkeligheden solgte 

de alisaa deres Varer dyrere end efter bet Maximum, som de 
modtoge i Bvutiken. State« kom allsaa til at dække Different- 
sen mellem Coursen og det nominelle Belob. Det Forkeerre 
i denne Tvaugspoliiik ligger deri, at man søger en moralsk 
Grund (i enkelte Individers Vindesyge) for det, som kun har en 
reen Ökonomist Grund, ligesom naar man soger Grunden til 
den hole Rente ikke i Laanerens Uvederhæflighed, men i Ud- 
laanerens Lyst til at drage en vilkaarlig Fordeel af sine Penge, 
hvilken man i Lovsproget har stempler som Aager. Vindesygen, 
Begjcrrligheden efter at erploilere en vis Situation (efter det 
Bekjendte: hvor Aadslet er, samle sig Ravnene) findes vistnok t 
tyøi Grad, Mange, som ellers ikke befatte stg med Handelen, 
søge her at benytte stg af den beqvemme Leilighed til en Ertra- 

fvrtjeneste, men al den Jndflydelse. som enkelte Individer under 
saadanne Omstændigheder kunne komme til at udøve paa Cour- 
ferne, forsvinder for selve Sagens Magt, for den virkelige 
Bærdic, der skaffer sig Luft trods Tvangen og Speculationen. 
Men det var den virkelige Dærdie, som Staten ikke vilde have 
frem, den vilde soregjogle Borgerne den Illusion, at et vist 
Stykke Papir repræsenterede en vis Metalværdi, og da Metallet 

sijulre sig under Nædselssystemet, et vist Beløb af Fødemidler, 
navnlig Vrpd.

5
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Enhver Vare, efter hvilken en betydelig Efterspørgsel sin

der Sted, kan opnaae samme Ombytningsegenstab som Penge og 

bruges som Betalingsmiddel. Den Vare, som der i Regelen 

er styrft Efterspørgsel ester, er den, fom tilfredsstiller den sim- 

pleste almindeligste Livsfornødenhed. Den kan vistnok være til* 

stede i større Mængde end Forbruget fordrer, og har da en 

mindre sikker Værdie, men denne Værdie stiger ogsaa hurtigere i 

Forhold til Efterspørgselen end andre Varers Værdi, netop fordi 

dens absoluie Uundværlighed i Tilfælde af en truende Mangel 

dobbelt foles. Det er derfor naturligt, at en truende Kornmangel 

medfører en større Kjøbelyst, end egentlig Markedets øieblikkelige 

Tilstand skulde motivere, og at derfor en høiere Priis opstaaer, 

end der, om Alt gik sin rolige Gang, vilde være bleveu Til

fældet. Dyrtiden har ved Siden af dens naturlige Grund og

saa noget Kunstlet, og det er dette Kunstlede Staten ved for- 

sijellige Leiligheder og ved forstjellige Midler har sogt at faae Bugt 

med. Vi haveseet, ar Revolukionen fastsatte etMarimumz den forbød 

under Dødsstraf at unddrage Kornforraadene fra Cirkulationen. Men 

her kom den ind paa et Gebeer, deu ligesaalidet kuude beherske, 

som Pengevæsenet. Det var umuligt at controllere Bøndernes 

Oplag, om man end kunde bemægtige sig Kjøbmændenes Maga

ziner. Marimumet bevirkede, at Bønderne holdt deres Forraad 

tilbage til gunstigere Tider, forsaavidt de ikke allerede havde 

Accord med Kjøbmænd om Aflevering til visse Terminer imod 

en vis Betaling, hvad der meget vel kunde tænkes, da Ingen 

ventede at det herskende System vilde holde sig. Følgen as 

Statens vilkaarlige Jndblanding var altsaa Handelens Stands

ning, Tilbudets Ophor, og den kom saaledes just til at stade 

dem, som den vilde tjene, nemlig Consumenterne. Den bevir

kede ben Ophobning as Korn om ikke t faa store Magaziner, 

saa i en uendelig Mængde mindre, som den vilde forhindre, den 

bevirkede den dermed følgende ikke blot Dyrhed, men virkelige 

Mangel, som med fornuftige Forholdsregler aldrig vilde være 

indtraadt. Vel havde Dyrhcden fra Først af noget Kunstlet 

paa Grund af den store Kjvbclyst, der sandt Sted under Forud-

a



67

sætning as Mangel paa det nødvendige Beløb, men dette Kunst

lede vilde, naar Handelen var bleven overladt til sig selv, efter- 

haanden være vegen for de naturlige Priser, som Forholdet mel

lem det tilstedeværende Forraad og Folkets Fornødenhed maatte 

medføre, medens Staten ved at tvinge den kunstlede Priis ned 

til eller maaskee endog under den naturlige Priis forstyrrede de 

Tilbud om Salg, som ellers bleve gjorte. Forovrigt kunne 

ingen attdre Regler gjælde for Kornhandel end for andre Slags 

Handelsaffærer. Her som der gjor Kjøbmanden sin Capitalind- 

sats og fordrer den Gevinst, som de gunstige Omstændigheder 

tilbyde ham, som Løn for sin Risico. Her som der gjalder 

Reglen at kjobe billigt og sælge dyrt, saa dyrt nemlig, som 

Efterspørgselens Størrelse medfører det. Disse revolutionære 

Forsøg paa at reglementere Kornhandelen, som saa aldeles stred 

imod de Paagjældendes Jnteresse, have ingen Efterligning fun

det, derimod har man vel af og til forsøgt at udøve en Tvang 

paa det indenlandske Marked ved at forbyde Udførsel as Korn 

(nylig er dette fleet i Frankrig, Neapel og Rusland). Man 

har troet, at naar den udenlandste Afsætning blev standset, vilde 

det etters til Udførsel bestemte Forraad firår blive bragt paa det 

indenlandske Marked og der paa Grund as Forholdet mellem 

Tilbud og Efterspørgsel falbudt til meget lavere Priser end før. 

Det Uretfærdige i et saadant Forbud er iøinefaldende, det er 

ligefrem et Forbud til Eieren mod at modtage den virkelige 

Værdie af sine Varer og Befaling at overlade en Deel af denne 

Værdie til Andre, som ingen Slags Adkomst have dertil. Det 

er cii udtrykkelig Begunstigelse af den ene Classe paa den an

dens Bekostning, der ikke finder sin Begunstigelse i andre Theo« 

rier, end de communistiske om Selskabets Solidaritet, hvorved for« 

staaes den ene Classes Ret til at ernæres paa den andens Be

kostning; det er det samme som en Skat lagt paa Agerbruget i 

Faveur ikke af Staten, men af andre Bedrifter, hvis Producter 

Agerbrugeren alligevel maa betale til Markedspriserne.

Men flige Forbud føre ikke engang til det tilsigtede Re

sultat og gavne saaledes ikke den Samsundsclasse, i hvis for-
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meentlige Interesse de udstedes. Der er begribeligt, at Ager

brugeren holder sine Produktee tilbage, naar hail ikke kan saae 

dem betalte efter deres virkelige Værdie. Han venter indtil Kri

sen er overstaaet. Og cm han end ikke gjemtc Kornet for se

nere at sælge det, hvad stulde da forhindre ham i at anvende 

der til Mæsining af Huusdyr, hvis han troede, at det paa den 

Maade bedre vilde betale sig? Man kan paa dette Gebeet ikke 

blive staaenbe ved halve Forholdsregler; har man spærret Ad

gangen til det udenlandste Marked, saa maa man ved Tvangs- 

forholdsregler sørge for, at det indenlandske bliver forsynet. 

Men detie er ikke muligt, ni ed mindre ni an lader foretage al

mindelige Huusunderspgelser over hele Landet og optage Inven

tarium over det fundne Kornforraad, som da maatte fratages 

Eierne og fores til Markeder. Dertil vil vanskelig nogen Re- 

gjering i vore Dage beslutte sig, saa meget mindre som Trangen 

til overordentlige Forholdsregler aldrig kan blive synderlig stor. 

Naar nemlig den lette Communication bidrager til at udfore 

Varer i større Mængde end hidtil, saa gjelder det Samme om 

Jndforselett. Med Herlsyn til Korntilførselen navnlig til Eng

land, er Amerika traadt i lige Linie med de conlittentale Lande 

i Europa (i 1853 indførte de forenede Starer 1,821,484 Quar

ters Korn, hvad der er det hpieste Beløb noget Land har ind

ført; næst ester opføres Preussen med 1,177,764, Kysterne ved 

det sorte Hav med 1,070,483, Danmark med 947,116 Quarters: 

Dunkley Pag. 157), og den Masse Jtorii, som fra den Side 

kan skaffes, vil altid kunne stkkre Europa mod en fvrbigaaende 

Mangels Farer.

I Danmark vilde et Kornudforselssorbud være en formelig 

Trudsel mod Landets Velstand, som næsten udelukkende bestaaer i 

Agerbrugsproducter, mod hvilke Befolkningen tiltusier sig de 

Penge, der sætte den istand til at forbruge Verdensindustriens 

Produkter. Er Forbud mod Kornudførsel i Danmark vilde vare 

det Samme som et Forbud mod Udførsel af Fabrikproducter i 

England, det vilde sætte Landet ganste ud as Stand til ar handle 

med Udlandet, uven dog at kunne siabe en iudrnlanbsk Industrie;
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det vilde forstyrre kapitalerne i den næsten eneste Anvendelse, 

de kunne faae hertillands, og saaledes drive dem til at søge An

bringelse i Udlandet, kort sagt, det vilde udsætte Landets hele 

økonomiske Forfatning for Omstyrtning. Hertil maa desuden 

foies, at Udførselsforbud allerede siden 1ste Februar 1797 ere 

forsvundne af vort Toldsystem og ikke senere ble ven optagne i 

det (Bergsø Statistik 3, Pag. 621). De senere Fristelser, navn

lig fra 1847, til at forbyde Kornudforselen eller belægge den 

med Told, har Regjeringen lykkelig modftaaet.

NIL

ProteclionijWt Lande.

Jet er ofte blevet yttret, at Frihandelserperimentet endnu ikke 

er forsøgt og at det derfor kun er muligt at fore en reen 

tbeoretisk Undersøgelse derom. Det vilde for Resten ikke engang 

være tilstrækkeligt, om et enkelt Land havde gjort et Experiment 

i saa Henseende (hvad der idetmindste tilnærmelsesviis gjelder 

om England) saalænge Verdenshandelen ikke blev frigjort. 

Først naar, om ikke alle, saa dog de vigtigste handelsdrivende 

Nationer havde opgivet deres Told, vilde man være istand ril 

en sikker, paalidelig Bedømmelse af Frihandelssystemet. Jmid- 

lertid maa man indskrænke sig til ar drage sine Slutninger eliten 

for eller imod Frihandelen af den stedfindende Protection, der 

endnu stedse er Regelen. Det mærkeligste Foretagende Told

væsenet i det Hele vedkommende, som vor Tid har at opvise, 

er den preussiske Toldforening fra 1835, forøget 1841 og 

kontraheret for 12 Aar, alisaa til 1853 ind. Man kan baade 

kalde denne Forening en frihandelsi og en protektionistisk, idet 

den nedbrød Toldgrcendserne mellem de enkelte Stater og der-« 

ved aabnede dem større Afløbskanaler for deres Producter 

(hvorved f. Er. den sachslffe Vomuldsinduftrie i kort Tid for- 

dobblede sig, og andre Stater i en uhørt Grad forøgede dereS
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H andel, see Porter: Pag. 409. 411),, m en paa den anden  

Side ogsaa sastsa lte høiere Tariffer for udenlandske Producter 

(e fter preussisk M ønster see D unkley Pag. 149) end hvortil m an  

hidtil havde væ ret vant. Seer m an im id lertid hen til den  

ovenfor paapegede Virkning, saa m aa Toldforen ingen ide lm indste  

for Jndlandsstaterne væ sentlig betragtes som frihandelst, da de  

altid m aatte søge deres egentlige M arked i de næ rm est til«  

græ ndsende Stater og da navnlig isæ r i Preussen, som stiftede  

Foreningen. For Kyststa terne derim od m aatte den optræ de som  

protektionistisk og true m ed at forstyrre deres H andel m ed U d 

landet, som for dem var en H ovedsag. D e holdt sig udenfor 

indtil 1851, da det lykkedes Preussen m ed en væ sentlig  

M odification af sine Tariffer at bestem m e H annover til Til

træ delse. D en politis te N vittie m od Preussen, som dengang var 

udbredt blandt de niindre Stater, bestenue disse ril at benytte  

den egenm æ gtige C ontract m ed H annover*)  (hvorom de øvrige  

C ontrahenter ikke vare adspurgte) til at true m ed O psige lse af 

Forbundet fra 1853, og de søgte paa sam m e Tid at næ rm e sig  

D sterrig , som ønskede at afslu tte en H andelstractat m ed Told- 

foreningen.

*) See herom den udforlige U dvikling af Kries i Zeitschrift für 

Staatsw ^senschaft, 8de Bind Pag. 565 sg.

I Anledning af den levende M isfornø jelse, der var opstaaet 

hos adskillige m ellem - og sydlydske Stater over den Tarif-  

nedsæ rte lse, der m aatte blive en Følge af H annovers Tils lu tn ing  

(fra 1ste Januar 1854 at regne), og den »forholdsm æ ssige  

Andeel i de fæ lleds Told intrader (P ræ eipuum ), der var tils taaet 

H annover som Skadesløsholde lse for de O ffre, O pgive lsen af 

den frie Søhandel m aatte m edføre, havde Vsterrig allerede i 

N ovem ber 1851 udsteder en ny Toldtarif, der forandrede det 

hidtilvæ rende Prohib itivsystem til et Protectionssystem vg derved  

gjorde det m ulig t for de tydske Stater at slu tte en H andels 

forbindelse m ed det. D a derfor Preussen i 1852 aabnede  

C onferentserne i Berlin i Anledning af Toldsoreningens paatæ nkte
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med Vsterrig, hvad Preussen, som betragtede sig som Foreningens 

Repræsentant udadtil, nægtede. Den Ilte August sluttedes 

Conferentserne, den 30te udstedte Preussen et Circulære til 

vderligere Forklaring af sin Adfærd. Preussen fik derpaa siuttet 

en Handelstractat med Vsterrig paa 12 Aar si9de Febr. 1853) 

fra 1ste Januar 1854 til 31te December 1865, i hvis 25de 

Artikel den Bestemmelse forekommer, at i 1860 preussiske og 

esterrigste Commissærer jfiitte træde sammen, for at afslutte en 

fuldstændig Toldforening. Ved denne Handelstraetat ere mange 

Importer (navnlig af Raaprodueter) tilstaaede Toldfrihed og 

Tarifferne i det Hele betydelig nedsatte. De andre Toldforenings

stater have senere tiltraadt denne Tractat og fornyet selve Told- 

sorettingssordraget. Saaledes er et meget stort Gebeel ifærd 

med at blive befriet for alle indre Toldgrændscr (til Vsterrig 

havde i Forvejen Parma og Modena sluttet sig) og selve 

Verdenshandelen har ogsaa vundet derved. Om nemlig end 

Hannover og de andre „SleuervereinLstater", der i 1851 sluttede 

Fordraget med Preussen, tidligere havde havt lavere Tariffer- 

for de oversøiske Importer, saa bliver det Tab, som Handelen 

kan have lidt ved disses Forhoielse, rigeligt opveiet ved den 

-sterrigske Tarisnedsætlelse, der endog maa gaae dybere ned, naar 

deil fuldstændige Tilflutning til Toldforeningen stal finde 

Sted*).  At Udvidelsen af den indre Handelsfrihed paa et saa 

stort Gebeet har været de paagjældende Lande selv til Gavn, 

sorstaaer sig af sig selv. Om Toldforenittgens store økonomiste 

Resultater herster der i de Stater, som ere indtraadte i den, kun

*) Toldforcningens Jn trad er have befundet sig i en regelmæssig 
Stigen, hvori ligger en vedvarende Tiltagen af Jmporten. Fra 
England udfortes til Hannover, Preussen og Hanseftæderne i 1842 
for 6,579,351 Lstr., i 1852 for 7,820,480, Dunkley Pag. 150; 1827 
indfortes, for 4,828,956 Lstr. brittifle Producter, 1849 6,078,355 

Porter Pag. 411. Fra Frankrig belob Indførselen i 1854 sig til 
48 Millioner Frs. og den hele Omsætning til 144 Millioner. 

Journal des économistes, O etb. 1855 Pag. 68 og 69.
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een Mening*)  og en almindelig Misfornøjelse rebede stg i 1852 

over de Skridt, der bleve gjorte til dens Sprængning**).

*) See Kries paa anførte Sted Pag. 578 og 585.

**) Toldforeniugen har affluttet forfljellige Handelstractater med Eng

land (1841), med Belgien (1844) med Sardinien (1845), hvorved 

dens Tariffer i flere Punkter blive modificerede.

Frankrigs System er langt mere protektionistisk end den 

tydffe Toldforenings. Det første Forsøg paa at ordne Told

systemet, som har havt nogen varig Virkning, var Colberts af 

1664, som han dog ikke fik antaget af Provindserne. Ved en 

i Aaret 1667 foretaget Modification lykkedes det at faae det 

udbredt over flere Provindser, dog forbleve de tre Bispedommer 

(Metz, Toul, Verdun), Lothringen og Elsaß fremdeles udenfor. 

Systemet gik nærmest ud paa at beskytte de indenlandske Manu

facturer. Den 5te November 1790 bleve alle indre Told- 

grændser ophævede af Nationalforsamlingen og en Lov af 

6—22de August 1791 fastsatte Tarifferne. Jndferselsfrihed blev 

tilstaaet Raaproduclerne og Protectionen af den indenlandste 

Jndustrie overfired ikke 25 pCt. af de indførte Varers Værdi. 

Paa denne Fremskridtets Vei forblev man ikke længe. Den 

21 de November 1806 decreteredes Continentalspærringen, den 

5te August 1810 blev Sukkerlolden fastsat til 300 Frs. af 100 

Kilogramm er. Derved vandt Runkelroeculturen et betydeligt 

Opsving. Af Hensyn (tf den maatte man t Loven af 17de 

December 1814 fastholde en Told af 40 Frs. pr. 100 Kil. 

Sukker, der endog forhøjedes med 20 Frs., naar Jmporpen fandt 

Sted paa fremmede Skibe. Denne Beskyttelse beholdt Runkel- 

roen indtil 1837, da man efter megen Betænkelighed og efter 

en uhyre Allarm saavel fra Coloniernes som fra Runkelroe- 

dyrkernes Side paalagde Runkelroesukkeret en Afgift forst af 10, 

senere af 15 Frs. pr. 100 Kil. Siden 1847 har man paalagt 

begge, Colonial- og Runkelroesukkeret den samme Afgift, nemlig 

45 Frs. pr. 100 Kil., som forhores med 10 Frs. for fremmede 

Jmporteurer. Frankrigs egentlige Toldsystem indeholdes i 

Tariffen nf 1822, som mere protegerer ten store Grundeienhom
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e nd M a nu fac tu re rn e . T a riffe n fo r e n O re u d e n H e nsyn t it  

V æ g ten e r fa s tsa t t il 5 5 F rs ., m e de ns e n H a n de ls tra c ta t m e d  

S a rd in ie n a f 7 de Ju n i 1 8 4 5 fa s tsæ tte r V æ gte n so m B e tin ge lse  

fo r e n v is T a rif, fa a a t e n O re , d er e r u n de r e n V æ gt a f 2 00  

J ttf. b e ta le r 1 7 F r. 5 0 C ., m e d e n V æ gt fra 2 til 3 00 K il.  

2 5 F rs ., fra 3 til 4 00 , 3 5 F rs ., o ve r 4 00 K il. 4 0 F rs . D en  

sa m m e u rim e lig e T o ld m a a e rlæ g ge s a f ind fo rt K o rn . K o rn 

to lde n e r b ase re t lig eso m t s in T id d en e ng e ls te p aa d e in de n 

la nd ske , n avn lig G ræ nd sep rov in d se rn es P rise r, sa a le d es a t d en  

s tig e r, e fte rsom d isse syn ke . D isse P ro v in d se r e re in dd e e lte i 4  

C lasse r; e r P risen n u i fø rs te C lasse 27 til 2 8 F rs . p r. 

H ek io litre , i a nd en 2 5 tit 26, i tre d ie 23, i f je rde 2 1 F rs ., fa  a  

e r T o lda fg iften 2 5 C . o g ka n fo r R e s te n s tig e til 4 F rs . 7 5 C  

n a a r K o rn e t in d fo re s p aa fra n ske o g til 6 F rs ., n a a r d e t in d 

fo res p a a fre m m ed e S k ib e , b v is P rise rne syn ke t il 22_ _ 2 3 i

P ro v in d se rn e a f fø rs te C la sse (h vo r K o rn e t e r d yre s t). A fg ifte n  

s tig e r 1 F ran c 5 0 C . fo r h ve r F ran c d en in d e n la n dske P rirs  

syn ke r. —  M a n v il h era f ku n n e see m e d h vad G ru nd m a n h a r  

ka lde t F ra n k rig d e t m e d T o ld a fg ifte r m e es t b eb y rd ed e a f a lle  

L a n d e t E u ro p a (D ic tio nn a ire é co n o m iq u e P a g . 6 60 u n de r 

R u b rik ken D o ua n e ). M a n v il tn dse e G ru nd en t il, a t h e r h ar  

d an ne t s tg e t F riha nd e lsp a rti, d er ik ke b lo t m e d d en s tø rs te  

U træ tte ligh e d , m e n m e d L ide n skab e lig he d b ek jce m p e r d e t b e s ta ae n d e  

S ys te m . M e de ns m a n a n d re S te d e r, n a vn lig i E ng lan d , vp -. 

h æ ve r e lle r id e tm in d s te n ed sæ tte r A fg iften p aa R a ap rod uc te r, 

n avn lig p aa sa ad an ne , so m  u dg jo re d e væ se n tlig s te  N æ rin gsm id le r  

so m K jod o g K o rn , sa a h a r m a n h e r b ib eh o ld t T o ld e n t il lig e  

s to rt T a b fo r P rod uce n te r o g C o nsu m e n ie r. (P rov iso ris ke  

S u spe ns io n e r a f T o ld e n ko m m e h e r ik ke i B e tra g tn ing ). D e t 

e r b ek je nd t, a t Q vc rg a v le n t F ran k rig h a r væ re t i s ta d ig t A f

ta g e n d e . S e e r m a n h en t il Jm p o rte n a n d re S ted e r  fra , n a vn lig  

fra  E n g la n d , sa a v il m an f ind e d e n i A fta ge nd e , d . e . a t L an de t 

ik ke h ar M id le r n o k t il b aa de a t b e ta le T o ld e n o g V a re rn e  

(1 8 42 va r Im p o rte n fra E n g lan d 6 ,1 9 0 ,7 1 4 L s tr., 1 85 1 ku n  

4 ,49 6 ,1 98 L s tr.) . D e nn e A ftag en , s ig e r D u nk le y P a g . 1 53



viser Beløbet af det Savn, som dette Lands Regjering bar paa

lagt Befolkningen her for faa Producenters Skyld. Det er ikke 

Meningen, at Fransimcendene behove mindre Lcrrred og Jern det 

ene Aar end det andet; thi hvis Befolkningen var tiltaget t 

Antal og den indre Bedrift var bleven forøget, saa vilde de 

forlange mere i Stedet for mindre af vore Manusacturvarer; heller 

ikke have de franske Manufacturister i Løbet af 12 Maaneder 

udfundet noget Arcanum, som kunde sætte dem istand til at staae 

deres engelste Rivaler af Marken. Det var kun yderligere 

Restriktioner, som foranledigede Differentsen af 600,000 Lstr. 

mellem Importerne fra England i 1842 og 43. — Trods denne 

Aftagen af den engelske Jndforsel, er Indførselen i Frankrig 

dog i det Hele steget, nemlig 35 pCt. i 10 Aar (i 1844 beløb 

ten sig til 867 Millioner Frs., i 1854 til 1,155 Millioner, 

Journal des économistes, Oct. 1855 Pag. 67), medens Ud

førselen i det samme Tidsrum kun er steget 24 pCt. (see det 

Statistiske paa ans. Sted Pag. 68). Jmpotterne bestode i 1854 

for største Delen af Raaproducter (deriblandt for 115 Millioner 

Frs. Korn, medens man i 1852 havde et Overskud af denne 

Artikel til Værdi af 91 Millioner), af Erp  otterne beløb Nalm- 

»r o  butlerne sig til 280, Manusacturproducterne sig HI 981 

Millioner Frs. Blandt de sidste Producter indtager Silketøier 

den langt overvejende Deel, nemlig 258 Millioner (see a. St. 

Pag. 71). Det kan saaledes ikke negles, at den franste Handel 

trods det protectionistisie Regime gjer Fremskridt (fra 2,340 

Millioner, hvortil Omsætningen beløb sig i 1844, havde den t 

1854 havet sig til 3,497), men disse kunne langt fra maale sig 

med den engelste Handels Fremskridt under Free-Trade-Systemer, 

som vi ret strar skulle faae at see*).

*) Mærkeligt er det, ot medens Bomuldsman  ufacturerne i Frankrig 

besvceres baade af Brændets og Jernets Dprhed, saa har denne 

Industri fra 1812, da 6,343,230 Kil. eller 14 Mill. Pund raa 

Bomuld indfortes, til 1833, da 78 Mill. Pund indfortes, tiltaget 

betydeligt. Grunden til at den franste Jndustrie trods al Beskyttelse 

ikke har kunnet hæve sig, angives saaledes i Villiers og Bowrings
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Vi skulle her kun omtale to Lande, som af Protectionisternes 

Ordfører List anfører som Erempler paa hvad Bestyttelsessyste- 

met kan udrette, Nordamerika og Rusland; det forste Land skal 

ved en Tarif af 1828 være bleven reddet fra en økonomisk Ruin, 

hvormed de i 1816 fastsatte lave Tariffer truede det. Siden 

denrie Tarif, det er: i Aaret 1837 beløb Manufacturproduktionen 

i Staten Massachussets sig til 86 Millioner Dollars med et Ar- 

beiderantal af 117,352 (Pg. 159). Seer man imidlertid hen 

til, at der blev fabrikeret 16,689,877 Par Sko til Udførsel i de 

vestlige Egne, saa kan man ikke undgaae den Tanke, at idet- 

uiindste denne Produktion ikke skyldes Beskyttelsestolden, da de 

amerikanske Haandværkere jo maa kunne præstere det Samme som 

de europæiske, og Raaproducterne desuden ere billigere. En an

den Sag er det med Maskinindustrien, hvori Englænderne vist

nok have vundet en afgjort Overlegenhed, sijondl ogsaa herRaa- 

produkternes større Billighed (Bomuld, Uld) synes at maatte 

kunne opveie denne Fordeel. Post hoc, ergo propter hoc, er 

en sædvanlig Slutning, medens maaskee ganske andre Aarsager 

end de paapegede have sremvirket de omhandlede Resultater. At

Rapport om Handelen mellem England og Frankrig: Jdet Raa- 

productet bliver beskyttet paa Forlangende af den franste Producent 

og alle Livsfornsdenheder beskyttes ester Agerdyrkernes Foretagende, 

saa have de hoie Priser formindstet Consumtionen, medens den 

udenlandske Efterspørgsel betydelig er aftaget. Der er neppe nogle 

beskyttede Artikler, hvori Frankrig kan udholde Coucurrencen med 

andre Lande. Og den Forbedring, der folger af Concurrence», 

som er lige værdifuld for Publikum og Manufacturister, er ganfle 

hindret. Manufacturisterne selv ere paa den ene Side blevne Offeret; 

thi Protectionen odelægger det Marked, den vil monopolisere. 

Den har indfort ftor Elendighed blandt 6 Millioner Beboere as 

Viinegnene,som vilde være de naturlige Consumenter af hjemmegjorte 

Produkter. Den agerdyrkende Classe er den langt overvejende 

i Frankrig; og naar Salget af dens Producter hindres ved Ude

lukkelse af, hvad andre Lande kunne byde i Betaling, saa ere 

Midlerne til Omsætning mod Manusacturproducter tilintetgsorte 

(Porter Pag. 237).
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en Stat som Amerika maatte faae sin egen Jndustrie med de 

uhyre naturlige Hjælpekilder, og den Arbejdskraft, hvoraf den er 

i Besiddelse, det forstaaer sig af sig selv, hvad enten Tariffer 

vare fastsatte eller ikke. Den vidtløftige Transport, font Va

rerne fra Europa skulle gjennemgaae, maa altid forhoie Pri

serne ■— nakurligviis kan man ikke gaae ud fra Overproductio- 

nen, der sælger under Omkostningerne, som Regel — saa at 

allerede derved en tilstrækkelig Garantie for Udviklingen af en 

indenlandsk Jndustrie er given. Forøvrigt er den brittiste Ex

port trodS al Protectionstold i 10 Aar fra 1842—52 tiltaget 

356 pCt, saa at den udgjor 202/3 pCi. af den hele brittifke Ud

førsel, medens de forenede Staters Udførsel til England udgjør 

532/3 af deres Totaludførsel (i 1852 udført for 16,134,397 L. 

St. af 78,076,854 til de forenede Stater, som udførte til Eng

land for 109,531,612 Dollars af Totaludførselen 196,689,718 

Dollars. Dunkley Pg. 155). Disse Tal bevise tilstrækkelig, at 

det ikke er lykket hverken Tariffen af 1828 eller de senere Modi- 

ficationer deraf at frembringe en Landets Foriwdenheder fuld

kommen tilfredsstillende Manufaclurindustrie, der skulde gjore den 

udenlandske Jndfersel overflødig og giøre Landet ganske uafhæn

gigt af Englands industrielle og merkantile Kriser. Jmporterne 

overstige bestandig Erporterne (see Porier Pg. 405 fg.).

Foruden Nordamerika, der sial være reddet fra Undergan

gen ved Tariffen af 1828, nævnes (as List) Rusland, som ved 

sin Tarif af 1822 skal have befriet sin offentlige Credit fra de 

Convulsioner, som truede ben, saalænge Markedet stod aabent for 

Oversvømmelsen af engelsie Manufacturvarer (Pg. 393). Denne 

Tarif prohiberede Jndforselen af 301 Artikler og Udforselen af 

22. De følgende Tariffer af 1836 og 41 have vel formindsket 

Antallet paa Forbudene, men dog i det Hele stadfæstet det givne 

Prohibitiv-System, som sorst senere (1ste Januar 1851) blev 

noget modereret i Tilnærmelse til Proteetionismen, men til Gjen- 

gjeld ogsaa udstrakt til Polen. Efter Loven af 1822 paalagdes 

ter en Afgift as De vigtigste Artikler fra 31 til 500 pCt. af 

Værdien, saaledes as Bomuld, Uld, Silke, vævede Tsier, Jndigo,
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Bly, Bomulds-, Silke- og Uldteier. Trods denne Afspærring 

lykkedes det dog ikke at bringe den indenlandske Jndustrie i Vei- 

ret. Vel bleve betydelige Capitaler indsatte i industrielle Foreta

gender, men Industrien selv forblev stationær i technisk Henseende 

og leverede kun dyre Produkter, som kun et indskrænket Antal 

Consumenter kunde kjpbe. Den russiste Regjering indsaae fnart, 

at ben befandt sig paa en Afvei, den kunde imidlertid ikke uden 

at eompromittere altfor store Interesser begynde med nogen ra

dical Reform af sit System, men forsøgte dog at bøde paa Mis

lighederne ved den omtalte Forordning af 1ste Januar 1851, der 

søger at ombytte Prohibitivsystemet med et paa rigtignok meget 

hole Tariffer bygget Proteetionssystem. Om de mange øvrige 

Ulemper, som den ved Forordningen af 1822 kunstigt fremkaldte 

Nationalindustrie har medfort navnlig for Agerdyrkningen, Mine- 

erploitationen og de sociale Forhold, see Journal des S'cono- 

mistes 1855 Juni Pg. 413 fg. Virkningen paa Handelen kan 

man see deraf, at Importen fra England fra 1827 til 1852 næ

sten er forblevet uforandret til et Relpb af 1 Million og nogle 

hundrede Tusinde L. St. (see Porter Pg. 362. Dunkley Pg. 

156). Rigtignok kunde Virkningen as Reductionen i 1851 (der 

efter Dunkley Pg. 150 beløb sig fra 30 til 80 pCt. paa Artik

ler fra Bomulds-, Hor-, Uld- og Silkemanufacturer, saavelsom 

paa alle Slags Metalvarer, Leer-, Lædervarer, Porter, Spiri

tuosa) vel ikke godt spores endnu i 1852.

XIII

Tilltrg. Danmark.

Danmark indtraadte med Toldanordningen af 13de August 

1G51, som var baseret paa Merkantilsystemets Grundsætninger, i 

de protectionistifke Staters Række. 148 Artikler vare efter denne 

Anordning prohidereve, 12 belagte mev Udførselsforbud. DeS-
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u d e n v a re T o ld s a ts e rn e m e g e t h o ie . V e d e n s e n e re A n o rd n in g  

a f 1 s te F e b ru a r 1 7 9 7 b le v e U d fø rs e ls fo rb u d e n e  o g 1 4 0 a f J n d -, 

fp rs e ls fo rb u d e n e h æ v e d e . V e d e n n y F o ro rd n in g a f 1 s te M a i 

1 8 3 8 b le v d e r t ilv e ie b ra g t e n s tø rre O v e re e n s s te m m e ls e im e lle m  

K o n g e rig e ts o g H e rtu g d ø m m e rn e s T a riffe r (s e n e re h a r L o v e n a f 

2 6 d e J u li 1 8 5 3  in d fo rt fu ld s tæ n d ig T o ld e e n h e d ), s o m  e n d y d e r 

l ig e re b le v e re g u le re d e v e d F o ro rd n in g e n a f 1 3 d e M a rts 1 8 4 4 ,  

P la k a t a f 9 d e J u n i 1 8 4 7 , s o m h æ v e d e d e t s id s te J n d fo rs e ls fo r-  

b u d (p a a b ræ n d t K a ffe ), o g P la k a t a f 9 d e  D e c e m b e r 1 8 4 6 , s o m  

fr ig ive r In d fø rs e le n a f u fo rm a le d e K o rn v a re r. J n d fo rs e ls to ld  b e 

ta le s a f A lt, s o m  ik k e u d try k k e lig e r u n d ta g e t: f. E r. R a a p ro -  

b u e fe r t il F o ræ d lin g a s L a n d e ts J n d u s trie . D e n a lm in d e lig e  

T a rif e r 1 0 p C t. a f V æ rd ie n e lle r 3 R d lr . 1 2  ß . a f 1 0 0 P u n d .  

2 0 a 3 0 p C t. b e ta le s a f V itn o g B o m u ld s m a n u fa c tu rp ro d u c te r, 

7 5 p C t. a f S a lt m e d U n d ta g e ls e a f S te e n s a lt o g o ffic in e lle  

S a lte . U p riv ile g e re d e N a tio n e rs S k ib e b e ta le e n h a lv G a n g  

s a a m e g e t, m e n n æ s te n a lle N a tio n e r e re v e d s æ re g n e T ra c ta te r  

B ie v n e p r iv ile g e re d e . T o ld in tra d e rn e b e lø b s ig i 1 8 4 6 t il 

2 ,5 9 9 ,2 6 8 R d lr ., h v o ra f e n S je tte d e e l g ik m e d t il O p p e -  

b o rs le rn e (S e e B e rg s o e s S ta tis tik 3 , P a g . 6 2 1 fg .) .

D e t e r a f O v e n s ta a e n d e k la rt, a t D a n m a rk h v e rk e n e r b e 

b y rd e t m e d h o ie T o ld sa ts e r, s o m  k u n n e m e d fø re n o g e n try k k e n d e  

P riis fo rh o ie ls e a f d e in d fø rte P ro d u c te r, e lle r o v e rh o v e d e t k a n  

h e n re g n e s t il d e e g e n tlig x ro te c tio n is tis k e S ta te r. D e n T o ld ,  

s o m  h æ v e s i D a n m a rk a f u d e n la n d s k e P ro d u c te r, h a r fo r d e t 

m e s te k u n e n f is k a l B e tyd n in g (s . E r. a f V iin ) , m e d e n s L a n d e ts  

H o v e d p ro d u c tio n , K o rn a v le n , e r fo rb le v e n u b e s ty tte t s id e n 1 8 4 6 , 

u d e n a t m a n h a r fu n d e t A n le d n in g t il a t fo r try d e d e t d e n  G a n g  

g jo rte S k rid t. D e t e r tv e rtim o d e t a lm in d e lig t D n s te , a t T o ld 

fr ih e d e n o g s a a m a a tte u d s træ k k e s t il S la g te q v æ g , s a a le d e s s o m  

d e t a lle re d e e r f le e t i E n g la n d o g h v a d d e s u d e n L a n d e ls s to re  

U d fø rs e l a f d e tte P ro d u c t fo rd re r. N a tu r lig v iis h a r d e r i b e -- 

s ta a e n d e T o ld ik k e n o g e t p ro te k tio n is tis k F o rm a a l. O m  P ro te c 

t io n v a r d e r r ig tig n o k  T a le i A n le d n in g a f P a p iir ta r iffe tts F a s t^  

s æ tte ls e v e d d e n t il U d je v n in g a f T o ld fo rs tje lle n m e lle m  D a n --
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mark og Hertugdømmerne foreslaaede Lov, og en Tarif paa 

Udførsel af Klude blev ogsaa af Hensyn til en enkelt Papiir- 

fabrik bibeholdt. Som Protection kan derimod en Godt- 

gjerelse til Fabrikanten for en engang erlagt Afgift af indførte 

Raastoffer ikke gjalde (efter Bergspes Statistik belob denne 

Toldgodtgjorelse sig aarlig til 25,000 Rdlr., hvilken ubetydelige 

Sum viser, hvor ringe Fabrtkindustrien i Danmark er), men 

vel adskillige Tariffer paa Manufacturproducter, fkjondt den til

svarende Production i Danmark er saa ubetydelig, at den med 

Hensyn til Consumtionen her i Landet ikke kommer i Betragt

ning. Det for nogle Aar siden oprettede Mastinhorspinderie 

ansøgte forgjæves om en høiere Protectionstold for ac kunne 

bestaae. Danmark hyrer altsaa til Agriculrurstaterne; den Ulempe, 

som Savnet af en indenlandsk Industrie kunde medføre, bliver 

imidlertid afhjulpen ved den lette Søcommunication, som i saa 

hpi Grad begunstiger Handelsforbindelsen og medfører de deraf 

flydende Fordele. Danmark indførte i 1853 i England 947,116 

Qvarters Korn (i 1842 kun 152,164, men i 1843 1,077,735 

Qvaners) og modtog selv Importer for 452,436 L. St. 

(Dunkley Pag. 156—157), hvad der næsten med det siredobbelte 

overstiger Jmporten i Tidsrummet fra 1827—41 (see Porter 

Pag. 362. 364). Man synes saaledes at kunne stole paa, at 

Danmark uden at changere sin hidtilværende Production vil 

være istand til med sine Naturalprodueter at tilbytte sig de 

Manufaktur- og Colonialproducter, som behøves til dets Forbrug.

Angaaettde Sverrig flulle vi kun omtale, at en ifjor af 

Rigsdagen vedtagen og iaar med kgl. Sanctivtt udstedet Tolv-- 

lov betydelig har modificeret Tarifferne, som før vare ualminde

lig hsie. Desuden er hermed et Skridt skeet ril Toldeenhed med 

Norge, hvortil svenske Provucler indføres toldfrit tillands, ligesom 

ogsaa omvendt fra Norge til Sverrig, medens Søimporten 

endnu erlægger halv Told. Senere har man nedsat en blaudet 

svensk-norsk Commission med det Formaal at gjpre Forslag om 

en fuldstændig Toldeenheds Oprettelse mellem de tvende Riger.
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XIV.

Free-Trade.

Hiet er egentlig de sørgelige Erfaringer, som England har gjort 

fra Aaret 1815 angaaende Beskyttelsestoldens Fordærveltghed 

idetmindste paa det Standpunkt af Industrie, som dette Land 

indlager, der efterhaanden har bragt det til at reformere sin 

Toldlovgivning i en Grad, hvorved det stedse kommer Fri

handelen nærmere, der allerede er gjaldende for mange Artikler. 

Dunkley (Pag. 33) giver en sørgelig Skildring af hiin Protec

tionsperiode. Det er vanskeligt at tænke sig et mere nedflaaende 

og fortrykkende Billede end det, som frembydes af dette Lands 

comrnercielle Stilling paa den Tid, hvorom vi tale. Vi see et 

Folk, som anerkjendt indtog den hpieste Plads med Hensyn til 

sin Dygtighed og sine Hjælpekilder i Manufacturvæsenet, søge 

Ly bag beskyttende Afgifter, anstrengende sig med barnagtig 

Selvkjærlighed for at gjore dets Uindtagelighed sikkrere; et 

Folk, hvis Tilværelse beroede paa fordcelaglig Omsætning, paa 

at kjobe paa det billigste og sælge paa det dyreste Marked, 

listigen sorhoie til dets egen Skade Prisen paa alle fremmede 

Artikler, forhindrende slg selv fra at kjsbe disse Artikler 

saa billigt som andre Nationer, og da ikke sjeldent be

statte sig selv i dets Accifeafgifter*),  saa at den heieste Priis, 

der kunde erholdes for dets erporterede Producter blot — i 

mange Tilfælde — var lig Productionsomkostningerne. Dette 

System havde en vedvarende Synken af Exporten til Følge; 

det var kun Maskiner, hvis Udførsel tiltog, eftersom andre Lan

des Jndustrie udviklede sig (Dunkley Pag. 54). Meningen 

om Nødvendigheden af en Systemforandring udbredte sig al-

*) See det nærmere om disse Afgifter af indenlanvst Jndustrie, hvor
til sædvanlig en Bestyttelsestold paa de tilsvarende udenlandske 
Artikler svarede, hos Porter Pag. 500.
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mindelig og under Robert Peels Ministerium 1842 bleve ikke 

blot Kornlovene modificerede, men Tarifferne paa omtrent 1200 

Artikler dcels ophævede deels nedsatte (see Dunkley Pag. 73.) 

Porter Pag. 499). Denne Mængde gjør forøvrigt lidet til 

Sagen, da det kun er nogle enkelte Artikler, der paa Grund af 

deres Mængde udrede Hovedandelen af Afgiften. Paa en Liste 

af 190 Artikler, som i 1840 indbragte 23,341,813 L. St. var 

det de 18, der indbragte 21,872,508 L. altsaa 93Vö pCt. (see 

Porter Pag. 498). Foruden paa Korn og Kjod og andre nær

mest fra det europæiste Fastland indførte Levnetsmidler, blev 

Toldafgiften ogsaa reduceret paa Spirituosa fra 22 sh. 10 d. 

til 15 sh. pr. Gallon, Afgiften paa Viin fra de forskjellige 

Lande egaliseret smedens en fra 1703 til 1831 bestaaende Trak

tat, Mcthuettfordraget, med Portugal,»forpligtede England til at 

tage 50 pCt. mere af andre Landes Vine end as de portugisiske; 

dog er ogsaa efter 1831 efter Porters Erklæring Forbruget af 

franste Vine i England ikke større erid i Danmark), Toldsatserne 

paa Colonialvarer tildeels nedsatte: 14de Marts 1845 paa Suk

ker fra engelsie Colonier og saadant, som var produceret af frie 

Arbeidere, hvilket senere med en ubetydelig Forskjel i Tariffen 

udstraktes til alt Sukker, 1842 paa Kaffe fra brunste Colonier, 

1846 med c« ringe Forstjel paa al Kaffe. Hvormeget denne 

Afgiftsnedsættelse har bidraget til Consumlioneus Forøgelse og 

derved til Toldintradernes Forhøjelse, maa man estersee hos 

Porter Pag. 540 fg. Ogsaa Theens Forbrug er tiltaget i en 

overordentlig Grad, siden Handelen paa China blev given fri 

1833 og Afgiften af Importen nedsat (see Dunkley Pag 125). 

Om Virkningerne af Ophævelsen af Tolden paa de fra Europa 

indførte Fornødenhedsartikler have vi allerede i det Foregaaende 

talt. Vi have feet, i hvilke Proportioner Indførselen er steget, 

Prisen faldet og det almindelige Velvære fremmet.

Forude« Kornlovenes Ophævelse er der tvende Hovedsore- 

tagender til Frihandelens Fremme, som den brittiste Regjering 

har bragt til Udførelse, nemlig Aabningen af Ostindien for den 

almindelige Handel i 1814, der blev efterfulgt af den suldstæn- 

6
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dige Ophævelse af det ostindiste Compagnies Monopol i 1833 

(da Handelen med China blev frigivet) og Modificationen af 

Navlgationsacten i 1822, der i 1849 blev fulgt af dens fuld

stændige Ophævelse. Hvor meget det første Foretagende har 

fremmet Handelen paa det oftlige Asien, kan man slutte deraf, 

at Udførsel af Manufacturproducter til disse Lande fra 1814 til 

1844 er steget 310 pCt., og at Jndforselen af Bomuld, som i 

1814 kun beløb sig til 3 Millioner Pund, i 1844 var steget 

til næsten 90 Millioner (Dunkley Pag. 101). Hvad angaaer 

Navigationsacten, da har dennes Modification i 1822 havt de 

heldigste Resultater, thi den brittiste Skibsfart var saa langt fra 

at savne dette Privilegium, at den tvertimod indtil 1844 havde 

viist en Tilvæn af 1289 pCt. med Hensyn til Mængden af de 

Barer, med hvis Transport den befattede sig. Angaaende Virk

ningen as Tarifreductionen — eller Tarifophævelsen af Manu- 

facturproducter, hvorom vi for have talt, henvise vi til Dunkley 

Pag. 106 fg. 163 fg. Vi ville her kun efter samme Fors. 

Pag. 279 give en Oversigt over de Belsb, hvormed Afgifterne 

bleve reducerede. I 1842 eftergao man 1,500,000 Lstr. i 

Toldafgifter, i 1843 411,821, i 1844 458,810, i 1845 4,546,306. 

Det hele Beløb af saadanne i Løbet af 10 Aar tilbagekaldte 

Skatter udgjør 10 til 11 Millioner Lstr. Det Deficit, som saa- 

mange Skatters Afskaffelse har medført, er beets bleven dækket 

ved den forøgede Consumtion af de endnu om end mindre be

staltede Artikler, deels ved Indkomstskat. Medens Toralsummett 

af Rigets Revenuer i 1842 beløb sig til 46,968,630 Lstr. ud

gjorde den i 1853 54,430,344 Lstr. Altsaa heller ikke Stats

kassen har lidt noget Tab ved de foregaaede Forandringer.

Lad os nu, siger Dunkley Pag. 127, kaste et kort Over

blik over de Faeta, hvorpaa vi have henledet Læsernes Op

mærksomhed og betragte deres combinerede Resultat med Hen

syn til Virksomheden eller Uvirksomheden af Frihandelen. Vi 

have omhyggelig undersøgt et betydeligt Antal Erempler, hvor 

Principerne for commereiel og industriel Frihed ere blevne an

vendte; men Anvendelsen var gjort med frygtsom Haand, med



mange inconseqvente Bestemmelser beregnede paa at neutralisere 

deres Virkninger, og Resultatet er, at i ethvert Tilfælde Erperi- 

mentet er lykket. Opgivelsen af Monopolet var uforanderlig 

fulgt as en stor Udstrækning af Handelen. Protective Afgifter 

bleve ikke ganske forladte, men Jnteresserne, der forhen vare be- 

skyttede, bleve førte ud paa en tty og kraftigere Bane; Afgif

terne bleve aldrig reducerede, uden ar Consumtionen umiddel

bart derefter tiltog og Statskassen blev rigere.

Uagtet ingenlunde alle Toldafgifter ere hævede eller sor° 

mindskede — Indførselen af Malt er endog prohiberet og da 

man ikke benytter den fremmede Byg til Malt, faa konstituerer 

helte et Monopol for den engelske, Tobak er belagt ut eb en 

uforholdsmæssig Toldafgift, almindelige Forbrugsartikler som 

Sæbe hoit beskattede ved Excise*)  — saa maa England dog 

efter den Retning, som det har fulgt siben 1842, betragtes som 

et Frihandelsland, hvori de tilbagestaaende Toldafgifter ere be

stemte til en stedse yderligere Nedsættelse eller endog Afstaffelse. 

Det er Hensigten med denne Politik, uagtet Duntley bemærker, 

at den i ethvert Tilfælde uden Hensyn til Gjensidighed er sor- 

beelagtig, at bevæge andre Nationer til Efterligning. Den 

Fremgangsmaade, siger Porter Pag. 502, vi nylig have valgt 

at tage vore Forholdsregler om disse Gjettstande uden Hensyn 

til andre Nationers Politik, viser større Vitsdom og Høimovig- 

hed, saavelsom en større Tillid kil Hensigtsmæssigheden af vor 

Fremfærd, og maa lede os til fuld Lished om, at Begiven

hedernes Gang snart maa lede fremmede Regjeringer til en 

vittig Antagelse af Principer, hvorfra de allene ere blevne as- 

strcrkkebe ved en Missorstaaelse af vore Motiver. Den Tante, 

som bestandig ligger til Grund for Vnsket om en Reciprocitet fra 

de andre Landes Side, er, at disse skulle indskrænke sig til Frem

bringelsen af Raaproducter (Dunkley Pag. 32), t>ci deels kunne 

benyttes som Fødemidler for Arbejderne, deels som Stof foi 

Manusacturarbeibet. Som et Manusacturland maa England,

*) See Porter Pag. 533. 566. 569.
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for at kunne frembringe billigt, have billige Fødemidler og 

billige Raastoffer. Det er saaledes en uforbeholden udtalt For

udsætning, at England ved Frihandelen stal opnaae et facrifl 

Monopol for sine Manufacturproducker. Det er et aabenr ud

talt Haab, at Communicationens Lethed og Billighed efterhaan- 

den vil nedtrykke Prisen paa Fødemidler og Raastoffer i Eng- 

knb til samme Niveau, hvorpaa den befinder sig paa Fastlandet 

— hvad vi i vore Dage have oplever med Hensyn til Kjod- 

priserne — og saaledes end yderligere vanskeliggjort Concurren- 

een med den engelfle Industrie, der desuden bestandig stræber 

ester at blive fri for de Afgifter, der under Navn as Tarif (paa 

Raastoffer) og Excise endnu bidrage til at fordyre dens Produk

ter ud over Omkostningsbelpbet og Gevinsten. Alle de Skridt, 

der hidtil ere gjorte i Frihandelens Retning, have bidrager til 

Productionens Formerelse, til Markedets Udvidelse; er det da 

ikke rimeligt, at alle Skrankers Borttagelse fra Fastlandets 

Side vilde gjere en allerede i Forvejen tods saa mange Hin

dringer seirrig Jndustrie til den udelukkende Herre paa Verdens

markedet? Det er denne Frygt, som afholder de eontinentale 

Stater fra at efterligne Englands Erempel ilbetinget og at til

stede de engelste Manufacturprodueler uhindret Adgang paa deres 

Markeder. Desværre forsømme de ogsaa at efterligne Englands 

Erempel i saadanne Tilfælde, hvor den indenlandske Production 

kunde have Nytte deraf, navnlig ved Nedsættelsen eller Afskaffel

sen af Tolden paa saadanne Kolonialvarer, som ere blevne til 

Fornødenheder for hele Befolkningen, paa de Raastoffer, der ere 

bestemte til at forarbejdes i Manufacturerne, ved Reductionen 

af de Skatter, der paahvile den indenlandske Production.

Trods alle Betænkeligheder gjor dog Freetradesystemet stedse 

sine Fremskridt; om det end ikke vil komme til Nedbrydelse af 

alle Toldgrcendser, saa befæster dog det Princip sig ved Stiftel

sen af enhver ny Handelskractat og Toldforening, at det er 

bedst at have saa faa som muligt, at jo større Afløbskanaler 

man kan staffe Jndustrien, des mere fremmes den almindelige 

Velstand. Naar efterhaanden Jnbustrien har consolideret sig



ved det omfattende Marked, der er slkkret den under Bestyttelsen, 

og vundet den samme Routine, som den engelske, vil den ogsaa 

uden Beskyttelse kunne udholde Concurrencen med den, hvad 

Sagkyndige udelt Betænkning paastaae om forfkjellige beskyttede 

Brancher af den franste Jndustrie, hvis Opkomst just hindres 

ved Protectionen. I Frankrig, siger en Forfatter i Journal des 

Economises October 1855 Pag. 86, har man ikke andet 

Argument at stille op imod os end Tilværten af Englands For

mue ved Hjælp af bisse forstandige Forholdsregler. Blandt 

vore Modstandere frygte Nogle kun Friheden for Formens 

Skyld; Andre sige, at de bestandig med os have ønsket disse 

Tarif-Reductioner, hvoraf Nogle, udstedte provisorisk, forhaabent- 

lig ville blive vedvarende, og hvoriblandt andre synes at skulle 

komme istand i en nær beregnelig Fremtid ved denne Tingenes 

Magt, som ikke er andet end Magten af den sunde Sands, hvis 

Virken ofte er langsom, men som dog ender med at staffe Ret

færdigheden og Fornuften Seir.
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