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1862
til den indenlandske Industries Fremme.

DANMARKS TEKNISKE BIBUOFLK
lljntatim.
Trykt hos I. D. Qvist & So nip.

1862.

Foreningen nf 1862 [til de» indenlandske
Industries Fremme.
(Særskilt Aftryk af „Danmark" Nr. 124.)

pa vi nnder 19de April d. A. meddeelte Indbydelsen til
Dannelsen af denne Forening, knyttede vi dertil folgende Be
mærkning: „Nærværende Indbydelse til Dannelsen af en
Forening til den indenlandske Indllstries Fremme flutter sig
noie til den nuværende Toldlovgivning, der allerede i 1797
brod med Beskyttelsessysteinet, og hvis Princip i Forhold til
Industrien klart og tydeligt i Motiverne til det Rigsraadet
forelagte Tarifudkast er angivet at være: en gradviis Fjernelse
af den fra Fortiden arvede, i Toldtariffen indeholdte Bestyttelsestold, hvorved Toldafgiften efterhaanden og Uden
Ubillighed og voldsomme Rystelser for de paagjældende Zndilst rig rene, hovedsagelig vil kunne blive
sinantsiel".
Dette Standpunkt er ikke blot et faktisk berettiget, men
tillige et holdbart praktisk, og dertil det eneste naturlige for
Haandværks- og Jndnstristanden at indtage ligeoverfor Fri
handelsbevægelsen, hvis forste positive Livsyttring hos os var
det bekjendte Forslag til Rigsraadet om en Frihandelstold
tarif, der aldeles tilsidesætter ethvert Hensyn til Landets
ZndUstri- og Haandværksdrift saavelsom til Principet i Toldlovgivningen, hvorUUder de bestaaende Forhold have Udviklet
sig. Indbydelsen er saa Uforbeholdent og klart affattet, at vi
Unægtelig havde ventet, at Enhver, som ikke tager sig den
Frihed mellem Linierne at læse Andet, end hvad der er Ud
talt, vilde dele vor fornævnte Anskuelse; men ikke destomindre
indeholdt saavel „Dagbladets" foreløbige Meddelse om For
eningens Dannelse, som en ledende Artikel i Bladets Nr. 96
for 26de April den Karakteristik af Foreningen, at den
repræsenterer Bestyttelsespartiet, hvorfor den ogsaa, i Mod-

scetning til Frihandelsforeningen, kaldes „Beskyttelsesfor
eningen"; ja Artiklen indeholder i Slutningen endog folgende
Passus: „Det vil da snart vise sig (linder Kampen mellem
Frihandelsforeningen og Beskyttelsesforeningen), at hvad der
fra Frihandelens Side kæmpes for, er ikke blot Dusket om
at faae nogle Fornødenheds- og Bekvemmelighedsgjenstande
billigere, men at her er Tale om at yde den Retfærdighed,
der krcenkes ved den bestaaende Lovgivning, at det gjalder
om at give Enhver Ret til at producere eller fabrikere, hvad
han ester sine Evner og Kræfter bedst er skikket til, samt
Net til at kjobe sine Fornødenheder paa det billigste og sælge
sine Frembringelser paa det dyreste Sted. Det er en Kamp
imod den Ubillighed, der ved Uvidenhed og gammel Slendrian
er bleven bibeholdt i Beskatningen, en Kamp for Lys imod
Morke, for Sandhed og Retfærdighed imod Uvidenhed og
egen Interesse."
Hvis det trængte til yderligere Bekræftelse at den,
der vil træffe sit Maal, helst maa undgaa al vild
Lidenskabelighed og Exaltation, da vilde denne „Dagbladets"
opstyltede Slutningsreplik være en Vinding; thi den skyder
saa antageligt langt over fit Maal, at den er vel skikket til
at tjene til Advarsel. I Faveur as Grosserer-Societetets
Tarifforslag, som „Dagbladet" holder fast ved og ligeledes
foreflaaer Frihandelsforeningen at fastholde som Udgangspvnkt, fremstilles den bestaaende Toldlovgivning som hvilende
paa et Beskyttelses- og Monopoliseringssystem, der ikke ind
rømmer Enhver Oictfcit til at producere og fabrikere, hvad
han efter sine Evner og Kræfter bedst er skikket til, eller til
at kjobe sine Fornodenheder paa det billigste og sælge sine
Frembringelser paa det dyreste Sted, Uagtet saadanne Baand
som bekjendt aldeles ikke existere, og naglet netop Ophævelsen
af Tolden vaa fremmede Fabrikater i mangfoldige Tilfælde
vil forhindre Arbejderen fra at fabrikere, hvad han efter sine
Evner og Kræfter bedst er skikket til. Paa den anden Side
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fremstilles Frihandelen som Frelse for den Ubillighed, der
ved Uvidenhed og gammel Slendrian er blevcn bibeholdt i
Beskatningen, og jom den der skal yde den Retfærdighed, som
krankes ved den bestaaende Lovgivning, uagtet netop GrossererSocietetets Tarifforslag ved en enorm Forhoielse af Ind
førselstolden paa forskjellige Fornodenhedsartikler, der tillige
bliver en urimelig hoi Beskyttelsestold for forskjellige inden
landske Fabrikater, fremkalder en hot Grad af Ubillighed i
Beskatningen og Uretfærdighed mod Konsumenterne, hvilket
ikkun saare lidet stemmer med Frihandelsprincipet, der, idet
al Told betragtes som et nødvendigt Onde, ogsaa nødvendig
maa kræve lave Toldsatser, lagte paa et storre Antal Artikler,
for at Ondet kan fordeles saameget som muligt og blive saa
lidet foleligt som muligt.
Bed at brnge for stærk Krndtladning har „Dagbladet"
saaledes studt langt over Maalet og forodt sit Krudt, hvorpaa vi ikke flulle undlade ogsaa at henlede et andet Blads
Opmærksomhed, navnlig fordi dette, der saa gjerne seller i
„Dagbladets" Kjolvand, af „Uinteresseret" Opmærksomhed
for „Danmark" har advaret os imod at komme for vidt frem
i Beskyttelsesrelningen. Dette godtgjor kun tilstrækkeligt, at
denne Samtidige enten aldeles ikke har paaagtet eller
aldeles ikke forstaaet vore tidligere bestemte Udtalelser om den
nye Forening lil Industriens Fremme, samt hvad vi ved
forskjellige Lejligheder bave Udtalt med Hensyn til RegeringsUdkastet til den nye Toldtarif, Begrebet Beskyttelsestold og
det Illusoriske i den Paastand, at Ophævelsen af en be
staaende lav Indførselstold paa en Vare vil nedsætte dennes
Salgspriis her i Landet og saaledes komme Konslunenterne
tilgode.
Vi see os iovrigt idag istand til at berolige alle ængste
lige Samtidige med Hensyn til at den nye Industriforenings
Formaal ikke vil afvige fra, hvad der er Udtalt i Indbydelsen,
nemlig ved at meddele et Aftryk af § 1 af det Udkast til
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Foreningens Love, som vil blive forelagt og Utvivlsomt ogsaa
vedtaget paa den til Tirsdagen den 3die Jmu indkaldte
Generalforsamling. Paragraphen lyder saaleges:
Foreningens Formaal er:
1) At stotte vor Toldlovgrvnings Udvikling i dettesAarhmldrede ved at modarbejde de Bestræbelser, der maatte
blive gjorte for en plndselig eller snarlig Ophævelse af
Told paa Udenlandsk Fabrikata, og
2) at bidrage til at hæve den indenlandske Industri "til et
saadant StandpUnkt, at Beskyttelsestolden gradviis og
deelviis kan ophæves.
Det vil heraf yderligere sees, at den af os strax frem
satte Opfattelse af Foreningens StandpUnkt er fuldkommen
korrekt, og stemmer aldeles med vore egne oste Udtalte Anflnelser om disse Forhold; og idet vi herved tilsige Foreningen
vor Understøttelse i Overeensstemmelse med dens Program,
erklære vi os tillige villige til at aabue vore Spalter for
Bidrag til Belysning og Fremme af dens for Haandværksog Industristanden vigtige Formaal.

Frihandelsforeningcn og ben indenlandske
Industrie.
(Særskilt Astryk af „Danmark" Nr. 139 og 142.)
I

Vi skylde Frihandelsforeningen en nærmere Drøftelse af
det 1ste Hefte af det af den udgivne Tidsskrift, og vi ftulle
idag gjore Begyndelsen med den 1ste Artikel i bemeldte Hefte,
hvori Hr. Professor C. I. Kayser Udtaler sig om „IndUstriforeningen og Toldsporgsmaalet."
Forinden vi gaae nærmere ind paa Hr. Professorens
Udtalelser, vil det dog være nodvendigt strax at gjore op-
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mcerksorn paa det forandrede StandpUnkt, han selv mærkeligt
nok, nagtet han saavel er Indbyder til som Medlem af Be
styrelsen i Frihandelsforeningen, indtager ligeoverfor bemeldte
Forenings Program, som man maa være berettiget til at
antage at være Udtrykt i Indbydelsen tit Foreningens
Dannelse. Medens nemlig Indbydelsen angiver som det
Maal hvortil der skal arbeides: 1) at fastsætte Tolden alene
ester Statens finantsielle Fornødenheder, 2) at simplificere
Kontrollen og formindske Udgifterne ved Skattens Opkræv
ning, 3) at indskrænke Toldafgifterne til saa faa Gjenstande
som muligt, og 4) at styrke Skatteevnen ved at fjerne alle
Hindringer for den frie Udvikling af Industri, Handel og
Skibsfart, — hvorved Foreningen saaledes aldeles
har adopteret det af Grosserer-Societetets Ko
mitee tilRigsraadet indgivne Forslag til en Told
tarif, — betegner Hr. Professoren i den nævnte Artikel
Frihandelsforeningens Formaal at være: „i Forbrugernes
Interesse at arbeide for yderligere Forandringer
af den bestaaende Toldtarif". Han staaer saaledes
paa et heelt andet StandpUnkt end Frihandelsforeningens;
thi vi behove vel neppe at gjore opmærksom paa, at en reent
finantsiel Told indskrænket til saa faa Gjenstande som muligt
— og selvfølgelig af en betydelig Størrelse, saaledes som af
Grosserer-Societetet foreflaaet, — netop ikke bliver i Forbrilgernes Interesse.
Men ligesom Hr. Professoren ikke er i Overeensstemmelse med Frihandelsforeningen med Hensyn til dens For
maal, saaledes kunne vi ikke erklære os enige med ham i
den Karakteristik, han giver af den blandt de Jndnstridrivende
i Anledning af Frihandelsbestræbelserne fremkaldte Bevægelse,
som han nemlig tillægger den Hensigt, „at virke for, at
den nu bestaaende Tilstand i alt Væsentligt bliver
Uforandret".
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Slrax i Begyndelsen af det paa Indnstriforeningens
Generalforsamling vedtagne Andragende til Rigsraadet Ud
tales nemlig, — hvad iovrigt ogsaa er citeret af Hr. Pro
fessoren selv: Pag. 4, — „Industriforeningen miskjender
langtfra det Dnskelige i en muligst omfangsrig Lettelse i
Handelssamkvemmet med Udlandet, ligesaa lidt som den
nægter de Bestræbelser og Anskuelser sine Sympathies', der
tilsigte en fuldstændig Ophævelse af de Handelen ved Told
lovgivningen paalagte Baand; men den sinder at det vilde
være meget betænkeligt, om der arbejdedes hen til dette
Maal anderledes end gjennem gradviis fremadskridende For
andringer af det eengang Bestaaende". Ia, han erklærer
endog, at denne aabne og fordomsfri Udtalelse fortjener en
varm Anerkjendelse, og at den tilfoiede Begrændsning — at
Formaalet kun bor naaes gjennem en gradviis fremadskridende
Forandring af det Bestaaende, — „er aldeles berettiget fra
Jndvstriforeningens Standpunkt, ligesom den ogsaa er aldeles
i Overeensslemmelse med den Fremgangsmaade, man hos
os ellers har fulgt ved lignende Lejligheder."
Hvad kan da nu Grunden være til den fornævnte af
Hr. Professoren givne, herfra aldeles afvigende Karakteristik
af den blandt de JndUstridrivende ved Frihandelsbestræbel
serne vakte Bevægelse, en Bevægelse, som iovrigt ikke blot
har fundet sit Udtryk i JndUsiriforeningens Andragende til
Rigsraadet, men især i den allerede nnder 16de April ndgaaede Indbydelse til Dannelsen af en ny Forening til den
indenlandske Industries Fremme?
Saa Usandsynligt som det end forekommer, maa dog
den væsentligste Grund hertil antages at være, ar Hr. Pro
fessoren enten aldeles ikke fjender eller fuldstændig miskjender
det Princip, hvorpaa den nærværende Toldlovgivning og
Tarif hviler. Han taler saavel ftrax paa forste Side som
gjennem hele Afhandlingen om det bestaaende Beskyttelsessystem, uagtet et saadant ikke har existeret hos os siden
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Frd. af lste Februar 1797, og det er tilvisse en Skjæbnens
Ironi, at netop det samme Hefte af Frihandelsforeningens
Tidsskrift i Afhandlingen „Vore Toldtarifers Forhold til
Frihandelen" af Redaktem, Cand. polit. Holst, fuldstændig
forer Beviset herfor. Di skulle i faa Henseende fim henvise
Hr. Professoren til de i nævnte Skrift meddeelte Motiver
til Frd. af 1ste Februar 1797 og særligt til hvad der er ansort Pag. 27, 31, 42, 43 og 44.
Denne Misforstaaelse af Principet i den bestaaende
Toldlovgivning, — som iovrigt ogsaa tidligere, saalcdes i
den roeskildske Stænderforsamlings Indstilling i 1836 og i
den industrielle Oppositions Udtalelser i 1858, har sogt at
gjore sig gjaldende, hvilket muligt har vildledet Hr. Pro
fessoren, — viser sig klarest Pag. 8, hvor han foreflaaer
som den Bei, der bor folges, at man, for at midgaae Ddelæggelse af Industrien og Tab for de IndUstridrivende ved
en Ubesindig Fremgansmaade, „skal gaae besindigt frem, ikke
bæve Beskyttelsen paa eengang men gradviis formindske den,
saa at de IndUstridrivende, der under de nye Forhold ikke
vilde være Udlandets Konkurrence vorne, eft er haanden
kunde drage deres Kapitaler og deres Arbejdskraft nd af disse
Erhverv og fore Grundlaget for deres Existents over i en
ny Levevei." Men en saadan, paa en omhyggelig
Undersøgelse af de paagjaldende Forhold be
grundet, gradviis Fjernelse af den i Told ta ri fen
endnu indeholdte Beskyttelsestold, for at Told
afgiften efter I) a a ii ben, og Uden Ubillighed og
voldsomme Rystelser for de paagjældcnde IndUstrigrene, hovedsagelig vil kunne blive finantfieL er netop det Princip, hvorpaa vor hele Told
lovgivnings Udvikling hviler, — og Hr. Professoren
kommer saaledes ved denne Udtalelse atter i Modsætning til
Frihandelsforeningens Program og til at staae paa den bestaaende Toldlovgivnings Udviklings Standpnnkt. Det er.
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som vi maa antage, denne Usikkerhed i Hr. Professorens
Opfattelse saavel af Frihandelsforeningens Formaal, som af
den bestaaende Toldlovgivnings Princip, som det maa tilflrives, at han karakteriserer de Indnstridrivendes Bestræbelser
som gaaende nd paa, at den nu bestaaende Tilstand i alt
Væsenligt bliver Uforandret. Hans urigtige Forudsætning,
at det er et bestaaende Bestyttelsessystem, de Industrielle
ville forsvare, har forhindret ham i at læse Industrifor
eningens Udtalelse til Rigsraadet paa en ligefrem og naturlig
Maade, — overseende de flere Mangler ved Redactionen,
der som bekjendt hidrørte fra de afvigende Anskuelser,
som Udtalte sig i Industriforeningens Handelsndvalg, og
Bestræbelserne for at forene disse, — og derved er bleven bragt
til at see modsatte Anskuelser, hvor der i Virkelighed ingen
saadan Modsætning sindes. Naar Indnstriforeningen i sit
fornævnte Andragende saaledes umiddelbart efter den foran
citerede Passns Pag. 4, der flutter med: „men den finder,
at det vilde være meget betænkeligt, om der arbejdedes hen
til dette Maal anderledes end gjeunem gradviis fremadflridende Forandringer af det eengaug Bestaaende", sortsætter:
„En paa Frihandelens Principer begrundet Handelspolitik
og et deraf flydende Toldsystem vilde efter Indnstriforeningens
Anskuelse, der vistnok deles af den overvejende Majoritet af
de Industridrivende her i Landet, paa en hoist beklagelig og
mulig endog tilintetgjorende Maade ramme Landets Industri
og navnlig den Deel af samme, der meest er Haandværksdrift
og ikke besidder saamegen Modstandsevne som Fabrikdriften;
den nærmeste Folge deraf vilde blive, at ct stort Antal
Statsborgere mistede deres Levevej og Grundbetingelserne
for deres Exigents", — da er der ncppe mange Andre end
Hr. Professoren, som ved at læse denne Deel af Andragendet
i Sammenhæng ikke have forstaaet, at det selvfølgelig er en
Pludselig indfort Frihandelstarif, hvis odelæggende Ind
flydelse paa Industri og Haandværksdriften her betegnes.
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Professoren har Under den foran betegnede Forildsætning
læst stykkeviis og drager nu tilfelts mod den formeentlige
Modsætning, som Ingen formlftigviis kan lægge i An
dragendet, der ogsaa paa mange andre Steder, saaledes f. Ex.
Pag. 10, tydeligt nok Udtaler, at det man frygter for er en
pludselig Ophævelse af al Beskyttelsestold, saaledes som af
Grosserer-Societetet foreslaaet, istedetfor en gradviis fremadflridende Forandring af det Bestaaende i Overeensstemmelse
med den bestaaende Toldlovgivnings Udvikling i dette Aarhnndrede.
Som foran bemærket, er det imidlertid ikke blot In du
ft ri fo ren i ngen s Medlemmer, men de Jndnstridrivende i
Almindelighed, hvis Bestræbelser karakteriseres af Hr. Pro
fessoren, som gaaende Ud paa, at den nu bestaaende Tilstand
i alt Væsentligt forbliver Uforandret. Men karakteriserer
Hr. Professoren Bevægelsen blandt de Indvstridrivende Uden
for Industriforeningen, bor han selvfølgelig ogsaa omtale
hvori denne Bevægelse bestaaer, og ikke, saaledes som skeet
er, forbigaae den med Tailshed, Uagtet den dog Utvivlsomt
idet ban omtaler den, ogsaa maa være ham bekjendt. Denne
Bevægelse Udenfor den gamle Industriforening, er netop
Dannelsen af den foran berørte nye Forening til den inden
landske Industries Fremme. Det var endeel Mænd, hvem
den indenlandske Zndnstries og Haandværksdrifts Velfærd
ligger paa Hjertet, magtpaaliggende at godtgjore, at det
StandpUnkt, hvorpaa Industriforeningen ved Vedtagelsen af
Andragendet til Rigsraadel havde stillet sig, nemlig den be
staaende Toldlovgivnings Standpunkt (der har brndt med
Bestytlelsessystemel og vil Beskyttelsestoldens gradvise Fjer
nelse efter omhyggelig Undersøgelse og Uden Ubillighed og
voldsomme Rystelser af de NUvcrrende Jndnstrigrene) billigedes
af et overvejende Antal af Indllftri- og Haandværksstanden i
Landet, og ikke skulde kunne siges ikknn at deles af den
kjobenhavnske IndUstriforenings Majoritet. I dette Diemed

Udstedtes Indbydelsen til Dannelsen af den nye. Industri
forening, og der stal Ingen kunne sige Andet, end at den
klart og tydelig Udtaler det Formaal, den har sat sig; det er
derfor aldeles uberettiget, at Professor Kayser karakteriserer
denne Bevægelse blandt de Industridrivende Udenfor Indnstriforemngen, som den, der har til Hensigt at virke for at den
NU bestaaende Tilstand i alt Væsentligt bliver uforandret, og
det saameget mere som han selv, efter hans foran citerede
Udlalelse Pag. 8, aldeles maa tiltræde Foreningens Program.
Det var det Uberettigede i den af Hr. Professoren
fremsatte Karakteristik af Bevægelsen ublandt de Jndlistridrivende, som det nærmest var os magtpaaliggende at godtgjore.
Hvad Hr. Professoren iovrigt indvender mod Industri
foreningens Andragende til Rigsraadet, er mindre væsentligt
og tildcels tidligere imodegaaet; kun skulle vi enbnn med
Hensyn til Hr. Professorens Bemærkninger til den Passus
i JndUstriforeningens Andragende, anført Pag. 13: — „Saalcrnge vore nærmeste Naboer og de Stater, der omgive
„Dstersoen, have et stærkt protektionistisk System, vilde efter
„Industriforeningens Overbevisning den foreflaaede gjennem„gribende Forandring af vor Handelslovgivning efter Fri
handelens Grundsætninger neppe være tilraadelig. En saa„dan Forandring vilde hovedsagelig ikkun gavne Udlandets
„Industri, og som Forholdene eiitmu ere, gjore det danske
„Monarki til et velkomment Opland for fremmede Fabriker"
— henvise til den Pag. 36 i det samme Hefte af Tids
skriftet citerede Udtalelse af den Noeskildske Stænderforsam
ling i 1836, hvori det hedder, — rigtignok i den vrange
Forudsætning, at Toldlovgivningen hviler paa etBeskyttelsessystem, — „Skjondt imidlertid Forsamlingen maa ansee en
saadan Toldbeskyttelse for at være skadelig for det hele
Borgersamflind, vilde den dog aldrig knnne tilraade,
at et faadant kunstigt System, hvor det eengang
er blevet indfort og har fæstet dybe Rodder, samt
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saaledes har grebet ind i den hele Statshvnsboldning, paa eengang og Uden meget lang For
beredelse skulde hæves, iscrr saalænge det, saaledes
som endnU i det Mindste for en Deel er Tilfældet,
i mange andre Lande vedligeholdes". Hr. Profes
soren vil muligt, efterdi have læst denne Wring af den
frihandelssindede Stænderforsamling, kunne forsone sig noget
med den Anskuelse, at det dog vel var Umagen værd at be
tænke sig alvorligt paa at aabne fit Marked for toldfri Ind
førsel af fremmede Landes Industriprodukter og Fabrikater,
forinden der vil kunne opnaaes Gjenstdighed paa lige Be
tingelser. Rigtignok bemærker Hr. Professoren til Beviis
for at vi ligesaa godt kunne indføre Frihandelssystemet hos
os forst som sidst Pag. 15: „Iovrigt maae vi tilstaae, at
vi aldeles ikke kunne indsee, hvorledes det med Hensyn til
Frihandelens Indførelse hos os kan have nogen Betydning
om f. Er. Rusland folger det samme System som vi eller
et andet. Dersom vi aabne vort Marked for en sti Konknrrcncc med Udlandet, faa er det med England, at vore Indnstridrivende ville komme til at fonfunerc og ikke med Rnsland, og dersom dette Land gaaer denne Bei, saa er det
engelske og ikke danske Indnstrigjenstande, som ville blive
indforte der"; — men vi skulde dog tillade os i al Alvor at
sporge Hr. Professoren, hvor de store Fordele, som Industrien
stulde opnaae ved Frihandelen, da blive af, naar den danske
Industri ved Frihandelens Indførelse hverken- vil kunne Ud
holde deil engelske Konkurrence i Afsætning til Naboerne
Rusland, Tydskland etc., og eiheller selvfølgelig paa vort
eget Marked. Det er dog i en utrolig Grad at Frihandels
folkene c yc letsindige i deres Paastand om Frihandelens store
Goder for Industrien hos os. Uden at kunne anføre den
mindste antagelige Grund for Paastandens Rigtighed, og
NU har Frihandelsfolkenes bedste Mand, Professor Kayfer,
fljondt Ufrivillig, givet en bestemt Udtalelse tilbedste i den
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modsatte Retning, som vi ogsaa derfor herved flnlle tillade
os at slaae fast, fordi den indeholder en vægtig Opfordring
for Regeringen til at være i hoieste Grad varsom med hvert
Skridt, der agtes gjort fremad paa den plndselig saa forroste
Frihandelsbane.

II.

Vi fllllle NU gaae over til at omtale den anden Artikel
i Frihandelsforeningens Tidsskrifts Iste Hefte: „Vore Tarifers
Forhold til Frihandelen."
Nedakteilren af Tidsskriftet, Hr. Cand. polil. L. Holst,
har i denne Afhandling givet en sammentrængt og korrekt
Oversigt over Udviklingen af vore Toldforhold fra Frd. af
1ste Febr. 1797, som brod med Beskyltelsessystemet, og indtil
nu, og han kommer ved denne Undersøgelse (Pag. 44) til
folgende fuldkommen rigtige Resultat: „Det fremgaaer af
hele den foregaaende Udvikling, at FrihandelsPrincipet med mere eller mindre Skarphed og
Klarhed er bleven fastholdt som Endemaal lige
fra 1797, og at det gjentagende er Udtalt saavel af
Regeringen, som af Repræsentationen, at Be
skyttelsen fun er provisorisk og efterhaanden bolbortfalde"; — og der er saaledes en fuldstændig Overeensstemmelse med Hensyn til Maalet for Bestræbelserne hor
Regeringen, de Industrielle og Frihaudelsmændene.
Men medens Regeringen og de Industrielle, i Overeensftemmelse med hvad der ogsaa fra Nevræsentationcns Side
tidligere er fastholdt, vil gaae frem i Overeensstemmelse med
Toldlovgivningens Udvikling siden 1797, og derfor ikkun vil
have Beskyttelsestolden fjernet gradviis og deelviis, efter
haanden som en omhyggelig Undersøgelse viser, at de paa-
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gjaldende Industri- og Haandværkervirksomheder kunne taale
cn Nedsættelse, for at undgaae Ubillighed og vold
somme 9iystelser i de paagjældende Fabrikations
forhold, faa arbeide vore mwærende Frihandelsfolk for at
gjore et Spring udover denne Udvikling, men ere iovrigt
Uenige om Maaden, hvorpaa vi flulle springe ind i de ogsaa
for Indnstrien forjættede Fribandelsvelsignelser.
Grosserer-Societetet, der rimeligviis vil bringe
filt tidligere daadlose Virksomhed i Forglemmelse ved paa det
Kraftigste at varetage Handelsstandens særlige Interesser,
har som bekjendt indgivet et Forflag til Rigsraadet til en
Frihandelstoldtarif, der endog ganer meget videre end det engelfle
Ideal, og dette Forslag, der gaaer Ud paa plttdselig at bryde
med den hidtidige Udvikling — cn Fremgangsmaade, der
netop er modsat det stedse af Frihandelsfolkene opstillede
engelske Exempel —, er adopteret af Frihandelsforeningen i
dens Program og ftottes paa det Stærkeste af „Dagbladet".
De moderate Frihandelsmænd indskrænke sig derimod
til at fordre al Beskyttelsestold for IndUstrien hævet efter en
vilkaarlig bestemt Tidsfrist; de ville ogsaa gjore Springet
udover den hidtidige Udvikling, men dog hin ester nogen
Forberedelse. Flere af Frihaudelsfoteningens Medlemmer,
og deriblandt ogsaa Professor Kayser, have Udtalt sig i
denne Retning, ligesom ogsaa Rigsraadets Tarifndvalgs
Majoritet; og da Redakteuren af Frihandelsforeningens Tids
skrift i den ovennævnte Afhandling, Pag. 44, har udtalt:
„men Indnstrien kan ikke beklage sig, om der endelig mod
en sidste Frist skrides til Opfyldelsen af de faa ofte gjentagne Lofter, fa a at man ret fan begynde at drage Fordeel
af Danmarks herlige Beliggenhed for Handel og Skibsfart,
og tilvejebringe den frie og ligelige Udvikling, der er faa ønskelig",
faa nua det antages, at Frihandelsføreningen er stærkt ifærd
med af modificere sit Program, og vil sintte sig til de
Moderates Ansknelse.
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Vi kunne imidlertid i denne Sag hverken gaae med
Grosserer-Societetet eller flutte os til de moderate Frihandelsmænd. Vi ansee nemlig ethvert Spring, med eller nden
Forberedelse, Udover Toldlovgivningens hidtidige Udvikling
i dette Aarhllndrede, ikke blot som en Feil, —fordi Følgerne
af ethvert Spring i Udviklingen, og navnlig i Forhold, der
gribe saalcdes ind i en overmaade talrig Klasse Statsborgeres
Velfærd, ikke lader sig beregne, — men tillige som Ube
rettiget; thi de af Redaktenren i det ovenstaaende Citat
nævnte, „saa ofte gjentagneLofter", cre netop Udtrykkelige
Tilsagn til Industri- og Haandværkstanden om,
at Beskyttelsestolden ikkun gradviis og deelviis
vil blive ophævet, efter en omhyggelig Undersvgelse, og Uden Ubillighed og voldsomme Rystelser
for de paagjældende Virksomheder, — og saadanne
Tilsagn bor Utvivlsomt, saavel for det Heles som
for de Enkeltes Skyld, holdes af Regeringen og
respekteres af Nepræsentationen.
Sluttelig skulle vi kun bemærke, at det selvfølgelig er
Pligt for Enbver, der arbeider for en Forandring i de be
stallende Forhold, klart og overbevisende at godtgjore de
Fordele, der ved Forandringen ville opnaaes; opfyldes ikke
denne Forpligtelse, ville Bestræbelserne hverken kunne gjore
Fordring paa at komme i Betragtning eller kunne vente at
opnaae praktisk Betydning. Naar den nævnte Afhandling
derfor flutter saaledcs: „Det er Frihandelsforeningens Opgave
at Udbrede og befæste den Overbeviisning, at Gjennemforelsen
af Frihandelsprincipet, som har gjort sig gjaldende hos os
tidligere end i næsten alle andre Lande, vil Udøve en vel
signelsesrig Indflydelse Paa alle Klasser, vil styrke Landets
materielle Fremgang, befordre dets immaterielle Udvikling og
give vor Befolkning den Energiens Hnrtighed, som man
endnU savner hos den", men Frihandelsforeningen vil lose
denne Opgave, „Gjennemforelsen af Frihandelsprincipet", ad
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en anden Net end Regeringen, da bliver det ogsaa Frihandelsforeningens Pligt at føre Beviis for, hvilke over
vejende, positive Fortrin i det Almindeliges Interesse det
vilde medfore at bryde med den mwcerende Udvikling, der
arbeitet til det s a in m e Maal.

„Dagbladet" og Forciiiiigen af 1862 til den
indenlandske Industries Fremme.
Af Kammerraad og Contoirchef I. W. E. Winther.
(Særskilt Aftryk as „Danmark" Nr. 146.)

I en Artikel i Anledning af denne Forenings Konstitu
tion, med den i „Dagbladet" nu sædvanlige Overskrift
„Beskytte! sesforenin gen", har nævnte Blad i sit Nr. 134
af 13de ds., næst at betegne mig som „Repræsentant for de
af Frihandelsbevægelsen opflræmmede Toldembedsmænd, som
i Tankerne see sig afskedigede paa Bartpenge, saasnart Frihandelsmændene faae Magten", fremhævet, at jeg paa For
eningens Generalforsamling, ved at motivere Bestyrelsens
Forslag til Redaktionen af Lovenes § 1 cmgaaende For
eningens Formaal, ikke betænkte mig paa at opfordre For
eningen til at modsætte sig ethvert Forssg paa af hæve Be
skyttelsen om 5 eller 10 Aar, hvilket nogle Medlemmer af
Rigsraadets Toldndvalg havde erklæret for snskeligl, medens
det efter min Formening vilde være en Utilgivelig Svaghed
for Indilstrien at nedlade sig til en saadan Overeenskomst.
Det er af den hele Artikel tydeligt nok, at „Dagbladet"
er fortrædeligt stemt, og jeg kan ogsaa meget godt forstaae
det. Det har sat sig til Opgave paa det kraftigste at flotte
Grosserer-Societetets til Rigsraadet indgive Forflag til en
Frihandelstoldlarif, — og faa gaaer Frihandelsforeningen,
hvis Program gaaer aldeles med dette Grosserer-Societetets
Forflag, hen og modificerer dette Program saaledes som
(2)
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allerede antydet i Foreningens forste Mode og senere fast
holdt saavel i Professor Kaysers som i Nedaktemens
Udtalelser i 1ste Hefte af Foreningens Tidsskrift, hvorhos
Rigsraadets TarifUdvalgs Majoritet er gaaet i samme
Retning, faa at Grosserer - Societetet og „Dagbladet"
nu staae alene; det kan ikke nægtes, det er fortrædeligt.
Den industrielle Oppositioni 1858 mod det Rigsraadet
dengang forelagte Tarifudkast gik Ud fra den faktisk Urigtige
og derfor ogsaa libeviislige Paaftand, at den bestaaende
toldtarif var en Beskyttelsestarif, og af hele Toldlovgivningens
Udvikling hvilede paa Beskyttelsessystemet. Dette var et faa
uholdbart Standpunkt, at „Dagbladet" ikke med Grund nu
kunde vente nogen betydningsfuld eller holdbar Modstand
mod Frihandelsbestræbelserne fra denne Side — og saa gaaer
Industri- og Haandværkftanden i 1862 hen og gjor en fuldstcrndig Frontforandring; erfjenber, at Toldlovgivningen ikke
hviler paa Beskyttelsessystemet, flutter sig til Regeringen og
stiller sig ligeoverfor Frihandelsbestræbelserne, saaledes som
de ere frcmtraabte, paa den bestaaende Toldlovgivnings Ud
viklings StandpUnkt. Det kan ikke nægtes, dette er en god
Grnnd mere til at gjore „Dagbladet" fortrædeligt, rhi det
nu indtagne Standpunkt er ikke blot et berettiget, men et
holdbart praktisk.
Men istedetfor at disse Uheld bnrde bevirke, at
„Dagbladet", naar det endelig vedblivende vilde fastholde
sin indtagne vfordeelagtige Stilling, ved klare og iiomstodelige
Grande beviste Frihandelens velgjorende Indflydelse paa
Industrien overhovedet, og særligt Fortræffcligheden af Gros
serer-Societetets Tarifvdkast og Onfleligheden af dets Gjennemforelse strax, har „Dagbladet" foretrlikket at virke paa en
anden Maade, som jeg — da Bladet har været saa venligt
at paatage sig at betegne min Stilling til denne Sag—, til
Gjengjccld skal tillade mig at betegne som TendentsModifikationer af bekjendte Fakta.
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Det er saaledes allerede en temmelig stærk TendentsModisikation af et bekjendt Faktum, nciar „Dagbladet" ved
blivende kalder Foreningen „Beskyttelsesforeningen", Uagtet
det saavel af Indbydelsen til Foreningens Dannelse som af
de senere vedtagne Love er noksom klart og tydeligt, at For
eningen aldeles har opgivet det foran betegnede BeskyttelsesStandpUllkt, hvorpaa de Indttstrielle i 1858 havde stillet sig,
og naglet „Dagbladet" særligt herpaa er bleven gjort op
mærksom; saaledes i Nr. 124 af „Danmark". Men denne
bliver ligefrem Utilbørlig, naar „Dagbladet", — efter gjennem Frihandelsforeningens Tidsskrift, i Artiklen om vore
Toldtarifers Forhold til Frihandelen, at være bleven overbeviist
om: „at Frihandels - Principet med nicer eller
mindre Skarphed eller Klarhed er blevet fastholdt
som Endemaal lige fra 1797, og at det gjentagende er Udtalt saavel af Negeringen, som af
Repræsentationen, at Beskyttelsen kun er provi
sorisk og cftcrhaandcn bor bortfalde", — ikke deftomindre
tillader sig at fremsætte saadanne Paastande som: „Denne
Gang indlade de Jndustridrivende sig derimod ikke (som i
1858) paa nogen Diskussion om Toldlovgivningens Tendents
men opstille det som givet, at den danske Toldlovgivning i
dette Aarhnndrede har været protektionistisk, og danne en
Forening med det Formaal, at flotte vor Toldlovgivnings
Udvikling i dette Aarhundrede, ved at modarbejde de Be
stræbelser, der maatte blive gjorte for en plttdsclig eller snarlig
Ophævelse af Told paa Udenlandske Fabrikata"; — (men
listelig fortier Bladet den anden Deel af Foreningens Formaal:
»at bidrage tit at hæve den indenlandske Industri til et saadant StandpUnkt, at Beskyttelsestolden gradviis og deelviis
kan ophæves) ... Endvidere: „Det stal see iib, som om det
flet ikke var muligt, at Toldlovgivning kan have havt anden
Bestemmelse, end at beskytte Industrien", ... „Foreningen
vil ikke paatage sig at bevise, at Beskyttelsen er bedre for
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Landet end Friheden, men holder blot fast ved, at IndUstrien
har havt det godt nnder den hidtil bestaaende Lovgivning,
og den vil derfor modsætte sig enhver Forandring heri;" ...
„En Forening, der vil tvinge Landet til at bibeholde en Toldlovgivning, fom allerede nu bar overlevet sig selv, er umulig
og dens Udtalelser og Resollltioner ville have ligesaa liden
Betydning, som om den modsatte sig enhver Forbedring i
den politiske Lovgivning
„Har Beskyttelsesforeningen
virkelig Tillid til sin Sag, saa maa den uforbeholdent rykke
frem med sin Mening (som om denne ikke ilforbeholdent og
tydeligt var Udtalt) og ikke lade sig iwie med de bekjendte
Talemaader om Ubetimelighed, Mangel paa Modenhed og
meget Andet, hvoraf Ingen lader sig skramme, da man af
en lang Erfaring veed, hvor lidet dette har at sige."
Saaledes idelig og idelig at fremsætte Urigtige Paaftande
om Foreningens Formaal imod bedre Overbevnsning og imod
hvad der offentlig foreligger, er tilvisse en utilbørlig
Tendents-Modifikation af Fakta.
Det er ligeledes en Tendents-Modisikation af et bekjendt
Faktum, naar „Dagbladet" i sit Nr. 130 i sin Artikel om IndustriUdstillingen i London siger: „Blandt de Danske, der i den senere
Tid ere komne hertil, er Generaltolddirektemen, Grev Sponneck, som vel sagtens skal stndere Frihandel herovre og ialtfald
skulde have ondt ved at stndere Beskyttelse"; — thi Gjennemforelsen af det saakaldte Frihandelssystem i England er fra
I860, og Enhver deed, at det netop er Industriens over
ordentlige Udvikling i England under den endog stærke Be
skyttelse, som har gjort Frihandelstarifen mulig; men dette
faktum skal selvfølgelig ved enhver Lejlighed modificeres i
Frihandelsbestræbelsernes Interesse.
2>a „Dagbladet" er saa Ufortrødent i fin Virksomhed i
FavtUr af Frihandelens snarlige Gjennemforelse, og benytter
felv den mindste Anledning til at stemme sine Læsere til
Gunst for Frihandelen, at det i Nr. 131, ved at anmelde
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Industriforeningens sidste Kvartalsberetning, — hvori omtales
de sanitaire Forbedringer i England, som toge deres Be
gyndelse i 1841 og have givet hoist mærkelige Resultater,
med Hensyn til formindsket Dødelighed, - opstiller den
Hypothese: „Det er imidlertid muligt, at andre Momenter,
saaledes Frihandelen og den derved fremkaldte
storre Velstand blandt de arbejdende Klasser ogsaa
have virket gavnlig i faa Henseende." Det er imidlertid noget
uheldigt med Hensyn til denne Hypothese, at de statistiske
Meddelelser, hvorpaa de fornævnte Resultater ere flottede,
ikktln gaae til 1856, medens Frihandelstarifen er af 1860.
Efter de engelske Rapporter om de sanitaire Forhold er Fri
handelen endnu ikke optaget som Moment, faa at „Dag
bladet" i ethvert Tilfælde tilkommer Wren af at være forste
Opdager heraf, og det endog paa Forhaand.
Den meest naive Tendents-Modification af et bekjendt
Fakttim er dog imidlertid Fremstillingen af Toldembedsmændene som opskræmmede af Frihandelsbevægelserne, fordi
de i Tankerne skulle see sig afskedigede paa Dartepenge, saasnart Frihandelsmcrndene faae Magten, - selvfølgelig frem
sat for hos Læserne at fremkalde Indtrykket af hvor nær
forestaaende Gjennemforelsen af en Frihandelstarif er; —
thi det er bekjendt nok og sorelaae i Nigsraadets Tarif
udvalg , at der, ved en Toldtarif som Grosserer-Societetes
Forflag, ikke vilde kunne paaregnes nogen Besparelse i Told
administrationen, da den nødvendige Sikkring mod Defrau
dation og Indsmugling paa Grund af de Urimelig hoie
Satser rigelig vil opflnge, hvad der i anden Retning kunde
bespares. „Dagbladets" Bemærkning om, at det i mig
nærmest seer en Repræsentant for bemeldte „opskræmmede"
Toldembedsmænd, kan fornUfligviis ikkun have sin Grund i,
at det ikke vilde være let paa anden Maade at faae Tiraden
anbragt; thi „Dagbladet" kan dog neppe være Uvidende om,
at min Embedsstilling netop er saaledes, at den ikke vil

blive paavirket af Frihandelsbestræbelserne, saalænge ikke al
Told- og Brcrndeviinsafgift hæves. Selv om GrossererSocietetet og „Dagbladet" havde havt mere Held med sig,
og ikke, som Tilfældet er, hver Dag tabte Terrain, saa er
den af „Dagbl.„ antydede Fare for Toldembedsmændenes
Exigents „naar Frihandelsmccndene faae Magten", dog hver
ken saa alvorlig eller overhængende, at den fornnstigviis
kunde forudsættes at fremkalde Forskrækkelse; den Virkning,
jeg har seet af disse Bestræbelser, har været ganske det Modsatte.
At jeg ved Foreningens Stiftelse og Lovenes Vedtagelse
har Udtalt mig mod de moderate Frihandelsmænds Program,
nemlig Fastsættelsen af en vilkaarlig Frist, med hvis Udlob
al Beskyttelsestold fllllde ophore Uden nogen forndgaaende
Undersøgelse af de paagjældende Forhold, er fuldkommen
rigtigt; thi det er ester min fulde Overbeviisning og mit
Kjendskab til disse Forhold ikke paa denne Maade at Industriog Haandværksstandens Interesse vil funite varetages. Rege
ringen og Repræsentationen har gjentagende og Udtrykkeligt
givet Haandværks- og Industristanden Tilsagn om, at
Beskyttelsestolden ikkun gradviis og deelviis vil blive op
hævet, efter en omhyggelig Undersøgelse og Uden Ubillighed
og voldsomme Rystelser for de paagjældende Virksomheder;
dette er den af Regeringen og Repræsentationen hidtil fast
holdte Basis for Udviklingen af vor Toldlovgivning og Frihandelsprincipets Gjennemforelse, og ethvert Spring Udover
denne Udvikling er et Brnd paa disse Tilsagn og vil Utvivl
somt tillige blive af saa beklagelige og uberegnelige Folger
for Industri- og Haandværksdriften, at sikkert Regeringen
saavelsom Repræsentationen vil betænke sig paa at stolte
Bestræbelser i denne Retning, med mindre der af Frihandelsmændene fores Beviis for, at et saadant Bnid med den
hidtidige Udvikling vil medfore saadanne overvejende Fordele
for det Almindelige, at den ødelæggende Indvirkning paa
ZndUstri- og Haandværksdriften og Folgerne deraf for den
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overordentlig talrige Klasse af Befolkningen ikke derimod
fortjene at tages i Betragtning.
Men med Hensyn til at fore et saadant Beviis har
idetmindste „Dagbladet" en ganske eiendommelig Anskuelse.
Det siger saaledes i den nævnte Artikel: „Forholdene ville
ogsaa snart tvinge Foreningen (o: den nye Industriforening)
til at optræde Paa en mere aktiv Maade. For at forsvare
det Bestaaende maa den bevise, at dette er bedre end det
Nye, der foreflaaes indfort, og Under den DiskUssion, som
herved opstaaer, vil Nødvendigheden af en Reform blive klar
for Alle." Foreningen, som flutter sig til den af Regeringen
og Repræsentationen hidtil fastholdte Basis for vor Toldlovgivnings Udvikling, paahviler altsaa efter „Dagbladets"
Formening Beviisbyrden, medens Frihandelsmcendene, som
forejlaae at bryde med denne Udvikling, sklllle være fritagne
for at fore noget Beviis for at det foreslaaede Nye medfører
saa overvejende Goder for Almeenvellet, at andre odelæggende
Dirkninger, saaledes for Industri- og Haandvarksdriften, ikke
derimod fortjene at tages i Betragtning. Denne „Dbl.s"
Anskuelse er tilvisse i hoieste Maade bekvem for Enhver der
foler Tilbøjelighed til at forejlaae noget Nyt, men hverken
har den eller vil den nogensinde kunne faae Betydning i det
praktiske Liv; nægtes kan det imidlertid ikke, original er den
Tanke, at et Forslag af denne Beskaffenhed fTulöe uden nogen
Motivering fortjene og kunne forskaffe sig Betydning og
Anerkjendelse hos os, der dog have Ord for Besindighed.
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Hvilket Standpunkt indtager Frihandels-

fortningcn.
(Særflilt Aftryk af Bladet „Danmark"
Nr. 221 og 222.)

Siden Frihandelsforeningens Program under
28de Februar d. A. blev udstedt, har Foreningens Tendents
undergaaet meget mærkelige Svingninger; ja den sidste er
af en saadan Natur, at det ligefrem Lui betragtes som
en Mærkelighed, om Foreningen holder synderlig længere
sammen. Thi at samtlige Foreningens Medlemmers Overbcviisning flUlde have kunnet taale saaledes at svinge med
og befinde sig lige vel paa Le sorfljellige Standpunkter,
kan ikte med megen Rimelighed antages.
Enhver, hvem det var bekjendt, — og det maatte da
fortrinsviis være Tilfældet nled Handelsstanden, — at
Toldloven af 1797 brod med Beskyttelsessystemet, at
Frihandelsprincipet med mere eller mindre Skarphed og
Klarhed er bleven fastholdt fom Endemaal lige siden den
Tid, samt at ogsaa en-væsentlig Deel af Beskyttelsestolden
esterhaanden er aldeles bortfalden eller betydeligt formindstet — Enhver, sige vi, hvem dette var bekjendt, lunde
selvfølgelig ikkun opfatte Dannelsen af Frihandelsforeningen
som fleet for at stolte det af Grosserer-Societetet til
Rigsraadet indgivne Tarifforslag. Dette ligger ogsaa i
Programmet, der klart og tydeligt udtaler, at det Maal,
man vilde naae, var „en Toldlov bygget paa heelt andre
Grundsætninger end dem, som cre fulgte ved ULarbeidelsen
af Let Rigsraadet af Regeringen forelagte LovUdkast",
hvilken nye Toldlov Programmet betegner som „den Opgave,
TidsaandenS Uafviselige Krav stiller", og yderligere detail
lerer som en Toldtarif, hvori Tolden „alene fastsættes
efter Statens finantsielle Fornødenheder" og hvori „Toldsi')
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afgifterne indskrænkes til saa faa Gjenstande som muligt".
Maalet var endvidere at simplificere Kontrollen og formindfle Udgifterne ved Skattens Opkrævning, og at styrke
Skatteevnen ved at fjerne alle Hindringer for den frie
Udvikling af JndUstri, Handel og Skibsfart; eller nied
andre Ord: Maalet, man vilde naae, var Gjennemforelsen
af det fornævnte Forslag til en saakaldet Frihandelstoldtarif, hvilket af Grosserer-Societetet var indgivet til
Rigsraadet som Modforslag til det af Regjeringen forelagte
Udkalt til en ny Toldtarif, og dette Maal ventedes opnaaet ved gjennem Frihandelssoreningen at tilvejebringe
en stærk offentlig Mening, som med Kraft og Bestemthed
Udtalte sig for dette Grosserer-Societetets Forslags Gjennemforelse og Negjerings-Udkastets Tilsidesættelse. Det viste
sig imidlertid meget hurtigt, at de Mænd, som havde Ud
arbejdet Grosserer-Societetets Tarifforflag og tillige vare
de betydeligste blandt Indbyderne til Dannelsen af Frihandelsforeningen, havde forregnet sig. Bemeldte Tarif
forslag vandt ikke blot ikke nogen stærk Sympathi („Dag
bladet" og „Fædrelandet" Undtagne, hvis Redakteiirer cre
blandt Indbyderne og holde konsekvent fast ved Program
met); men forilden at Forslaget et engang knnde siges at
stemme med Frihandelsprincipet, paavistes saa mange og
betydelige praktiske Mangler og saa stor Risiko for Finantserne og Fare for Industrien derved, at det blev klart for
Enhver, at Rigsraadet ligesaalidet som Regjeringen vilde
understotte det, men holde sig til den nærværende Toldlovgivnings Udvikling i Frihandelsretningen, hvorefter
Beskyttelsestolden ikkun gradviis og deelviis skal fjernes.
Allerede ved Modet den 25de Marts d. A., hvorved
Frihandelssoreningen blev konstitueret, viste sig Len foranberorte Svingning i Foreningens Tendents; man opgav
stiltiende Grosserer-Societetets Tarifforflag og vedtog
Lovene en bloc, hvis § 1 kun lyder paa „at fjerne
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Hindringerne for den frie Udvikling af Handel, Skibsfart
og Industri", uden nogensomhelst Antydning asved hvilke
Midler og paa hvilken Maade. Professor Kayser Ud
talte imidlertid, foranlediget af en Bemærkning fra
Grosserer Julius Ree, „at ogsaa han meente, at
Overgangen burde skee paa den Maade, at der fast
sattes en Periode, i hvilken Beskyttelsen gradviis
skillde aftage (see Referatet i Frihandelsforeningens Tids
skrift 1ste Hefte Pag. 51). Nogen nærmere Antydning
af Periodens Længde eller hvorledes denne gradvise Ned
sættelse i Beskyttelsestolden skilde iværksættes, sindes ikke.
Om Nedsættelsen skulde begrUUdes ved en Undersøgelse af
de faktiske Forhold med Hensyn til Beflhtteliestoldens
virkelige Størrelse for de sorfljellige Industri- og Haandværks-Virksomheder, eller itfuii flee med en ligelig Deel
aarlig i Forhold til ben vilkaarlig valgte Periodes Længde,
er imidlertid af en særdeles væsentlig Betydning for de
sorfljellige Virksomheder. Men hvorlidet man i det Hele
har tænkt over disse Forhold og hvor Uklar og vaklende
Forestillingen derom er hos Frihandelsmændene, fremgaaer
noksom deraf, at Professor Kayser i den Afhandling,
hvormed det nævnte 1ste Hefte as Tidsskriftet begynder,
igjen forlader sin fornævnte Anskuelse as 25de Marts og
stiller sig aldeles paa den bestaaende Toldlovgivnings Ud
viklings StandpUnkt, saaledes som paaviist i vort Nr. 139.
Han siger nemlig i 1ste Hefte af Tidflriftet Pag. 8, at
man, for at Undgaae L-delæggelse af Industrien og Tab
for de Jndustridrivende, ved en Ubesindig Fremgangsniaade,
„skal gaae besindigt frem, ikke hæve Beskyttelsen paa eengang,
men gradviis formindske den, saa at de Jndustridrivende,
der under de nye Forhold ikke vilde være Udlandets
Konkurrence vogne, esterhaanden kunde drage deres
Kapitaler og deres Arbejdskraft Ud af disse Erhverv og
fore GrUlldlaget for deres Existents over i en ny Levevei."
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Her taler han ikke om nogen Fastsættelse af en bestemt
Periode, men tun, i Overensstemmelse med den af Regeringen
hidtil fulgte og af Repræsentationen billigede Frcmgangsmaade, om Beskyttelsestoldens gradvise. Formindskelse efter
de paagjceldende Jndnstri- og Haandværksvirksomheders
Tarv; altsaa atter en Svingning t Foreningens Tendents,
forudsat at Professor Kayser har Udtrykt Bestyrelsens
Anskuelse, hvilket man, da han er Medlem af famine, er
berettiget til at antage, og det en Svingning af en saadan
Betydning, at Foreningens hele Tilværelse maa forekomme
Enhver derved at blive saa temmelig overflødig. Læser
man derpaa den næste Artikel i bemeldte 1ste Hefte af
Tidsskriftet: „Vore Tarisers Forhold til Frihandelen", af
Tidskriftets Redaktenr, da finder man i samme en Wring,
som igjen maa gjore det tvivlsomt, om Professor Kayser
i den forndgaaende Afhandling har Udtrykt Bestyrelsens
AnskUelse med Hensyn til Foreningens StandpUnkt. Redaktemen Udtaler nemlig Pag. 44: „men Industrien kan ikke
beklage sig, om der endelig mod en sidste Frist skrides
til Opfyldelsen af de saa ofte gjentagneLofter (om Beskyttelses
toldens gradvise cg deelvise Ophor), saa at man ret kan
begynde at drage Fordeel af Danmarks herlige Beliggenhed
for Handel og Skibsfart, og tilvejebringe den frie og
ligelige Udvikling, der er saa ønskelig." Herved antydes en
Overeensstemmelse med de saakaldte moderate Frihandelsmænds Program, der er Fastsættelsen af en bestemt begrcendset
Overgangsperiode, efter hvis Udlob al Beflyttelsestold skal
ophore, hvilken AnskUelse Majoriteten i Rigsraadets Tarifuiwalg, efter en i den afgivne Betænkning forekommende
Bttring, ogsaa synes at dele.

Denne Udtalelse af Tidsskriftets Redakteur kan imidlertid
ikke tillægges nogen saadan Betydning nu, efterat det 2d et
og 3die Heste af Tidsflriftet er udkommet. Dette indeholder
nemlig en Udtalelse af Frihandelsforeningens Bestyrelse,
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der fuldkommen noie angiver Foreningens nærværende
StandpUnkt. I Anledning af Artiklen om „Toldtarifen
i Overgangstilstanden, med særligt Hensyn til Jndnstrien",
af H. T., hvori tillige er fremsat et detailleret Forslag til
en Toldtarif, afgiver Bestyrelsen den Erklæring, „at hverken
Frihandelsforeningens Bestyrelse eller dens enkelte Medlemmer
htnne være forpligtede til at bære Ansvaret for eller tiltræde
Detaillen as et Forslag eller af Udtalelser, som findes i
Foreningens Tidsskrift, idet man har anseet det for rigtigt
ved Optagelsen af indsendte Artikler væsentligt at tage
Hensyn til deres Formaal og kun at kræve, at de ere
gjennemtrængte af den Grundtanke, som gaaer
igjennem Frihandelsforeningens Bestræbelser,
og at de arbejde frem mod det samme Maal som denne";
uten idet Bestyrelsen saaledes forvarer sig imod, at ansees
for at have tiltraadt Hr. H. T.'s Tarifforslag i dets
Detail, erklærer den sig enig med ham i Principet, og vi
erfare saaledes igjennem Hr. H. T.'s Udvikling Frihandelsforeningens, o: dens Bestyrelses, nærværende StandpUnkt,
hvad der har megen Interesse, netop paa GrUnd af de
paaviste betydelige Svingninger, som hidtil have gjort det
vanskeligt med Roiagtighed at angive Foreningens Stilling
til Programmet. Hr. H. T. erklærer sig med Bestcnlthed
imod, at Beskyttelsens uforandrede Vedvaren flaaes fast
for et bestemt Antal Aar, saavelsom imod en mathematisk
fordeelt Forringelse af Beskyttelsestolden i et vist Tidsrnm,
ligesom der eiheller kan være Tale om Beskyttelsens Afløs
ning mod Erstatning as Staten. Derimod bor der indføres
en Ovcrgangstilstand, i hvilken det saavidt muligt kan
vise sig, hvilke JndUstrigrene der ere passende for Landet
og hvilke ille, og nnder hvilken de Industrigrene, der ikke
fuiute bestaae her, (o: ikke ere passende for Landet) kunne
forberede sig paa at afgive Kapital og Arbeide til en
nyttigere Anvendelse; og bor Toldsystcmet i Overgangs-

8
tilstanden tage det Hensyn til Industrien, som er absolUt
nødvendigt for at give den Tid til at prøve sine Kræfter
og at forberede sig paa en mulig hidtil ukjendt Konkurrence.
Det sees let, at dette af Hr. H. T. udviklede Princip
falder aldeles samrnen med Professor Kaysers Udtalelse
i Tidsstriftetv 1 fte Hefte, og saaledes ogsaa med Principet
i den nærværende ^oldlovgivning, som netop er den grad
vise Overgang til en Frihandelstarif, hovedsagelig med
sinantsielle Toldsatser, ester en omhyggelig Undersøgelse af
de bestaaende faktiske Forhold; Frihandelsforeningens Be
styrelse er følgelig ester sin afgivne Erklæring enig i dette
Princip for Udviklingen. Hr. H. T. Udvikler Principet
notere, ved med Hensyn til nogle Modifikationer i det
Rigsraadet forelagte Regjeringsudkast til Toldtarifen at
bemærke: „Tolden for alle Raastoffer og Halvraastoffer,
der indfores fra Udlandet og ere nødvendige for vor
Industri, bor afskaffes, herunder indbefattet Tolden paa
Steenkul, der er en saagodtsom for enhver JndUstrigreen
nødvendig Artikel. Til Gjengjæld herfor bortfalder i det
Hele Beskyttelsestolden for de Industrigrene, hvis Produktion
har været betynget med ^udførselstold paa ovennævnte
Stoffer. Indførselstolden vedbliver altsaa at hvile paa de
Artikler, for hvis Vedkommende Len af reent sinantsielle
Hensyn er nødvendig, samt endvidere i passende moderate
Satser paa de Gjenstande, til hvis Fabrikation Raastofferne
hidtil have været tagne enten i Landet selv eller ere indførte
toldfrie fra Udlandet"; og i Overeensstemmelse hermed har
han Udarbejdet sit detaillerede Tarifforflag, paa hvis Detail
vi selvfølgelig i tfe her lutme gaae ind, men som sikkert not
vil blive Underkastet en nærmere Kritik.
Hvorledes er altsaa Frihandelsforeningens Stilling?
Efter Programmet tiltraadteden Grosserer-Societetets til
Rigsraadet indgivne Forslag til en saakaldet Frihandelstoldtarif, som blev opstillet som Modforslag inod Re--
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gjeringsudkastet, og ønskedes vedtaget istedetfor dette, hvis
Princip man forkastede. Efter forste Hefte af Fri
handelsforeningens Tidsskrift sees Programmet at være op
givet, og Formaalet i Lovens § 1 udtrykt i Almindelighed
saaledes: „ved alle til Foreningens Raadighed staaende
Midler at virke hen til at fjerne Hindringerne for den frie
Udvikling as Handel, Skibsfart og Industri"; nten man
er, paa Grrind af denne Udtrykkenes Almindelighed og de
modstridende Udtalelser, i Uvished om, hvorledes Programmet er modificeret, om i Retningen af de saakaldte
moderate Frihandelsmcend, der vil sætte en sidste Frist for
Beskyttelsestoldens Bestaaen, — med eller uben sorholdsviis Aftagen i denne Periode, — eller i Retningen af
den bestaaende Toldlovgivnings gradevise Udviklillg og
saaledes i fUldkommen Overeensstemmelse med Regjeringen
og det Standpunkt, som Foreningen af 1862 til den
indenlandske Industries Fremme indtager. Efter Tidsflriftets 2det og 3die Hefte maa det nu antages, at
Foreningen i Principet har fluttet sig til dm bestaaende
Toldlovgivning, saa at Regjeringen, Frihandelsforeningen,
ten gamle Industriforenings Majoritet og Foreningen af
1862 til den indenlandske JndUstries Fremme fortiden
ganske indtage samme Standpunkt. Dog kan neppe Nogen,
efter hvad der foreligger, svare for at Stillingen ikke atter
vil Undergaae Forandring.
Imidlertid er dette Resnltat ikke Uden Interesse og
tilmed et Resultat, hvorved den sunde praktiske Sands
seirer en stor Trillinph over eensidig Selvklogskab og
taabelig Esterabelseslyst; men hvem kommer ikke ved denne
SlUtning paa Frihandelssoreningens Stormlob mod den
bestaaende Toldlovgivning Uvilkaarlig til at tænke paa den
gamle Historie om Bjerget, der ester store Anstrcengelser
og Ophævelser fodte en komisk lille MilUs?

Kritik
over

det i Frihandelsforeningens Tidsskrifts 2d" og Zdie

Heste optagne Forflag til en Toldtarif.

3 Frihandelsforeningens Tidsskrift, andet og tredie Hefte^
er optaget en Artikel af Hr. H. T. om Toldtarifen i
Overgangstilstanden, med særligt Hensyn til JndUstrien.
Skjondt Redactenren af Tidsflriftet i denne Anledning
Udtaler, at hverken Frihandelsforeningens Bestyrelse eller
dens enkelte Medlemmer kunne være forpligtede til at bære
Ansvaret for eller at tiltræde Detaillen af et Forflag
til en Toldtarif, som findes i Foreningens Tidsskrift, saa
maa paa den anden Side hans samtidige Udtalelse om,
at der som Betingelse for Optagelsen af de indsendte Artikler
fordres, at de ere gjennemtrængte af den Grundtanke, som
gaaer igjennem Frihandelsforeningeils Bestræbelser, og at
de arbeide frem mod det samme Maal som denne, give
Hr. H. T.'s Betragtninger over de Grund sætning er,
der bor følges ved Udarbejdelsen af den Toldtarif, der skal
afløse den nuværende, og hans dertil knyttede Forslag til
en saadan Tarif, fmimegen Betydning eg Vægt, ligeoverfor
den mellem Frihandelsforeningen og Foreningen ns 1862
til den indenlandske JndUstries Fremme hidtil herskende
Meningsforfljel, at vi ikke have troet at burde lade denne
Artikel i Tidsflriftet hengaae upaaagtet.
Li nma nemlig herefter ansee det som afgjort, at
Frihandelsforeningen nu har opgivet, det af GrossererSocietets-Comitteen til Rigsraadet indgivne og andre lig
nende radicale Forslag til en Toldtarif, og at den, eftersom
Artiklen har fundet Optagelse i sammes Tidsskrift, tiltræder
de af Hr. H. T. opstillede Gr Undsætning er, som bor
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Løbc-^Z i
Regjcringsudkastct.

2, 208,
211, 221,
268 og
269.

følges i en Toldtarif, der skal svare til Tidens forskjellige
Krav, men paa den anden Side indbringe Statskassen
omtrent det samme Belob som den nuværende Tarif; og
da de fornævnte GrUndsætninger, saaledes som paaviist i
den foranstaaende Artikel om Frihandelssoreningens Stand
punkt, falder sammen med Principet for den bestaaende
Toldlovgivnings Udvikling, tunne vi, der indtage samme
StandpUnkt, ikknn deri erklære os enig.
Men idet vi saaledes ikke have Noget at bemærke
imod de af Hr. H. T. opstillede Principer for Udarbeidelsen
af en saadan Tarif, i deres Almindelighed betragtet, funne
vi derimod ikke sige det samme om Forslaget til selve
Tarifen, i hvilket han efter vores Formening ikke altid har
holdt sig de af ham selv opstillede Regler efterrettelig eller
været conseqvent i disses Gjennemsorelse, ligesom enkelte
Forslag endog synes at være i aabenbar Strid med hans
egne almindelige Udtalelser.
Bi skUlde derfor ikke her indlade os videre paa hans
almindelige Betragtninger, men strax gaae over til Detaillen
i hans Forslag til en Indførsels toldtarif, idet vi ved
hver enkelt Position ville udtale vores Formening cm
samme og saavidt muligt begrunde denne efter det fortiden
foreliggende Materiale.
Til en Lettelse ville vi folge Regjeringsudkastets LobeUUmmere, dog saaledes at vi, hvor enten Aarsagernes
Lighed eller andre ©rimte tale derfor, undertiden behandle
flere Positioner under Eet.
Alun (Nr. 2), Salpeter (Nr. 208), raat nrenset
Glcmbersalt, raat Urenset smrrt svovlsuurt Natron, raat
nrenset svovlsmirt Ammoniak og naturlig Magnesia (Rr.
211), Soda (Rr. 221), raa Viinsteen (Nr. 268) og
Vitriol (Nr. 269), der i Negjeringsuvkastet ere ansatte
til en Told af 0.25 ß pr. Pd., ere af Hr. H. T. foreslaaede til Toldfrihed.
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Dette Forflag stemmer med Nigsraads - Udvalgets
Betænkning, nildtagen for Salpeters Vedkommende, der
i Betænkningen er foreslaaet ansat til en Told af 0.5 ß
pr. Pd. Vi maa i denne Henseende ganske tiltræde Hr.
y peorslag, da vi ikke indsee, af hvilken (Nrund
Salpeter stal undtages fra den for de andre til industrielt
Brug bestemte Salte foreslaaede Toldfrihed, og da Betcenkningen ingen oplysning meddeler i s aa Henseende.
b‘01‘ 5)cen og Tænder i Plader, raat tildanllede
Stykker deraf samt blot flaarne Hvalbarder og Fiffebeenstrevler har Hr. H. T. foreslaaet den i Regjeringsudkastet
optagne Told af 7 ß pr. Pd. nedsat til 4 ß pr. Pd. af
Hensyn til en af ham ligeledes foreslaaet Nedsættelse af
Tolden for Dreierarbeide.
Idet vi ikke kunne være enige med Hr. H. T. i den
af ham foreslaaede Nedsættelse af Tolden for finere Dreier
arbeide (Nr. 28) af Grunde, som vi nedenfor nærmere
fiUlle anføre, kunne vi heller ikke tiltræde hans Forflag
med Hensyn til Nr. 10. Len for de under denne Position
faldende Halvfabrikata i Regjeringsudkastet ansatte Told
svarer nemlig til den for grovt Dreierarbeide samt for for
arbejdet Træ under Nr. 261 i samme Udkast foreflaaede
Lold as 7 ß pr. Pd. og i dette Forhold bor der sormeentlig
ilte gjores nogen Forandring, saaledes som øg faa erkjendes
of Hr. H.
, idet han ligeledes har foreslaaet Tolden for Nr. 261 nedsat til 4 ß pr. Pd. Men da vi ikke
finde denne sidste Nedsættelse motiveret, saaledes som vi
paa fit Sted nærmere skulle paavise, kmme vi heller ikke
af Hensyn til Nr. 261 gaae ind paa en Nedsættelse af
Tolden for Nr. 10.
Men selv naar man ene tager Hensyn til Nr. 10, synes
der heller ikke at være nogen tilstrækkelig Grund til den
foreslaaede Nedsættelse. Ligesom nemlig Hr. H. T. vist
er enig med os i, at dcr Under denne Toldsats ikke stjnler
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sig nogen Beskyttelse for den indenlandske Industri, saaledes er paa den anden Side en Told af 7 ß pr. Pd., der
ikke kan anslaaes hoiere end til 3 å 6 pCt. af Varernes
Værdi, saa lav, at den, saalænge de derimder faldende
Varer paa Grinid af deres Sammenhæng med de ovenfor
berørte Positioner ikke kunne ansættes til Toldfrihed, formeentlig ikke godt kan sættes lavere, og vistnok heller- ikke
kan siges at være til Byrde sor den indenlandske Industri,
saalænge te tilsvarende Heelfabrikata cre belagte med en
forholdsvns hoiere Told. Rigsraal. s-Udvalget har heller
ikke foreslaaet nogen Forandring ved denne Position.
At ansætte Blæk og Blækpulver (Nr. 12; 1 Pd.
Brutto 3 ß), Blank- og anden Lædersværte samt Skovox
(Nr. 13; 1 Pd. Brutto 2 ß) og Bogtrykkersværte og al
anden Trykkersværte (Nr. 20; 1 Pd. Brutto 2 ß) til
Toldfrihed, saaledes soni Hr. H. T. har foreflaaet, formeentlig paa Grnnd af disse Varers ringe finantsielle
Betydning, gaaer vist ikke an, saalænge de Raamaterialier,
som anvendes til disse Varers Fabrikation, enten i det
Hele eller tildeels ere beskattede, saaledes som selv efter
Hr. H. T.s Forslag fremdeles vilde blive Tilfælde med
Eddike, Farver, Gummi, Sirup eller RUnkelroebcerine,
Beensort, Konrog m. m.
Om vi end med Hr. H. T. krmne være enige i, at
en Toldtarif ikke bor indeholde nogen directe Beskyttelse
for den indenlandfle Jndnstri, saafremt saadant forovrigt
var muligt, hvilket det vistnok ikke er, kunne vi paa den
anden Side ikke folge ham i at lægge den indenlandske
JndUstri Hindringer i Seien eller umuliggjsre den, saaledes
som Tilfældet vilde blive ved Optagelsen af nærværende

’ Forslag.
Saavidt 08 bekjendt har et lignende Forslag været
1 bragt paa Bane i RigsraadsUdvalget, men blev forkastet

efter Conference med Finantsministeren.
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Til den for BlegpUlver eller Chlorkalk foreslaaede
Toldfrihed, der stemnier med Rigsraadsndvalgets Be
tænkning, have vi intet at bemærke.
Disse 2de Positioner, i hvilke færdige finere klinstige
Blomster (Nr. 17) og Dele deraf som Materiale for
Blomsterfabrikation (Nr. 18) i Regjeringsndkastet ere an
satte til en Told af resp. 2 Rd. og 1 Rd. pr. Pd. har
Hr. H. T. foreflaaet ansatte til en fælles Told af 32 ß
pr. Pd.
Da dette Forslag staaer i Forbindelse med et af Hr.
H. T. Pag. 86 i Tidsskriftet gjort almindelig Forslag
om at 32 ß pr. Pd. Netto fastsættes som den hoieste Told
sats af hvilkensomhelst tor Bare, der indkommer i Embal
lage, saaledes at enhver Klarerer, ved at angive saadanne
Varer til Fortoldning med 32 ß pr. Pd. Netto, Uden
nogcnsomhelst anden Control eller andet Eftersyn end
Optagelse af Vægten kan hjemtage disse, ville vi forinden
videre forst nærmere betragte dette sidste Forflag.
Efter Hr. H. T.s Formening vilde en saadan Foranstaltlling være til overordentlig Lettelse af Controlbyrden
ikke alene ved Vareforselen over Grændsen og i det Hele
for Reisende, men ogsaa ved ethvert betydeligere Toldsted,
navnlig med Hensyn til Manusacturvarer, ligesom han
ikke tvivler om at derved vilde kunne bespares c. 150,000 Rd.
aartig i Udgifterne til Toldvæsenet. Men da Forslaget
gaaer Ud paa, at Tolden skal erlægges af Varens Netto
vægt, og da Hr. H. T. Pag. 93 siger, at han med
Hensyn til Taraen for de Artiklers Vedkommende, der
efter hans Forslag vedblive at være toldpligtige, i Eet og
Alt henholder sig til Regjeringsudkastet, indsees det virkelig
ikke, hvorledes dette Forslag stUlde knnne gjennemfores ved
en simpel Optagelse af Vægten af Emballagen med Varer,
uden al Undersøgelse af Varens Beskaffenhed m. v.
Efter RegjeringsUdkastet stal nemlig Taraen næsten i alle
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Tilfælde, i hvilke Hr. H. T. har foreslaaet en Told af
32 ß pr. Pd. Netto for tørre Varer, just alene gives
ester Undersøgelser, saasom for kunstige Blomster (Nr. 17
og 18), Fjer til Pynt (Nr. 55), Arbeider af italiensk
Straa (Nr. 60), Hatte etc. as andet Straa (Nr. 62),
Fodtoi (Nr. 64 og 65), Arbeider af Menneskehaar
(Nr. 91), andre Hatte end lakerede etc. (Nr. 95 og 96),
samtlige ManUsacturvarer til 32 ß pr. Pd., raa Silke
(Nr. 212) og Handsker (Nr. 218); og Undersøgelsen as
Varen vil saaledes ikke engang efter hans eget Forslag kunne
bortfalde med Hensyn til de Varer, der cre eens beskattede,
og med Hensyn til andre Varer, der cre lavere beskattede
end 32 ß pr. Pd. Netto, kan han være overbevnst om, at
selv om Forslaget ikke stodte paa Vanskeligheder med Hensyn
til Taraen, vilde dog ingen Klarerer benytte sig af den
ham givne Tilladelse, naar han derved vilde komme til at
betale mere Told, end dersom han udstedte en speciel
Fortoldningsangivelse. Hr. H. T. maa tun hende lidt
til den Smaalighed, der ved Toldklareringer Udvises af
mange Klarerende, naar han antager, at disse vilde være
saa genereuse at fortolde en Vare med 82 ß pr. Pd., der
efter Tarifen L Ex. kun svarede 8 ß pr. Pd. alene for
at Undgaae Varens Undersøgelse af Toldopsynet. Vi maae
derfor ikke alene ansee dette Hr. H. T.'s Forslag, saaledes
som det foreligger, for praktisk uigjennemforligt, navnlig
mcb det af ham tilsigtede Resultat, men endogsaa for at
være uden nogen Betydning paa Grund af den ringe
Anvendelse, der i det Praktiske vilde blive gjort af en
saadan Tilladelse, selv om fccn lod sig gjennemfore.
Naar Hr. H. T. mener, at der ved hans Forslag
vilde kunne bespares 150,000 Rd. i Udgifter til Told
væsenet, kunne vi ikke andet end onske, at han nærmere
vilde paavise dette, saaledes som han har lovet. Vi kunne
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idetmindste ikke indsee, hvorledes en saadan Besparelse
derved kande opnaaes.
Da vi saaledes ikke kunne gaae ind paa Hr. H. T.'s
Forslag om at tillade Klarereren at fortolde hvilkensomhelst
tor Vare, der indkommer i Emballage, med 32 /? pr. Pd.
Netto, uden nogensomhelst anden Control eller andet
Eftersyn end Optagelse af Vægten, er det en Selvfølge,
at vi heller ikke kunne erklære os enige med ham i saadanne af ham foresiaaede Forandringer i Regjeringsudkastet,
hvis eneste eller fornemste Motiv Gjennemforelsen af
bemeldte Forslag antages at have været. Dette er navnlig
Tilfældet med flere af ham foreslaaede Toldnedsættelser til
32 ß pr. Pd., til hvilke vi ikke funne Udfinde anden rimelig
Grand end den, at de have været nødvendige til For
slagets Gjennemforelse, hvor umotiverede de sorovrigt end
kunne være. Ligeledes har det været en Nødvendighed
for ham i mange Tilfælde at forandre Fortoldningsnormen
fra Stykketal til Vægt, hvorved Toldens Forhold til
Værdien ofte er blevet forrykket, og andre Ulemper frem-kaldte. Dog alt dette skulle vi nærmere berore ved hvert
enkelt Forslag.
I Henhold til Foranstaaende kunne vi saaledes ikke
tiltræde Forslaget om at slaae Nr. 17 og 18 sammen til
en fælles Toldsats af 32 ß pr. Pd. hvorved endvidere
vilde fremkomme den Ubillighed mod den indenlandske
Blomsterfabrikation, at Materialet ansattes til samme
Told som det færdige Fabrikat. Ligesaalidet sinde vi, at
der i det Hele er Grund til yderligere at nedsætte Tolden
for færdige Blomster end alt fleet i Regjeringsildkastet
(for Tiden svare de fleste Under Nr. 1'7 faldende Blomster
5 Rd. pr. Pd. Netto foruden 6 pCt. Sportler deraf), og
det saameget mindre som Tariscommissionen i sin Be
tænkning Pag. 3 endog foreslog Tolden forhsiet fra 2 Rd.
pr. Pd. Netto til 2 Rd. pr. Pd. BrUtto.
(2*)
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Rigsraadsudvalget har ingen Forandringer foreflaaet

i disse Positioner.
19.

Tolden for Blyantspenne, Rødkridts- og andre Kridt

penne foreflaaer Hr.

H. T. forhoiet fra 5 ß til 6 ß

pr. Pd. af Hensyn til hans Forflag om en lignende Forhoielse as den i Regjeringsndkastet optagne Told for finere

Men da vi ikke kunne tiltræde

Malervarer (Nr. 52).

Forslaget med
i
i

Hensyn til Malervarer

(vide nedenfor),

kunne vi altsaa heller ikke as dette Hensyn gaae ind paa

en Toldforhøielse for denne Tarifposition,

hvorved Tolden

for de simple Tommermandsblyanter, der ogsaa falde der-

nnder, og for hvilke den nuværende Told af 2 Rd. 64 ß
pr. 100 Pd. foruden 6 pCt. i Sportler allerede er blevet

betydeligt forhoiet ved Udkastet, endnu yderligere vilde forhoies.

BomUld (Nr. 21),

21, 93,

Hamp

etc.

(Nr.

93),

Hor

101, 102

etc. (Nr. 101 og 102) og Uld (Nr. 267) ere as Hr.

og 267.

H. T. foreflaaede til Toldfrihed overeensstemmende med

RigsraadsUdvalgets Betænkning, og ere vi deri enige med
I ham.
Den i RegjeringsUdkastet for Berstenbinderarbeide i

23.

! Forbindelse med Upoleret og Ulakeret Træ eller med Jern
; opførte Told af 4 /> pr. Pd. har Hr. H. T. foreflaaet
nedsat til 2 ß pr. Pd. med den Bemærkning,

at denne

: Position, uagtet dens finantsielle Ubetydelighed,

ikke kan

' frigives

Hensyn

af

deels

til

Industrien

og deels

til

Dreierarbeide.

Idet

vi

tiltræde

denne Hr. H.

T.s Bemærkning

; fumte vi derimod ikke finde, at der er Anledning til at
i nedsætte Tolden fra 4 ß til 2 ß pr. Pd. eller med 50
! pCt.

En Told af 4 ß pr. Pd. ndgjor nemlig ikke mere

' end ca. 6 pCt.

Derimod maae vi ansee det for hensigts-

; mæssigt og praktisk,

at Tolden for dette Borstenbinder--

arbeide fastsættes til samme Størrelse som sor de simplere
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Arbejder

af Jern

Nr. 262;

under

og af Træ resp. under Nr. 178 og

med

hvilke

de nærmest ere at sætte i

eller til 3 ß pr. Pd., hvilket vi saaledes tillade

Classe,

os at foreflaae.
T. har foreflaaet den i Regjerings-

Naar Hr. H.

udkastet optagne Told for flint Borstenbinderarbeide (Nr.
24)

og

pr.

Pd.

for

fiint

Dreierarbeide

nedsat til

Forflag

ikke Udfinde

8

ß

(Nr.

pr. Pd.,

end

andet Motiv,

28)

af

16

/?

knnne vi til dette

en Tilbøjelighed

hos Forflagsstilleren til at foreflaae Forandringer i Ud

kastet,

uden Hensyn til om disse hume ansees hensigts

at Undersøge

Følgerne af saadanne

mæssige,

og

Forflag.

I det Praktiske vil dette Forflag nemlig medføre

uden

mange Vanskeligheder, da en stor Deel af de under disse
2de

Positioner

faldende

Varer

ofte

Beskaffenhed og saaledes udstyrede,

ere

af en

saadan

at det for Toldopsynet

vil være vanskeligt og ofte umuligt at asgjore, øm de ere

Galanterivarer, og fom saadanne Me fortoldes med 16 ß

pr. Pd., eller om de skille henføres under Nr. 24 og Nr.
28 til en Told af 8 ß pr. Pd. efter Hr. H. T.'s Forslag.

Disse Vanskeligheder har man ved Regjeringsudkastet sogt

at fjerne ved at ansætte alle med Galanterivarer beslægtede
Varer, og derfor

ogsaa Nr. 24 og Nr. 28, til samme

Told som Galanterivarer, nemlig 16 ß pr. Pd., og deri
bor man vist ikke gjore nogen Forandring Uden særdeles

paatrængende Nødvendighed.

Men en saadan Nødvendig

hed kan formeentlig ikke siges at være tilstede med Hensyn
I RegjeringsUdkastet er den nu

til disse 2de Positioner.

værende

Told

for

de

derUnder

allerede betydeligt nedsat,

faldende

Varer

nemlig

for Nr. 24 fra 24 ß pr. Pd.

og for Nr. 28 fra resp. 16 ß,

1

Rd. 64 ß 03 32 ß

pr. Pd., alt foruden 6 pCt. i Sportler, til 16 ß pr. Pd.,
og der synes derfor for Dieblikket ikke at være Anledning

til at gaae yderligere ned.

24 og 28.
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26, 68, 73,
117, 223
0g 239.

27.
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I Henhold til det Foranstaaende maae vi derfor er
klære os imod dette Forflag.
I Regjeringsudkastet er Tolden for Cacao etc. (Nr. 25)
og for raa Kaffe (Nr. 115) ansat til 3.5 /? pr. Pd. og
for brændt Kaffe etc. (Nr. 116) til 4 ß pr. Pd. Disse
Positioner har Hr. H. T. foreflaaet til resp. 5 /? og
6 ß pr. Pd.; men da denne Told maa ansees som den
hmeste, hvortil disse Varer tor ansættes, saafremt man
ikke ved JndsmUglinger eller ved Anvendelsen af Surrogater
vil Udsætte sig for at tabe Len tilsigtede større Indtægt,
kunne vi cif Hensyn til Finantsministerens Udtalelser i
Rigsraadet, ifølge hvilke han for Tiden ikke ønsker at gaae
til det Uderste, med Hensyn til disse Varers Beskatning,
for i paakommende Tilfælde at have en Udvei aaben til
Tilvejebringelsen af en forøget Indtægt, ikke tiltræde dette
Hr. H. T.'s Forslag, og maae derfor slutte os til Rigsraadsndvalget, der har foreflaaet en Told af resp. 4 ß pr. Pd.
for Nr. 25 og Nr. 115 og 4.5 ß pr. Pd. for Nr. 116.
Naar Hr. H. T. foreflaaer den i Regjeringsudkastet
optagne Told af 7 ß pr. Pd. for Cacaomeel etc. (Nr. 26),
alle i Sodme, Spiritus syltede Frugter etc. (Nr. 68),
Viindruer (Nr. 73), Kager etc. (Nr. 117), hermetisk
lUkkede Spisevarer (Nr. 223) og Cvpillair-, Morbær- c te.
Sirup (Nr. 239) sorhoiet med 1 ß pr. Pd., da kunne
vi ikke see anden Grimd til dette Forslag end en Jagen
efter at forandre Udkastet, idet finantsielle Hensyn ikke
fuiine have været det ledende for Hr. H. T., da Forhoielsen for samtlige disse 6 Positioner efter hans egen
Calcule ikke kan anslaaes til mere end 3,092 Rd. Vi
kllUne derfor ikke tiltræde dette Forslag.
Da vi, som ovenfor bemærket, ikke kunne gaae ind
paa Hr. H. T.'s Forslag om Forhoielse af Tolden for
broendt Kaffe og Cichorie til 6 ß pr. Pd., kunne vi heller
ikke optage hans Forslag om at forhoie den i Regjerings-
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udkastet foreslaaede Told af 1 ß pr. Pd. for Cichorierodder
til 1.5 ß pr. Pd.
Ved en saa betydelig Forhøjelse af Tolden for Cichorierodder, der nu fim svare 32 ß pr. 100 Pd. foruden
6 pCt. Sportler, udsætter man sig ogsaa let for at frem
kalde Dyrkningen as Cichorierodder her i Landet, i en
større Grad end mt er Tilfælde, hvorved den hele Told
indtægt af denne Artikel kunde gaae tabt.
Forovrigt bemærkes, at Grosserer-Societets-Comitteen
i sit til Rigsraadet indgivne Forslag til en Toldtarif,
sijondt deil deri ogsaa foreslog Tolden for Cichorie forhoiet
til 6 /? pr. Pd., desllagtet ikke dristede sig til at foreslaae
Tolden for Cichorierodder forhoiet over 1 ß pr. Pd.
Hr. H. T.'s Forslag om at fortolde ParapKner og
Parasoller efter Vægt istedetfor efter Stykketal, som foreslaaet i Regjeringsudkastet, staaer i Forbindelse med det
ovenfor berørte, af ham stillede Forslag om eit hoieste
Toldsats af 32 ß pr. Pd. for alle terre Varer i Emballage.
For at Uildqaae Undersøgelsen, var det nemlig nødvendigt,
at alle tørre Varer fortoldedes ester Vægt, forat man
kunde være sikker paa, at der i Emballagen ikke ogsaa
fandtes tørre Varer, som i Tarifen vare ansatte til Told
efter Stykketal, og at Tolden efter Stykketal, retuceret
til Vægttold, ikke oversteg 32 /? pr. Pd. Netto. Ta vi
ovenfor have paaviist det Upraktiske og uigjennemsorlige ved
bemeldte Forslag i Almindelighed, bortfalder saaledes med
det samme Granden til den foreslaaede Forandring i
Fortoldningsnormen for Paraplmer og Parasoller.
Det er af Hr. H. T. bemærket i Tidsskriftet Pag.
97, at Tolden paa Viin egnede sig til Forhoielse, men at
en Tractat nled Frankrig for Tiden er til Hinder derfor.
Dette forholder sig dog ikke ganfle saaledes. Der elfterer
nemlig ikke nogen saadan Tractat med Frankrig nred Hen
syn til Viin, derimod er det bekjendt nok, og sremgaaer

i

29 og 30.

i

33, 34, 35
36, 37 og
38.
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■ tildeels ogsaa af Anmærkningerne til det Rigsraadet i
1858 forelagte Tarifudkast, sammes Pag. 5, at Tolden
saavel for Viin som for Sprituosa paa Flafler i det
Tarifcommissionen i sin Tid forelagte Udkast var ansat
til en hoiere Told end i Regjeringsudkastet af 1862, men
i at Regjeringen efter Forhandlingerne med Commissionen
af almindelige Grunde fandt sig foranlediget til at
nedsætte Tolden for disse Varer til det Belob, der nu er
optaget i Udkastet as 1862. Disse almindelige Grunde
vare ikke nogen Traetat met) Frankrig, men derimod
Reklamationer, der bleve gjorte fra Frankrigs Side med
■ Hensyn til den paatænkte Forhøjelse af den nuværende
' Told for disse Varer, og angik ikke alene Viin men ogsaa
andre Spirituosa. Da det ikke er rimeligt, at Regjeringen
i den nærmeste Fremtid kan ignorere disse Reclamationer,
vil der saalcdes ligesaa lidet kunne være Sporgsmaal om
at sorhoie Tolden for Spirituosa som for Viin, og der
kan derfor ingen Regning gjores paa den af Hr. H. T.
ved Forhoielsen af Tolden for Spirituosa calenlerede
: Meerindtcegt.
i
Forsaavidt Hr. H. T. har foreslaaet Tolden for de
' under denne Position faldende Fisk nedsat fra 0.3 /? til
0.25 ß pr. Pd. Brutto, da kunne vi i denne Henseende
ikke andet end give ham Medhold, idet vi endog helst saae
• at den hele Position ansattes til Toldfrihed. Den vigtigste
Artikel, som falder derunder, er nemlig saltet Sild, og
ftjondt Len nuværende Told for saltet Sild (circa 0.339 ß
pr. Pd. Brutto) allerede ved Regjeringsudkastet er blevet
i noget nedsat, stemmer denne Artikels Toldpligtighed dog
' ikke med den Fremgangsmaade, der i Udkastet er anvendt
med Hensyn til andre Fornodenhedsgjenstande, der endog
; ikke kunne siges at have en saa Udbredt Anvendelse som
saltet Sild. Men paa den anden Side indser vi vel, at
foruden de finantsielle Grunde, der funiie ansores mod
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denne Vares Toldfrihed, lægger Salttolden i Særdeleshed
Hindringer i Seien derfor.
Hr. H. T.'s Forslag om at ansætte Farvetræ og 50 og 77.
Farvebark etc. (Nr. 50) og Garvestoffer (Nr. 77), der
i Regjeringsudkastet ere ansatte til 0.15 ß pr. Pd., til
Toldfrihed, hvilket Forslag stemnier med Nigsraadsttdvalgets
Betænkning, funne vi ikke andet end give Medhold.
Tolden i RegjeringsUdkastet for Carmin, Cochenille 51 vg 52.
etc. (Nr. 51) og for andre blaa Farver etc. (Nr. 52),
foreslaaer Hr. H. T. sorhoiet fra resp. 14 ß og 5 ß
pr. Pd. til resp. 16 ß og 6 /? pr. Pd. Til denne For
højelse funne vi i Hr. H. T.'s Bemærkninger ikke Udfinde
andet Motiv end det, at han betragter Tolden for Farve
stoffer som Udelukkende siinantsiel (Pag. 72 i Tidsskriftet)
og for Nr. 52's Vedkommende rnaaskee den af ham foreslaaede Forhøjelse af Spiritustolden.
Men ligesom der mulig kande være forskjellige Meninger
om denne Tolds Natur, — saavidt os bekjendt, foroslog et
Mindretal i Nigsraadsudvalget disse 2de Positioner til
Toldfrihed, og ansaae dem saaledes ikke for at være af en
udelukkende finantsiel Beskaffenhed —, saaledes synes det
heller ikke ganste at stemme med Hr. H. T.'s Betragtning
af Tolden, for Farvestoffer som en Udelukkende finantsiel j
Told, at han selv, som foran anført, har foreslaaet en '
betydelig Deel Farvestoffer, navnlig alle dem, der falde
under Nr. 50, til Toldfrihed. Dernæst have vi allerede
paaviist, at der for Tiden ikke godt kan være Tale om
nogen Forhøjelse af Spiritustolden, og vi kunne derfor
ikke ansee den foreflaaede Forhoielse af Tolden for Nr. 51 ,
og 52 for tilstrækkelig motiveret. Tolden for de mider
Nr. 51 faldende Artikler ndgjor alt efter Udkastet fra 6
til 18 pCt. af Værdien og for dem under Nr. 52 endog
fra 9 til 38 pCt., saa at der heller ikke fra Forholdet 1
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mellem Varernes Værdi og Tolden synes at kunne hentes
nogen Grund til at forhoie Tolden for disse Positioner.
Dersom Hr. H. T. derimod havde foreslaaet Tolden
for de Under Nr. 52 faldende, i Olie revne. Malervarer
i nedsat paa GrUnd af hans senere Forslag om Toldfrihed
for alle Olier, hvilket Forslag vi forovrigt ikke tiltræde,
saa havde han dog været conseqvent, men til en Forhøjelse
mangler der efter vores Formening ethvert Motiv.
Rigsraadsndvalget har i sin Betænkning heller ikke
foreslaaet nogen Forandring i disse 2de Positioner.
Den i RegjeringsUdkastet optagne Told for Fjer og
Dunn til Pynt (Nr. 55) as 2 Rd. .pr. Pd. foreslaaer
Hr. H. T. nedsat til 32 ß pr. Pd. Men da dette Forslag
staaer i Forbindelse med og er en conseqvent Folge as hans
tidligere berette Forslag om en hoieste Toldsats af 32 ß
pr. Pd. for alle tørre Vægtvarer, hvilket Forslag vi af de
ved Positionen „Blomster færdige" (Nr. 17 og 18) an
førte GrUUde ikke have fmmet gaae ind paa, kunne vi
selvfølgelig heller ikke tiltræde et Forflag om as Hensyn
dertil at nedsætte Tolden for Fjer og Dunn til Pynt til
32 ß pr. Pd. Vi maae derfor fastholde Udkastets Forslag
om en Told af 2 Nd. pr. Pd., og det saameget mere, som
vi ikke have anseet en Nedsættelse af den i Udkastet optagne
Told for kunstige Blomster (Nr. 17) af 2 Rd. pr. Pd.
for nødvendig, da disse 2de Positioner bor ansættes til
samme Told, for at Undgaae de Vanskeligheder, der ellers
kunde opstacre med Hensyn til Afgjoretsell af, hvorvidt en
Vare skUlde fortoldes som kUnstige Bloinster eller som
Fjerpynt.
Overeensstemmende med Rigsraadsudvalgets Betænk
ning har Hr. H. T. foreslaaet Matter til Pakning, der i
RegjeringsUdkastet ere ansatte til en Told of 0.25 ß pr. Pd.,
til Toldfrihed, hvilket Forslag vi tiltræde, da disse Matter
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fim ere en Pakgjenstand, der allerede fordyres betydeligt ■
ved Transporten hertil.
Men naar han tiklige foreslaaer alle aildre groveste
flettede Arbeider, som falde under Nr. 58, og i RcgjeringsMastet ere ansatte til en Told af 0.75 ß pr. Pd., til
Toldfrihed, da troe vi at han gaaer svr vidt, og at han
ikke ganske har overvejet, hvilke Varer han saaledes foreflauer til Toldfrihed.
De vigtigste Jndforselsartikler, fom falde tinder
Nr. 58, ere nemlig G Ulvmatter, grove Foderkurve af
Straa og llafbarket Knrvemagerarbeide, hvilke sanltlige
tillige ere Gjenstande for den indenlandske Haandværksbrift,
og vi klinne ikke nægte, at det synes os betænkeligt at
betage Haandvcerksdriftcn den ringe Beffyttelse, der med
Hensyn til disse Varer ligger i en Told af 0.75 ß pr. Pd.
saalænge man erkjender, at man ikke eildnu bor betage den
større indenlandske Industri enhver Beskyttelse, og derfor
har ladet den beholde en Rest as Beffyttelse tilbage. Ler
i mange Tilfælde er langt ftørre end den, der her kan
være Tale om.
Den Indvending, man mulig vil gjore os, at den
indenlandske Haandværksbrift nemlig ikke behøver at befrygte
en Concurrence med Udlandet med Hensyn til disse grove
Varer, selv om de ere toldfrie, paa Grand af te med
deres Transport forbundne betydelige Fragtomkostninger,
passer maaffee paa den soværts Indførsel, ffjondt ikke
engang i alle Tilfælde, f. Ex. fra Sverrig, men ander
ingen Omstændigheder paa Indførselen over den holsteenske
Landgrændse.
Vi troe derfor at burde fastholde Udkastets Tarifering
af disse Varer, og det saa meget mere font Rigsraads- ’
Udvalget heller ikke har foreslaaet nogen Forandring i denne
Position, og det uagtet et lignende Forslag som Hr. H. T.'s, '
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59, 60,61,
62 og 63.

:

i
'
.

■
■

saavidt os bekjendt, har været bragt paa Bane ved Ud
valgets Forhandlinger.
Med Hensyn til de finere flettede Arbeider foreslaaer
Hr. H. T. Hatte og Huer af saakaldet italiensk Straa
eller flækket andet Straa (Rr. 59, i Udkastet 1 Stk. 40 ß~),
siaaede sammen m»d andet Arbeide deraf (Nr. 60 i Ud
kastet 1 Pd. 64 ß) til en fælles Told af 82 ß pr. Pd-, og
ligeledes Hatte, Hver, Hatteformer, Hattepulle og Hatte
skygger, baade naar de ere sammensyede (Nr. 61 i Ud
kastet : 1 Pd. 64 />), og naar de ikke ere sammensyede,
samt Agrements, Borter, Fletninger, Lidser og deslige
(Nr. 62, i Udkastet: 1 Pd. 24 ß), samtlige as Bast, Ror,
Siv, etc. eller andet Straa end saakaldet italiensk Straa
og flækket Straa, ansatte til en fælles Told af 32 ß pr. Pd.,
men derimod aildre finere flettede Arbeider af de sidstnævnte Materialer (Nr. 63, i Udkastet: 1 Pd. 10 /3) til
en Told af 8 ß pr. Pd.
Hele dette Forslag, med Undtagelse af Toldnedsættelsen
for Nr. 63, hvorom nærmere nedenfor, hænger sammen
med Hr. H. T.'s af os tidligere imodegaaede almindelige
Forslag om en hoieste Toldsats as 32 ß pr. Pd., og ligesom der af ham ikke ere anførte andre Grunde for Forslaget,
saaledes have vi heller ikke været i Stand til at kunne Ud
finde saadanne. Han bemærker nemlig selv, at Forslaget
er ilden finantsiel Betydning; det kan altsaa ikke have
været finantsielle Hensyn, der have ledet ham, og at For
slaget ikke er [feet af Hensyn til den indenlandske JndUstri,
fremgaaer deraf, at han foreslaaer Hatte og Huer af s. k.
italiensk Straa eller flækket andet Straa stillede lige med
andet Arbeide deraf, altsaa ogsaa med Flætningerne etc.,
og Hatte, Huer etc. af de andre Materialer, naar de ere
sammensyede, ligeledes stillede lige med Fletninger, hvilket
aabenbart ikke kan være i Industriens Interesse. Dernæst
fremkommer den Besynderlighed af dette Forslag, at de
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fineste Hatte as italiensk Straa ikke vilde blive høiere bestattede end de allersimpleste Hatte af Bast, Uflækket andet
Straa, etc., medens Forhøjelsen fra 24 ß til 32 ß pr. Pd.
før disse sidstes Vedkommende, der navnlig i Hertirgdommerne bruges meget af Landalmuen, vilde blive meget
byrdefuld for Consumenterne.
Idet vi saaledes ikke knnne fhitte os til den af ham
foreflaaede forandrede Tarifering af RegjeringsUdkastets
Nr. 59-62 ind., skulle vi gaae over til Forflaget om
en Nedsættelse af Tolden for Nr. 63 fra 10 ß til 8 ß
pr- Pd«, hvilket Forflag forekommer os, mildest talt, nforklarligt ligeoverfor hans Forflag til de foregaaende Positioner.
Han foreslaaer nemlig Tolden for Nr. 62 forhoret fra 24 ß
tit 32 ß pr. Pd. og for Nr. 63 derimod nedsat fra 10 ß
tit 8 ß pr. Pd., eller med andre Ord Tolden for Hatte,
Hver. Hatteformer, HattepUlle og Hatteflygger, der ikke
ere sammensyede, samt for Agrements, Borter, Fletninger,
Lidser og deslige, af «flækket andet Straa end italiensk
Straa, af Bast, Siv, tykke brede Spaan, Uflækkede Ror
etc. forhøjet med 8 ß pr. Pd., medens han samtidig foreflaaer
Tolden for andre fine flettede Arbeider af samme Materiale
nedsat med 2 ß pr. Pd. hvilket dog synes temmelig inconseqvent. Vi maa Lerfor antage, at Hr. H. T. har
overseet, at der Under Nr. 63 falder en stor Mænge
andre Varer end Kurvemagerarbeide saasoni: Klokkestrenge,
Bordmatter, Bordbrikker, Tofter og Sko, foruben en
Masse andre Artikler, og at det ene har været hans
Hensigt at komme Kurvemagerne tillivs, ligesom ved hans
foran berørte Forflag til Nr. 58. Men vi kunne da
berolige ham med, at den nilvcerende Told for det finere
Kurvemagerarbeide alt ved Regjeringsudkastets Tarifering
er saa betydeligt nedsat, at man vistnok ikke Uden Ubillighed
kan' nedsætte den yderligere. For Tiden ndgjor nemlig
Tolden for afbarket Kurvemagerarbeide 10 Rd. 60 ß pr.
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100 Pd. vg for det flækkede endog 60 Rd. pr. 100 Pd.,
alt foruden 6 pCt. Sportler deraf, saa at den ved RegjeringsMastet er nedsat med resp. 0.6 ß og 51.056 ß
pr. Pd. Sees der nu hen til, at afbarkede Vidier selv
efter Hr. H. T.'s Forslag fremdeles blive toldpligtige
(Nr. 259: 0.1 ß pr. Pd.), maa det vist indrommes,
at den Beskyttelse for den indenlandfle Industri, og navnlig
for det flækkede Kurvemagerarbeide (hvoraf der omtrent
indfores lige saa meget som af det afbarkede), der ligger i
en Told af 10 ß pr. Pd. er saa ringe, at den ikke trænger
til nogen Formindskelse. At adskille det flækkede Kurve
magerarbeide fra det alene afbarkede, saaledes som nu er
Tilfælde, og ansætte det afbarkede til den af Hr. H. T.
foreflaaede Told af 8 ß pr. Pd., kan ikke tilraades, ta man
derved igjen vilde fremkalde De Vanskeligheder i Praxis som
nu sinde Sted, og fom man har sogt at Undgaae ved Ud
kastets Tarifering, idet man har ansat flækket Knrveinagerarbeide og asbarket Kurvemagerarbeide, der ofte vanskelig
kan fljelnes fra hverandre, især naar Varen bestaaer baade
af flakkede og as nftækkede Vidier, uden at nogen as dem
kan siges at ndgjore den overveiende Deel, til een og
samme Told.
Li kunne derfor ikke gaae ind paa den foreflaaede
Nedsættelse af Tolden for Nr. 63.
Tolden for Fodtoi i Forbindelse med Læder og med
Overtoi, heelt eller tildeels af Silke, (Nr. G4) foreslaaer
Hr. H. T. nedsat fra 48 ß til 32 ß pr. Pd. og saa
ledes stillet lige med Fodtoi i Forbindelse med Læder,
hvis Overtoi ikke bestaaer heelt eller tildeels af S ilte
(Nr. 65).
Da dette Forslag staaer i Forbindelse med halls
almindelige Forstag om 32 />'s Satsen som hoieste Told
sats for terre Narer i Emballage, samt med den af ham
senere foreflaaede Toldnedsættelse for Silkevarer, som vi
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heller ikke kunne gaae ind paa, kunne vi selvfølgelig ikke
tiltræde nærværende Forflag med Hensyn til Fodtoi.
Naar Hr. H. T. foreslaaer den i RegjeringsUdkastet
optagne Told af 0.8 ß pr. Pd. for torrede Fragter og
torrede Orangeffaller nedsat til 0.75 ß pr. Pd., La maae
vi tilstaae, at vi virkelig ikke kunne indsee ©rimten til dette
Forslag, hvorom ingen Oplysninger findes i hans Be
mærkninger. Havde han derimod foreslaaet Tolden for
disse Varer forhoiet, saaledes font fkeete i GrossererSocietets - Comitteens Forslag til en Toldtarif, og som
det skal have været bragt i Forslag ved Forhandlin
gerne i RigsraadsUdvalget, da kunde vi have forstaaet
hans Forsiag og fnndet det stemmende med hans Ud
talelser paa andre Steder i Tidsskriftet, idet Beskatningen
as disse Varer aabenbart ene har en finantsiel Charakteer
og aldeles ikke kan siges at indeholde nogen Beskyttelse for
Industrien, ligesom der ogsaa, uden at man behøvede at
befrygte JndsmUgling eller Aftagen i Consumen, godt
knnde lægges en hoiere Told end 0,8 ß pr. Pd. paa disse
Varer, blandt hvilke torrede Blommer, Rosiner og
Corender danne Hovedindforselen (af Blommer ca. 2,284,000
Pd. og af Rosiner og Corender ca. 2,360,000 Pd.
aarlig), og for hvilke en Told af 0.8 ß pr. Pd. ikke
Udgjor mere end fra 4 til 10 pCt. I det Tariscommissionen i sin Tid forelagte Udkast var Tolden for
disse Varer derfor ogsaa ansat til 1.3 ß pr. Pd., men
senere fandt Regjeringen sig ifolge Amnærkningerl til.Ud
kastet af 1858 Pag. 6 as almindelige Grnnde (der vare
franste Neclamationer, ligesom med Hensyn til Tolden
paa Viin og Spiritnosa) foranlediget til at nedsætte Len
til 0.8 ß pr. Pd. Da det herefter ikke er sandsynligt,
at der for Tiden kan ventes opnaaet en Forhoielse af
Tolden for Nr. 66, maae vi fastholde Udkastets Forsiag,
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idet vi paa ingen Maade kvnde erkjende, at der er An
ledning til yderligere at nedsætte denne Told.
I RegjeringsUdkastet er Under Nr. 84 Beeg, Terpentin,
almindelig brnun og giml Harpix, navnlig til Dlbrygning,
foruben flere andre Varer, hvoriblandt ogsaa Præparater
af Asphalt eller Harpix, blandet med Leer, Sand p. p.
ansatte til en Told af 0.25 ß pr. Pd.
Hr. H. T. soreslaaer disse Varer ansatte til Told
frihed, formeentlig fordi han henfører dem til de Raa- og
Halvraastoffer, der ere nødvendige for den indenlandske
JndUstri, og for hvilke Tolden derfor ester hans Formening bør frigives (vide Tiosflriftet Pag. 70). Men dette
kan ingenlunde siges at være Tilfældet nied alle de under
Nr. 84 faldende Varer, hvoraf en stor Deel maa betragtes font sUldfærd-ge Fabrikata, saasom Præparaterne
t. Ex. Asphaltstiser, Jldsteen og Fyrtændere med flere,
ligesom Toldfrihed for Harpix til Dlbrygning heller ilte
synes at stemme med Hr. H. T.'s Udtalelser i Tidsskriftet Pag. 71, hvor det hedder: „Det Samme" (beholde,
ja maaskee endogsaa forhoie Indførselstolden) „gjelder
endvidere om saadanne Raa- eller Halvraastoffer, der
tjene en JndUstrigrcen, hvis Product egnede sig til en
langt betydeligere ProdUctionsskat end Tolden as Raastoffet, saaledes t. Ex. Humle og Gjær i Forhold til Dl",
og med hans senere Forflag om at forhoie Tolden paa
Humle. Hvad Beeg og Terpentin angaaer, da Udgjor
en Told as 0.25 ß pr. Pd. ikke mere end resp. ca.
5 pCt. og 3 pCt. af Værdien, og kan saaledes ikke siges
at være trykkende for den indenlandske Industri, ligesom
disse Artikler ogsaa efter de af Hr. H. T. Pag. 71 opstillede Principer synes at maatte henregnes til saadanne
Raa- og Halvraastoffer, hvis Toldfrihed vel vilde være en

: vis JndUstri til Fordeel, men for hvis Vedkommende det
finantsielle Hensyn bor have Overvægten. Bel har Sporgs-
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niaalet ikke stor Betydning i finantsiel Henseende, da det
hele Belob, der kan gjores Regning paa som Indtægt af
Nr. 84, ikke kan anslaaes boiere end til ca. 3,400 Rd.,
men desuagtet troe vi dog, at det er conseqvent og rigtigt
at fastholde RegjeringsUdkastets Forslag, og det saa meget
mere, som Rigsraadsudvalget ikke har foreflaaet nogen
Forandring i denne Position og saaledes heller ikke har
troet at knnne stille de denlnder faldende Varer lige med
de af Samme til Toldfrihed foreslaaede Raa- og Halvraastoffer.
Hr. H. T. foreslaaer den i Regjeringsudkastet for
Tjære optagne Told nedsat fra 56 ß til 48 ß pr. Tonde.
Motivet til dette Forslag kjende vi ikke. En Told af
56 ß pr. Tonde Udgjor ikke mere end ca. 5 pCt. af
Værdien for den almindelige Tjære, der Udgjor Hovedindforselen (ca. 14000 Tonder aarlig), og kan saaledes
ikke siges at være for hoi for en Vare, der har en saa
Udbredt Anvendelse som Tjære, og for hvilken Tolden for
deles paa en stor Masse ConsUmenter. Da denne Told
derhos ikke er uden finantsiel Betydning, idet der: kan anflaaes til ca. 8,700 Nd. aarlig, og da Tjære er et
Beskatningsobjekt, der ikke kan være Gjenstand for IndsmUgling, kunne vi ikke gaae ind paa dette Hr. H. T.'s
Forslag med Hensyn til Tjære.
Naar Tolden for al anden Harpix og Gummi, raa
eller oplosl, men iovrigt uforarbeidet samt for naturlige
Balsamer (Rr. 87) af Hr. H. T. foreflaaes nedsat fra
5 ß tit 4 ß pr. Pd., da maae vi erklære os imod dette
Forslag.
En stor Deel af de Under denne Position
faldende oploste Summier ere nemlig meget vanskelige at
skjelne fra de rinder Nr. 52 faldende Fernisser, ligesom
de fleste Fernisser indeholde Harpix eller Gllinmi. Negjeringen har derfor (vide Motiver til Udkast af 1858
(3)
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Pag 63) ansat Nr. 87 til famine Told som Nr. 52,
og deri bor vist ikke gjores nogen Forandring.
Vilde Hr. H. T. være conseqvent, bmde han have
soreslaaet Tolden for Nr. 87 forhoret til det samme
Belob, som han har forcflaaet for Nr. 52 nemlig 6 ß
pr. Pd. Dette har han imidlertid ikke gjort, men foreslaaet Tolden for de under Nr. 52 faldende Fernisser
sorhoiet fra 5 ß til 6 ß pr. Pd. og derimod for de opløste
Gummier unter Nr. 87 nedsat fra 5 ß til 4 ß pr. Pd.,
hvilket ikke kan siges at være ganske conseqvent.
Da Negjeringen, af Hensyn til at Guttapercha
umiddelbart Udvindes af NatUren i Blokke, har troet at
burde stille Guttapercha i Blokke lige med andre Harpixer
og (Summier i raa eller oploft Tilstand, og da Gummi-elasticUM og Guttapercha i Plader, Baand, Remme,
Ringe etc. i mange Tilfælde heller ikke kunne bære en
høiere Told, end de raa eller opløste Harpixer og Gmnmier
(\ide Bemærkninger til Udkast af 1862 Pag. 19), ere
samtlige disse Varer i Regjeringsndkastet nitter Nr. 88
ansatte til samme Told som de raa eller opløste ©uftuiiier
i (Nr. 87).
Idet vi nn maae erklære os suldkommen enige med
Negjeringen i Motivet til denne Tarifering, og da vi,
; som foran bemærket, ikke have kunnet tiltræde Hr. H. T.'s
Forslag om en Toldnedsættelse for Nr. 87, tun ne vi selv
følgelig heller ikke gaae ind paa hans Forslag om at ned
sætte Tolden for Nr. 88 fra 5 /? til 4 ß pr. Pd.
For Arbeider af Menneffehaar soreflaaer Hr. H. T.
Tolden nedsat fra 2 Rd. til 32 ß pr. Pd. Men da dette
Forslag staaer i Forbindelse med hans forhen berørte
Forslag vin 32 A's Satsen som hoiefte Toldsats for torre
Vægtvarer, og derved igjen med hans senere Forstag om
en Nedsættelse af Tolden for Heelsilkevarer fra 2 Nd. til
32 ß pr. Pd., kunne vi med Hensyn til dette Forslag,

35

Løbe-^S i
Ncgjeringsudkastet.

som vi ikke kuune optage, henvise til vore tidligere Be
mærkninger om 32 /3's Satsen og til hvad vi senere ville
anføre imod en Nedsættelse af Tolden for Heelsilkevarer,
med hvilke Arbeidcr af Menneffehaar af Hensyn til Parykmagerarbeide, der ogsaa ofte bestaaer af Silke, bor stilles
lige.
Lakerede Hatte, Hatteformer og Huer, saavelsom
Hatte, Hatteformer og Hner af Voxdilg, af gummeret
eller oliet Toi eller af Sælskind foreslaaer Hr. H. T.
fortoldede efter Vægt istedetfor, som i Udkastet, efter
Stykketal, men med ten famine Told font i Udkastet,
nemlig 8 ß. Da ten foreslaaede Forandring i Fortoloningsnormen er en Folge af Hr. H. T.'s almindelige
Forslag om 32 /3's Satsen, klinne vi ikke finde Anledning
til at tiltræde dette Forslag.
Hr. H. T.'s Forslag om at slaae Hatte, Halteformer og Hner as Silke etc., der i Negjeringsudkastet
under Nr. 95 cre ansatte til en Told af 40 ß pr. Stk.,
sammen med de under Nr. 96 i Udkastet til en Told af
64 ß pr. Pd. opforte andre Hatte, Hatteformer og Hner
til en fælles Told af 32 ß pr. Pd., staaer ligeledes i
Forbindelse med hans Forslag om 32 /t's Satsen og om
Hatte, Hatteformer og Huer af Straa etc. unter flettede
Arbeider (Nr. 59—62). I Henhold til hvad vi tidligere
have bemærket om disse Forslag, kunne vi derfor heller
ikke gaae ind paa nogen Forandring i NegjeringsUdkastets
Tarifering af Positionerne 95 og 96.
Tolden for HUinle foreslaaer Hr. H. T. forhsiet fra
7 ß til 8 ß pr. Pd., sormeentlig fordi denne Artikel
tjener en Industrigreen, hvis Product egnede sig til en
langt betydeligere Produktionsstat end Tolden af Raastoffet
(vide Tidsskriftet Pag. 71). Men dct er et stort Sporgsmaal, om ikke Hr. H. T. idet han ved sit Forflag troer
at ramme de indenlandske Dlbryggerier, som ogsaa efter

(3*)
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vores Formening godt kunne bære en Told af 8 ß pr. Pd..
for Hamle, paa den anden Side igjen skaber en Bcskyt-

telsestold for den indenlandske HUmleavling, der, saafremt

man forhoier Tolden for Humle (8 ß pr. Pd. vilde ndgjore circa 18 pCt. af Værdien), mere end der alt er

fleet i RegjeringsUdkastet (nemlig med 0,8944 ß pr. Pd.

let kan tiltage i en

saadan

Grad,

at

Indførselen af

fremmet Humle aftager, og Statskassen saaledes istedetfor

kommer til at tabe ved Hr. H. T.'s Forslag,

at vinde,

(med en Told af 7 ß pr. Pd. kan den aarlige Indtægt

anslaaes til ca. 41,700 Rd.)

Vi

maae

derfor ansee det for temmelig

yderligere at forhoie Hmnletolden,

risikerligt

og af den Grvnd er

klære os imod Forflaget.

Naar Hr. H. T. foreflaaer ved KlaviaturinstrUmenter,

der efter RegjeringsUdkastet skulle fortoldes med 32 Rd.
pr. ©tf., tilfoiet:

„eller efter Klarerernes Valg 1 Pd.

32 ß", da kllnne vi itke Udfinde anden Grand til denne

end

Tilsoining

Satsen,

hans

almindelige Forslag

om 32

Z?'s

og vi kllnne derfor ikke gaae ind paa Forslaget.

Derimod

hnibe vi være mere

tilboielige

til at optage

Rigsraadsudvalgets Forslag om at ansætte disse Jnstrn-menter til en Told af 10 pCt. as Værdien,

da denne

er saa hoist forfljellig for de sorskjcllige Jnstrnmenter,

og

da en Værdifortoldning ikke kan antages at ville niedfore
saa store Vanskeligheder i det Praktiske med Hensyn til

KlaviaturinstrUnienter, som med Hensyn til andre Varer,

deels fordi det er lettere at controllere Rigtigheden af den
angivne Værdi af disse JnstrUinenter, end af andre Varer,
og deels ogsaa af den Grund, at Indførselen af Klaviatur--

instrUmenter er hoist ubetydelig, idet der efter et Gjennemsnit af Aarene 1855—1860 kun indføres 76 Stkr. aarlig.
Tagsteen (Nr. 107,

Mlmrsteen,

i Udkastet 1 Stk. 0.25 ß), og

Fliser og Ror (Nr. 108,

i Udkastet 1 Stk.
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0.15 ß) foreflaaer Hr. H. T. til Toldfrihed, overeensstemmende med Rigsraadsildvalgets Betænkning. Til
dette Forslag have vi intet at bemærke.
For Steentoi og Fajance og hvad der i Regjeringsudkastet dermed er stillet i Classe, med virkelig eller saakaldet Forgyldning eller Forsølvning, foreslaaer Hr. H. T.
Udkastets Told af 8 ß pr. Pd. nedsat til 6 ß pr. Pd.
For Tiden er al Slags Steentoi eller Fajance ansat
til en fælles Told af 3 Rd. pr. 100 Pd. forriden 6 pCt.
Sportler, og den i Udkastet optagne særlige Tarifering af
det forgyldte og forsølvede saaledes ny. Negjeringen har
ved Ansættelsen af Tolden for disse Varer villet stille
dem lige med det simple Porceüain, der nnder Nr. 114
er foreflaaet til 8 ß pr. Pd. (vide Motiverne til Udkast
af 1858 Pag. 79). Men da en forskjellig Tarifering af
disse 2de Positioner ikke medfører nogen Vanskelighed i det
Praktifle, og da en Told af 8 ß pr. Pd. for forgyldt
eller forsølvet Steentoi eller Fajance etc. i mange Til
fælde vil kUime komme til at Udgjore henved 34 pCt. af
Værdien maae vi tiltræde Hr. H. T.'s Forflag i saa
Henseende.
I Regjeringsudkastet ere Klædningsstykker samt færdig
syede Dele dertil ansatte til Fortoldning som Adertoiets i
Hovedstof, med et Tillæg til dettes Told as resp. 100 !
pCt. og 50 pCt.
Denne Position, som Tarifcommissionen i sin Tid
ansaae for at være meget heldig affattet (vide Commissionens Betænkning Pag. 14) foreflaaer Hr. H. T. for
andret derhen, at Klædningsstykker samt færdigsyede Dele
dertil blive at fortolde sonl Zderstoffets Hovedstof, men
uden noget Tillæg for Forarbeidningen. Dette Forslag
synes ikke at stemme med hans almindelige Bemærkninger
i Tidsskriftet om de Hensyn, der bor tages til den indenlandske Industri, eller med hans eget Forflag til Fodtoi
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af eller i Forbindelse med Læder (Nr. 64 og 65) eller
til Handsker (Nr. 218), hvilke Klædningsstykker han ikke
foreslaaer fortoldede som Bdertoiets Hovedstof, men deri
mod ansatte til cn Told af 32 ß pr. Pd., der i mange
Tilfælde vil overstige Tolden for Udertoiets Hovedstof
med 100, ja flere hundrede Procent. Da vi nu ikke
klmne indsee, af hvilken Grund Hr. H. T. vil have
Skrædderne »heldigere stillede med Hensyn til Toldtariffen
end Skomagerne og Handskemagerne, kunne vi ikke op
tage hans Forslag, men maae fastholde Udkastets Tarifering
af Nr. 120.
Under denne Position erc i Regjeringsildtastet Cardemonime, MUskatbloiUttle, Muskatnødder, Safran og Vanille
ansatte til en Told af 16 ß pr. Pd. Denne Told soreslaaer Hr. H. T. forhoiet til 82 ß pr. Pd. sormeentlig
af sinantsielle Hensyn, ligesom Rigsraadsridvalget endog
har foreflaaet ten forhøjet, til 48 ß pr. Pd.
Safran og Vanille vare i Udkastet af 1858 ansatte
til en Told af 1 Nd. pr. Pd., men isolge Bemærkningerne
til Udkastet af 1862 Pag. 28 havde de Holsteenske Overtoldinspcctemer gjort opmærksom paa, at disse Varer
ofte vare Gjenstand for JndsmUgling ved den holsteenfle
Landgrændse, og at dette fim kunde forebygges ved en
lavere Told, hvorfor Tolden i Udkastet as 1862 nedsattes
til 16 ß pr. Pd. Da en Told af 32 ß pr. Pd. for
Cardemomme og Mllskatnodder derhos vilde Udgjore ca.
42 pCt. og for Muflatblomme ca. 28 pCt. as Værdien,
og saaledes maaffee knilde fremkalde Indsmugling ogsaa
af disse Varer, troe vi, at Hr. H. T.'s Hensigt, at
forskaffe Statskassen en større Indtægt, let vil kunne for
stiles ved hans Forslag, som vi derfor ikke kunne tiltræde.
Som en Modsætning til dette Hr. H. T.'s Forflag
bemærkes, at Grosserer-Societets-Comitteen i sit Forsiag

til en Toldtarif foreslog disse samme Varer ansatte til en
Told af kmt 6 ß pr. Pd.
Formeentlig nf samme Grunde som foranfort foreflaaer
Hr. H. T. Tolden i Regjeringsudkastet for Kaneelbark,
ægte og nægte, heelt og »miet, samt for malet eller til
beredt Sennep forhoiet fra 5 ß til 8 ß pr. Pd., medens
Rigsraadsndvalget kun foreflaaer 7 ß pr. Pd.
Bi maae ffutte os til Rigsraadsndvalget, da en Told
af 7 ß pr. Pd. Udgjor for Kaneelbark ca. 13 pCt., for
cassia lignea ca. 15 pCt., for fransk og engelsk malet
Sennep samt Sennepsmeel ca. 21 pCt., og for almindelig
malet Sennep ca. 100 pCt. af Værdien, og saatedes for
enkelte af disse Varer allerede maa ansees for temmelig
hoi. Men høiere troe vi Me, at man bor gaae, navnlig
af de as os ad Nr. 125 anførte Grunde.
Grosserer Societets - Comitteen har tun foreslaaet
Tolden forhoiet til 6 ß pr. Pd.
Tolden for alle andre ikke særskilt tariferede ^bryderier
og Specerier, end de under Positionerne 125 og 126
faldende, foreflaaer Hr. H. T. forhoiet fra 2 p> til 3 /?
pr. Pd. Dette Forslag, som stemmer med Nigsraadsndvalgets Betænkning, maae vi tiltræde.
Steenl'Ul, der i Regjeringsudkastet er ansat til en
Told af 7 /? pr. Tonde eller 1 Nd. 48 ß pr. Commercelcest,
foreflaaer Hr. H. T. ansat til Toldfrihed. Med Hensyn
til dette Forflag, da kunne vi ikke nægte, at der taler
meget for at lette Indførselen af et saa vigtigt Materiale
for Jndllstrien og Skibsfarten, soui Steenkul allerede nu
er, og mere og mere vil blive, men paa den anden Side
tor det ikte oversees, at ligesom fccit Told og Skibsafgift,
hvoraf denne Vare vilde rammes efter Udkastet, især dersom
Skibsafgiften saaledes som foreslaaet af Hr. H. T. og af
os paa sit Sted tiltraadt, nedsættes fra 1 Rd. til 48 ß
pr. Commercelcest, ilte er betydelig i Forhold til Varens
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Værdi eller i Forhold til de Priisflnetuaioner, hvorfor den
af andre. Asgiftserlæggelsen uvedkommende, Grnnde, navnlig
Variationerne i Henseende til Fragtpriserne, er Udsat,
saaledes er det et snantsielt Sporgsmaal af ikke ringe
Betydning, om Regjeringen tor give Slip paa et saa
vigtigt Beffatningsobject, der, foruden at det ifolge det
tiltagende Forbrug Aar for Aar giver en storre Indtægt,
tillige har det store Fortrin, at Besvigelse og Elusion
deraf ikke er mulig. Efter Udkastets Tarifering kan Told
indtægten as Steenkul nemlig anslaaes til ca. 167,174 Nd.
aarlig, hvilket Belob ikke engang fuldt hviler paa JndUstrien og Skibsfarten, men for en væsentlig Deel maa
ansees for en rem Consumafgift, der rammer det umiddelbare
ForbrUg, forsaavidt Kullene nemlig anvendes til Brændsel
i ikke prodUctivt Diemed eller til Gastilvirkning. Da vi
nu ikke ere i Stand til at paavise nogen anden Maade,
hvorpaa det Tab, Statskassen vilde lide ved Toldfrihed
for Steenkul (Hr. H. T.'s Forslag om Forhøjelse af
BrændevnnsprodUetionsafgiften kunne vi nemlig ikke tiltræde
vide nedenfor), kunde gjenindvindes, og da RigsraadsUdvalget, skjondt et lignende Forslag, saavidt os bekjendt,
har været paa Bane under Sammes Forhandlinger, efter
Conference med Finantsministeren heller ikke har troet at
burde ansætte Steenkul til Toldfrihed, driste vi os ikke
til at optage Hr. H. T.'s Forslag. Derimod troe vi, at
man bor gaae ind paa den af Nigsraadsudvalget foreslaaede Nedsættelse af den i Negjeringsudkastet optagne
Told af Steenkul fra 7 ß pr. Tollde til 5 ß pr. Tonde.
(Tolden pr. Commercelæst er i Udvalgets Betænkning
foreflaaet til 1. Rd. pr. Commercelæst, men da der regnes
2()4'7 Tonde Steenknl paa 1 Commercelæst, maa Tolden
pr. Commercelæst, naar den stal svare til Tondetolden, vel
ansættes til 1 Rd. 7 Z? eller 1 Rd. 8 ß pr. Commercelæst.)
Vi antage nemlig, at det derved soraarsagede Indtægts-
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tab vil kunne erstattes ved denne Vares bestandige tiltagende
Indførsel. Paa den anden Side ville efter vores Forslag
de Afgifter, der hvile paa SteenkUl ved Indførselen, naar
Skibsafgiften (hvorom nærmere nedenfor) samtidig nedsattes
til 48 ß pr. Læst, ligeoverfor RegjeringsUdkastet blive
nedsatte med ca. 4V4 ß pr. Tonde, hvilket maa ansees
for en betydelig Lettelse.
Da de Materialier, der anvendes til Fabrikationen af Forseglingslak, saasom Farvestoffer, (Summier og
Harpixer, selv efter Hr. H. T.'s Forslag fremdeles skulle
være toldpligtige, synes det ikke at stemme med hans Ud
talelser i Tidsskriftet Pag. 83 (hvor han blandt Hovedprinciperne i sit Forslag nævner Ophævelse af Tolden for
de færdige Prodncter, for hvilke den er finantsiel betydningsløs,
medens den Lettelse, som gives Industriell gjennem Raastoffernes Frigivelse, erstatter den Bestyttclse, som Tolden
hidtil har ydet dem), at han soreslaaer Lak til at forsegle
lned, der i RegjeringsUdkastet er ansat til en Told af 8 ß
pr. Pd., til Toldfrihed.
Vi lnnne derfor ligesaa lidet gaae ind paa dette
Forslag som paa hans tidligere berørte Forslag til Positionerne
12, 13 og 20.
Liiin alle Slags, fanit Gelatine og Himsblas, der
i RegjeringsUdkastet er ansat til 3 ß pr. Pd., soreslaaer
Hr. H. T. til Toldfrihed, sormeentlig af Hensyn til disse
Varers i tte store finantsielle Betydning (der er dog Tale
om et Belob af ca. 1450 Rd.). Men ligesom dette
Forslag sormeentlig tommer i Strid med hans egne Be
mærkninger i Tidsskriftet Pag. 70—71, hvor han formener,
„at Indførselstolden bor vedblive i passende moderate
Satser paa de Gjenstande, til hvis Fabrikation Raastofferne
hidtil have været tagne enten i Landet selv eller ere ind
førte toldfrie fra Udlandet", idet dette sidste just er Tilfælde
rned de til Liimkogningen anvendelige Stoffer, saaledes
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kunne vi heller ikke ansee denne Position for at være aldeles
betydningsløs i finantsiel Henseende.
Da derhos den NUvcerende Told for Liim af 3 ß
pr. Pd. og for Himsblas af 40 ß pr. Pd., alt fomden
6 pCt. Sportler deraf, i RegjeringsUdkastet er nedsat
med resp. 0.18 ß og 39.4 ß pr. Pd,, kunne vi ikke finde
Hr. H. T.'s Forflag motiveret, og ftutte os derfor til
RegjeringsUdkastet.
Da vi ikke have kunnet tiltræde Hr. H. T.'s Forslag
om Toldfrihed for Liim, Gelatine og HUUsblas, er det
en Selvfølge, at vi endnu mindre finibe optage hans
Forslag om Toldfrihed for Arbeider deraf, der i RegjeringsUdkastet under Nr. 133 ere ansatte til en Told af 16 ß
pr. Pd. Ved denne Position er desilden nærmest taget
Hensyn alene til Gelatine, der forekommer i Arbeide af
mange forskjellige Slags, uden at være sammensat med
andre Materialier, hvorfor man har anseet det for praktisk
rigtigt at ansætte den til den for saamange analoge Varer
almindelige Told 16 ß pr. Pd. (vide Motiverne til
Udkast af 1858 Pag. 97).
Hr. H. T. foreslaaer Filt til Skibsforhudning eller
Tagbedækning og lignende Filt til andet 93rug, der i
RegjeringsUdkastet er ansat til 0.5 ß pr. Pd., til Told-,
frihed. Da denne Vare nærmest maa ansees som et
Heelfabrikat, der, naar den anvendes til andet Brng, i
Udkastet endog er opfort til en Told af 12 ß pr. Pd.
(Nr. 160), hvori der ikke er soreslaaet nogen Forandring
af Hr. H. T., klinne vi ikte være enige ined ham i at
sætte den nnder Nr. 139 faldende Filt til fUldkommen
Toldfrihed, hvad enten dette Forslag er motiveret ved
Positionens ringe Betydning i zinantsiel Henseende eller
ved Varens Anvendelse.
Som Exempel paa, hvor fcrskjettige Anskuelserne kunne
være i flige Sager, skUlle vi ilte Undlade at bemærke, at
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da Tolden for denne Position i det Tarifcommissionen i

fin Tid forelagte Udkast var ansat til 0.2 ß pr. Pd.,

foreslog Commissionen beiiiic Told ikke til at bortfalde,
men derimod forhoiet til det i Udkastet af 1862 optagne
Beløb as 0.5

ß pr. Pd.,

af 0.2 ft pr. Pd.,
Værdien,

for

at

ansaae en Told

fordi den

der hin vilde ndgjore 1 å 2 pCt. af
ualmindelig lav.

være

(vide

Tarif-

commissionens Betænkning Pag. 17).
I Regjeringsudkastet er der med Hensyn til Voxdng,

140 øg 141.

samt spartlede, malede, lakerede, ferniserede, med Gllmmi,
Guttapercha

eller Olie gjennemtrukne eller paa lignende

Maade behandlede ManUfactmvarer, ffjelnet mellem, om
Toldvæsenet kan bedømme Stoffet eller ikke, idet Tolden i

det forste Tilfælde, naar Stoffet cr heelt'eller tildeels af
Silke, er ansat til 48 ß pr. Pd. (Nr. 140) og ellers til

samme Told som Stoffet,

og i det andet Tilfælde til

16 ß pr. Pd. (Nr. 141).
Denne Tarifering

H.

fvreslaaer Hr.

T.

forandret

saaledes, at disse Varer i det forste Tilfælde altid blive

at fortolde

som

Stoffet,

naar dette kan bedømmes af

Da dette Forslag hænger sammen med hans

Toldvæsenet.

almindelige Forslag om 32 ft pr. Pd. som hoieste Toldsats
for tørre Vægtvarer, og med den af ham foreflaaede Ned

sættelse

af Tolden

for Silkevarer,

vi

maac

fastholde

Regjeringsudkastets Tarifering af disse Varer.

Tolden for Garn af vegetabilske Stoffer foreslaaer

Hr. H. T. af væsentlig Hensyn til Jndnstrien (Tidsskriftet
Pag 111 og 113) nedsat, nemlig for ufarvet fra 3 ß til

2

ß

pr.

Pd.

og

for farvet samt

al

Slags

Garn i

Forbindelse med Lahn fra 8 ft til 5 ft pr. Pd., hvilke
Nedsættelser

calcrllcres

at

ville

medføre

en Indtægts-

formindskelse af ca. 62,000 Rd. aartig.

Det af Hr. H. T.

anførte Motiv

til denne Ned

sættelse kunne vi ikke ret fatte, med mindre det har været

142 og 143.
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j hans Mening derved at ville formindfle den Beflyttelse,
som Regjeringsildkastets Tarifering af Garn af vegetabilste
Stoffer vilde yde de indenlandske Horspinderier og BoniUldssptnderier (de sidste sindes, saavidt os bekjendt, ikke i Landet),
naar Bomuld, Hor og Hamp, overeensstemmende met)
hans Forslag ansættes til Toldfrihed, men i saa Fald
synes man da ikke at kunne sige at Nedsættelsen er fleet
as væsentlig Hensyn til Industrien. Vi maae derfor
antage, at Hr. H. T., da har: ikke sanltidig har foreflaaet
Tolden i Negjeringsildkastet for de hvide Varer under Nr.
151 og 152 nedsat, er af den Formening, at Regjeringen
ved Tariferingen af vævede Varer af vegetabilske Stoffer er
gaaet den indenlanfle Judustri for nær, og derfor har sogt
at hjelpe paa den ved Nedsættelse as Garntolden. Men
Forslaget kommer da i Strid med den almindelige
Caraeteristik, han selv giver as Udkastet i Tidsskriftet Pag.
63, hvor han fremhæver som een af de væsentligste Anker
mod samme, „at det tun er i meget indskrænket Omfang,
at det hæver den nu bestaaende Beskyttelse".
Ta vi saaledes ikke see os i Stand til at Udfinde den
virkelige Grand til den foreslaaede Nedsættelse af Garntolden, og da vi hverken paa den ene Side befrygte, at Ud
kastets Tarifering af Garn, selv naar de vegetabilske Stoffer
frigives, skal fremkalde Bomuldsspinderier (Bomuld er
forovrigt alt for Tiden toldfrit) eller i det Hele yde de
indenlandfle Spinderier en overdreven Beskyttelse, eller paa
ben anden Side kunne erkjende, at Regjeringen ved Tari
feringen af ManilfactUrvarer as vegetabilske Stoffer er
gaaet den indenlandfle IndUstri for nær, fumie vi ikke gaae
ind paa Hr. H. T.'s Forflag.
Vi betragte nemlig Garntolden, der efter Udkastet ikke
udgjor mere end fra 3 til 12'/, pCt. af Værdien for det
Usarvede og fra 9 til 10’/2 pCt. af Værdien for det farvede
iiærmeft som en finantsiel Told (efter Udkastets Tarifering

Lobc-^S i
Regjeringsudkastct.

45

kan Indtægten anflaaes til 180,800 Rd. aarlig), en Be
tragtning,

som vist ogsaa har gjort sig gjaldende i Rigs-

raadsudvalget, mider hvis Forhandlinger der ligeledes skal
være fremkommet et Forslag om at nedsætte Tolden for
disse 2de Positioner til rcsp. 2 ß og 6 ß pr. Pd., Uden

at dog derom blev optaget noget i Betænkningen.

Naar Hr. H. T. foreslaaer den i RegjeringsUdkastet

145 cg 146.

optagne Told af 6 ß pr. Pd. nedsat til 5 ß pr. Pd. for
Under Nr. 145

det

faldende raa

Linnedgods saavelsoin

for det under Nr. 146 opforte Seil- og Prcesenningdug
samt Gilldtæpper, uden nærmere at motivere dette Forslag,

da kunne vi ikke gaae ind paa denne Nedsættelse, hvorved
det af Regjeringen etablerede, og af os for rigtigt erkjendte

Forhold mellem Garntolden,
Bemærkninger ad

som vi i Henhold til vores

142 og 143 ikke kunne foreflaae

Nr.

nedsat, og Tolden for Fabrikatet deraf vilde forrykkes.

Da Hr.

H.

T.'s

Tolden for de inlder

Forslag

om

en Nedsættelse

Nr. 148 faldende klare

Varer samt Kniplinger h l

af

148.

og aabne

v. af vegetabilske Stoffer fra

48 ß til 32 ß pr. Pd. antages alene at være en Folge
af hans almindelige Forslag om 32 />’» Satsen, idet vi ikke

kunne (infee en Told af 48 /> pr. Pd. for hoi for disse
kostbare Varer, tuiuie vi ikke slutte os til dette Forslag.
Jstedetfor den i

Negjeringsudkastet rinder Nr.

153

til 157 ind. optagne omhyggelige og formeentlig hensigts
mæssige Tarifering af Silkevarer foreslaaer Hr. H. T. en

fælles

Told af 32 ß pr. Pd. for utvundet og tvundet

Silke samt alle Slags Varer af Silke eller hvori Silke

forefindes.
Dette Forslag sees af Hr. H.

Tidsskriftet Pag.

T.'s Bemærkninger i

86 og 87 ligesom Forslaget til Nr. 148

. nærmest at være fremkaldt ved hans oftere berørte alminde

lige Forslag om 32 /3's Satsen som hoieste Toldsats for ;

torre Lcegtvarer i Emballage, idet han i den Anledning 1

153—157.
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udtaler sig paa folgende Maade: „Det er imod disse For
dele for Intet at regne, at Silke og andre kostbare ManufactUrvarer ikke blive høiere beskattede end de mindre
kostbare, da selv den nærværende eller den i Regjerings; Udkastet foreslaaede Told forholdsviis ikke svarer til disses
Værdi, og heller ikke kan det, naar man ei vil lokke til en
Indsmugling, der for deres Vedkommende altfor let lader
sig Udfore. Det maa jo ogsaa være den samme Grand, i
alt Fald i Forening med Hensyn til Vanfleligheden ved
med Lethed at skjelne Varen fra andre lignende, der har
ledet Regjeringen til s. Ex. at soreflaae Tolden for Guld
og Selv i Arbeide fim til den samme Størrelse, som den,
der er foreslaaet for andre fine Metalarbejder."
Da vi allerede ad Nr. 17 og 18 have paaviist det
Upraktiske og Uholdbare ved Hr. H. T.'s Forflag om en
almindelig 32 /?'s Sats, og derfor ikke have kunnet optage
dette Forslag, er det en Selvfølge, at vi heller ikke as Hensyn
dertil fiuuie soreflaae nogen Forandring i Regjeringens Tari
fering af Silkevarer, som vi derimod i alle Henseender tiltræde.
Men vi kunne dog ikke undlade at anstille nogle Be
tragtninger over Hr. H. T.'s Motivering af Nedsættelsen
af Silkevaretolden.
Naar han saaledes mener, at det
Tab, som Statskassen vilde lide efter hans Forslag (efter
hans egen Beregning 143,100 Rd. aarlig), er for Intet
i at regne imod de Fordele, som vilde opnaaes ved hans
: 32 A's Forslag, da kunne vi vel indrømme, at en saadan
Nedsættelse paa Silkevaretolden, saafremt hans almindelige
Forslag om 32 />'s Satsen ellers lod sig gjennemfore,
vilde være til stor Fordcel for de Handlende og mulig
ogsaa for de Consumenter, der forbruge disse Varer, men
da vi, som tidligere bemærket, ikke med ham kunne være
enige i, at der ved det almindelige Forslags Gjennem- .
sorelse vilde kunne bespares ca. 150,000 Rd. aarlig i
Udgifter til Toldvæsenet, maatte det Tab, der lides ved
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Nedsættelsen af Silkevaretolden, jo bækkes igjen ved For
højelse af Tolden paa andre Varer, og hvad der var til
Fordeel for de Handlende og de mere velhavende ConsUmenter, blev saaledes til Skade for de mindre velhavende,
der ikke forbruge Silkevarer, men derimod de Artikler,
for hvilke Tolden igjen forhøjedes, saasom Kaffe, Slikker
etc. Forsaavidt han dernæst bemærker, at Regjeringm
har ansat Gnld og Solv i Arbeide til cn Told af 16 ß
pr. Pd., og saaledes ogsaa selv har anvendt den Fremgangsmaade, af andre almindelige Grande at ansætte en
Vare til en Told, der aldeles ikke staaer i noget rimeligt
Forhold til Varens hoie Værdi, da maae vi gjore
Hr. H. T. opmærksom paa, at Tolden for Guld og Solv
i Arbeide aldeles ikke har nogen Betydning i finantsiel
Henseende, idet der ester et Gjennemsnit af Aarme
1855—1860 ikke er kommet mere end ca. 940 Po. aarlig
til Fortoldning af disse Varer, hvilket ilte kan siges om
Silkevaretolden, der tvertimod har stor finantsiel Betydning
(efter Regjeringsudkastet kan Indtægterne af denne Told
cmslaaes til 195,021 Rd. aarlig), og derhos har det
Gode, at den aldeles ikke indeholder nogen Beskyttelse for
en indenlandsk Industri. Det Argunient for den fore<
slaaede Nedsættelse af Tolden for Silkevarer, som Hr. H. T.
har villet soge i Regjeringsudkastets Tarifering af Guld
og Solv i Arbeide, passer saaledes ikke her.
I Lighed med Forslaget om Nedsættelsen af Tolden 158 og 159.
for Garn as vegetabilske Stoffer (Nr. 142 og 143) foreslaaer Hr. H. T. ogsaa den i RegjeringsUdkastet optagne
Told for Garn as Uld og andre Haar af Dyr nedsat,
for det nfarvede fra 4 ß tit 2 ß pr. Pd., og for det
farvede samt for al Slags Garn i Forbindelse med Lahn
fra 8 ß til 5 ß pr. Pd.
Da vi ikke have knimet optage hans Forflag om
Nedsættelse af Tolden for Nr. 142 og 143, og da en
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Told af 4

pr. Pd. for det nfarvede Uldgarn kun ild-

gjør ca. 4 pCt. af Værdien og for det farvede ca. 6 pCt.,
ligesom Hr.

H.

T.

heller

samtidig har soreflaaet

ikke

nogen Nedsættelse af Tolden for vævede UldmanufactUrvarer i Almindelighed, navnlig for de Under Nr. 160 og

164 faldende Uldvarer, kunne vi af de ad Nr. 142 og
143 anførte Grunde ligesaalidet tiltræde hans Forslag om
en Nedsættelse af Tolden for Uldgarn, hvoraf Indtægten

efter Udkastet kan anslaaes til ca. 18,300 Rd.
I Nigsraadsudvalgets Betænkning

er der ikke fore-

flaaet nogen Forandring as disse 2de Positioner, derimod

stal der Under Udvalgets Forhandlinger være fremkommet

Forslag om at forhoie Tolden for Usarvet Uldgarn

til

6 ß pr. Pd.

161.

Tolden for de Under denne Position faldende Uldne
Gulvtæpper og

GUlvtceppetoier

overeensstemmende

med

foreslaaer

Hr.

H.

T.,

Nigsraadsudvalgets Betænkning,

nedsat fra 20 ß til 12 ß

pr. Pd.

Da denne Told

nedsættelse alene vilde komme den velhavende Deel as Be
folkningen ,

der bruger skotste og Brüsseler Galvtæpper,

tilgode, og da en Told af 20 ß pr. Pd., der for skotske

Tæpper udgjør 25 pCt. og for Brüsseler Tæpper 22 pCt.

af Værdien, ikke kan siges at være for hoi, kunne vi ikke
tiltræde

dette

Forslag,

der

vilde

mcdfore

et

Tab

af

3570 Rd. aarlig.

162.

Den as Hr. H. T. foreslaaede Nedsættelse af Tolden
for klare eller aabne Uldne Barer samt Kniplinger ni. v.

fra 48 ß til 32 /? pr. Pd., hvilket Forslag staaer i For
bindelse med det almindelige Forslag om 32 />'s Satsen,

kunne vi af de ved Silkevarer (Nr. 153—157) anførte

Grunde ikke optage.
163.

Da Regjeringen alt i det TarifcommissioUen forelagte
Udkast har

foreslaaet de Under Nr. 163 faldende over-

skaarne Uldne Varer til en Told af 32 ß pr. Pd., fra
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1 s te J a n u a r

af

1863

re g n e ,

at

26)

f a n d t s ig

f o r a n le d ig e t t i l

den

i U d k a s te t

af 1862

have

h in

ø v til H r .

T . 's , m e d

H.

og

N r. 1 6 3

d is s e

til

ß

p r. P d .,

ved

mt

a t ffu tte

R ig s r a a d s U d v a lg e t s B e tæ n k n in g

o v e rs k a a rn e o g

g jo r t e F o r s k je l m e lle m

ik k e o v e r s k a a rn e U ld n e V a r e r ,

ß

e n fæ lle s T o ld a f 3 2

V a re r

af 40

a t h æ v e d e n i R e g je r in g s ild k a s te t

om

164

C o m m is -

ifø lg e

a t a n s æ tte

o p ta g n e T o ld

s a a m e g e t m in d r e B e tæ n k e lig h e d

vi

s te m m e n d e . F o r fla g ,

i

og

C o m m is s io n e n s B e tæ n k n in g P a g .

( v id e

s io n e n s I n d s t illin g

L ø b e -^ S
R e g je r in g s
u d k a s te t.

b e g g e til

a t a n s æ tte d e m

og

p r. P d .

H r . H . T . f o r e f la a e r o p ta g e t i R e g je r in g s U d k a s te t

en

n y P o s it io n , s a a ly d e n d e : „ M a f f in e r t i l I n d u s t r i- o g F a b r ik -

b r U g , a lle

I

s a m m e n s a tte e lle r D e le d e r a f: f r ie . "

S la g s ,

d e n N U g jc e ld e n d e T a r if fin d e s d e r fo lg e n d e P o s itio n

M a s k in e r , n e m lig :

om

K a rte -,

S p in d e - ,

„ M a s k in e r ,

O v e r s k jæ r e - ,

D a m p m a s k in e r ,

saasom

P a p ir - o g a n d r e d e s lig e i

I n d u s t r i- o g F a b r ik v æ s e n e t a n v e n d e lig e M a s k in e r , s a m m e n 
s a tte

e lle r

D e le

100

Pd. 1

Ad.

H jU lb o r e ,

4 ß" ,

s æ r s k ilt

et

f o r s a a v id t

t a r if e r e d e :

fo r u d e n 6 p E t . d e r a f i S p o r tle r ,

„ A g e r d y r k n in g s r e d f la b e r ,

ogsaa

lig e s o m

d e ra f,

H a k k e ls e k is te r ,

H a rv e r,

saasom

Saae-

E x s t ir p a t o r e r ,

P lo v g e ,

m a s k in e r , T æ r ffe m a s tin e r , K o r n r e n s n in g s m a fk in e r , T r o in le r

og
4

d e s lig e "

ß

100

da

denne

M en

re d s k a b e r
g r o v e s te

og

er

s a a le d e s

som

tils ta a e

dem ,

b ø r lig

k o s tn in g ,

T o ld

end

der
id e t

b e s k y tte s

som

R e g je r in g e n

ik k e

og

de

den

sam t
cn

6

til

mt
fo r

e n T o ld

d e ra f

p C t.

M a s k in e r

fo r

in d e h o ld e r

G odhed,
at

fo r n d e n

J e r n s to b e g o d s

V a re r,

paa

Pd.

la v e r e

a n s a tte

e re

f o r T id e n

p r.

af 1

Rd.

S p o r t le r .

A g e r d y r k n in g s 

og

g ja ld e n d e

s im p e lt

i

T o ld

fo r

det

S n e d k e r a r b e jd e ,

s æ r d e le s B e g u n s tig e ls e f o r d is s e

tils tr æ k k e lig G r a n d t i l læ n g e re a t

er

nu

fo r fæ r d ig e s h e r i L a n d e t a f t i l 

d a L a n d b r u g e t lig e s a a lid t h a r K r a v

paa

den

in d e n la n d s k e

I n d u s t r ie s

Be-

o m v e n d t J n d U s t r ie n p a a L a n d b r U g e t s , f a n d t

det

h e n s ig ts m æ s s ig t

ik k e

at

a n s æ tte

s æ re g n e
(4 )

M a f fin e r .

S s b t-^ s i ;
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og M a ffin e r,

P o sitio n e r fo r A gerdyrkningsredstaber

m en

a t lade disse fo rto lde efter deres B eskaffenhed som andre

A rb e ide r as T ræ e ller M e ta l, hvilken T old de antoges a t
kunne

bæ re

som andre In d u s tri- og H a a n d -

ligesaagodt

væ rksred flab e r ,

og

hvorved

de

V anskeligheder,

som

A f-

gjorelsen as, hvad der flat henføres til M a skin e r, ofte h a r
fre m kald t i det P raktiske, tillig e vild e ophore (vid e M o tiv e r

til U dkastet as 1 8 5 8 P a g. 1 0 og 1 45 ).
D a den oberste T oldbestyrelse, efter R egjeringsudkastets

§ 1 8 e , derhos er bem yndiget til a t tilsta a e to ld fri In d 

fø rsel

af

det fo rst in dfo rte

E xe m pla r

M a skine r a f ny O p fin d else ,

ligesom

af

a lm e en n yttig e

efter U dkastets

den

P o sition fo r U benæ vnte V a rer er bem yndiget til p a a ved 

kom m ende K lare rers £>nffe a t tilla d e ,

a t A g e rdyrkn in gs-

som vcesentligen

redskaber og M a s tin e r,

bestaae a f T ræ ,

sam t endvidere M a skin er as' hvilketsom helst M a te ria le , n a a r

O m stæ ndighederne

en

g jo re

ta rifm æ ssig

B e h a nd lin g

af

disse sidste vanskelig, fo rtold es m ed 1 0 p C t. a f V æ rdie n ,

a t der er tilstræ kkelig

kunne v i ikke indsee,

foreslaaede.

Ler vild e

G rU n d til i

den a f H r. H .

T a rife n a t optage cn P o sitio n som

T.

yde In d u s tri- og- F abrikvcesenet en

B egunstigelse, h vo rp a a det aabenbar

ikke kan have m ere

K ra v end A g erb rug e t, S k ib s fa rte ll e lle r E n hve r, der vild e

anvende eit M askine til et ikke in du strie lt B rU g .

D e su d e n

vild e en P o sitio n , som den foreslaaede, stode paa idelige

V anskeligheder i det P ra ktiske , m ed H e n syn til A fg jo relse n
a f, h vo rvid t en M a ffiile ved In d fø rsele n knnde ansees be 

stem t til Jn d n stri-- og F a b rikb rU g e ller i tfe , h vilte V anske 
ligheder ofte vilde væ re U overvindelige ved M a flin d e le ,

Naar
T a rifforsla g

H r.

H.

Pag.

fin an tsie lle T ab

as

T.
1 1 9,

h a ns

i

A nm cerkningsrubrikken

til

sit

a n fo rt,

nt

det

ikke

kan

endvidere

F o rslag

har
om

M a stin e r

ca lcu le res, m en a t det er U den B e ty d nin g, da M askiner-

h e lle r

ikke sees a t væ re nledregnede i R egjeringsU dtastets
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Oversigt, da kunne vi ikke være ganske enige med ham i,
at det er Uden finantstel Betydning, da Indførselen af
Mastiner øg ikke særskilt tariferede Maflindele efter et
Gjennenisnit af Aarene 1855—1860 kan cmslaaes til
1,419,908 Pd. aarlig og af Agerdyrknings-Redstaber og
Maskiner til 40,540 Pd. aarlig, og da storste Delen af
disse Mastiner og Maskindele efter Hr. H. T.'s Forflag
vilde indgaae toldfrit, paa Grund as de af os soran
antydede Vanskeligheder ved Positionens Anvendelse i det
Praktiske. Dernæst beroer det paa en Fejltagelse fra Hr.
H. T.'s Side, naar han antager, at disse Maskiner etc.
ikke ere medtagne ved CalcUlm over det sinantsielle
ResUltat qter Regjeringsudkastet, idet det af Motiverne til
Udkastet af 1858 Pag. 131-135 samt Pag. 195 ud
trykkeligt srcmgaaer, at de ere medcalculerede Under Ud
kastets Nr. 177, 178 og 262.
I Henhold til Foranstaaende see vi os derfor ikke i
Stand til at tunne gaae ind paa nærværende Forslag.
BoggUld og Bogsolv samt alt andet Bogmetal eller
MetalffUin, der i Regjeringsudkastet er ansat til 16 ß pr. Pd.,
foreflaaer Hr. H. T. til Toldfrihed. Da Bogguld og
Bogsolv formeentlig maa betragtes som et Fabrikat, og
derfor liqesaalidt bor være toldfrit som andet Arbeide af
Gnld og Solv, der i Udkastet er ansat til 16 ß pr. Pd.,
kunne vi ikke tiltræde Hr. H. T.'s Forflag, der antages.ene
at være begrnndet i Positionens ringe sinantsielle Betydning.
Den af Hr. H. T. foreslaaede Nedsættelse af Tol
den for Guldtrcekkerarbeide samt Metalbroderi fra 48 ß
til 32 ß, der hænger sammen med hans Forslag om en
hoieste Toldsats af 32 ß pr. Pd., kunne vi ikke *gaae
ind paa.
Naar Hr. H. T. foreflaaer Skriftstoberarbeide, alle
Slags, Forzrringer eller Former af Metal, uden eller i
Forbindelse med Træ, for Bogtrykkere, Bogbiildere, Cattnn•
(4*)
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trykkerier,

Tapetfabrikker og deslige,

samt graverede eller

paa anden Maade bearbejdede Metalplader til

Aftryk af

Noder, Land- og Sokaart, Billeder og deslige, der i RegjeringsUdkastet ere opforte til en Told af 3 ß pr. Pd.,
ansatte

til Toldfrihed,

og

motiverer dette

Forflag for

Skriftstoberarbeides Vedkommende med Hensyn til Trykke
rierne (Tidsskriftet Pag. 77), da kunne vi ikke ansee dette

Motiv for tilstrækkeligt til tillige at frigjore alle de andre
rinder denne Position faldende fUldfcerdige Fabrikater, lige
som vi paa den anden Side heller ikke fuiuie indsee,

af

hvilken Gnmd Bogtrykkerne med Hensyn til de til deres

Profession horende Arbejdsredskaber flulle begUnstiges mere

end andre Næringsdrivende.
Dernæst staaer Tolden for mange as de Under denne
Position faldende Varer i nøte Forbindelse med
for Plader af Metal i Nr. 180 (3

Tolden

ß pr. Pd.) og for

Arbejder af Træ i Nr. 262 (3 ß pr. Pd.), og det gaaer
derfor ikke an at ansætte Nr. 171 til Toldfrihed, saalænge
de nnder Nr. 180 og 262 faldende Varer fremdeles for

blive toldpligtige, saaledes som billiget af Hr. H. T.

Hr. H. T. foreslaaer Nr. 173 ansat til Toldfrihed,

173.

men herved maae vi gjore opmærksom paa, at der Under

denne Position ikke alene falder Baand- og Stangjern og en
stor Masse Halvfabrikata,
til Vognaxler,

saasom raat forarbeidet Jern

HjUlringe og Skibsknæer og deslige,

ogsaa fUldfærdige Fabrikater,

men

nemlig Jernbaneskinner med

tilhørende Forbindelsesplader og Forbindelsesstykker, Ballast
jern,

støbte Gas- og Vandledningsror og støbte Retorter

til Gasværker, og at der formeentlig ikke er nogen Grund

til at ansætte disse Fabrikater til fuldstændig Toldfrihed,
saalænge andre Jernvarer skUlde være toldpligtige, hvor
imod der vel kan være Anledning til at ansætte dem til en

lav Told,

saaledes som fleet er i RegjeringsUtkastet, hvor

de ere foreslaaede til en Told af 0.25 ß pr. Pd., der for
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Stang- og Baandjern udgjsr ca. 5 pCt. af Værdien og

for Jernbaneflinner ca. 6 pCt. (den nuværende Told for
pr. Pd.).

med 0.1316 ß

disse Varer nedsættes derved

Desuden har denne Position en ikke ringe sinantsiel
Betydning,

idet der

Toldindtægt

af 88,195

er Sporgsmaal om

Rd.

aarlig,

at opgive en

hvorpaa

der

kan

gjøres saa meget sikkrere Regning, som disse Varer ikke
egne sig til JndsmUgling, og som deres Forbrug snarere

stiger end aftager.

at

dette

Forflag af Hr. H. T. ikke synes at stemme med

Endelig kunne vi ikke Undlade at bemærke,

hans

almindelige Bedonnnelse af Regjeringsudkastet, der efter hans
Formening ikke stærkt nok formindsker den, den indenlandske
JndUstri ved Len bestaaende Toldlovgivning tilstaaede Beflyttelse,

naar han foreslaaer de Under Nr.

idet han jo,

173 faldende Varer til Toldfrihed,
med foreslaaer

og ikke samtidig der

RegjeringsUdkastets Told for Jernvarer i

som

forsger den Beskyttelse,

Almindelighed nedsat,

kastets Tarifering maaffee kan siges

endnn

Ud

at indeholde,

og saaledes maa ansee denne Beskyttelse for at være for
Vi fhitte os derfor

ringe for den indenlandske JndUstri.

til Rigsraadsudvalget,

der ikke har foreslaaet nogen For

andring i denne Position.

Da vi ikke ere gaaede ind paa Hr. H. T.'s Forslag
om Toldfrihed for Nr. 173, er det en Selvfølge,

at vi

heller ikke kunne gaae ind paa hans Forslag om Toldfrihed

for de nnder Nr. 174 faldende raae eller blot
Farve

eller

Plader

og

deslige

til

Metallets

Blik af Jern,

der

i

Bevaring

med

overstrogne

RegjeringsUdkastet

ansatte til cn Told af 0.5 ß pr. Pd.

en

ere

Men da den nu

værende Told for Plader af og over Vs Tommes Tykkelse,
der for Tiden ere stillede lige med Stang- og Baandjern,

efter Udkastets Tarifering vil blive forhoiet med 0.1184 ß

pr. Pd.

(for de andre Plader nedsættes den derimod med

174.

i Løbe-^A i
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resp. 1.8744 ß og 0.2632 ß pr. Pd.), og da i det Hele
meget synes at tale for, at samtlige under denne Position
faldende Plader, hvis Indførsel og Forbrug, saaledes som
oplyst i Bemærkningerne til Udkastet af 1862 Pag. 38,
stiger Aar for Aar, behandles paa samme Maade som de
unter Nr. 173 faldende Varer, inaae vi derimod tiltræde
det af RigsraadsUdvalget gjorte Forslag om at ansætte
Nr. 174 til samme Told som Nr. 173, nemlig 0.25 ß
pr. Pd.
Af de af os til Nr. 173 og 174 anførte Grnnde
179.
kunne vi heller ikke tiltræde Hr. H. T.'s Forslag om
Toldfrihed for Plader, Ruller, Folie, Bolte etc. af Bly
Tin og Zink, samt for Bolte af andet Metal og Skibsforhudningsplader af saakaldet gmilt Metal, der i Negjeringsudkastet nnder Nr. 179 ere ansatte til 1 ß pr. Pd.
Denne Told, der ikkUN udgjor fra 2 til i) pCt. af
Værdien, er heller ilte foreflaaet nedsat as RigsraadsUdvalget.
I RegjeringsUdkastet er Hampeolie, der for Tiden er
188 0g 189.
toldfrit i Henhold til en Tractat med Rilsland, nnder
Nr. 188 ansat saaledes som af Kongen i Henhold til
traktatmæssig Overeenskomst bestemmes, og vellugtende
Olier henviste til Parfumerier, hvoriinod alle andre Olier
og Elain samt saadanne Vcedfler som Camphin, Photogen,
Hydercarbilres og deslige nnder Nr. 189 ere foreslaaede
til en Told af 2 ß pr. Pd.
Hr. H. T. foreflaacr denne Tarifering foraildret
saaledes, at alle mider Vareclassen Olier etc. faldende
Varer med Undtagelse af de vellugtende, der fremdeles
skUlde henvises til parfumerier, ansættes til Toldfrihed.
Da vi ikke fumie sinde noget særegent Motiv for dette
Forslag anført af Hr. H. T., maae vi antage det for
begnmdet i hans almindelige Betragtninger, om hvorledes
en Toldtarif bor være, og i saa Fald at være sieet sor at
betage de indenlandske Olienloller den Beskyttelse, der efter
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hans Anskuelse til Skade for Consumenterne vilde ligge i
en Told af 2 ß pr. Pd. for Lin-, Rap- og Roe-Olier.
Men hertil maae vi bemærke, at da Hampeolie for
Tiven er og vist ogsaa fremdeles vil vedblive at være
toldfri, og da formeentlig ingen andre af de Under Nr.
189 faldende Olier end Lin-, Rap- og Roeolie, produceres
heri Landet, i al Fald i nogen betydelig Grad, samt da
der i Aaret 1860 er indfort af alle Slags Olier tilsammmen
1,811,443 Pd., hvoraf 1,733,570 Pd. ere klarerede til
Conslun, ligesom der paa den anden Side igjen er Udfort
herfra 959,836 Pd., som altsaa for største Delen maae
være as indenlandsk Production, synes den unter Nr. 189
foreslaaede Told før Olier etc. ikke med Rette at kunne
henføres til de reent beffyttende Toldsatser, der bor soges
nedsatte eller aldeles frigivne. Dette ffulbe man ogsaa
troe, at maatte være Hr. H. T.'s Mening efter hans
Udtalelser i Tidsskriftet Pag. 84, hvor det hedder: „Hvis
Toldsatsen saaledes ikke har kunnet hindre en forholdsviis
betydelig Indførsel fra Udlandet as en Vare, som i ligesaa
god Qvalitet og tilstrækkelig Mængde kunde saaes heri
Landet, kan den ikke betragtes som reent beskyttende."
Der er nemlig her Tale om at opgive en Indtægt af
ca. 22000 Rd. aarlig, der, saafremt det i Tiden lykkedes
at faae fri Haand med Hensyn til Beskatningen as Hampe
olie, og denne Olie da, saaledes som antydet af Tarifcommissionen i dens Betænkning Pag. 34, sattes paa
lige Fod med andre Olier, vilde stige betydeligt. Derhos
kUNne vi ikke Undlade at gjsre opmærksom paa, at der
under Nr. 189 falder en stor Mængde Vædsker, hvori der
findes Spiritus, og som altsaa ogsaa vilde blive toldfrie
efter Hr. H. T.'s Forflag, men at det synes temmelig
inconseqvent samtidig med, at han foreslaaer Spiritustolden
og Brændeviinsproductionsafgiften forhoiet, at foreflaae
hine Barer til Toldfrihed.

.
:
'
>

Løbe-^S i *
Regjerings- :
' udkastet.

195.

56

Da endelig fim vellugtende Olier undtages fra den
almindelige Toldfrihed efter hans Forslag, ville alle Olier
for Apotheker herefter blive toldfrie, idet Positionen for
Apothekervarer (Nr. 3) kun omfatter de ikke særligt tarifferede Apothekervarer og altsaa ikke Olier, hvilket dog ikke
kan antages at have været Hr. H. T.'s Mening, men
paa den anden Side, vilde en særlig Told for Olier for
Apotheker, naar andre Olier enten ere toldfrie eller ansatte
til en anden Told end hine, medfore mange Vanskeligheder
i det Praktiske ntei) Hensyn til Afgjorelsen af hvilte Olier
der sknlde henføres til Olier for Apotheker.
Vi see os derfor ikke i Stand til at tiltræde Hr. H.
T.'s Forslag om Tariferingen af Olier.
Under Nr. 195 er alt andet Papir (end det groveste,
navnlig til Skrivnillg, Tegning eller Trykning ubrugelige
MamlatUr-, Pak- og Pappapir etc.), ogsaa naar det er
tilsat Farve i Massen, ferniseret, olieret eller paa lignende
Maade behandlet, saa cg Kridtpapir ansat til en Told as
3 p pr. Pd.
Denne Told soreslaaer Hr. H. T. nedsat til 1.5 ß
pr. Pd., idet han bemærker, at „for vor nuværende ud
viklede Papir-Industri er denne Beskyttelse nu uden Tvivl
tilstrækkelig" (Tidsskriftet Pag. 123). I den Henseende
troe vi dog at maatte være as en anden Mening end
Hr. H. T., da vi ikke kunne ansee den Bestyttelse, der
kan ligge i en Told af 1.5 ß pr. Pd. før tilstrækkelig for
de indenlandske Papirfabrikker, naar Udførselstolden for
Klude, som foreslaaet i RegjeringsUdkastet, samtidig ophæves,
i og Materialet for Papirfabrikkene saaledes fordyres, hvilket
jo aabenbart vil flee ved Udsorselstoldens Ophor, medens
selve Fabrikatets Indførsel ved den nedsatte Told lettes
fra de Lande, hvor det paa Grand af existerende Udsorsels. forbud eller Udførselstold paa Klude kan leveres billigere
i end her i Landet.
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At vi ikke ere de eneste, der ansee en Told af 1.5 ß
pr. Pd. for at være for lav, vil kunne sees as Tarifcommissionens Betænkning Pag. 35. I det Commissionen
forelagte Udkast var Tolden for det her ommeldte Papir
nemlig ansat til 2.5 ß pr. Pd., men af de af os foran
anforte Grmlde ansaae Commissionen denne Told for at
være for lav og foreslog den derfor forhoiet til det i
RegjeringsUdkastet optagne Belob as 3 ß pr. Pd., ja eit
Minoritet as 6 Medlennner antog endog, at de inden
landske Fabrikker kun ved en Told af 3.5 ß pr. Pd.
vare beskyttede saa meget, som de Under de givne Forhold
behøvede det, for at huine bestaae. RiMaadsUdvalget
har derimod slet ikke Udtalt sig om denne Position.
Mm stjondt vi saaledes maae ansee en Told af 1.5 ß
pr. Pd. for ikke at indeholde tilstrækkelig Beskyttelse for
de indenlandske Papirfabrikker, tunne vi paa den anden
Side dog ikke tilraade at gaae op til 3 ß pr. Pd., som
efter vores Formening vil være for hoit for flere af de
under Nr. 195 faldende Papirsorter, navnlig for Tryk
papir, for hvilket en Told af 3 ß pr. Pd. udgjor ca.
17 pCt. af Værdien. Vi foreslaae derfor at gjenoptage
Regjeringens oprindelige Forslag af 2.5 ß pr. Pd., da
vi, trods Commissionens modsatte AnskUelse, maae ansee
denne Told for at være hot nok til at yde Le indenlandske
Papirfabrikker en saadan Beskyttelse, som te ester de nu
værende Forhold med Billighed tunne gjore Fordring paa,
og La Tolden derved vil komme til at staae i et mere
passende Forhold til Værdien af de siinplere Papirsorter.
Hr. H. T. soreflaaer Tolden for Riis i Skaller 202 og 203.
forhoiet fra 1.2 ß pr. Pd. til 1.5 ß pr. Pd. og for
Risengryn og Riismeel fra 2 ß til 2.5 ß pr. Pd. førmeentlig af finantsiette Grmlde, da Forholdet mellem
uafskallet og afskallet Riis efter hans Forslag bliver det
samme, som Let, der overeensstemmende med Tarifcom-
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205 og 206.
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missionens Betænkning Pag. 36 er lagt til Grund for
Regjeringsudkastets Tarifering, nemlig 100 Pd. uafskallet
liig 60 Po. afskallet Riis.
Da den NUvcerende Told for Uafskallet Riis og for
afskallet Riis eller Risengryn af resp. 80 ß pr. 100 Pd.
og 1 Rd. 80 ß pr. 100 Pd. foruden Sportler, i
RegjeringsUdkastet af finantsielle Grunde alt er blevet
forhøiet med resp. 0.352 ß og 0.1344 /? pr. Pd. og da
Rigsraadsildvalget ikke har troet at burde foreslaae denne
Told yderligere forhoiet, kunne vi ikke gaae ind paa Hr.
H. T.'s Forslag, og det saa meget mindre som vi snarere
maatte onffe denne Told-nedsat, om ikke ganste ophævet,
paa Grnnd af den store Anvendelse, som Riis i det Hele
har, navnlig i HcrtUgdommet Holsteen, hvor den i saa
Henseende tildeels kan sættes i Classe med saadanne Livsfornodenheder, der i Udkastet ellers ere foreslaaede til
Toldfrihed. De samme Betragtninger rnaae formodentlig
have ledet Grosserer-Societets-Comitteen, der i sit Tarif
forslag til Rigsraadet ikke har optaget Riis som een af
de Artikler, der as finantsielle Hensyn burde beskattes,
ligesom ogsaa en Minoritet i NigsraadsUdvalgct stal have
Udtalt sig for en Nedsættelse af Riistolden, medens en
anden Minoritet skal have foreslaaet Riis til Toldfrihed.
I RegjeringsUdkastet er vellUgtende Sæbe med hvad
dertil er hensort Under Nr. 205 ansat til en Told af
16 ß pr. Pd. og anden Sæbe samt saakaldet VadskepUlver
Under Nr. 206 til 1.5 ß pr. Pd.
Hr. H. T. foreslaaer derimod Sæbe, alle Slags,
ansat til Toldfrihed. Men da vellugtende Sæbe i Alitlindelighed indkonliner sammenpaklet med ParfUinerier,
hvorfor den i Udkastet er ansat til samme Told som disse,
og da der derhos ikke sylles at være nogen GrUnd til at
ansætte vellUgtende Sæbe til Toldfrihed, saalænge der ffal
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svares T o ld a f andre P a rfum e rie r, kunne vi ikke gaae ind
paa H r. H . T .'s F orslag om T o ldfrih ed fo r denne V a re .

M ed

til a l anden

H ensyn

S æ be (N r. 2 0 6 ),

da

vilde den fo r denne V a re foreslaacde T o ld frih e d form eentlig
væ re nbetcenkelig i F orbindelse m ed H r. H . T .'s F orslag o nt

T o ld frih e d fo r sam tlige til S æ befabrikationen

anvendelige

ikke ere gaaede ind paa hans

da vi

m en

M a te ria lie r,

F orslag om T o ld frih e d fo r H a rp ixe r og O lie r,

ligesom vi

heller ikke kunne tiltræ de hans senere F o rfla g om T o ld fri

hed fo r T a lg og T ra n ,

kunne vi heller ikke optage hans

F orslag om T o ld frih e d fo r S æ be.

D e rim o d troe vi a t kunne slutte os til R ig sra a d sU dvalget,

der h a r foreflaaet T old e n fo r N r. 2 0 6 nedsat

ß p r. P d . og det form eentlig

fra 1 .5 ß p r. P d . til 1
af den

G ru n d ,

to ldp lig tig e

af de

a t flere

M a teria lie r

efter

til S æ be,

R egjeringsudkastet

saasom K a lk,

ogsaa

efter vores F orslag ville blive to ld frie , og en Toldnedsæ ttelse
fo r S æ be saaledes væ re conseqvent.

Sago,

S a le p ,

pU lveriseret A rro w ro o t og

T apioka,

der i R egjeringsudkastet ere ansatte til en T o ld af 2

p r. P d . , ere
2 .5

m ed

ß p r. P d .

af H r. H . T .

soreslaaede til en T o ld

207.

ß
af

M e n da dette F orslag staaer i F orbindelse

den fo r R iism e e l soreslaaede T oldforhoielse,

ikke kllnne gaae rud p a a ,

som vi

funne vi heller ikke optage dette

F orslag, hvorved tillig e den i U dkastet tilsigtede O vereensstem m else m ellem T olden fo r disse V a re r og fo r A pothekervarer vilde ophore,

(vid e

M o tive r til U dkast af 1858

P a g . 1 6 2 ).
Jstedetfor den i R egjeringsudkastet optagne T a rife rin g

af K o g salt,

n e m lig :

„ra a t iireent S te e n sa lt i S tykke r:

1 P d . 0 .2 5 ß" og „a n de t: 1 P d . 0 .5 ß " foreslaaer H r.
H . T . „K o g sa lt, ra a t og andet, alle S la g s " ansat til en

T o ld a f 0 .5 ß p r. P d ., eller m ed andre O rd ra a t S te m salt og andet K ogsalt stillet lige.

2 0 9 og 2 1 0 .
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I den Anledning henviser han til Tarifndvalgets
; Betænkning med Hensyn til raat Steensalt (Tiosskriftet
, Pag. 123), hvorved formeentlig er mccnt Tarifcommissionens
Betænkning Pag. 36 og 37, da Rigsraadsudvalgets
Betænkning intet saadant Forslag indeholder.
Men efter Tarifcommissionens Betænknings Udvisende
! tiltraadte jo Commissionens Majoritet Udkastets Forslag
om en Told af 0.25 ß pr. Pd. for raat Steensalt, og
det var kun en Minoritet af 2 Medlemmer, der foreslog
Tolden for denne Vare i Lobet as 5 Aar successivt for
højet fra 0.13 ß til 0.4 ß pr. Pd., hvilket sidste Belob
den antog i ethvert Tilfælde at ville gjore Saltraffilleringen
her i Landet Umulig.
En anden Minoritet af 1 Medlem kande ikke engang
anbefale at gaae hoiere end til 0.2 /? pr. Pd., da enhver
yderligere Forhoielse efter hans Formening vilde have
; tilfølge, at alle indenlandske Steensaltfabrikker maatte op। hore med deres Drist, en Frcmgangsmaade, som ikke var
fulgt med Hensyn til andre Industrigrene.
RigsraadsUdvalget har derimod soreslaaet Tolden for
Nr. 209 (raat nreent Steensalt i Stykker) forhoiet fra
0.25 ß til 0,4 ß pr. Pd. eller til det samme Belob,
som den ovenfor berørte Minoritet af 2 Medlemmer i
Tarifcommissionen foreslog som definitiv Told for Stem
salt, og dette Forslag troe vi at maatte slntte os til, da
| vi ikke antage, at Saltraffineringen heri Landet UMUlig; gjores ved en Told as 0.4 ß pr. Pd. for raat Steensalt.
Ligesom vi nemlig erkjende, at Regjeringen saa meget
som muligt bor Undgaae enhver directe Beskyttelse af den
indenlandske Jndvstri paa Consnmenternes Bekostning,
saaledes maae ti ogsaa være af den Formening, at den
paa den anden Side ikke bor umuliggjore Jndnstrim ved
i at ansætte et Raastof til samme Told som Fabrikatet,
i naar begge Dele saa at sige UdelUkkende ntaae indføres

61

9øbe<M i
Regjeringsudkastet.

fra Udlandet, saaledes som Tilfældet er med Salt, da
Salinen i Oldesloe er for Ubetydelig til i saa Henseende
videre at kunne komme i Betragtning. Dette synes Hr.
H. T. ogsaa at have erkjendt, ved hans Forflag til Riistolden, da han jo ellers med samme Foie tunbe have
foreflaaet Uafffallet og afflallet Riis ansat til samme Told.
Ved en Told af 0.4 ß pr. Pd. for raat Steensalt og
0.5 ß pr. Pd. for raffineret Salt vil derimod Raastoffet
blive bestattet i samme Forhold som Fabrikatet, idet
100 Pd. Steensalt ved Raffineringen giver 90 Pd.
raffineret Salt, og de andre Afgifter, der ere en Folge af
den her i Landet foretagne Raffinering, nemlig Killtolden
og den større Skibsafgift ligeledes kunne anslaaes til ca.
10 pCt., saaledes at 100 Pd. raat Steensalt kommer til
at svare til 80 Pd. raffineret Salt. Ethvert yderligere
gaaende Forflag maae vi ansee ikke alene for ubilligt mod
den indenlandske IndUstri, men ogsaa for i finantsiel
Henseende Unødvendigt, da Statskassen efter vores Forflag
vil være sikkret mod ethvert Tab nled Hensyn til Salttolden.
Da Hr. H. T.'s Forslag om en Nedsættelse af
212.
Tolden for raa Silke fra 48 ß til 32 ß pr. Pd. staaer
i Forbindelse med hans almindelige Forslag om 32 /t's
Satsen og med den af ham foreslaaede Nedsættelse af
Tolden for Silkevarer, og da vi ikke have tiltraadt disse
Forslag, kllnne vi heller ikke gaae ind paa en Nedsættelse
af Tolden for raa Silke.
For Skibe, Baade og Fartoier, alle Slags, har 213 og 214.
RegjeringsUdkastet optaget 2 Positioner, nemlig for Skibe
af Fyrretræ as 50 Commercelæster og derover, der skulle
fortoldes saaledes som af Kongen i Henhold til tractatmæssig
Overeenskomst bestemmes (for Tiden i Henhold til en
Tractat met) Rusland 2 pCt. af Værdien), og for alle
andre Skibe etc., der ere ansatte til en Told af 6 pCt.
af Værdien.

!
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Hr. H. T. foreflaaer derimod, overeensstemmende
med RigsraadsUdvalgets Betænkning, alle Slags Skibe,
Baade og Fartoier ansatte til en Told as 2 pCt. af
Værdien, og saaledes den i Udkastets Nr. 214 optagne
Told for andre Skibe end Fyrretræes Slibe af 50
Commercelcester og derover nedsat fra 6 pCt. til 2 pCt.
af Værdien.
I denne Anledning skulle vi tillade os folgende Be
mærkninger: Vi antage, at Tolden paa det færdige
Fabrikat maa være i det mindste lige saa hor som Tolden
paa det Materiale, der er anvendt til Fabrikatet, da man
jo ellers unmliggjor den paagjældende Industri her i Landet,
der til sin Drift Udfordrer fremmede toldpligtige Gjenstande.
Denne Grnndscetmng synes Hr. H. T. ogsaa i andre Hen
seender at have anerhendt, og vi indsee derfor ikke, af
hvilken Grand han har foreslaaet Skibe ansatte til en
Told, der paa ingen Maade svarer til den Told, der
erlægges af Materialierne til de Skibe, der bygges her i
Landet, da vi jo ikke kunne troe, at det er hans Mening
at ville begunstige de Udenlandske Skibsbyggerier eller de
indenlandfle Skibsrhedere paa de indenlandfle Skibs
byggeriers Bekostning. Vi maae derfor antage, at han
har anseet en Told af 2 pCt. for Skibe at ville æqvivalere
Materialtolden, Uden nærmere at have Undersøgt, hvorvidt
dette ester de af ham foreflaaede Forandringer i Tarifen
ogsaa vilde blive Tilfælde. For at man derfor kan danne
sig et Begreb om denne Materialtold, som formeentlig
maa være det asgjorende med Hensyn til dm Told, hvortil
Skibe bor ansættes, flnlle vi nedenfor give en Oversigt
over hvormeget Samme kan anslaaes til pr. Læst af de
forstjellige Slags Skibe, idet vi benytte de i Bilag 11
til Tarifcommissionens Betænkning givne Oplysninger om
disse Materialiers Slags og Mængde, fanit om Værdien
af de forstjellige Slags Skibe pr. Læst, ligesom vi ville
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beregne Tolden af de forskjellige Materialier, saaledes som
denne vilde stille sig efter vores Forflag til Tarifen i det
Hele.
Til kobberforhudede Skibe heelt af Egetræ udfordres
pr. Læst as Skibets Drægtighed:
78 Cubikfod Egetræ frit....................... »
Rd. » ß
2 dito Bogetræ å 3.8 ß pr. Cbfd....... »
— 8 20 dito Fyrretræ å 3.8 ß »
»
......... » — 76 50 Pd. Bolte og Spiger af Jern å 1 pr.Pd. » — 50 75 Pd. grovt Jernsmedegods å 3/? pr. Pd. 2 — 33 20 Pd. grovt Jernstobegods å 1 ß pr. Pd. » — 20 24 Pd. Bolte og Spiger af Kobber å dito dito » — 24 15 Pd. Værk frit................................... » — » .
10 Pd. Beeg å 0.25 ß pr. Pd.............. » — Z 153 Pd. Anker og Ankerkjeder a 1 ß pr.Pd. 1 — 57 873/4 Pd. TvUgværk L 1
pr. Pd....... »
— 88 26*/, Pd. Seildng ä 6
pr. Pd........ 1
— 63 3 Pd. Ravndug å 12 ß pr. Pd........... »
— 36 .
55 Pd. ForhUdningsplader og Som a 1 ß
pr. Pd............................................ »
— 55 For Farve, Fernis, lost Inventarium og indre
Udstyring mindst............................. 1
— » .
10 Rd. 33 ß

Ansættes Skibets Værdi til 250 Rd.
pr. Læst, iitgjer Tolden pr. Læst
saaledes........................ 4.1 pCt. af Værdien.
Til kobberforhUdede Skibe, halvt af
Egetræ og halvt af Fyr Udfordres
istedetfor de ovenfor staaende
78 Cbfd. Egetræ pr. Læst fun
39 Cbfd. Egetræ, men derimod
igjen 39 Tbfd. Fyrretræ til en
Told af 3.8 ß pr. Cbfd.,
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hvorved Tolden pr. Læst for

bliver tilsammen

disse Skibe

11 Nd. 85 /?, der, naar Skibets
Værdi ansættes til 200 Rd.

pr. Læst, Udgjor

5.9 pCt. af Værdien.

Til kobberforhndede Skibe, heelt af
Fyrretræ,

istedetfor

derimod

ndfordres
78

Egetræ

Cbfd.

78 Cbfd. Fyrretræ til en Told
af 3.8 ß pr. Cbfd.; Material-

tolden for disse Skibe bliver
saaledes pr. Læst 13 Rd. 41 ß

der efter en Værdi as 175 Rd.
7.7 pCt. as Værdien.

pr. Læst udgjor

Materialtolden

pr.

Læst af ovennævnte Skibe kan

saaledes i Gjennemsnit anflaaes at ndgjore ca. 5,9 pCt.

af Værdien af Skibslasten.

For Skibe, der ikke ere kobberforhndede, fragaaer i

forestaaende Beregning de der opførte 24 Pd. Bolte og
Spiger

af Kobber

55

og

Pd.

ForhUdmngsplader

og

Som, hvorved Tolden pr. Læst, og som Folge deraf og-

saa deniles

Procentforhold til Værdien,

kommer

til

at

stille sig noget lavere, nemlig saaledes:
Tolden pr. Læst

for Egefkibe

= 9

Halvegeskibe

=11

Fyrretræesskibe —12
altsaa i Gjennemsnit
Herefter

Rd. 50 /? == 3.8pCt.

»
»

6» —

af Værdien

5.5

»

»

»

58 » — 7.3

»

»

»

5.5pCt. af Værdien pr. Læst.

vilde altsaa

Materialtolden

pr.

Læst for

Skibe, der bygges her i Landet, i Gjennemsnit kunne an

flaaes til ca. 5.7 pCt. af Værdien af en Slibslast, hvor
imod den,

naar Hr. H. T.'s samtlige Forflag til For

andringer i Udkastet tages tilfølge, vilde ndgjore ca. 4.6 pCt.
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Vi kunne derfor ikke tilraade at ansætte Tolden for
færdigbyggede Skibe, der indfores fra Udlandet, til 2 pCt.
af Værdien, der selv efter Hr. H. T.'s eget Tarif-Forslag
vilde være langt Under Materialtolden, da dette ester vores
Formening vilde være en stor Uretfærdighed mod de indenlandske Skibsbyggerier. Man bor vistnok ikke gaae videre
end til at nedsætte den i Regjeringsildkastet Under Nr. 214
for andre Skibe end Fyrretræesflibe af og over 50 Commercelæster optagne Told fra 6 pCt. til 5 pCt. af Værdien,
saaledes at Udkastets Nr. 213 forbliver Uforandret, hvilket
vi derfor tillade os at foreflaae.
Hr. H. T. foreslaaer dm i Regjeringsudkastet Under 216 og 217.
Nr. 216 og 217 optagne Told for beredte Huder og
Skind as resp. 12 ß og 8 ß nedsat til resp. 8 ß og 5 ß
pr. Pd. og bemærker i den Anledning i Tidsskriftet Pag. 84,
at naar Garvestofferne (Nr. 77) frigives, behove Garve
rierne ikke saa hoi en Told paa Læder, som naar Garve
stofferne ere belagte med Told.
Idet vi fUldkommen erkjende Rigtigheden af denne
Bemærkning, maae vi dog gjore Hr. H. T. opmærksom
paa, at Garvestofferne alt for Tideil ere toldfrie, og at den
Omstændighed, at Negjeringens Forslag, om at ansætte
dem til Told, ikke tages til Folge, saaledes ikke medfører
nogen Fordeel for Garverierne ligeoverfor den nuværende
Tilstand.
Derimod tabe Garverierne efter RegjeringsUdkastet
den dem ved Udførselstolden paa Uberedte Huder og Skind
nu tilstaaede Beskyttelse, idet Udførselstolden er foreslaaet
til ganske at bortfalde, og samtidig dermed nedsættes den
nilværende Indførselstold for beredte Hnder og Skind, for
flere Slags endog temmelig betydeligt, saaledes som nedenfor
nærmere flat paavises. Den eneste Erstatning, der efter
Udkastet tilflyder Garverierne, for Tabet af disse Fordele,
er den Under Rr. 215 foreslaaede Ophævelse af Jndforsels(6)
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tolden for visse for Tiden toldpligtige Uberedte Huder og

Skind, nemlig for uberedte tørre Hader af stort Qvæg og
Heste Under 20 Pd.

pr. Stk., for uberedte vaade og

saltede dito af resp. nnder 40 Pd. og 48 Pd. pr. Stk.,

samt for uberedte Skind til Buntmagere.
Erstatning kan ikke

Toldbeløb,

have

Men

stor Betydning,

der derved opgives,

denne

da det hele

ikke kan anslaaes høiere

end til ca. 1300 Rd. aarlig, i al Fald ligeoverfor den i
Regjeringsudkastet soreslaaede Nedsættelse

beredte Hnder og Stind.

as Tolden for

Bed den i Udkastets Rr. 216

og 217 optagne Tarifering af beredte HUder og ^lind vil
nemlig den UUvcerende Told
for lakeret Ko- og Hestelæder og lakerede Kalveflind as
20 RL. 80 ß pr. 100 Pd., soruden 6 pCt. Sportler,
nedsættes med 9.2 ß pr. Pd.; svr halv- eller suld-

beredt CordUan, Saffian, Pergament, farvet Skind,
Læder,

forgyldt og forsølvet eller med paatrhtle og

pressede Figmer samt Chagrin as 25 Rd. pr. 100 Pd.,

fo raden 6 pCt. Sportler med 13.44 ß

pr. Pd.;

for beredte Skind til Buntmageren af 12 Rd. 48 ß

pr. 100 Pd. sornden 6 pCt. Sportler med 0,72 ß

pr. Pd.;
for garvede, halv- eller sUldberedte Svineskind af 20 Rd.

80 ß pr. 100 Pd. foruden 6 pCt. Sportler med
13.2 ß pr. Pd.;
for dito, dito. Kalvestind og Ko- og Hestelceder af 16 Rd.
64 ß pr. 100 Pd.

foruden 6 pCt. Sportler med

8.96 ß pr. Pd.;
for hvidgarvede eller semsberedte Huder as stort t^væg og

Heste samt for Faarelæder as S Ad. 32 ß pr. 100

Pd. sorUden 6 pCt. Sportler med 0.48 ß pr. Pd.,
og sorhvidgarvede eller semsberedteSkind as Rensdyr, (Asdyr,

Hjorte, Raa- og Daadyr, Batte, Kalve, Bædere,
Faar og Lam,

samt de

Skind,

som komme disse
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nærmest, af 16 Rd. 64 ß pr. 100 Pd. fornden 6 pCt.

Sportler med 8,96 ß pr. Pd.;
hvorimod den kan forhoies for Ryslæder, der nu svarer
4 Rd.

16

ß

pr.

6 pCt. Sportler,

foruden

100 Pd.

nemlig med resp. 3.76 ß og 7.76 /? pr. Pd., eftersom
Ryslæderet er »farvet eller farvet; men da Ryslæder ikke
er nogen Jndforselsgjenstand
den

aarlige Indførsel ikke

af videre Betydenhed,

anslaaes

kan

høiere

idet

end

til

ca. 195 Pd., er denne Forhøjelse Uden Betydning.
Det sees heraf, at den rulværende Told for beredte
Huder og Skind alt ved RegjeringsUdkastet er nedsat i en
ikke ubetydelig Grad, og vi troe derfor ikke, at det, selv
om Garvestofferne fremdeles vedblive at være toldfrie, kan

forsvares

ligeoverfor

at

Garverierne yderligere

nedsætte

denne ^olt, hvilken Anskuelse ogsaa synes at have været
RigsraadsUdvalgets, der, nagtet det har foreslaaet Garve-

stoffer til Toldfrihed, dog ikke har tilraadet nogen Forandring

i Udkastets Tarifering af Nr. 216 og 217.

Endelig flulle vi ikke Undlade at bemærke,

at Tarif-

eommissionen i sin Tid bifaldt den i det Samme forelagte
Udkast optagne Told for Garvestoffer af 0.2 ß pr. Po.
men

deoUagtet

foreslog

Tolden

faldende beredte HUder og

for de

Skind

Under

Nr. 216

forhoiet fra 12 ß til

16 ß pr. Pd. (vide Commissionens Betænkning Pag. 38),
hvilket ogsaa synes at vidne om en anden Anskuelse med
Hensyn til Garveriernes Stilling her i Landet.

Hr. H. T.'s

Forflag

om

at

nedsætte

Handsker fra 72 ß til 32 ß pr. Pd.,

Tolden

for

218.

der staaer i For

bindelse med hans almindelige Forslag om 32 ß’ä Satsen,
tunne vi ikke optage.

Da vi ikke ere gaaede ind paa Hr. H. T.'s Forflag
om Nedsættelse af Tolden for de under Nr. L16 faldende

beredte Skind fra 12 ß til 8 ß pr. Pd., kunne vi heller
ikke

tiltræde hans

Forslag

om at

nedsætte Tolden

(5*)

for

219.
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andre ikke særskilt tariferede Arbeider af Skind end Handsker
(Nr. 219) fra 16 /? tit 12 ß pr. Pd.

226, 227,
229 og 231.

Hr. H. T. foreflaaer pulveriseret Gips og brændt
Kalk,

der i RegjeringsUdkastet Under Nr. 226 er ansat

til en Told af 0.05 ß pr. Pd., Cement, alle Slags, og
brændte Cementsteen,

malet Tras og Pozzolano saa og

hydranlisk Kalk, der Under Nr. 227 ere ansatte til 0.15 ß
pr. Pd., Tagflifer, samt Regne- og Skrivetavler af Skifer,

med og Uden Ramme,

saa og

Grifler af Skifer,

der

Under Nr. 229 ere ansatte til 0.1 ß pr. Pd. og Fliser

alle Slags,

der Under Nr. 231 ere opforte til en Told

as 1 ß pr.

Fod,

der stemmer med

til Toldfrihed.

Til dette Forslag,

RigsraadsUdvalgets Betænkning,

have

vi Intet at bemærke.

Med Hensyn til Hr. H. T.'s Forslag om at forhoie

235 og 236.

Silkkertolden, nemlig for det under Nr. 235 i Negjerings-

Udkastet faldende raffinerede (Buffer fra 4.75 ß pr. Pd.
til 5 ß pr. Pd. og for det Uraffinerede (Nr. 236) fra
3 ß til 4 ß pr. Pd.,

da kunne vi ikke ansee de inden

landske SilkkerraffinadeUrers Tarv for tilbørlig varetaget
ved dette Forslag,

hvorefter Differencen mellem

Tolden

for raffineret SUkker og for Naasilkker vilde blive reduceret

til 1 ß pr. Pd. Ligesaa lidet kunne vi tiltræde Regjerings
Udkastet.

Derimod troe vi at nmatte slutte os til det af

de herværende Sukkerraffinadeurer i Marts Maaned d. A.

til

Rigsraadet indgivne Forflag

om at tarifere

(Suffer

paa folgende Maade, nemlig:

— raffineret SUkker, derunder indbefattet Candis i Stænger

øg hvidt Sukker (efter Standard Maatchappy Prover
Nr. 17 til 20)

— gule
Nr.

raae

Sukkere

12 og derover,

Nr. 17)

1 Pd. „ 5.25 ß

(Maatchappy
men Under

1 Pd. „ 3.25 ß
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— mørke og brune Sukkere (Maatchappy
Nr. 8 og derover, men under
Nr. 12) ....................................... 1 Pd. „ 2.75 ß
— sortebnme Sukkere samt Melados
(Maatchappy Under Nr. 8).......... 1 Pd. „ 2.5 ß
Dette Forslag er baseret paa Tariferingen af Sukker
i den engelfle Toldtarif, idet man har meent, at der her
tillands idetmindfte bUrde tages det samme Hensyn til
Sukkerraffinaderierne, som der i det liberale Englands, fra
alle Sider som fornuftigt anerkjendte, Handels- og Told
system er taget til de derværende Sukkerraffinaderier.
I den engelske Toldtarif er der nemlig optaget 4
forfljellige Satser for Sukker, nemlig:
raffinerede SUkkere........ 1 Pd. dansk Vægt ea. 7.88 ß
hvide maffinerede Sukkere 1
tf
ff
n
,, 6.88 ß
gule
„
1 tf
ff
ff
ff 5.95 ß
bruue
—
„
1 tf
tt
f,
i, 5.45 ß
Da de hvide Raasnkkere næsten aldeles ikke benyttes
i England af Raffinaderierne, saaledes som Tilfældet
ogsaa er her tillands — medens Importen til England
i hvert af Aarene 1860 og 1861 har Udgjort ea. 470,300
Tons, indklareredes der af hvide Raasukkere kun resp.
4,300 og 1,900 Tons — er det hm de gule og brune
RaasUkkere, der have praktisk Betydning, og med Hensyn
til hvilke de herværende Sukkerraffinaderier formene at
burde stilles paa lige Fod med de engelske. Tolddifferencen
efter den engelfle Tarif mellem raffineret Svkker og de
gUle og brune RaasUkkere, naar Tolden for disse sidste
tages ester Gjennemsnittet, udgjor nu 2.18 ß pr. Pd.
(7.88 ß -7- 5.70 /?); nten vil man i Virkeligheden stille
de indenlandske Raffinaderier paa lige Fod med de engelfle,
da er det ikke tilstrækkeligt, at Tolddifferencen mellem
Raasukker og raffineret Sukker i vores Tarif fastsættes
til det samnie ^Belob som i England, da Fabrikations-
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forholdene m. v. hersteds ikke ere de samme som i England.
Medens der saaledes i England koges Melis til et Udbytte
af 70 pCt. koges her hovedsagelig fim Candis til et Ud
bytte as 60 pCt. og man synes derfor berettiget til at
stille 70 pCt. Melis i England lig med 65 pCt. Melis
og Candis hos os, hvorved der opstaaer en Disfavem
for de herværende RaffinadeUrer ligeoverfor de engelfle af
Differencetolden for 5 Pd. pr. 100
Pd. eller
0.109 -3 pr. Pd.
Dertil kommer, at de inden-landfte RaffinadeUrer have at
Udrede Told for Bimaterialier
ved Raffineringen, hvilken ikke
paahviler de engelfle Raffinaderier.
Denne Told beløber efter FabrikdirecteUrens Opgivende 10 /? pr.
100 Pd. Raasltkker, altsaa....
0.1 ß pr. Pd.
Endvidere have de herværende Raffina
deUrer adskillige andre Udgifter,
som ikke bæres af de engelfle
RaffinadeUrer, saasoni de betyde
lige Commissionsprocenter for
Vexelaccepter, confirmerede Accreditiver o. s. v., da ingen Vexelcoms noteres paa transatlantisk
Sted for Danmarks Vedkom
mende, samt Rentetab, for at
sikkre sig et tilstrækkeligt Forraad
af RaasUkkere, af hvilke i Reglen
intet Parti eonsigneres directe
hertil paa (Snuti) af Landets
Lid enhed og Ubetydelighed i den
europæiske Handel og dets Man
gel paa Opland, hvilke Udgifter,
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lavt anflaaede,

til

kunne

ansættes

for

nfortoldet

2 pCt.

ca.

(Suffer eller til 23 ß pr. 100 Pd.

0.23 /? pr. Pd.

Tilsammen ... 0.439 ß pr. Pd.

Dette Beløb maatte derfor lægges til den ovennævnte

Differencetold efter den engelske Tarif af 2.18 ß pr. Pd.,
før at vore SUkkerraffinadeurer kunne siges at være stillede

nogenlunde lige med de engelske,

saaledes at Differencen

i vores Tarif mellem Tolden for raffineret SUkker og for

RaasUkker fastsattes til 2.619 ß pr. Pd. eller ca. 22/3 ß
pr. Pd.

Da nu Gjennemsnitstolden for de af SUkkerrasfina-

deres ovennævnte Andragende foreslaaede 3de

deurerne i

Classer RaasUkker Udgjor ca. 2.83

ß pr. Pd.,

medens

Tolden for raffineret SUkker er foreslaaet til 5.25 ß pr.

Pd., bliver Differencetolden i Faveur af Raffinadeurerne

herefter kun 2.42 ß pr. Pd., hvilken vi i Henhold til det
soran Ansorte ikke funne ansee for hoi.
der fra Toldvæsenets Side mulig

De Jnvendinger,

tunte

gjores

mod

den

her foreflaaede Classification

af

RaasUkker efter Farven paa Gnmd af Vanfleligheden ved
at skjelne mellem Nuancerne af Farverne paa de sorskjellige
Sukkere,

fuime vi ikke tillægge videre Betydning,

saa meget mindre

som Regjeringen selv

og det

Under Nr. 235

har optaget dette Skjelnemærke med Hensyn til Tariferingen
af hvidt pnlveriseret SUkker.

Dette Forslag, hvorefter RaasUkkere beffattes sorskjelligt

efter

deres

forstjellige

Qvalitet

har

Fortrin fremfor Regjeringsndkastet,

desllden

det

Uden Hensyn til deres mere eller mindre Godhed,
flettere RaasUkkere,

at de

Ler ved Raffineringen give et mindre

Udbytte end de bedre
Værdi end disse,

store

der beskatter dem eens

og

derfor

ogsaa

have

en ringere

overeensstemmende med Billighed blive

Lobe-^S i
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lavere beskattede end de bedre og dyrere Naasilkkere,

der

give et større Udbytte.

Forovrigt

sees

1862 Pag. 51,

af Bemærkningerne

til Udkastet

af

at et lignende Forslag har været bragt

paa Bane Under Forhandlingerne om Toldtarifen, men at

man igjen for Tiden opgav det, da der stillede sig flere
practifle Vanskeligheder derimod,

og man derhos havde

GrUnd til at antage, at en saadan Adskillelse mellem de

forstjellige Sorter Raasukker ester Farven vilde være til
Ulempe for de herværende Handelsforhold.
RigsraadsUdvalget

har

foreslaaet

Tolden

for

det

raffinerede Sukker (Nr. 235) ansat til det samme Belob,
som af os foreslaaet,

nemlig 5.25 ß pr. Pd., og for

andet pulveriseret Sukker (Nr. 236) til 3.5 /? pr. Pd.,
men det kan ikke sees as Betænkningen, om der ved dette

Forslag af Udvalget er taget noget Hensyn til Silkker-

raffinadeurernes Andragende, der slet ikke er berort.
237.

I Forbindelse med sit foranstaaende Forslag foreslaaer

Hr. H. T. Tolden for oplost og andet flydende ©utter

med hvad dertil er henfort Under Nr. 237 i RegjeringsUdkastet sorhoiet fra 2.5 ß til 3 ß pr. Pd.

Paa Grnnd

af den af os ovenfor foreflaaede Tarifering af RaasUkker
kllnne vi ikke optage dette Forslag.
238.

Naar

Hr.

H.

T.

elldvidcre

foreslaaer

Tolden

i

Regjeringsudkastets Nr. 238 for Mallas, almindelig bruun

Sirnp og Bruun Honning samt Runkelro-Bcerme forhoret
fra 1.5 ß til 2 ß pr. Pd., da maae vi ansee denne Forhoielse for

at være for stor,

og

derimod

slUtte os til

RigsraadsUdvalget, der har foreslaaet Tolden til 1.75 /?
pr. Pd.,

som vi maae ansee for passende og stemmende

med vores almindelige Forslag til ©utter.
140 øg 241.

Til Len af Hr.

H.

T.

foreslaaede Toldfrihed for

Vadflesvampe, der i Regjeringsudkastet etc ansatte til en

Told af 32 ß pr. Pd. (Nr. 240),

og af præparerede
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Svampe samt Frictionsfyrsvamp, der ere ansatte til 3 ß
pr. Pd., kunne vi ikke Udfinde andet Motiv, end disse
Positioners efter hans Formening ringe sinantsielle Be
tydning. Men da Toldsatsen Under Nr. 240 alene
repræsenterer et Toldbelob af ca. 1496 Rd. kunne vi i den
Henseende ikke ganske være enige med ham, og da der
derhos ikke foreligger nogen anden Grund til disse Varers
Toldfrihed, maae vi derfor med NigsraadsUdvalget fastholde
RegjeringsUdkastets Tarifering.
Bed dette Hr. H. T.'s Forslag vilde ogsaa fremkomme
den Besynderlighed, at Frictionsfyrsvamp blev toldfrit,
medens Trcetraade til Svovlstikker og Frictionsfyrstikker
flulle svare en Told af 0.1 ß og 4 ß pr. Pd. efter hans
Forflag til Nr. 259 og 261.
Hr. H. T.'s Forslag om at ansætte Svovl, Svovldug,
243.
Svovltraad og Svovlblomme, der i RegjeringsUdkastet er
opfort til en Told af 0.25 ß pr. Pd., til Toldfrihed,
stemmer med RigsraadsUdvalgets Betænkning, og have vi
dertil Intet at bemærke.
Ligeledes tiltræde vi Hr. H. T.'s Forslag om Told
244.
frihed for flydende Syrer, der i RegjeringsUdkastet ere
ansatte til en Told af 0.5 /? pr. Pd.
Derimod kviine vi ikke optage hans Forslag om 245, 246
Toldfrihed for almindelig Talg, der i RegjeringsUdkastet
og 277.
under Nr. 245 er ansat til en Told af 2 ß pr. Pd., og
for Margarin, Stearin, Palmetin, Parasin og andre
Fedt- eller Oliearter, hvorfra Oliestoffet (Elain) ganffe
eller tildeels er udskilt, samt Plantetalg og Hvalrav i fast
Tilstand, der i Udkastet Under Nr. 246 ere ansatte til 3 ß
pr. Pd., samt for Vox, animalsk og vegetabilsk, der imder
Nr. 277 er ansat til 3 ß pr. Pd.
Dette Forflag synes heller ikke at stemme med Hr.
H. T.'s almindelige Bedømmelse af RegjeringsUdkastet,
som efter hans Formening ikke i tilstrækkelig Grad har
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formindflet Beflyttelsen for JndUstrien, idet han jo, da

han ikke samtidig

har

foreflaaet

den

i Udkastet Under

Nr. 134 og 135 optagne Told for Lys af resp. 3 ß øg

6 ß pr. Pd. nedsat, ved dette Forstag i betydelig Grad

forøger den Beskyttelse, som RegjeringsMastets Tarifering
yder de indenlandfle Lysestoberier, og saaledes maa være
af den Formening, at Udkastet ikke i tilbørlig Grad har

taget Hensyn til den indenlandfle Jndllstri.
. RigsraadsUdvalget

har

ikke

foreflaaet

nogen

For

andring i disse Positioners Tarifering.
Hr. H. T. soreslaaer den i RegjerinsUdkastet optagne

247.

Told for Thee forhoiet fra 12 ß

til 16

ß

pr. Pd.,

hvorimod Nigsraadsudvalget har tiltraadt Udkastets Tari, fering af denne Vare.

Da den nuværende Told for Thee alt ved en Told
i

af 12 z? pr. Pd. vil forhoies med 1.4 ß pr. Pd., og da

-

en Told af 12 ß pr. Pd. Udgjor ca. 22 pCt. af Værdien,
funne vi, deels af Frygt for at fremkalde JndsmUgling og

deels af de af os ved Kaffe og Sukker anførte almindelige

Grrlnde mod for Tiden at gaae til den hoieste Toldsats,
der kan gjennemføres,

251.

ikke

jlutte os

til Hr. H.

T.'s

Forslag.
Tongværk af vegetabilste og animalske Stoffer,
Slags,

er i

2 ß pr. Pd.

RegjeringsUdkastet ansat

til en

Told

alle
af

Denne Told soreslaaer Hr. H. T. ophævet

med Hensyn til Industrien paa Grund

af Toldfriheden

for Hamp, og for at supplere Beflyttelsen for det inden

landfle Skibsbyggeri, efter at Tolden paa fremmede Skibe

er nedsat (vide Tidsskriftet Pag. 129).
Da vi ikke funne være enige med ham i, at Told
friheden for Hamp

bor medfore Toldfrihed for Fabrikatet

deraf, Tougværk, hvorimod vi vel erkjende, at denne Told

frihed bor bevirke en Nedsættelse i Tolden for TøUgværk,
og da vi ikke have tiltraadt hans Forflag om at ner sætte
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Tolden for Skibe til 2 pCt. af Værdien, kunne vi ikke
gaae ind paa at ansætte Tongværk til Toldfrihed, der vel
vilde være til Fordeel for Skibsbyggerierne, men paa den
anden Side igjen blive en stor Uretfærdighed mod de
indenlandffe Reebslagerier. Derimod troe vi, paa Grund
af Toldfriheden for Hamp, med Rigsraadsudvalget at
inaatte foreflaae Tolden for TvUgværk nedsat til 1 ß pr.
Pd., der vil ndgjore ca. 4 pCt. af Værdien.
Da vi ikke knnne sætte Tran, Tranllld, Degra, FedtlUd og Vognsmorelse, der i Regjeringsudkastet ere ansatte
til en -^.old af 1 /? pr. Pd., i Classe med saadanne
Raa- eller Halvraastoffer, der af Hensyn til Industrien
bor ansættes til Toldfrihed, og da denne Position repræsenterer
et Toldbelob af 4,900 Rd. aarlig, kunne vi ikke tiltræde
Hr. H. T.'s Forflag om Toldfrihed for disse Varer, men
maae med RigsraadsUdvalget flutte os til RegjeringsMastet.
I Regjeringsudkastet er nnder Nr. 254 foreslaaet, at
finske Trævarer skulle fortoldes saaledes som af Kongen i
Henhold til traktatmæssig Overeenskomst bestemmes.
Denne Position foreslaaer Hr. H. T. til aldeles at
ildgaae, og finske Trævarer behandlede lige med andet
uforarbejdet toldpligtigt 2ouintci* og Træ, der er tariferet
under Rr. 25G og 257, hvorhos han foreslaaer Tolden
for disse tvende sidste Positioner nedsatte resp. fra 3 Nd.
24 /? til 2 Rd. 24 ß pr. Commercelæst og fra 4 ß til
2.6/3 pr. Cubikfod. Som Motiv til dette Forflag anfører
han i Tidsskriftet Pag. 129, at han derved har taget
væsentlig Hensyn til Industrien i det Hele, navnlig ogsaa
til Skibsbyggeriet, ved Siden af Nedsættelsen for fremmede
Skibe.
Med Hensyn til dette Forslag maae vi forst gjore Hr.
H. T. opmærksom paa, at Tolden for finsk Tommer og
i Henhold til en bestaaende Tractat med Rusland
for Tiden er 1 Rd. 80 ß foruden 6 pCt. Sportler pr.
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Commercelcest i HertUgdommerne Slesvig og Holsteen,
hvorimod den i Kongeriget Danmark er 2 Rd. 24 /? for
uden 6 pCt. Sportler pr. Commercelcest, og at denne
forskjellige Toldbehandling i de forfljellige Landsdele saaledes
ikke lader sig Udjevne nden ved en ny Tractat med RUsland,
med mindre man kUnde ansætte Tolden for alt toldpligtigt
Tommer og Trce til 1 Rd. 90.56 ß pr. Commercelcest,
hvilket naturligviis ikke gaaer an. Den Simplification,
som han derfor har troet at opnaae ved en Nedsættelse as
Tolden for Nr. 256 til omtrent det samme Belob, som
der i Kongeriget svares af finsk Tommer og Trce, bort
falder saaledes, da Positionen Nr. 254 om finske Trævarer
ikke kan Udgaae, selv om Tolden for andet toldpligtigt
Tømmer og Trce ansættes til 2 Rd. 24 ß pr. Com
mercelcest, øg saaledes bliver 12.96 ß pr. Commercelcest
lavere end den imvcerende Told for finsk Tommer og Trce

i Kongeriget.
Dernæst kunne vi for vores Vedkommende ikke lægge
videre Vægt paa det fra Hensyn til de indenlandske Skibs
byggerier hentede Motiv for den foreslaaede Nedsættelse af
Tømmertolden i Nr. 256 og 257, da vi ikke have optaget
hans Forslag om en Nedsættelse af Tolden for fremmede
Skibe til 2 pCt. af Værdien, og da Egetræ, der har
storst Betydning for Skibsbyggerierne, fremdeles vedbliver
at være toldfrit, ligesom Tolden for fremmede Fyrretrceesskibe af og over 50 Coinmereelæster alt for Tiden km:
svare 2 pCt. af Værdien i Told, og der saaledes i al
Fald for disses Vedkommende efter Hr. H. T.'s Forslag
om Skibe ikke vilde flee nogen Nedsættelse i den UUværende
Told, der funbe begrunde en Nedsættelse af Tolden for
andet Fyrretommer end finsk.
Vi betragte Tommertolden nærmest som en rem
finantsiel Told, der, idet den fordeles paa en Masse
Consumenter, ikke kan siges at være byrdefuld for den
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Enkelte, ligesom ogsaa paa den anden Side Tommer og
Træ maa ansees for et hensigtsmæssigt Bestatningsobject,
da det ikke kan være Gjenstand for Indsmugling. Idet vi
derfor med Rigsraadsudvalget maae være enige i, at fast
holde den af Regjeringen Under Nr. 256 foreslaaede Told
for Tommer pr. Commercelæst, flUlle vi i Forening med
samme Udvalg blot foreslaae Tolden Under Nr. 257 ned
sat fra 4 ß til 3.8 ß pr. Cilbikfod, da en Told af 4 ß
pr. Cilbikfod vilde være til Prægravation for den, der
fortolder efter Cubikindhold, ligeoverfor den, der fortolder
efter Skibets Drægtighed med 3 Rd. 24 ß pr. Commercelæst,
idet der regnes ca. 80 Cilbikfod paa 1 Commercelæst.
Hr. H. T.'s Forflag, om at nedsætte Tolden for til
dannet HUUs- og Skibstommer fra 6 ß Hl 4 ß pr.
CUbikfod, tuniie vi ikke tiltræde, da vi ikke have optaget
hans Forstag om at nedsætte Tolden for Uforarbejdet
Tommer til 2.6 ß pr. CUbikfod; hvorimod vi i Henhold
til vores Forslag til Nr. 257 kun kunne foreslaae den
nedsat til 5,7 ß pr. Cubikfod.
Naar Hr. H. T. foreflaaer den i RegjeringsUdkastet
Under Nr. 259 optagne Told for grovt Tommermandsarbeide og hvad dermed er sat i Classe nedsat fra 0.15 ß
til 0.1 ß pr. Pd. og for andre Arbejder af Træ, resp.
under Nr. 261 og 262, nedsat resp. fra 7 ß tU 4 ß
pr. Pd. og fra 3 ß til 2 ß pr. Pd. og derhos bemærker,
at disse af hani foreslaaede Satser Utvivlsomt ere tilstrækkeligt
beskyttende for de paagjældende Industrier (Tidsskriftet
Pag. 133), da see vi os ikke i Stand til at tiltræde disse
Forslag, da vi ikke ere gaaede ind paa hans tidligere
Forslag om Nedsættelse af Tolden for uforarbejdet Træ,
ligesom vi heller ikke kunne ansee det for Utvivlsomt, at de
paagjeldende JndUstrigrene vilde være tilstrækkeligt beskyttede
ved den af ham foreslaaede Told, selv om hans Forflag
om Nedsættelse af Tolden for Uforarbejdet Tommer og
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Træ toges til Folge.

Rigsraadsudvalget har heller ikke

troet at burde foreflaae nogen

Forandring i disse

3de

Positioners Tarifering.

264.

H.

Da Hr.

Fortoldningsnormen

T.s

Forslag

for

en Forandring af

om

Lomme-

og

Dameuhre

samt

Chronometre m. v., der i RegjeringsUdkastet ere ansatte

til en Told af 48 ß pr. Stk., men af ham foreslaaes
fortoldede med 16 ß pr. Pd.,

i Lighed med Guld og

Solv i Arbeide, efter hans egen Bemærkning Pag. 133
er en Folge af hans almindelig Forslag om 32 />'s Satsen,
kUNne vi selvfolgeligen ikke gaae ind paa dette Forslag.
276.

Tolden for det Under Nr. 276 i RegjeringsUdkastet
faldende
Lighed

Vognmagerarbeide

med hans Forslag

Trcearbeider,

foreslaaer

Hr.

H.

T.,

i

til Nr. 262 for de simplere

nedsat fra 3 ß tit 2 ß pr. Pd.

Da vi

ikke optoge hans Forslag til Nr. 262, hinne vi heller ikke

gaae ind paa dette Forflag.
279.

Endelig soreslaaer Hr. H. T.,
mange Nedsættelser i det Hele

paa

(\ ide

Grund af de

Tidsskriftet Pag.

133), Tolden for Ubenævnte Varer nedsat fra 10 pCt.

til 8 pCt. af Værdien.
Men ligesom vi ikke have fuimet erklære os enige

med Hr. H. T. i alle af ham forcslaaede Nedsættelser,
saaledes

kunne

vi

heller ikke deri sinde en tilstrækkelig

GrUnd til at nedsætte denne Toldsats,

Formening ikke kan ansees for hoi.
Rigsraadsudvalget

fastholde

der efter vores

Vi maae derfor med

Regjeringens

Tarifering

af

denne Position.

Efter

saaledes

at have gjennemgaaet Hr. H. T.'s

Forflag til en Jndforselstoldtarif, og begrundet vores For

mening om famine efter det fortiden foreliggende Materiale,
komme vi nu til hans Forflag om Credito plagsretten.
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Med Hensyn til denne Ret Udtaler han sig i Tidsflriftet Pag. 87 paa folgende Maade:
„I een Retning har vor Toldlovning altid havt Fortrin
for de fleste andre Landes, navnlig med Hensyn
til den deri indrommede Creditoplagsret. Da det
imidlertid er saa langtfra, at denne er bleven misbrugt af de Handlende, at disse meget mere, i
Paafljonnelse af den virkelige Lettelse, i deres store
Fleertal med streng Iagttagelse af Pligt have vaaget
over dens Bevarelse, er der ingen tilstrækkelig
Anledning til, som RegjeringsUdkastet har gjort,
at indflrænke Retten, men snarere til at Udvide den,
forsaavidt det, uden at friste for stærkt til MisbrUg,
kan lade sig gjore. Det er as denne Grund, lige
som det er af Interesse for Frihandelen i det Hele,
at vi i flere Tilfælde foreslaae Creditoplagsretten
udvidet, da vi i denne Henseende ikke kunne berolige
os med den Bemyndigelse, som Overbestyrelsen
efter § 20 i Regjeringens Udkast forbeholder sig
til at tilstede Undtagelser, som derefter endog skulde
kunne gives paa enkelte Steder, Uden at andre fik
Deel deri."
Ester disse skarpe Uttringer skulde man vente, at Hr.
H. T. havde soreflaaet cn stor Mængde Varer, der efter
RegjeringsUdkastet ikke vare creditoplagsberettigede, til at
tilstaaes denne Ret, men dette er saa langt fra Tilfælde,
at vi ikke have fimnet sinde nogen af ham til Creditoplag
foreslaaet Artikel, der ikke alt i RegjeringsUdkastet er tilstaaet
denne Ret. Hans Forslag med Hensyn til Creditoplagsretten indskrænker sig nemlig kun til, at han har soreflaaet
de i RegjeringsUdkastet optagne Qvantiteter for Til- og
Afskrivningen i Creditoplaget nedsatte for adskillige Varer,
nmllig for Cacaobonner (Nr. 25), Kaffe (Nr. 115),
Allehaande, Koimnen og Peber (Nr. 127), Risengryn
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(Nr. 203), Sagogryn (Nr. 207), og Slikker (Nr. 236),

fra resp.

300 Pd.

og

100 Pd.

til resp. 200 Pd.

50 Pd; for saltet Sild (Nr. 42),

og

fra resp. 3000 Pd.

Brutto og 500 Pd. Brutto til resp. 2000 Pd. Brutto
og 300 Pd. Brutto; for rifarvet Bomnldstvist (Nr. 142),
raat Lærred og Dreil (Nr. 144 og 145), og Seildng og
PresenningdUg (Nr. 146), fra resp. 300 Pd. og 50 Pd.

til resp. 200 Pd. og 50 Pd.;

for trykkede Alenvarer af

vegetabilste Stoffer (Nr. 149), Ufarvede Alenvarer af ditto

(Nr. 151 og 152),

Uldne Gulvtæpper (Nr. 160),

andre Uldne Alenvarer

163 og 164),

(Nr.

fra resp.

300 Pd. og 50 Pd. til resp. 200 Pd. og 20 Pd.;

Salt (Nr. 210),

og
for

fra resp. 5000 Pd. og 1000 Pd. til

resp. 3000 Pd. og 1000 Pd. og for Indigo (Nr. 51),

og The (Nr. 247), fra resp. 100 Pd. og 50 Pd. til resp.
100 Pd. og 25 Pd.
Til disse Forslag have vi Intet at bemærke.

For at man kan danne sig et fuldstændigt Begreb om
de af os til Hr. H. T.'s Forslag til en Jndforselstold-

ffuUe vi her

tarif gjorte Bemærkninger og Modforslag,
optage

Regjeringsudkastet,

omcendret overeensstem-

mende med vores Forslag,

dog saaledes at vi,

for-

at give et bedre Overblik, afholde os fra enhver Sammendragning af Positioner eller

mulig kande foretages
men

hvorved

anden Simplification,

med

Sammenligningen

vilde vanskeliggjores.

der

som en Folge af vores Forslag,
Regjeringslldkastet

Da.hverken Hr.

H.

T.

eller vi

have nogen Bemærkning at gjore med Hensyn til Tarabestemmelserne i Regjeringsudkastet,

lade

Tararubritken.

Derimod

kunne vi ganske Ude

ville

vi

i

en

særegen

RUbrik optage det finantsielle ResUltat as vores Forslag
ligeoverfor Regjeringsudkastet.

J n d fo r s e ls to ld ta r if.
L ø b e -^ S

udkastet.

T o ld .

i

R c g je rin g s -

V æ g t,
M a a l,
e tc .

F o r to ld n in g s - G je u s ta n d e .

Rd.

A f f a ld , a lle S la g s , ik k e s æ r s k ilt t a r ife 
d e ru n d e r

re d e ,

B æ rm e ,

M ask

b e re d t; G re v e r

-rR d.

B lo d ;

in d b e fa t te t :

og

T r a n k o g n in g e n ;

og

t i l

a n d e t A ff a ld

ved

n a t u r lig

K lu d e ,

K le e d e lis t e r ;

Fnog;

+

R d.

o g S p o l ; r a a t F ,s k e 

G jo d n in g ,

s k in d ;

ß

D e t s in a n ts ie lle
R e s u lta t lig e o v e r f o r R e g je r in g s u d k a s te t.

T r e v le r

og

K o rk s p a a n e r;

L iim lc e d e r s a m t H o v e , K lo v e , S e n e r ,
P e r g a m e n ta f fa ld

og

A f fa ld

lig n e n d e

t il L iim k o g n in g ; L æ d e r a f f a ld ; O lic -

og

m eel

P a p ir s p a a n e r ,

O lie k a g e r ;

b e s k re v e t e lle r t r y k t P a p ir o g

P a p ir a f fa ld ;

R iis fla lle r

R o s in - o g K ir s e b æ r 

t il K r e a t u r f s d e ;

S k a a r a s G la s ,

s tilk e ;

।

J o rb o g L e e r-

v a r e r ; C o n c h y lie r ; S k a lle r a f M u s 

lin g e r ,
saa

og

S k ild p a d d e r

o g S k a lle r a f C o c o s S u k k e rs k u m

N o d d e r;

S æ b e s y d e r k a lk ;

O s te rs ;
og

a n d re

G jo d n in g ;

til

g a m m e lt ,

it u h u g g e t

T o u g v c r r k o g V æ r k ; t o r V iin m u d d e r

i.

2.

andet

R iis k lid

og

H lu n ,

a lle

f r it ,

S la g s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f r it .

1 ,0 5 9

Ä p o t h e k e r v a r e r , e n k e lte o g s a m m e n 
s a tte , s a m t c h c m ifle P r æ p a r a t e r , f o r -

s a a v id t d is s e

D a re r

og

P r æ p a r a te r

3.

ik k e

c re

s æ r s k ilt t a r if e r e d e

4.

K ske,

ik k e

s æ r s k ilt t a r i f e r e t . . . . . . . . . . . . . .

....

f r it .

5.

E g . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....

f r ie .

6.

E th c r e ,

a lle

1 ^ * 2

S la g s

1

»16

B a rk :
—

B a r k a r te r

fe r

A p o th e k e r,

som

A p o th c k e rv a re r.
(« )

82

Fortoldnings-Gjenstande.

Vægt,
Maal,
etc.

Det finantsielle
Resultat ligeoverTold. for Regjeringsudkastet.'
+

Rd.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

— Farvcbark, see Farvestoffer.
— Garvebark, see Garvesioffer.
—• Kaneelbark, see Kryderier.
Bast, saa og (»revler af Lreos,
af llsdder og desl., raat eller
præpareret, men iovrigt uforarbeidet
Been og Lænder:
— raae, hele, knuste eller malede..
— brændte, hele eller pulveriserede.
— i Arbeide:
— Plader, samt raat tildanncde
Stykker, t. Ex. til Knivskafter,
Parapluiehaandgreb eller des
lige , saa og blot skaarne
Hvalbarder samt Fiskcbeenstrcvler
— andet, som Dreierarbeide.

Blank- og anden Lædersværte,
samt Sfovor
Blegpulver eller Chlorkalk.......
Blomster:

Rd.

4Rd.

frit.

frie.

1 T »

1

1 T »

7

Binært.......................................
25læf og Vlækpulvcr

ß

I

Br. 1 %

Br. 1T

frit.
» 3

» 2
frit.

— naturlige, levende og saadanne
friske eller torrede, samt Blade,
som ikke ere at henfore til Apothekervarer, Farvestoffer eller nofrie.
gen anden af Tarifens Satser..
— kunstige:
— ved Kunst tilberedtc naturlige
samt Blomster eller Blomsterdele af Folie, Muslingskaller,
Nelliker Riis, Vox eller deel. 1 IE »16
— andre:
— færdige
1 1B 2 »
— Dele deraf, som Materiale
for Blomsterfabrikation,
t. Er. Knopper, Blade,
Stilke, Stsvnaale og desl. 1 IE 1 »

1,745

83

Fortoldnings-Gjenstande.

19.

20.
21.

22.

23.
24.

1 Bægt,
I Maal,
etc.

Det sinantsielle
Resultat ligeovcrTold.
for Regjeringsudkastet.
-1,
1
+
Rd. "
Rd. / Rd.

Blyantspenne, Ilodkridts- og
andre Rridtpenne..............
1 Tb »
5
Bogtrykkerfvccrte og al anden
Crykkersveerte....................... Br. ID » 2
Bomuld.....................................
frit.
Boger, Tidsskrifter og Noder,
med trykt eller skreven Text, uden
Billeder, eller med Billeder, som
baade vedkomme Texten og tillige
enten tre indlemmede i denne eller
indbundne, indheftede eller pagine
rede med denne...........................
Borstenbinderarbeide,
saasom
Koste, Pensler og Borster af Haar,
Plante- og Fiskebecnstrevler m. v.:
— i Forbindelse med upoleret og
»lakeret Træ eller med Jern.. 1 D
— andet......................................
1 tb

3,614

frie.

» 3
» 16

197

Cacas:
25.

26.

27.

— Bonner og pulveriserede eller
ikke pulveriserede Cacaoskaller . 1 Tb »
— Cacaosmsr, som Olier: „alle
andre".
-— Cacaomeel, Cacaomasse i Kager,
Blokke eller desl., Chocolade og
andre Cacaofabrikater......
1 TE »
Lhemiffe præparater, see Apothekcrvarer.
Eichsriersdder og andre til Kaffe
surrogat tjenlige torrede Rodder
og Roer.................................
1 D »
Crraller, alle Slags, uindfattede
eller indfattede, som Galanterivarcr.

Dl eie» arbejde:
— grovt: af Tree til Skibsbrug,
til Meublcr, Maskindele, simple
Rokke og desl.; samt saakaldte
Naturstokkc, ferniserede eller ikke

4

7

1

1,021

84

Fortoldnings-Gjenstande.

Vægt,
Maal,
etc.

Told.

Det finantsielle
Resultat ligeoverfor Rcgjeringsudkastet.

4Rd.

28.
29.

30.

ferniserede og med eller uden
Dopfko, men uden videre For
arbejdning ; fremdeles folgende
Gjenstande, naar de af Told
væsenet skjonnes kun at være
Materiale tit videre Forarbej
delse : flækkede Ror, hovlede eller
uhovlede; udhulede Stokke af
Træ med Barken paa; Stokke
af Ror, der ere blot udhulede
(s. Ex. tit Piberor) eller blot
raat tildannede (f. Ex. til Spad
serestokke) eller blot hovlede,
beitsede eller farvede (s. Ex. til
Parapluieribber) som „Tommer
og Eræ, hcelt eller tildeels for
arbejdet, andet".
— finere: af Been, Elfcnbeen eller
anden Tand, Fiskebeen, Horn,
Meerskum (ægte og uægte), Nod
der, Perlcmoer, Rav, Ror, Skild
padde, Stecnkul eller Tree, bestaacnde af et eller flere af disse
Materialier; iligemaadc Kamme
og Knapper deraf; samt andre
heelt eller halvt forarbejdede
Stokke deraf, end de under grovt
Dreierarbeide anførte
1 N » 16
— Parapluicr og Parasoller:
— med Overtræk af Silke, eller
1 Stk. » 64
hvori Silke findes
— med andet Overtræk, saint
l Stk. » 24
uden Overtræk

Drikkevarer:
31.
32.

— Mjsd og Dl:
5
— paa Flasker...................... I Pot »
— ellers................................ Br. IN » 0.5
— Viin og flydende Vunmudder,
Elder oz Must, Nofinviin og

Rd.

Rd.

85
Løbe-^>S

udkastct.

i

Regjerings-

33.
34.

35.

36.

37.
38.

39.
40.

Fortoldnings-Gjenstande.

Vægt,
Maal,
etc.

anden Frugtviin, saa og flydende
Frugtsaft uden tilsætning af
Spiritus, eller med ikke større
Tilsætning af Spiritus, end der
er fornoden til deres Conser
vation, samt Limonade:
— paa Flaffer..................... 1 Pot
— ellers............................... 1 T
— andre Spirituosa:
— naar de kunne graderes:
— paa Flasker................ 1 Pot
— ellers:
— af 8 Graders Styrke
og derunder ........
1 Vrtl.
for hver */4 Grad
høiere
Styrke:
1.875 ft til pr.
1 Viertel.
— naar de formedelst Tilsæt
ning af Sodme, Kryderier
eller andre Jngredientser ikke
kunne graderes, t. Ex. Aqvavit, Likor, Punschextract:
— paa Flasker................ 1 Pot
— ellers......................... 1 Vrtl.
Dyr:
— under hermetisk Lukke, see Spise
varer.
— ellers:
— Fisk og Fiskcrogn, samt Mus
linger og Osters:
- fersk:
— Fisk og Fiskerogn,
samt Muslinger... ........
— Osters .................. Br.lD
— torreb regel, saltet, syltet
eller kryddrct:
— Ansioser, Lampretter,

Told.

Rd. /5

» 16
» 3.25

» 16
» 60

» 16
1 »

frie.
» 1.5

Det sinantsielle
Resultat ligeoverfor Regjeringsudkastct.

+
Rd.

1

Rd.

86A

Fortoltmings-Gjenstande.
to»

41.

42.
43.
44.
45.

Væ gt,
M aal,
etc.

Væ gt.

D et finantsielle
R esultat ligcoverfor R eajeringsudkastet.

+

R d.
ß Rd.
Lax, Negenoicr, Sar 
deller, samt Caviar,
M uslinger og Osters B r. IT » 3
— andre S lags , samt
anden Rogn end Ca 
viar
B r. 19?» 0.2 5................
— V ildt
1 T » 4. 5
— Skildpadder
1 D » 24
— alle andre D yr ................ ........ frie.

46.
47.

Eddike:
— vellugtende, see Parfum erier.
— anden :
— paa Flasker
— ellers

48.

E rtS , ikke særskilt tariferet ..........

49.

E xtractor og Essentser :
— for Apotheker, som Apothekcrvarcr.
— andre , forsaavidt ikke særskilt
tariferede

—

Rd.

3,809

1 Pot » 5
» 0.7 5

B r.1 T

frit.

1 % »

5

Farvestoffer, Larver, LarveE rtracter, Fernis og andre
stoffer til Larver- eller M aler 
brug, som ikke sårlig ere tarife 
rede:

50.
51.

— Farvetree og Farvebark, heelt,
samt m alet, raspet eller paa
lignende Maade behandlet; Blade,
Blom ster, Bæ r, Fro, Frugter,
Nødder, Stængler, Urter og des 
lige til Farvning, i heel, knust,
malet eller lignende Tilstand;
saa og Catechu og G alæ blcr ..
— G armin, Cochenille , Indigo,
Kermeskorn og Sm inke

I frit.

v

14

2,885
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Fortoldnings-Gjenstande.

52.

53.
54.

Vægt,
Maal, Told.
etc.

Rd. ß
— andre blaa Farver end Jndigo
og alle grønne Farver; Zinno
ber; Guld-, Selv- og BronceFarver; Tegnekridt og Tusch;
fremdeles alle Farve-Extracter;
Lak-, Pastels Saft- og HonningFarver; endvidere saavcl de i
denne Sats nævnte, som de til
lavere Told ansatte Farver,
naar de forekomme i formede
Stykker, t. Ex. Tavler, Toppe
o. d. fherfra alene undtagne
Blyhvidt, Zinkhvidt og Sitgult),
eller paa Papir, i Daaser,
Farvelader, Glas, Kopper, Skal
ler og deslige; alle Farver i
Form af Deig; saa og alle
Slags i Olie eller Fernis revne
Malervarer; endvidere klare og
farvede Fernisser, samt Politur,
Torreolier og Vandglas
1 U n 5
— alle andre Farver og Stoffer til
Farver- eller Malerbrug, som
ikke ellers ere tariferede, naar
de ikke indføres saaledes til
beredte eller under saadanne
Former, som forommeldt; saa
og Blyhvidt, Zinkhvidt og Sit
gult i formede Stykker
» 1
Ledt sg Ister..........................
frit.

Det sinantsielle
Resultat ligeovcrfor Regjeringsudkastct.

Rd.

Rd.

Fjer rg Putin:
55.
56.

— til Pynt
— alle andre Slags

1 D 2
1 A »

»
5

Flettede Krbeider, saa og vævede,

57.

af Bast, Ror, Siv, Spaan,
Straa, Trevler, opplukket Tougvcrrk. Vidier og deslige:
— groveste Slags:
— Matter til Pakning ........

frie.

967.

88

Fortoldnings-Gjenstande.

Det finantsielle
Resultat ligeovcrVægt,
Maat, Told. for Rcgjcringsudkastet.
etc.

-kRd. ß

— ellers, t. Ex. Gulvmattcr
og Gulvtæpper, groveste Ar
bejde af Bast, Siv, tykke
brede Spaan, ufleckkede Ror,
Straa eller uafbarkedc Vi
dier og deslige
— finere:
— Dame- og Bornehatte med
Besætning, see Hatte.
— af saakaldet italiensk Straa
eller flækket andet Straa:
— Hatte og Huer
— andet Arbeide
— ellers:
— Hatte, Huer, Hatteformer,
Hattcpulle og Hatteskyggcr, naar de ere
sammensyede, saavelsom
de saakaldte Panama
hatte ....................
— andreHatte, Huer, Hatteformer, Hattcpulle og
Hattestygger; fremdeles
Agrements, Borter, Flet
ninger, Lidser og deslige
— andre Arbejder, herunder
ogsaa indbefattede Bast
og Spaanplader, der ere
beklædte med eller paaklistrcde tyndt Shirting,
Gaze, Linon eller lig
nende Stoffer

58.

59.
60.

61.

62.

63.

Lrdtsi:

i

— Trætofler og Træsko, som for
arbejdet Træ, see Tommer og
Tree.
— andet:
— i Forbindelse med Læder: i

1 D

» 0.75

1 Stk. » 40 !
1 ® » 64 '

1 Tb

» 64

1 %

» 24

1 %

» 10

Rd.

!
Rd.

89

Fortolimings-Gjenstande.

Vægt,
Maal,
etc.

Det finantsielle
Resultal ligeoverfor yicgjeringsudkastct.

Told.

+
Rd.

64.
65.

— naar Overtsict (hvortil
Kantning dog ikke hen
regnes) hcelt eller tildcels er af Silke ....
— ellers
— uden Forbindelse med Læder,
efter Stoffet.

/r

48
32

1 D
1 ft

»
»

1 ft

» O.s

1 ft

»

1

1 ft

»

7

Frugter:
60.

67.

68.

69.
70.

— tørrede, samt torrede Orangestaller
— saltede eller syltede:
— alle saltede eller i Eddike
syltede Frugter, saa og
Frugtmoos uden Tilsætning
samt Tamarinther
— alle i Sødme, Spiritus,
Olier eller paa anden, ikke
i det Foregaaende nævnt,
Maade
syltede
Frugter,
Frugtmoos og Frugtskaller;
saa og Soya, Saucer og
spiselige Svampe

— ellers:
— Skålfrugter:
— Kastanier, Mandler, af
skallede Pinier, samt Pi3
stachc- og Ferskenkjcrner 1 ft »
— andre Skålfrugter .... 1 ft »
1
— andre Frugter:
,•— LEblcr og Pærer .... i Td. » 24

— i hele Skibsladninger

71.

k

) <= "£>
S 5
sZK
1 —) f>a

»

Rd.

Rd.

90
1 Vægt
Maal,
etc.

Fortoldnings-Gjenstande.

72.
73.
74.

5rø:

75.
76.
77.
78.

79.

80.

81.

Rd.
1 D » 1.5
1 T » 7

— Oranger, alle Slags..
— Viindruer ..................
— alle andre, ei udtrykkelig
nævnte, Slags ....

— for Apotheker, som Apothekervarer.
— andet, saavidt ikke særskilt tariseret, navnlig ogsaa Naps og
al anden Sæd til Oliepresning
Salanterivarer, ikke særskilt tari
ferede .......................................
Garvestrffer...............................
Gjær, alle Slags.......................
Glas:
— usolierct uslebet eller blot matslebet Glas i Tavler eller Ru
der ; Glastagpander; Patent
glas til Fyr og Skibe; ordi
naire brune og grønne hule
Glasvarer, saasom Bouteiller,
Melkekar og Retorter; samt
raat uslebet Glas til Speile ..
— usolierct slebet Glas i Tavler
eller Ruder, naar Stykket inde
holder:
c — indtil 800 □ "..........
] — fra 800-1800 □ " ...
t — fra 1800 sH" og derover
— folieret slebet og uslebet Glas:
som slebet med 25% Tillæg.
(Vægten af Rammer om Speile
indbefattet).
— andre Glasvarer:
— i Forbindelse med Metal;
faa og slebne Glasflusscr,

Told.

1 D

Det finantfielle
Resultat ligeoverfor Regjeringsudkastet.

+

—

Rd.

Rd.

» 0.2 5

1
frit.
1 S

» 16
frie.
1 % » 4

8,178

1 BB » 1.5

1 IB » 8
1 BB » 12
1 D » 16

!

91BA

Vægt,
M aal,
etc.

Fortoldm ngs-Gjenstande-

Told.

____
Rd. ß
82.
83.

84.

85.
86.

87.

88.
89.

90.

91.

G lasdraaber , Glasknapper
og G lassm elte
— alle andre
G um m ier og 'A arpirer :
— Beeg og Terpentin; Harpix,
alm indelig bruun og guul, navn 
lig ogsaa til O lbrygning (Tyrolerbeeg ,
Burgunderharpix) ,
samt G alipot; fremdeles natur 
lig Asphalt (Jordbecg, Jodebeeg), Asphaltjord og pulveri
seret Asphaltsteen, saa og kun 
stig Asphalt; endvidere Præ 
parater af Asphalt eller Harpix,
blandet med Leer, Sand, Saug 
eller Hsvlspaaner, Straa eller
deslige, t. Ex. Asphaltfliser uden
M osaik, Asphaltcement, Jldstecn
eller Fyrtcrndcre
— Ornam enter, Asphaltm osaik og
deslige Arbejder af Asphalt- og
Harpixpræ parater
— Tjæ re , vegetabilsk og mineralsk
— al anden Harpix og Gum m i,
raa eller opløst, men iovrigt
uforarbejdet, samt naturlige Bal
samer
— Gummielasticum og Guttapercha:
— Blokke og Plader samtBaand,
Remme, Ringe, R or, Saaler, Snore og Stæ nger...
— andet Arbeidc
H aar, alle Slags:
— raae eller præparerede , men
iovrigt uforarbejdede ............
— i Arbeide:
— af Mennefkehaar
— af andre Haar:

1 D »
1 T »

1

16
7

» 0 .2 5

1 T »
1 Td. »

1
56

1 tt

»

5

1 %
I %

»
»

5
16

frie.

1 T 2

»

Det finantsielle
Resultat ligeoverfor Regjcringsudkastet.

4Rd.

!

-rRd.

92

Fortoldnings-Gjenstande.

Vægt,
Maal,
etc.

Told.

Rd.

92.

93.

94.

95.
96.
97.

98.

/3

— Blomster, s-e 25.
— Borstenbinderarbeide, see
B.
— Hatte og Huer, see Hatte.
— andet, som Manufacturvarer.
og hakkelse....................
frit.
uheglet eller heglet, saa og
Hampeblaar samt Gunni, Jute,
s. k. Manillahamp, ostindisk Græs
og andre deslige, ikke særskilt ta
riferede, til at spindes tjenlige,
vegetabilske Stoffer....................
frit.
Hatte, ^nttøfcrmcr og Votier:
— af Bast, Ror, Siv, Spaan,
Straa, Trevler eller deslige,
see flettede Arbejder deraf.
— af Papir, see Papir.
— af Tricotage, see Manufacturvarer.
— andre:
— lakerede, saavelsoin af Voxdug, af glimmeret eller oliet
Toi eller af Sælskind .... l Stk. »
8
— af Silke eller med Mertoi,
som for den største Deel
bestaaer af Silke eller med
Silke blandet Stof....
1 Stk. » 40
— ellers................................
1 % » 64
— Dame- og Bornehatte med
Besætning, som samme Halte
uden Besætning med et Tillæg
af 50 pCt.
'Aauge- og Markværter, som ikke
særskilt ere tariferede:
— friske eller tørrede, samt Gryn
Meel og Stivelse deraf....
frie.
— saltede eller syltede, som saltede
eller syltede Frugter.

Det finantsiclle
Resultat lige over
for Regjeringsudkastet.
+
Rd.

I

4Rd.

24,119

93

Fortoldnings-Gjenstande.

Vægt,
Maal,
etc.

Told.

Rd. /i

Det finantsielle
Resultat ligcoverfor Regjeringsudkastet.

+
Rd.

i

±
Rd.

Conning see Sukker,
^rrn og Alsve:

101 og
102.

— raat og raspet, eller i Plader
og Tavler, samt Hornender...
— brændt, som Farvestoffer.
— paa anden Maade forarbejdet,
som Dreierarbcide.
^nmle.......................................
'bcr:
— uheglet og heglet, saa og
Hsrblaar...............................

103.

Instrumenter:
— Klaviaturinstrumentcr..............

99.

100.

104.

105.

106.

107.
108.

frit.
............

7

1 D »

frit
( af )
; Vccr- (
( dien. )

13,135
.........

lOpCt.

— alle andre musikalske; saa og
astronomiske, chirurgifke, mathematifke, nautifle, optiffe, vhysikalske og lignende Instrumenter 1 D » 16
Irrd eg Leer:
— Jord og Leer i naturlig Til
stand, ikke særskilt tariferct, samt
naturlig eller kunstig sammensat
Porcellainsjord iraaellerslemmet
Tilstand.................................
frit.
— ved Stemning, Farvning, Form
ning eller paa lignende Maade
tilberedt Jord og Leer, forsaavidt
samme ikke ifølge sin Beskaffen
hed horer under Farvestoffer.. 1 T »
i
— Arbejder deraf:
— Teglvoerksfrembringelscr:
— Tagsteen....................
frie,
— Muursteen. Fliser og Ror
frie.
............
— andre, som Pottemagerarbeide.
— Pottemagcrarbeide og andre
ordinaire Jord- og Leerarbcider, end de særskilt tariferede
Teglværksfrembringelser:

6,113

11,216
.........

“

—

S

94

udkastet.

.

Løbe-.^S i
Regjerings-

.

------- ———-—

Fortoldnings-Gjenstande.

Vægt,
Maal,
etc.

Told.

1

+

109.
110.

W
■

1

Det si nantsielle
Rcsulta ligeoverfor Re zjcringsudk astet.

11

113.
114.

j
115.

116.

— ildfaste Retorter til Gas
værker, Ror og Digler,
herunder Blyantsdigler
indbefattede..........
— ellers.........................
— Steentoi eller Fajance, samt
andre finere Jord- eller Lcerarbeider, Porcellain og Bis
cuit undtagne; herunderindbefattet de saakaldte Lüstre-,
Wedgewood- og Stone-Varer, Terracotta - Varer, Hy
drolith, Sidrolith, Terralith,
Arbejder as Chausseestov og
deslige; fremdeles Tobaks
piber og Pibehoveder af
Leer og Kridt:
— med virkelig eller saakaldet Forgyldning eller
Forsølvning..........
— andet.........................
— Porcellain og Biscuit:
— med virkelig eller saakaldct Forgyldning eller
Forsølvning; fremdeles
flecrfarvet eller medfleerfarvet Udziring, samt alle
Slags Knapper....
— andet.........................

Raffe....................................
— brændt, samt Cichorie og alle
andre Slags brændte Kaffe
surrogater; saa og Kaffeertract.
Irager, alle Slags, samt (SonDitcr=
süger, t. Ex. Bolscher, Bonbons,
Brystsukker, Confect, Confectsukker,
Confitürer, Deviser og alle Slags

Rd.

Rd.

Rd.

1 D » 0.2 5
1 Tb )> 1

1,054

1 Tb
1 D

»
»

G
3

1 D
1 N

»
»

16
8

1

»

1

77,226

» 4.5

262

Tb

1 Tb

1

95

Fortoldnings Gjenstau-e.

Det sinantsielle
Resultat ligcoverVægt,
Maal, Told. for Regjeringsudkastet.
etc.

Rd. ß
117.
118.

119.
120.

121.

122.

Syltetoier, som ikke ere særskilt
tariferede....................................

Rarteboller...............................
Rjod og L^leff, samt Pølfer,
Sfinfer, Indvrlde og Tunger:

1

7

»

frie.

— under hermetisk Lukke, som
Spisevarer.
— ellers......................................

frit.

Klædningsstykker,

samt færdig
syede Dele dertil, som Udertsiets
Hovedstof med et Tillæg til dettes
Told: af 100 pCt., saafremt nogen
Deel af Adertoict (hvortil Knap
per og Knaphuller samt Kantning
dog ikke henregnes) er ansat til
heiere Told end Hovedstoffet, eller
Klædningsstykket er forsynet med
Foer eller Pyntbesætning, ansat
til hoiere Told; ellers af 50 pCt.
Under Tarifsatsen Klæd
ningsstykker henregnes ikke:
1) færdige Klædningsstykketas Tricotage, selv om
de crc syede og forsynede
in eb paasyet Linning,
Kantning eller Strop af
andet Stof og Knapper.
2) Shawler og Tørklæder
med eller uden Syning.
3) Fodtøi.
4) Handsker.
5) Hatte og Huer.

Rrrk:
— uforarbejdet............................
— forarbejdet:
— i Forening med andre Stoffer,
som Arbejder af disse.
— ellers

frit.

1 Tb »

3

Nd.

Rd.

96A
Lobe-^V?

udkastet.

T o ld .

D e t finantsielle
R esultat ligeoversor R e gje rin gsudk astet.

i

Regjerings-

F ortoldnings-G jenstande.

V æ gt,
M aa i.
etc.

+

ß

R d.

123.

A s rn og A rrn v a re r, sam t D æ lg fru g te r, n e m lig : B oghvede, B yg ,
B ø n n e r , H a vre , H irse , H vede,
Lindser, M a is, M a lt, M a n n a fro ,
R ug, V ikker og E rte r, uform alede
og fo rm a le d e , sam t ikke sæ rskilt
tariferede F a b rika te r d e raf . . . . . .

124.

A rn d t og F a b rika te r d e ra f, sam t
lignende exploderende S to ffe r og
G jenstande, saasom S kydebom uld,
K n a ld sø lv, K n a lo h æ tter m ed eller
uden P ro je ctil, Tcendspeile o. s. v. B r. 1 'S »

Rd.

frie.

4

A ru d e rie r, S p c c c rie r og lignende
S to ffe r, sorsaavidt de ikke sæ rskilt
ere tariferede:
125.

— ka rd e m o m m e ,
M uskatblom m e,
M uskatnø dder, S a fra n og V a n ille

1

T

»

126.

— K aneelbark, æ gte og uæ gte, heelt
og m a le t; m alet eller tilb ere dt
S ennep............................

1

T

»

7 3 ,3 01

127.

— andre, t. E r. A lle ha a n d e; A n is ;
C a p e rs; C a rristo f; C o ria n d e r;
F e nn ikel; In g e fæ r, u sylte t; K o m 
m en og S pidekom m en; Laurbæ r
og Laurbæ rblade; N e llike r og
N cllikestilke; P a ra d isko rn; P e 
ber; S e n n e ps frø . . . . . . . . . . . . . .

1

U

»

3

16

R u l:
— B ecnkul, see B een.

128.

— T ræ kul og T o rve ku l:
— pulveriseret, som F arvestoffer.
— e lle rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— S tccn ku l:

frit.

1 4,4 2 0

Rd.

K u l 3 2 0 T lig e m ed 1 T s n d e .

SV'r'gøz

re re rs V a lg : 1).

u d e n n o g e t A f
d ra g , n a ar S k ib e t ikke
F ortoldnings-G
er fu ld lajenstande.
s te t, e lle r a nd re
V a re r ere vedladede end
sa a da nn e, p aa h vilke litr.
a fin d e r A n ve n d e lse .

i

'privzqn
-K öuiulöo^

Lak til a t fo rse g le m e d . . . . . . . . . . . . . . . .
Lakritsrod o g Lakritssaft, som
97CBA
A p o th e k e rv a rcr.
Regelst, ifo lg e ve d ko m m e n d e K la 
V æ g t,
M a a l,
etc.

T o ld .

ß

R d.

D e t fina n tsie lle
R e su lta t lig e o v c rfo r R e g je rin g s udkastet.

Rd.

R d.

n a a r L a ste n u n d er D æ kke t I
i fu ld la s te t S k ib bestaaer |

a le n e a f K u l . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S a a fre m t d e t a f ve d ko m 
m ende K la re re r onskes, til 
sta de s d e rh o s denne F o rto ld n in g s m a a d e :

129.

a. m e d A fd ra g fo r
de vedladede V a re rs V e s tu v n in g , n a a r i fu ld la ste t
S k ib H o ved la dn in ge n be 
staaer a f K u l, og de a n dre u n d e r D æ kke t ladede
/
V a re r ere sa a da nn e , fo r
\
h vilke O ve rto ld bcstyrelse n
( e f t e r a n stillet U ndersøgelse
fin de r, a t A fd ra g la d e r sig
fastsæ tte som a lm ind elig
R e ge l, h vo ro m da tillig e
det F ornø dn e ad a d m in i
stra tiv D c i b liv e r a t bekje nd tg jø re .

I

i Td.
Ü 176
Pot.

130.

8

1.

SÖ

1 D

»

5

»

8

4 7 ,7 6 4

98

Fortoldnings-Gjenstandc.

Vægt.
Maal, Told.
etc.
Rd. ß

131.
132.
133.

— enten efter Stoffet;
— eller
Ann, alle Slags, herunder indbe
fattet Gelatine og Husblas
— i Arbeide..............................

Li) s:
134.
135.

136.
137.

138.

139.

— Talglys
— andre

1 T

» 16

1 M
1 TE

»
»

3
16

1 TE »
1 D »

3
6

»

7

Nadratser og fyldte eller udstop
pede Sengeklæder, samt stukne
Sengetæpper, saa og udpolstrede
Meubler og udpolstrede Dele dertil,
Hynder til Vogne, udstoppede
Sophapuder, Fodskamler og deslige:
— naar nogen Deel deraf er Metal
eller Træ
— ellers: som Overtrækket, med
Fradrag af 50 pCt
Malerier i Olie, Aquarell og
Gouache, saa og alle Slags Haandtcgninger, uden Rammer........
Med Rammer fortoldes de som
disse.
Alanufaclurvarer, af Bomuld,
Hamp, Hor og deslige; af Silke;
af Uld og Haar; forsaavidt disse
Varer ikke særskilt ere tariferede,
og herunder indbefattede: Baand,
Blonder, Bobinetsstrimler og Knip
linger , Filt, Haardug, Næt,
Possement- og Knapmagerarbeide,
Rullegardiner, Vat og Vordug;
— Filt til Skibsforhudntng
eller T,agbedækning og lignende Filt til andet Brug.
— Voxdug, samt spartlede, ma
lede, lakerede, fernisserede,
nied Gummi, Guttapercha
eller Olie gjennemtrukne,

1 D

frie.

1 TE

» 0.5

Det finantsielle
Resultat ligeoverfor Regjeringsudkastet.

+
Rd.

I

4Rd.

99DCBA
D e t s in a n t s ie lle
V æ g t,

F o r to ld n in g s - G je n s tlm d e .

T o ld .

M a a l,
e tc .

R e s u lt a t lig c o v e r f o r R e g je n n g s u d k a s te t.
+

/

Rd.
e lle r

M aade

lig n e n d e

paa

b e h a n d le d e ,
e l le r

m ed

e l le r

d e s lig e

tjæ r e d e

og

saa

( S m e r g e l,

S and

b e s trø e d e

M a-

n u fa e tu r v a re r :
—

—

141.

S to ffe t

h v is
e lle r

a n d re

i

—

er

h e e lt

1

%

»

48

1

D

»

16

a f S ilk e ..

tild e e ls

som

e lle r s :

—

be

S to ffe t:

døm m e

140.

kan

T o ld v æ s e n e t

naar

S to ffe t.

T ilf æ ld e

• A lle a n d r e M a n u fa e t u r v a r e r :

A.

v e g e t a b ils k e

91 f

S to ffe r,

t. E x . B o m u ld , H o r o g H a m p

hvad

m ed

ta r ifm æ s s ig

d e r til

h e n re g n e s ;

og

saa

'• - J

a f A s b e s t:

1 . G a r n , a s o g u n d e r 1 L in ie s
T y k k e ls e :

142.

—

u fa rv e t

—

fa rv e t,

1

N

»

3

1

D

»

8

d e ro v e r

1

2

1

15
56

»

e lle r s

»

6

i

G a rn

143.

sam t

S la g s

al

F o r b in d e l s e

m ed

Lahn
2.

ra a t

L in n e d g o d s

Ham p

e lle r

af

Hor

( P o s s e m e n t-

o g K n a p m a g e r- s a m t h æ k 
le t

und

d e rfra

A r b e id c

ta g e t) :

—

h v o ra f ve d

V cev,

som

t il s t a d e r T r a a d t æ l li n g , * * / 2

Tom m e

m in d r e
ved

i

0

anden

A le n v e ie r 4 4

144.
145.

—

in d e h o ld e r

e n d 2 4 T ra a d e , o g
Væ v

1

Q v i n t e ll e r

A n m . T i l r a a t L in n e d g o d s h e n fø r e s
k u n s a a d a n n e V a re r, s o m h a v e d e t
ra a c

M a t e r ia le s N a t u r f a r v c o g ik k e

Rd.

1

4-

Rd.

100

Vægt,
Maal, Told.
etc.

146.

147.

148.

Rd.
ere undergivne nogen Bearbejdelse,
hvorved 9taturfarven forandres.
3. Seildug og Presenningdug
af fleertraadet Vævning,
naar det veier 44 Qvint
eller derover pr.
Alen,
samt Gulvtæpper, samtlige
disse Varer forsaavidt de
ikke henhøre under soranforte Satser
1 N » 6
4. Haardug (Marly), Brodeerdug, Canevas, Stivtyl,
Rullebok og andre lignende
med Liim eller Klister tilsattc, aabne Varer; frem
deles Fiskenæt, Gjordcr,
Baand vg Bændler, samt
vævede eller flettede Lam
pe- og Lysevæger, samt
lige disse Varer, forsaa
vidt de ikke henhore under
foranførte Satser.....
» 16
5. Andre Varer af vegetabilske
Stoffer:
— a. klare eller aabne;
med Metaltraad eller
spundet Glas for
bundne Varer; frem
deles Kniplinger, fi
lerede og hæklede
Arbejder; saa og
Possement- ogKnapmagerarbeide
1 T » 48
Som klare eller aabne
Varer behandles saadanne,
i hvilke der imellem de
enkelte Traade kan skjelnes
et Mellemrum af mindst 1
Traads Tykkelse, eller, hvis
dette ikke kan afgjøres.

Det finantsielle
Resultat ligeoverfor Rcgjerings
udkastet.

Rd.

Rd.

101A
L ø b e -^ S

ud kastet.

F o rto ld n in g s -G je n s ta n d e .

T o ld .

D e t s in a n ts ic lle
R e s u lta t lig e o v e rfo r R e g jc rin g s u d t a s te t.

i

R c g je rin g s -

V æ g t,
M a a l,
e tc .

+
Rd.

Rd.

h v o ra f 1
0 A le n k u n
v c ie r 6 Q v in t e lle r d e r 
u n d e r.
V c d M e lle m ru m 
m e ts B e d ø m m e ls e e fte r d e t
fø rs te A lte r n a tiv k o m m e r
B r o d e ri e lle r d e s lig e p a a
e t e lle rs k la rt e lle r a a b e n t
S to f ik k e i B e tra g tn in g .
E t d e e ls k la rt e lle r a a b e n t
d c e ls tæ t S to f b e tra g te s
s o m k la rt e lle r a a b e n t.

—

b . a n d re :
— a . try k k e d e s a m t T r i 

og

k o ta g e

149.

flo ie ls -

væ ve t S to f. . . . . . . . .

— ß . fle e rfa rv e d e ,
150.

1

15

»

32

ik k e
1

tr y k k e d e . . .

24

— y . e e n s fa rv e d e , fa a o g

m o n s te r-

u fa rv e d e

v æ v e d e , t. E x . D a 
m a s k , D r e il o g lig 

151.

S to ffe r. . .

nende

—

1

15

1

%

»

12

1

15

»

72

1

15

1.

1

D

2.

1

15
n

1.

32

»

72

20

8 . u fa rv e d e , ik k e m o n s te rv æ v e d e ( k ip p e rvæ vede

h e ru n d e r

in d b e fa tte d e ) , s a m t
152.

V a t...........

B . A f S ilk e :

—

u tv u n d e t o g tv u n d e t S ilk e ,

af

153.

—

154.

under

i/2

L in ie s

P o s s e m c n t- o g K n a p m a g e r a rb e id e

—
155.

og

T y k k e ls e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a n d re

.....................

V a re r:

—

h e e lt a f S ilk e . . . . . . . . . . .

—

n a a r e n te n R e n d in g e lle r
J s le t, e lle r A d e r - e lle r

R e ts id e n
156.
1 5 7 .*

er

h e e lt

af

S ilk e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

i a n d re

T ilf æ ld e . . . .

1

Rd.

102

udkas

Løbe-^
Regjer

158.

159.

160.

161.

Fortoldnittgs-Gjcnstande.

Enkelte Traadc af andet Ma
teriale, naar disse ikke høre
til Mønstret, betragtes lige med
Silke: Det samme gjælder,
naar der i Kanten findes andet
Materiale end Silke.
C. Af Uld o g andre Haar af
Dyr:
— Garn af og under 1 Linies
Tykkelse:
— ufarvet......................
— farvet, samt al Slags
Garn i Forbindelse med
Labn...................
— andre Varer:
— vævede (dog ikke overstaarne) eller strikkede
Varer af Fcrhaar, eller
as Feehaar i Forbindelse
med grove vegetabilske
Stoffer alene, eller af
Fcrhaar som Hovedbestanddeel i en Forbin
delse med Kalkuld, Bccnhaar eller lignende or
dinaire Uldsorter, med
eller uden Tilsætning
af vegetabilske Stoffer;
fremdeles al Slags raat
Filt, ikke farvet eller
trykket, iligcmaade Ar
bejder as Klædclister..
— Gulvtæpper og Gulv
tæppets!, naar de ikke
henhøre under forcgaacnde Sats..........
— klare eller aabne, med
Metaltraad eller spundet
Glas forbundne Varer;
fremdeles Kniplinger,

Det finantsielle
Resultat ligcoverfor Regjcringsudkastet.
+ 1 4Rd. p Rd.
Rd.

Vægt,
Maah Told.
etc.

1 A

»

4

1 N

»

8

1 T

» 12

1 T

» 20

103

Fortoldnings-Gjenstande.

162.

163 og
164.'

Vægt,
Maal,
etc.

Told.

Rd. ß
filerede og hæklede Ar
bejder; saa og Posscment- og Knapmagerarbeide
1 % » 48
Som klare eller aabne
Varer behandles saadanne, i hvilke der
imellem de enkelte Traade kan skjelnes et Mel
lemrum af mindst 1
Traads Tykkelse, eller,
hvis dette ikke kan afgjores, hvoraf 1
Alen kun vcier 6 Qvint
eller derunder.
Ved
Mellemrummets
Be
dømmelse efter det første
Alternativ kommer Bro
deri eller deslige paa
et ellers klart eller aabcnt Stof ikke i Be
tragtning.
Et decls
klart eller aabent deels
tæt Stof betragtes som
klart eller aabent.
— alle andre
1 % » 32
Anm. 1. Knapper og Possementmagerarbeide fortoldes som
Dderstoffet uden Fradrag
for Indlæg og deslige.
2. Jvævning eller lignende
Jblanding af Gummielasticum, Guttapercha eller
deslige bevirker ikke Henførfel til PoSsementmagerarbeide.
3. Alle Slags flade Lidser,
vævede eller kniplede, be
handles som Baand.

Det finantfielle
yiesultat ligcoverfor Regjeringsudkastct.
4+

Rd.

Rd.

24,126
...........

104

Fortoldnings Gjenstande.

Vægt,
Maal,
etc.

Told.

Det sinantsielle
Resultat ligeoverfor Regjeringsudkastct.
3-

Rd.
4. For andre Blandinger,
Sammensætninger
eller
Forbindelser af de foranstaaende Stoffer end de,
for hvilke Regler ere givne
i det Foregaaendc, svares
as hele Fortoldningsgjenstandcn den Told, som er
fastsat for det hoist beskattede
Stof i samme.
5. Manufacturvarer,
syede
eller paa anden Maade
forarbejdede,
behandles
som uforarbcidedc, med
mindre de ved det paa
dem anvendte Arbeide hen
falde under nogen anden
af Tarifens Satser, navn
lig Klædningsstykker fseeK.)
Meerffum:

165.
166.

— raat ...........................................................
— i Arbeide, som Dreierarbcide.
111 ølf og Llode............................................

frit.
frie.

Netaller:
— raae, i Klumper, Korn, Blokke

167.
—

168.
—

169.
—

170.
—

og Barrer; saa og i saadanne
Tavler eller deslige, der ikke
ere undergaaede nogen videre
Bearbeidning end Udsmeltningen;
endvidere gammelt Metalgods,
ikkun tjenligt til Omarbejdning,
og Metal-Affald...............................
Bogguld og Bogssiv samt
alt andet Bogmetal eller Metalffum........................................
1 %
Guldtrækkerarbeide
samt
Metalbroderi, alle Slags...
1 T
Mønt, alle Slags, samt Montplader ....................................................
Skriftstøberarbeide,
alle
Slags (t. Er. Bogstaver og
Stereotypplader), samt Forzi-

frie.

» 16
» 48
frie.

ß

Rd.

!

4-

Rd.

105

Fortoldttings-Gjenstande.

171.

172.

173.

Vægt,
Maal,
etc.

ringer eller Former af Metal,
uden eller i Forbindelse med
Træ, for Bogtrykkere, Bog
bindere, Cattuntrykkerier, Tapetfabriker og deslige; endvidere
graverede eller paa anden Maade
bearbejdede Metalplader til Aftryk af Noder, Land- og So
kort, Billeder og deslige........ 1 D
— Andet forarbejdet Metal,
ikke særskilt tariferet:
A. Guld, Solv, Platina
og Aluminium i Ar
1 T
bejde .......................
B. Jern og Staal:
1. Baand- og Stangjern,
almindeligt og fa^onerct,
Ballastjern, Emningsjern,
Jernbaneffinner samt For
bindelsesstykker og Forblndelsespladcr til disse
og Staal i Stænger;
saa og raat forarbejdet
Jern, der kjendelig ikke
har modtaget yderligere
Bearbejdning end den
forste Udhamring eller
Udvaltsning ved Jern
værket og navnlig ikke
har Spor af Afdreining,
saasoin til Vognarler,
Hjulringe, Ckibsknceer
og desl.; fremdeles stobtc
Gas- og Vandlednings
ror og stobtc Retorter
til Gasværker ............ 1 ®
2. Plader og Blik, ogsaa
naar disse ved Valtsning,
Presning eller deslige

Det finantsiellc
Resultat ligcoverfor Regjcringsudkastet.

Told.

Rd.

ß

»

3

»

16

» 0.2 5

+

L 4-

Rd.

Rd.

106

Rd.

I

-iRd.

o
___

________________

*
"
*
■

s

s

8,538

HH

176.

ere cannellcrede eller paa
anden Maade borede eller
forsynede med Huller,
men iovrigt uden videre
Forarbejdning;
Bolte
med eller uden Skruemotring, Spiger, Som,
Nitnagler og Stifter;
samt Traad fogsaa naar
den er indvævet i eller
omvundet med Baand,
Papir eller deslige), og
Staaltraadsstrenge:
- Plader og Blik, raae
eller blot overstrognc med
en Farve eller deslige
til Metallets Bevaring..
- ellers........................
3. andre Arbejder af Jern
og Staal:
- a. ciselerede, facetterede,
forgyldte, forsølvede,
pletterede, med Elfenbeen, Metal, Perlemoer eller Skildpadde
indlagte eller paa
lignende Maade ud
styrede Gjenstande;
endvidere Synaale og
Staalpenne,
alle
Slags; fremdeles anlobet, bronccret, fer
nisseret eller lakeret
Blikarbeide og paa
lignende Maade ud
styret
Bsssemagerarbeide............
- b. groveste
smedede
Gjenstande (s. Er.

___ H

174.
175.

Det finantsielle
Resultat ligcoverfor Regjcringsudkastct.

4-

y

Lobc-^§ i

udkastet.

Regjerings-

Fortolimings-Gjenstande.

Vægt,
Maal, Told.
etc.

107
Love-^S i

udkastet.

Regjcrings-

Fortoldnings-Gjenstan-e.

Vægt,
Maal,
etc.

Told.

Rd.

177.

178.

Skibsankere, Ankerkjeder og andre gro
ve Kjeder, Ambolte,
Dampkjedler, Vandkasser, trukne Nor,
t. Ex. til Gas- og
Vandledninger, store
Hammere, t. Er. til
Maskinværksteder, De
cimal- eller Balance
vægter
og
grove
Maffindele);
frem
deles grovt Støbe
gods (f. Ex. Kanoner,
Bomber, Granater,
Kugler, Kakkelovne,
Kogekar med eller uden
Emaille, C o insurer,
Skorstecneplader,
Riste til Ovne, Ror,
Retorter, Digler, Lod
der, Plougjern, grove
Maskindele og Kirke
klokkers; uden Hen
syn til, om det under
denne Klasse betegnede
Smedegods og Støbe
gods maatte være
afdreiet, affilet, af
slebet eller malet... 1 75
- c. alle andre Gjenstande
af Jern eller Staal,
som
ikke henhøre
under nogen af de
foranførte Toldsatser. l
C. Andre Metaller end de
i
det
Foregaaende
nævnte:
- Plader og Blik, ogsaa

ß

»

1

»

Z

Det finantsielle
Resultat ligeoversor Regjeringsudkastet.
4+

Rd.

Rd.
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Fortoldnings-Gjenstande.

179.
180.

181.
182.
183.

Det sinantsielle
Resultat ligeoverfor Regjeringsudkastet.
+
4Rd.
Rd. ß Rd.

Vægt,
Maal, Told.
etc.

naar disse ved Valtsning, Presning eller des
lige ere cannellerede eller
paa anden Maade bsicde,
men isvrigt uden videre
Forarbejdning, samt Folie;
Bolte, Spiger, Som og
Stifter; saa og Stænger,
raae Kjedelskaale, Bunde
og deslige til videre For
arbejdning , samt raae
trukne Ror; fremdeles
Hagel, Kugler og lignende
Projektiler; samt Traad
(ogsaa naar den er ind
vævet i eller omvundet
med Baand, Papir eller
deslige), og overspundne
Strenge;
- af Bly, Tin eller Zink;
endvidere Bolte af andet
Metal og Skibsforhudningsplader af saakaldet
gult
Metal
1
1 %
(Uellow Metal)
1 U )> 3
- ellers
i andet Arbeide:
- anlobet, bronceret (saa
og med s. k. Guld- eller
Solvfernis), lakeret,
forgyldt, forsølvet, hvid
kogt, pletteret eller
desl., saa og Arbejder
af hvide Kobbercom)> 16
1
positioner
» 8
1
- ellers
Mneralier, som ikke særskilt tre
tariferede:
frie.
. — i naturlig Tilstand................

109

Fortolimings-Gjenstan-e.

Vægt,
Maa!,
etc.

Told.

Rd. ß
184.
185.
186.

— ved Slemning, Farvning, Form
ning eller paa lignende Maade
tilberedte..............................

Mineralske Vande.....................
Modeller og prøver, alle Slags,

1 Ib
1 V

ikke tjenlige til andet Brug........

»
»

1
2

frie.

Naturalier, af ethvert af Natur187.

rigerne, til videnskabelige Samlinger;

frie.

Vlier og Elain, samt saadanne
188.

189.
190.

191.

192.

193.

Verdffer som Camphin, Photogen,
Hydrocarbures og deslige:
— Hampolie ansættes saaledes,
som af Kongen i Henhold til
tractatmæssig Ovcreenskomst be
stemmes.
— vellugtende, see Parfumerier.
— alle andre ..............................

Ost.............................................
Pakningsgjenstande:
— naar de indgaae med Varer
til disses Bevaring og efter
Toldvæsenets Skjon ikke tre
at betragte som selvstændig
Handelsvare .....................
— naar de indgaae uden Varer:
— brugte Foilstager, Kasser,
Kister, Kufferter, Kurve,
og Sække, som efter Toldvæsenets Skjon ikke cre at
betragte som Gjenstandc for
Handel............................
— Mos og Tang til Pakning
eller Udstopning......
— i andre Tilfælde, saavelsom for
andre Pakningsgjenstande end
de sorncevnte, ansættes Tolden
for den paagjældende Gjenstand
efter den Toldsats, hvorunder

1
1 %

»
»

frie.

frie.

frit.

2
5

Det sinantsiclle
Resultat ligeoverfor Regjeringsudkastet.

+

~

Rd.

Rd.

110

Fortollmings-Gjenstande.

Vægt,
Maal,
etc.

Told.

Rd.

den ifølge
henhorer.

sin

/$]

Det finantsielle
Resultat ligeoverfor Regjcringsudkastet.
+ !
Rd.

4Rd.

Beskaffenhed

Papir:

194.

195.

196.
197.

— groveste, navnlig til Skrivning,
Tegning eller Trykning ubruge
ligt Maculatur, Pak- og Pap
papir; med Asphalt, Beeg,
Glas, Sand, Skifer, Smergel,
Tjære eller deslige overstrøget
eller bestrøet Papir; saa og
Steenpap og Ornamenter eller
lignende grove Arbejder deraf.. 1 TF
— alt andet Papir, ogsaa naar
det er tilsat Farve i Massen,
ferniseret, oliet eller paa lignende
Maade behandlet, saa og Kridt
papir
1 N
— paa anden Maade forarbejdet
Papir eller Papirmasse:
— Blomster og Blomsterdele,
see B.
— Boger, Tidsskrifter og Noder,
see B.
— Acter og Manuskripter; saa
og Papirspenge, Vexler,
Statspapirer, Actier og
lignende Effecter, lydende
paa Pengeværdier.......
1 Spil
— Spillekort
foruden 8 ß pr. Spil i
Stempelafgift.
— Papir med Farve, som ikke
er tilsat i Massen, med
Forgyldning eller Forsølv
ning, ogsaa paa Snittet,
med pressede eller andre
Sirater, med Billeder (t. Er.
Kobberstik, Staalftik, Steentryk, Træsnit, Photographier,

»

1

» 2.5

frie.
2

»

2,955

Ill
Lsbe-^I i

udkastet.

Rcgjerings-

Fortoldnings-Gjcnstande.

Vægt,
Maal,
etc.

Told.

Det fulantsielle
Resulta ligeooerfor Re zjeringsudk astet.
+

Rd.

198.

199.

200.

201.

202.
203.

og deslige), med Skrift,
Tryk og deslige, (t. Ex.
Blanqvettcr, Etiqvetter, Vig
netter, lithographcrede Han
delsbreve , linieret Papir,
Schemata og Tabeller, ogsaa paa Pap, Tegne- og
Skrivcforskrifter, Adresse
kort) ; Bogmærker, Borter,
Brevconvoluter, (ogsaa med
Toiunderlag), Kræmmerhuse
og Poser, Papir med paaklerbet Lærred eller Bomuidstoi,
Brodccr-, Hækle-,
Strikke- og andre Monstre
og Msnstcrboger, Kort (og
saa paa Pap, Lærred eller
desl.) og Glober (med eller
uden Stativer), Stramei og
Visitkort.........................
— Andre Arbejder af Papir
eller Papirmasse, herunder
indbefattet Papir med paaklinct Toi af Silke eller
Uld...........................
parfumerier og vellugtende Sager,
som ikke særskilt cre tariferede, t.
Ex. vellugtende Eddiker, Esscntser,
Olier og Vande, Bayrum, Mandel
klid, Pomade, og alle Slags
Røgelse.....................................
Pcricmocr:
— uforarbejdet..................... ..
— forarbejdet, som Dreierarbeide.
perler, alle Slags, uindfattede eller
indfattede, som Galanterivarer.
Inis i äkaller, (Nellou og Paddy)
— Risengryn og Riismeel..........
For Niis i Skaller og af-

1 D »

Rd.

8

1 1E » 16

i b

» 16
frit.

i %
1 T

» 1.2
» 2

Rd.

112BA
L ø b e -^ Z

u d k a s te t.

F o r to ld n in g s - G je n s ta n - e .

T o ld .

M a a l,

R e s u lt a t l i g e o v e r f o r R e g je r i n g s -

u d k a s te t.

e tc .

i

R e g je r in g s -

D e t f in a n t s i e l l e

Væ gt

+
R d.

e fte r

Rd.

fo r h o lb s -

s a t s e r t i l A n v e n d e ls e
v iis

Rd.

T o ld 

d e fo ra n s ta a e n d e

kom m e

/

s a m m e n b la n d e t

R iis

s k a ll e t

Be-

B la n d in g e n s

s ta ffe n h e d .
204.

M o t*

S iv ,

og

fr ie .

ra a e ......................

Sæbe:
—

v e l lu g t e n d e ;

te n d e
K u g le r

205.

H a a n d s ty k k e r,

d e s li g e ;

og

v e llu g 

ik k e

sam t

fo rm e d e

i

s a a v e ls o m

S o e b e p u lv e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—
206.

anden,

sam t

p u lv e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sago, Zalep^pulveriseret rlrroivreot og Capioka.............
salpeter, a l m i n d e l i g s s a l p e t e r s u u r t
K a li) o g
Chilisalpeter ( s a lp e t e r -

207.

208.

s u u rt

N a tr o n ),

ra a e

r a ffin e r e d e

og

Salt:
—

ra a t

209.
—
—

T

»

16

1

D

»

1

1

D

»

2

fr it.

........

1

a n d e t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

u r e n s e t G la u b e r s a lt

ra a t

N a tr o n ,

A m m o n ia k

k u ls u u r M a g n e s ia

o f fic in e llc

TE
Tb

»

0 .4

»

0 .5

( s v o v l-

s æ r s k i lt
!

u re n s e t

n a tu r

og

( M a g n e s it)

S a lt e , f a n it a lle

e lle r

ra a e

212.

ra a t

s v o v ls u u r t

s v o v ls u u r t
lig
—

re n s e d e

t a r if e r e d e ;

S a lte ,

som

fr it.

........

a n d re
ik k e

A p o th e -

k e rv a re r.

SHfc, r a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sfibø, Baade og Lartoier, alle
S la g s ;

213.

—

..........

i

S t e e n s a lt

u rc e n t

S ty k k e r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s u u rt N a tr o n ) , r a a t u re n s e t s u u rt

211.

.......... 3 6 1

K o g s a lt :
—

210.

1

V adske-

s a a k a ld e t

af

50

C o m m e r c e lc r s t e r

naar

o v e r,

F y rre træ ,
som

af

de

e re

fo r to ld e s

Kongen

i

oz

byggede

d e r-

af

s a a le d c s ,

H e n h o ld

t il

1

Tb

»

48

2 6 ,5 2 4

559
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udkastet.

F o r to ld n in g s - G je n s ta n d e .

T o ld

M aa'

D e t s in a n ts ic lle
R e s u lt a t lig e o v c r -

f o r R e g je r in g s u d k a s te t.

e tc .

i

R e g je r in g s -

i
B æ gt

1

I

1

ß

Rd.

R d.

R d.

t r a c t a t m a s s ig O v e r e e n s k o m s t b e 
s te m m e s .

214.

—

....................................

a n d re

S k in d

og

» A n d e r:

—

u b e re d te , s a m t s a a k a ld e t S e r o n o g K is te lc e d e r . . . . . . . . . . . . . . . .

—

b e r e d te :

215.

—

fa r v e d e ,

s v æ r te d e ,

la k e r e d e
m ed

( af
T V c e r- ] 5 p C l
j( d ie n .

fn c .

g litte d e ,

b ro n c e re d e ,

e lle r

F o r g y ld n in g ,

F o r s ø lv 

n in g , p a a try k k e d e e lle r p r e s 

sede

F ig u r e r

paa

fo r s y n e d e

e lle r

M aade

ud

lig n e n d e

og

saa

s ty re d e ;

C h a g r in ,

C o r d u a n , M a r o q u in , S a f fia n
P e r g a m e n t,

og

216.
217.

—
—

H a n d s k e r,

d e ls e
219.
220.
221.

m ed

ogsaa

i

%

»

12

<tb

»

8

F o r b in 

a n d e t S to f,

saa-

v e l s y e d e s o m t ilf k a a r n e . . .
1
— a n d e t, ik k e s æ r s k ilt t a r if c r e t | 1
S m ø r...........................
S ø f c a ( a lm in d e lig t k u ls u u r t N a t r o n ) , !

%

»

72

N

»

16,
f r it .

c a lc in e r e t e lle r c h r y s ta llis e r e t . . . . . . . .
S c I D c , 8 i g le r
og
a lt
S r ld e - l

m a g e r a r b e id e ,
T ræ .

som

A r b e id e r

222.

S p æ f, L e v e r e tc . t il

223.

S p i s e v a r e r , t ilb c r e d te :
— h e r m e tis k lu k k e d e o g

224.

1
1

A r b e id e r d e r a f :

—

218.

s a m t S k in d

fo r B u n d tm a g e re . . . . . . . . .
a n d re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—

a n d re ,

ik k e

e n d v id e r e

1 4 ,2 5 1

as

T ra n ..........
P o s te ie r . . I

s æ r s k ilt ta r ife r e d e . .

S te e n :
— u b e a r b e jd e d e

f r it .

f r ie .
1

%

»

7

f r ie .

S t e e n , a lle S la g s ; !

ik k e

flc b n e

r e b e B lo k - , K a m p s tc e n ;
B o s s e s te c n ;

e lle r p o le - 1
e lle r G r a a - 1
S te e n
t ill

(8)FEDCBA

114CBA
D e t fin a n ts ie lle

R e s u lta t lig e o v e r

V æ g t,

F o r t o l d n in g s - G je n s t a n d e .

M a a l,
e tc .

f o r R e g je r in g s -

T o ld .

u d k a s te t.

+
Rd.

og

m ed

S te e n tr y k k e r ie r

p u lv e r is e r e t

C e m e n t,

a l le

S la g s ,

C e m e n ts te e n ;

T ra s

ved

r in g ,

S le m n in g

nende

M aade

fo r s a a v id t

sam m e

F a r v e s to ffe r ;

228.

e lle r

S te e n ,

ik k e

ifø lg e

h o re

under

S p i l le k r i d t .

og

saa

lig 

paa

t i lb c r e d t e

B e s k a ffe n h e d

d e re s

4 ,6 5 4

P u lv e r is e 

M a ln in g ,

a n d re

f r it .

og

K a lk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227.

1 ,9 0 0

h y d r a u l is k

og

saa

fr it.

b ræ n d t

og

m a le t

P o z z o la n a ,

Rd.

fr ie .

K a lk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226.

—

b ræ n d t

og

G ip s

R d.

uden

T e g n in g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225.

/J

1

T

»

1

T a g s k ife r , s a m t R e g n e - o g S k r iv e 
ta v le r

m ed

a f S k if e r ,

Ram m e,

uden

og

G r if l e r

og

saa

af

S k if e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229.

A fs tø b n in g e r ,

F o rm e r,

m e n te r

og

d e s l ig e

230.

G ip s ,

K r id t

e lle r

231.

F li s e r ,

a lle

af

C e m e n t,

lig n e n d e .

1

D

S la g s . . . . . . . . . . . . . . . . . .

og

M o ll e s t e e n

177

fr ie .

O rn a 

»

1
71

fr ie

h e le

Q v æ rn s te e n ,

e l l e r s a m m e n s a t t e , s a m t S li b c s t e e n :
in d t il 1 4 " i D ia m .

—

over 1 4 "

—
232.

—

1

S tk .

»

2

1

S tk .

»

4

—

20"

—

32"

—

1

S tk .

»

8

—

—

32"

—

41"

—

1

S tk .

»

16

—

41"

—

lC b fd .

»

16

—

in g e n

som

S te n e n e

i

Hul

E n k e lte
f o r t o ld e s

M o ll e s t e e n

S te e n h u g g e r a r b e id e .)

og

B i l le d -

S tc e n h u g g e r - ,

S t c e n s l ib e r a r b e i d e ,

det

t ils t a a .e s

G o d tg jo r e ls e .

t il

D e le

saa

F o re g a a e n d e

A r b e id e r

—

—

—

(F o r

i

20"

af

f in e r e
W d e l-

ik k e

og

sam t

a lle

n æ v n te

S te e n :

S a g e r,
og

t.

E r.

s le b n e

H a lv e e d e ls t e n e ,
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Fortoldnings-Gjenstande.

Vægt,
Maal,
etc.

Det finantsielle
Resultat ligeoverfor Negjeringsudkastet.

Told.

+
Rd.

233.
234.

Uhrfutteraler, Bordopsatser,
Vaser, Lamper, Lysestager,
Skrivetøjer, Dominospil, Fi
gurer, Basreliefs, Mosaik,
Nipssager og deslige
— andet

Nd.

/J

1
Rd.

1 T » 16
1 D » 0.05

Suffer, Mallas og Sirup:

235.

236.

237.

— Candis, samt Sukker i hele eller
sonderflaaede Toppe, Plader,
Kager eller deslige uden Hen
syn til Farven; fremdeles hvidt
pulveriseret Sukker, der er ly
sere end en Toldstederne over
sendt Negelprove, som nærmest
svarer til Amsterdammer Standardprovc Nr. 17
— andet pulveriseret Sukker:
— lysere end en Toldstederne
oversendt Negelprove, der
nærmest svarer til Amster
dammer
Standardprsve
Nr. 12....
— lysere end en Toldstederne
oversendt Negelprove, der
nærmest svarer til Amster
dammer
Standardprove
Nr. 8
— mørkere end en Toldstederne
oversendt Negelprove, der
nærmest svarer til Amster
dammer
Standardprove
Nr. 8
— oploft og andet flydende Sukker
herunder indbefattet Rorsaft,
hvoraf Sukkeret ikke er udskilt
(Melados); fremdeles hvid Si
rup og hvid Honning, samt
Drue- eller Stivelse-Sukker og
Drue- eller Stivelse-Sirup ...

1

D » 5.2 5 14,973

1 Tb

)) 3.<25 81,419
(85 pCt.
afJmporten af
Naasukker)

1

» 2.7 5

9,578
(10 PCt.
af Jmpor«
ten af
Naasukker)

1

»

2.5

9,578
(5 pCt.
af Impor
ten af
glaasukker)

1

T

»

2.5

(8 *)
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239.

242.

243.
244.

— Mallas, almindelig brun Sirup
og brun Honning, saa og saakaldet Runkelro-Bærme....
Naar i Mallas eller Sirup
over */4 Deel efter Vægt
er chrystalliseret Sukker, for
toldes det Hele som flydende
Sukker.
— Capillair-, Morbær-, Rosen-,
Viol-Sirup og andre lignende
Sirupper.........................

— spiselige, see Frugter.
— Vadskesvampe.........................
— alle andre:
— uprceparerede...................
— præparerede, navnlig ogsaa
Frictions-Fyrsvamp....
Svovl samt SvovlDng, Svovls
traad og Svovlblomme........
Syrer:
— flydende.................................
j— faste, som chemiske Præparater.

Rd. /

246.
247.

248.
249.
250.

— almindelig Talg.....................
— Margarin, Stearin, Palmetin,
Parafin og andre Fedt- eller
Olicarter, hvorfra Oliestoffet
(Elain) ganske eller tildeels er
udskilt; Plairtetalg og Hvalrav
i fast Tilstand..................

Qhee..................................
(loOrtf og Cobakssurrogater;
— Blade eller Stilke (saucedc eller
i Ruller og oppillet Rulletobak
herunder ikke indbefattede) ....
— Cigarer .....................
— Andet...................................

Rd.

I
Rd.

1 % » 1.75 14,565

7

1 T

»

1 D

» 32

frie.
1 %

»

3

frit

1,344

frie.

2,478

Qalg og Calgarler:
245.

Det finantsielle
Resultat ligcoverfor Regjeringsudkastet.

+

Svampe:

241.

Told.

I

I

|

238.

240.

Vægt,
Maal,
etc.

1 Tb

»

1 T
1 T

» 3
» 12

1 %
1 D
1 %

» 5
» 32
» 8

2

Fortoldnings-Gjenstande.

Vægt,
Maal,
etc.

Det finantsielle
Resultat ligeover- |
Told. for Regjeringsudkastet. •
+ I "5"
H
Rd.
Rd. ß Rd.

Csngværk af vegetabilste eller ani
251.

252.
253.
254.

malske Stoffer, alle Slags........
Cræer, Buffe, Blomster- og an
dre Planter, levende; saa og
Blomsterknolle, -Log eller -Svib
ler...............................................

Tran, Tranlnd, Degra, ^'edtlnd
og Vognsmsrelse
omnier og Cræ:
— Finske Trævarer fortoldes

1 T

i

»

1 %

»

1

1

— uforarbejdet:

255.
256.

|

frie.

saaledes, som af Kongen i Hen
hold til traktatmæssig Overeenskomst bestemmes.
— Buxbom, Ebenholt, Eg,
Flotholt, Pokkenholt, al
Slags Brænde, saa og
Baandstager, Encbeerstager,
Riis og uafbarkede Vidier.
— andre Træsorter:
a) naar de indkomme i Dceksfartoier............................
Denne Fortoldningsmaade
kommer til Anvendelse paa
Ladninger, der losses udenfor
et Toldsted, og saafrcmt ved
kommende Klarerer ønsker det,
tillige paa Ladninger, der
losses ved et Toldsted, i begge
Tilfælde dog kun under Iagt
tagelse af folgende nærmere
Bestemmelser og Betingelser:
1. naar Skibets Lasterum un
der Dækket erfuldtbestuvet
alene med toldpligtige
Træsorter. Lasterummets
Jndhold under Dækket
ansættes da til saamange
Commercelæster, som Ski-

3,233

....
pr.
Cmlst.

frie.
3. 24

118

Fortoldnings Gjenstande.

Vægt,
Maal,
etc.

Told.

Rd.

bets fulde udmaalte Dræg
tighed udgjsr. Haves
desforuden
Dækslast,
hvad enten denne sidste
bestaaer udelukkende af
toldpligtige
Træsorter
eller ikke, ansættes Lasten
paa Dækket as disse til
Commercelæster ved Opmaaling af disse Træsor
ters Cubikindhold under
Eet, med Fradrag af det
Rum, som indtages af an
dre Varer, samt af Master,
Ruf og andre faste Gjenstande paa Dækket, saaledes at 90 Cubikfod
regnes lige med 1 Commercelerst.
2. naar i fuldt bestuvet Skib
de toldpligtige Træsorter
vel ikke optage hele Lasterummets Jndhold under
Dækket, men dog den største
Deel, og den ovrige Bestuvning bestaaer i esternævnte Varer, for hvilke
gives Fradrag i Skibets
udmaalte Drægtighed med
1 Commercelæst:
for hver 24 Tender Beeg,
Tjære eller Steenkul,
for hver 60,000 T Jern,
i Stænger,
for hver 4 0,000 T Jernstsbegods,
for hver 9,000 T Salt,
lost i Skibet, .

ß

Det finantsielle
Resultat ligeoversor Regjeringsudkastet.
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udkastet.

Løbe-^S i
Rcgjerings-

Fortoldnings-Gjenstande.

Vægt,
Maai, Told.
etc.
Rd. ß\

for hver 100 Cbf.Slibesteen eller Fliser,
for hver 90 Cbf. Egetræ,
for hver 2 Favne 2-fods
Brænde, dog ikke for
Splitved,
(af andre Længder forholdsvüs),
saaledes at der ved hver
enkelt Vare ikke tages Hen
syn til Brok under */10
Læst. Tilstedeværelsen af
andre Barer end de her
nævnte udelukker ikke An
vendelsen af denne Regel,
med mindre de tilsammen
bestuve ’/2 Commercelast
eller derover. .
Med Hensyn til Dæks
last, om saadan maatte
haves, forholdes efter
Nr. 1.
Denne Fortoldningsmaade tillades endvidere an
vendt, naar de toldpligtige
Træsorter ikke fuldt bestuve
Lasterummct under Dækket,
og de under Nr. 2 nævnte
Betingelser heller ikke ere
tilstede, men den Klarerende
dog ønsker at erlægge Told
efter Commercelæst, imod at
dette da skeer efter Skibets
fulde udmaalte Drægtighed,
uden noget Fradrag for det
ubestuvede eller med andre
Varer bestuvede Lasterum
under Dækket.
Doekslast behandles og-

Det finantsielle
Resultat ligeoversor Regjeringsudkastet.
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F o r to lt > n in g s - G je » s t a n d e .

M a a l,

V æ g t.

fo r

lig e o v e r -

R e g je r in g s -

u d k a s te t.

e tc .

i

R e g je r in g s -

fin a n ts ie lle

D e t

R e s u lt a t

V æ g t,

+

R d .

ß

R d .

I

4 R d .

saa i dette Tisfcrlde efter
Reglen i a, 1.
257.

b )

A

a n d re

i

n m .

1 .

G ru n d

u r e g e l

a fz T ræ e ts

k a n

ik k e

F o rm

o p m a a le s ,

sa m m e

a n s æ tte s

i

V æ g te n ,

e s te r

p a a

C u b ik in d h o ld c t

m æ s s ig e

til

lCbfd. » 3.si

T ilf æ ld e

N a a r

F o r h o ld

p r.

V æ g tfy ld e

T ræ e ts

C u b ik f o d .

2 .

R u n d tø m m e r,

F o r

til

in d fø r e s

til

v e d

3 .

i

e n

L æ g te r,

e lle r

a f

N e d s æ tt e ls e

T o ld .

o v e n s ta a c n d e

u d -

T o m m e r

V a n k a n te t

m a a le s

P la n 

T ø m m e r,

B ræ d e r

t ils t a a e s

til

b e re d e s

a t

f u ld k a n t e t

2 5 “ /o

e lle r

S a u g n in g

H u g n in g

k e r,

so m

e lle r

A p t e r in g

f ø lg e n d e

m e d

s iir f f a a r e t

so m

R e m is s iS n

fo r

B a n k a n te r n e :

T o m m e r:

fo r

3

fra

6

til

T o m m e r

G je n n e m s n it.
o v e r

9

til

6

i

8 ° /0 ,

. . .

T o m m e r

i

G je n n e m s n it. . . . . . . . 6 ° /0 .
o v e r

9

F o r

d e r

fo r h o ld s v iis .

F o r

V a n k a n te r

B ræ d e r

T ræ

M a a le n e s
P la n k e r

k u n

m e d ta g e s

V e d
k u n

d e n

e ne

v id e r e

a t

d e r

V ræ d e r

B a n k a n te n

S id e .

O p m a a lin g e n
H e n s y n

b o re t

i

O p t a g e ls e

o g

p a a

p a a

H u l

e n d

G o d tg jo r e ls e

ve d

P la n 

L æ g te r,

in g e n

t ils t a a e s

e r

L æ n g 

p a a

e lle r

s o r

s a a v e ls o m

ik k e

h e le

p a a

d e n ,

k e r,

4 .

372°/o .

......

T ø m m e r,

v a n k a n te t

G je n 

i

T o m m e r

n e m s n it

til

i

L æ n g d e n

o g

i

B re d e n

o g

h a lv e
* /4

ta g e s

F o d

T o m m e r

T y k k e ls e n ;

14,986.
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258

259.

260.

Broker under resp.
Fod
og
Tomme lades uden
for Beregningen.
— heelt eller tildeels forarbejdet,
forsaavidt ikke særskilt tariferet:
— tildannct Huns- og Skibs
tømmer, samt lignende tildannet Tommer og Tree til
andet Brug, der ifslgc sin
Beskaffenhed ikke egner sig til
Fortoldning efter Vægt... lCbfd. » 5.7
— grovt Tsmmermandsarbeide,
der ifølge sin Beskaffenhed
ikke egner sig til Fortoldning
efter Cubikmaal; fremdeles
Aarer, Haandspager, Kiler
og Nagler; Lyng- og Niiskoste, flækkede Birke- og Hassclriis; Sigte- og Solderande
samt Spaan til Bogbindere,
Skomagere og Sværdfegere;
Tagspaan samt Finerer af
grove Træsorter; Treetraade
til Svovlstikker; Trceplokke;
ikke scrrdigt dannede Staver
og Bundstykker til Bødkere;
Strygespaan, Tondcbaand,
Truge, Træsko, Toffeltrce;
raat tildannet uhovlet Træ
til Cigar- og Pakkasser,
uhovlede færdige Pakkasser;
afbarkcde Vidier og lignende
groveste Trævarer
1 n n 0.15
— Nips, Etuier, Sykasser og
deslige til Galanterisager
henhorendc Varer, naar
Stykket deraf ikke veier over
5 D
1 Tb » 16
— andet:

Rd.

Rd.

23
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Vægt,
Maal,
etc.

Told.

Rd. ß

261.
262.
263.

264.

265.

266.

267.

— af Buxbom, Valnodde,
Jacaranda, Mahogni og
deslige fine udenlandste
Træsorter, massive eller
forenede med andre Træ
sorter, (dog selve Finerer
ne af de nævnte fine
Træsorter herfra und
tagne); saa ogFrictionsfyrstikker samt Arbeider
af hvilketsomhelst Slags
Tree med virkelig eller
saakaldet Forgyldning
eller Forsølvning
— ellers
Corv...............................................
110rc, samt Uhrværker og Dele
af Uhrværker:

1 D
1 A

Det finantsielle
Resultat ligeoverfor Regjeringsudkastet.

4Rd.

-T-

Rd.

» 7
» 3
frie.

— Lomme- og Dameuhre samt
Chronometre, saa og sammen
satte Værker til deslige Uhre
1 Stk. » 48
og Chronometre
— Taffeluhre med og uben Glas
eller Fodstykke, samt Skilderiuhre; saa og sammensatte Vær
ker til Taffel- og Skilderiuhre,
samt enkelte Dele saavel til
disse som til de i foregaaende
Toldsats ommeldte
1 D » 16
— Taarnuhre; saa og sammensatte
Værker eller enkelte Dele til
disse, som Arbeider af det
Materiale, hvoraf de bestaae.
— andre, samt saakaldte Gas- og
Vanduhre
1 D » 8
(Lodder, efter Stoffet).
frit.
ill O, alle Slags............................

3,992

viinsteen:

268.

— raa.........................................

frit.

65
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V æ g t,

F o r to ld n in g s - G je n s ta n d e .

M a a l,

T o ld .

f o r R e g je r in g s -

u d k a s te t.

e tc .

+
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R d.

som

anden,

—

269.

—

og

til

og

m ed

S p o r v e je ,

A x le r

uden

H ju l:

og

270.

—

L o c o m o tiv e r . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

S tk . 5 0 0

»

271.

—

D r a is in e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

S tk

10

»

T e n d e re . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

S tk .

150

»

e lle r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

S tk .

50

»

a n d re :

—

t il P e r s o n b e fo r d r in g s a m t

—

272.

273.

—

V ogne,

a n d re

— *

m ed

e lle r

h a lv t

C a le s c h e v o g n e

C a le s c h e

lo s

b e fa tte d e

274.
—

275.

a n d re

andet

—

fa s t

e lle r

h e ru n d e r

in d 
1

S tk .

30

»

................................

1

S tk .

12

»

T ræ k 

B s rn e v o g n e ,

sam t

S læ d e r

og

in d -

h e ru n d e r

b c fa tte d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

276.

V ø r,
—

279.

bedæ kkede;

m ed

......................

og

Kaner

278.

fre m fø re

V o g n m a g e r a r b c id c ;

vogne

277.

at

til

H e s te k ra ft:

h e e lt

—

a n im a ls k

s k ilt

m y n d ig e t

at

til

h e n fø re

1

ik k e

be
b lo t

som

d e r e s B e s k a f f e n h e d ik k e k u n n e
under

nogen

P o s it i o n e r ,

m en

a f T a r ife n s
e n d v id e r e :

saadannc,

m ed H ensyn

t i l h v il k e

d e tte

T o ld v æ s e n e t

f k jø n n e s

as

t v i v ls o m t .

b)

A g e r d y r k n in g s r e d s k a b c r

s k in e r ,

som

og

v æ s c n t l ig c n

M a
b e s ta a e

a f T ræ . n a a r d e t a s v e d k o m m e n d e
K la r e r e r ø n s k e s .

c)

s a m m e n s a t t e V æ r k e r e l le r B e s t a n d 

d e le

d e ra f,

saasom

til

1

%

»

3

»

3

»

16

s æ r

J n d fø r s e lS g je n s ta n d e ,

h e n fø re s
a)

ik k e

e r O v e r t o l r b e s t y r e ls e n

saadannc

a n d re

som

V a r e r ......................

H e ru n d e r

ifø lg e

V ox,

t a r if e r e d e . . . . . . . . . . . . .

e re

U b e n æ v n te

1

v e g e t a b ils k . . . . . . . . .

og

af

A r b e jd e r

4Rd.

2 ,0 3 2

fr it.

D s g m n a g e r a rb e id e :

Vogne

I

A p o th e k e rv a re r.

V it r io l........................................

V 05110

Rd.

G a s -,

a f

%
V æ r

d ie n .

lO p C t.

'Ptzvzqn

-KöuuslöW
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Rd.

Rd.

Telegraph-, Vandledningsanlæg
og deslige, saa og Maskiner af
hvilketsomhelst Materiale, naar
Omstændighederne gjore en tarismæssig Behandling vanskelig,
og vedkommende Klarerer ønsker
Fortoldningen med 10 pCt. uf
Værdien.
d) strandede Varer, Skibsredfkaber
og
Skibsinventariegjenstande,
samt enkelte Vragstykker, naar
saadant Gods enten hidrører fra
Skibe, strandede paa Told
territoriets Kyster, eller det dog
efter Strandingslovgivningen paa
det Sted, hvortil det inddriver
eller indbringes, er at betragte
som Strandingsgods, og naar
derhos Toldvæsenet fljønner, at
de paagjældcnde Gjenstande ere
bedærvede eller beskadigede i en
saadan Grad, at de ikke kunne
ansees som gode Handelsvarer,
samt sorsaavidttillige saadan
Fortoldningsmaade
af
ved
kommende Klarerer ønskes.

233,708 230,756
230,756

Altsaa et + af

2,952
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Vi flulle derefter gaae over til Hr. H. T/s Forslag
til de andre i Regjeringsudkastet ommeldte Afgifter, nemlig
Udførselstolden, Transittolden, Pakhunsleien
og Skibsafgiften.
Da Hr. H. T. er i fuldkommen Overeensstemmelse med
RegjeringsUdkastet med Hensyn til Ophævelsen af Udførsels
tolden (Tidsskriftet Pag. 91), og da vi i saa Henseende
ere enige med ham, behove vi ikke at Udtale os videre i den
Anledning.
Med Hensyn til Transittolden, der ifolge Regjeringsudkastet skal svares af alle Varer, som Under deres Forsel
fra og til fremmed eller toldfrit Sted passere Toldterritoriet,
eller son: fra Transit- eller Creditoplag udfores til fremmed
eller toldfrit Sted, med mindre de ifolge Udkastets § 47
udtrykkelig ere fritagne for denne Told, der i § 44 er
fastsat til 16 /? pr. 500 Pd. Brutto, yttrer Hr. H. T.
sig paa folgende Maade, (Tidsskriftet Pag. 91).
„Vi kunne ingenlimde tilraade dens Bibeholdelse,
da den i Forhold til den Indtægt, som den giver,
(112,000 Rd. aarlig) lægger altfor tunge Baand paa
Gjennemforselshandelen, ligesom Opretholdelsen af denne
Afgift vilde staae i Modstrid med den Frigivelse af
Indførselstold, som vi foreslaae for Varer, der ere
transittoldpligtige ester Udkastet."
RigsraadsUdvalget har derimod Udtalt sig saaledes:
„Hvad Transittolden angaaer, da kan Udvalget
fuit Udtale, at det er en Afgift, som aldeles ikke
passer for Niltiden, idet den staaer i Strid saavel
med Prineipet for ven fri Omsætning, som med de
hUrtige CommUnicationsmidler, hvorfor dm ogsaa næsten
overalt allerede er afskaffet. Naar Udvalget imidlertid
indskrænker sig til at henlede Regjeringens Opmærksomhed
paa det hoist Dnsielige i, at den snarest ophæves, saa
er det tun, fordi det maa ansees tilraadeligt samtidigt
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at opnaae
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til

o v e r la d e s
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Transittoldens Ophævelse vilde saaledes knnne calcUleres
at ville medfore et Indtægtstab af ca. 200,000 Rd.
aarlig, hvoraf Kongens Undersaatter kun udrede en saare
ringe Deel, og ikke, som af Hr. H. T. beregnet, 112,000 Rd.
aarlig.
Det synes derfor Uberettiget, naar man som Hr. H. T.
vil soge et Argument for Transittoldens Afskaffelse i dennes
ringe finantsielle Betydning. Der kan formeentlig heller
ikke lægges videre Vægt paa det andet af ham anforte
ArgUinent, at nemlig Opretholdelsen af Transittolden vilde
komme i Modstrid med den Frigivelse af Indførselstolden,
som han har foreslaaet for flere efter Udkastet transittold
pligtige Varer, da en saadan Modstrid, saafremt det
forovrigt kan kaldes eit Modstrid, allerede efter Regjeringsudkastet finder Sted med Hensyn til flere. Varer, ligesom der
ogsaa for Tiden gives Varer, der ere indsorselstoldfrie, men
desuagtet transittoldpligtige.
Ligesom Hr. H. T. tiltræder RegjeringsUdkastets For
flag om PakhUUsleien, fim at det bringes i Overeensstemmelse med de af ham til Jndforselstoldtarifen foreflaaede
Forandringer, saaledes have vi heller Intet at bemærke
med Hensyn til denne Afgift.
Den i Regjeringsudkastet § 52, II ommeldte Skibs
afgift i den Udenrigske Fart af 1 Rd. for hver Commercelæst, det ladede eller lossede Gods bestuver, foreflaaer
Hr. H. T. overeensstemmende med Rigsraadsudvalgets
Betænkning nedsat til 48 ß pr. Commercelæst, samt
Benævnelsen „Skibsafgift" forandret til „Fyrafgift".
Som alt tidligere bemærket, tiltræde vi dette Forslag,
der vil medføre en Milldreindtægt af ca. 235,616 Rd.
aarlig.

I Henhold til det Forailstaaende vil Hr. H. T.'s
Forflag til en Toldtarif, omændret overeensstemmende med
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vores Bemærkninger, ligeoverfor Negjeringsudkastet, medfore:
for Jndførselstoldtarifen en Meerindtægt as ..

2,952 Rd.

og for Skibsafgiften en Mindreindtægt af ...

235,616 —

eller i det Hele en Mindreindtægt af

232,664 Rd.,

Da

er

Regjeringsudkastet

calmleret

ligeoverfor

den

nuværende Toldindtægt at ville give et OverskUd af 224,265 Rd.,
calculeres at ville give en

vil vores Forflag saaledes kunne

Mindreindtægt af 8,399 Rd. imod nu,
er saa ringe,

at man,

et Belob, der dog

naar man tager Hensyn til den

Usikkerhed, der altid maa finde Sted ved slige Calmler, er
berettiget til at betragte det finantsielle Resultat som balance

rende.

Da vi herefter ikke behove at paavise nogen Erstatning
kllnne vi gjerne ganske forbi-

for Finantserne andetstevsfra,

gaae Hr. H. T.'s Forslag om at dække det Tab,

en

være

Folge af hans Forflag til

259,073 Rd., imod nu,

ved

der vilde

Toldtarisen,

nemlig

en Forhøjelse as den inden-

landfle Brændevimsproductionsafgift

fra

64

ß

til 80 ß

pr. Tonde Karmm, der efter hans Formening vilde give

en Meerindtægt as 449,083 Rd., saaledes at Resultatet af
samtlige

hans

190,010 Rd.;

Forslag

blev

cn

Gevinst

imod

nu

af

men da lignende Forslag oftere har været

paa Bane, kUnne vi ikke afholde os fra nogle Bemærkninger

derom.
Naar Hr. H. T. saaledes anfører (Tidsskriftet Pag.
135) at den indenlandske BrændevnnsprodUctionsafgist godt
kan forhoies

med 32 ß

med 16 ß pr.

Tonde Karrum,

ja

endog

pr. Tønde, Uden at denne sig for en hoiere

Afgift egnende ProdUction derved blev overbebyrdet,

eller

med andre Ord uden at Consumen og som Folge deraf Prodilctionen deraf aftog, da turfce denne Formening dog være

Tvivl underkastet,

naar der

bestandig tiltagende Dldrikken

sees hen til den her i Landet

og den deraf folgende.

Aar

for Aar tiltagende. Formindskelse af BrændeviinsprodUctions-
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afgiften.

I 1857 Udgjorde denne Afgift efter Fradrag af

Godtgjorelserne for hele Toldterritoriet 1,923,844 Rd., hvori
mod den 11860 og 1861 kim har beløbet resp. 1,640,128 Rd.

og 1,664,336 Rd.
Forsaavidt Hr. H.

T.

yttrer i Tidsskriftet

fremdeles

Pag. 137, at det efter hans fnldeste Overbeviisning kun er

en Spøgelsefrygt,

at en

der aflokker Nogle den Mtring,

Afgift paa BrændeviinsprodUctionen af 1 Rd. pr. Tønde

Karrum igjen vilde
Landet,

til Følge,

have

navnlig

Smugbrænden,

paa

og saaledes synes at være af den For

mening, at Smugbrænden for Tiden ganske er ophovt,

at den

maae vi gjore ham opmærksom paa,
Dag idag drives temmelig

Jylland,

endnu den

stærkt i visse Egne i Norre-

hvor der stadig opdages SmUgbrcenderier,

det dog ikke er rimeligt,

da

og at

at en Forhoielsc af Brændeviins-

prodUctionsafgiften vil bidrage til at faae dette Uvæsen hævet.

Endelig vilde en Forhøjelse af BrændeviinsprodUctionsafgiften paa mange Steder niedfore et forstærket Opsyn, og
altsaa foranledige ftørre Administrationsomkostninger.

Vi maae derfor ansee en Forhoielse af BrændeviinsprodUctionsafgiften til 80 /? pr. Tonde Karmin for betænkelig,
men til 1 Rd. pr. Tonde for aldeles utilraadelig.

Vi have i den foranstaaende Kritik jluttet os saa note

som muligt til Regjeringsudkastet, med de af Rigsraadets
TarisUdvalg

foreslaaede

Wndringer,

i

den

faste

Over-

beviisning, at dette ikke i nogen væsentlig Grad vil blive
fraveget ved Tarifens næste Behandling i Nigsraadet, men
det er en Selvfølge at denne vor Kritik,
efter

det

fortiden

yderligere Forflag

foreliggende

til

Materiale,

Forandringer

i

der er affattet
ikke

Udelukker

RegjeringsUdkastet,

hvortil senere indkommende Oplysninger, ifolge den as For
eningen Udstedte Opfordring til de JndUstri- og Haandvcerksdrivende, maatte give Anledning.

Rettelser.
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Foreilitlgells Anliggender.
Annonce.

Foreningens Medlemmer gjores herved bekjendt med,
at den Overeenskomst der har bestaaet imellem Bladet „Dan
mark" og Foreningen, er bleven hævet ved Bladets Redactionsflifte i afvigte Foraar.
Som Folge heraf er Bladet „Danmark" ikke mere For
eningens Organ, ligesom Foreningen eiheller staaer i nogetsomhelst Forhold til det.
For at fremme Udgivelsen af den af Kammerjunker G.
Colbjornsen forfattede Sammenstilling af forskjellige Landes
Tdldtariffer sammenlignet med vor nuværende og den af Rigsr(tabet vedtagne nye Tarif, har Foreningen subsciberet paa
150 Exemplarer af dette Værk, hvoraf 1 Exemplar vil blive
tilstillet Enhver, der har ydet frivilligt Bidrag til Foreningen
og Resten fordeles ved Lodtrækning blandt Foreningens øvrige
Medlemmer.

Beretning
om
Modet den 2den Mai 1863.

Loverdagen den 2den Mai Kl. 8 afholdt Foreningen et
Mode i Casinos mindre Sal, for at discutere og vedtage en
Adresse til Nigsraadet. — Et af Bestyrelsen conciperet Ud
kast til en Adresse blev omdeelt blandt de Modende, der Ud
gjorde c. 400.
Bestyrelsen havde indbudt Bestyrelserne for Arbeiderforeningen aj i860, Haandværkeiforeningen og Frihandelsfore
ningen, Generaltolddirccteuren og de Committerede i Seneral»
tolddirectoratet samt de forskjellige Blades Redacteurer.
Foreningens Formand, Hr. Grosserer F. Tut ein, aabnede
Modet med at foreflaae Hr. 'Rustmester, Krigsassessor G.
Christensen til Dirigent og efterat denne af Forsamlingen var
valgt ved Acclamation, gav han Ordet til Bestyrelsens Medlem
C and. C. V. Rimestad, der oplæste Udkastet til Adressen,
som lod saaledes:
Til det hoie RigZraad!
„Foreningen af 1862 til den indenlandske Industries
Fremme" tillader sig herved at fremtræde for det hoie Rigsraad i et for Landet cg navnlig for Haandvccrksdriften oz
den større Industri særdeles vigtigt Anliggende.
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Foreningens Formaal ere:
1) at flotte vor Toldlovgivnings Udvikling i dette Aarhun
drede ved at modarbejde de Bestræbelser, der maatte blive
gjorte for kN pludselig eller snarlig Ophævelse af Told paa
udenlandske Fabrikat«, og
2) at bidrage til at hceve den indenlandske Industri til et
saadanl Standpunkt, at Beskyttelsestolden grad vi i S og
deelviis kan ophæves.
Ded at sætte sig dette Formaal og ved at virke for det,
er man paa den ene Side gaact ud fra, at det Princip, der
siden 1797 ligger til Grund for vor Toldlovgivnings Udvik
ling, hvilket ogsåa er udtalt i Motivrrne til Regjeringens Tarif
udkast, er en grad vi is Fjernelse af den i Toldtariffen inde
holdte Beskyttelsestold, saaledes at Toldafgiften efterhaanden,
uden Ubillighed og voldsomme Rystelser for de
paagjældende Virksomheder, indskrænkes til den, som paabydes
hovedsaglig af finantsielle Hensyn. Den samme Opfat
telse er tidligere gjentagne Gange udtalt saavel af Regjeringen
som af Repræsentationen; Principet er fulgt gjennem en Række
af Foranstaltninger og flere end een Gang er der givet Til

sagn øm, at det saaledes skulde vedblive.
Paa den anden Side er Foreningen overbeviist om, at
et voldsomt, plUdseligt Brud paa den nu i over 60 Aar
fortsatte Udvikling i ikke faa Tilfælde vilde virke meget fladelig
og i nogle endog odelceggende for vor Industri og Haandvcrrksdrift. Til denne Overbeviisning ledes vi navnlig ved
fügende Betragtning.
Vi ere omgivne af Stater, der paa een noer — som
befinder sig under ganfle sceregne Forhold — have beholdt
til Beskyttelse for dcreS egen Industri endog hsie Toldsatser
paa fremmede Fabrikata. Det synes da klart, at vi ved at
ophæve Tolden paa fremmede Fabrikata, vilde giøre det for
Udlandets Fabrikanter saa meget lettere at afsætte deres Darer
paa vort Marked, som Belobet af den ophævede Told andra-
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ger, medens vi ikke bedre end tidligere vilde kunne anbringe
vort Arbeide i Udlandet, ba det der vedblivende maatte svare
Indførselstold.
Ligger der saaledes allerede i vor Forenings Anskuelser
og Maal en Bevæggrund til ikke at holde sig tilbage nu, da
det hoie Nigsraad snart flal behandle Regjeringens for Raadet
frernlagde Forflag til en ny Toldtarif, maatte vi endmere
bringes til det Skridt, vi nu tillade os, ved den Kjendsgjerning, at man fra anden Side soger at gjennemfere en Tarif,
der hviler paa andre Principer og andre Forudsætninger end
de, fom vi her have udtalt og som vi mene at have fundet
i det af Regjeringcn fremlagde Forslag. Under 25de Februar
forrige Aar indgav Grosserersocietetets Comitee til det hoie
Rigsraad et Forslag, der belagde faa VaregrUpper med tildecls
hoie Toldsatser og forhorede Afgiften paa Vrcendeviinsprodllctionen med 100 %. Ad denne Vei meente Comiteen at
kunne holde Statskassen fladeslos for det Tab, den vilde lide
ved den anden Deel af Forslaget, der gik ud paa at ophæve
Tolden paa samtlige ovrrge nu toldpligtige Vareartikler og
Fablikata. I det hoie Rigsraad Udtalte nogle Medlemmer
sig for Forslaget; det fandt Forsvarere i den ifjor stiftede
Frihandelssorening, og det vil i sine Hovedtræk gjenfindes i
det Forslag, som denne Forening, efter hvad der foreligger
Offentligheden, agter gjennem et Andragende at fremlægge
for det hoie Nigsraad. Vi maae fra vort Standpunkt udtale,
at dette Forslag med de andre Ulemper, vi troe, at have paavnst
veddet, endnu forener den, at det forhoier Tolden paa flere Ar
tikler, som ere blevne ben simple Mands Nodvendighedsartikler, Livsfornodenhcder i en langt hoiere Grad end de ere
det for den Formuende, og det uden at byde ham en Erstat
ning, der blot nogenhinbe svarer til den Byrde, der lægges paa
ham, der mindst er istand til at bære den.
Det as det hoie Rigsraad i forrige Session nedsatte
Tarifudvalg har i Slutningen af sin Betænkning antydet Dn-
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fleligheden af Fastsættelsen af en vilkaarlig Frist, ved hvis
Udlob al Beskyttelsestold skulde hæves. Di tillade os i al
Mrbodighed at gjsre opmærksom paa, at ligesom en saadan
Foranstaltning vilde være et Brud paa det i vort Aarhundrede fulgte Princip, saaledeS vilde den kun vcere lidt hensigts^
mæssig, saavist som den vilde give een Industrigreen en Be
skyttelse, den maaskee flet ikke behover, en anden en længere
end fornødent er, medens den bestemte Frist kunde blive util
strækkelig for andre Industrigrene.
Støttende os til det her Fremsatte og med den Erklæ
ring, at vi i det Hele taget, om end ikke i alle Enkeltheder,
flutte os til det af Regjeringen iaar fremlagte Tarifudkast,
tillade vi os at stille den cerbodige og indstændige Bon til det
hoie Rigsraad, at det vil bidrage sin Deel til,
at Toldtariffen affattes i Overeensstemmelse med det
Grundprincip, som er gaaet igjennem vor Toldlovgivning
siden Forordningen af 1797, og
at, som en Folge deraf, den i den UUvcerende Tarif
indeholdte Beskyttelsestold ikke fjernes paa anden
Maade end gradviis og deelviis, iOvereensstemmelse
med den Fremgangsmaade, man har brugt i andre Lande, der
ligesom vort arbeider sig frem ad Seien til Frihandel.,,
Taleren begrundede den derpaa ved et Foredrag hvori
Grundtanken var folgende:
Motiveringen af en Adresse, som den her foreslaaede,
kunde under ingen Omstændigheder vcere forbundet med Van
skeligheder, ligesom Talkren maatte antage, at dens Indhold
var saa overeenbstemmende med Forsamlingens Anskuelser, at
den vilde faae dens Tilslutning.
Men nu var Letheden
bleven endnu storre, og det Haab om dens Antagelse, Taleren
tidligere havde haft, var bleven til Vished, idet han jaae hen
til to foresaldne Begivenheder: Borsmsdet og Rigsraadets
Forhandling af det Tarifudkast, Regjeringen havde forelagt, og
som Adressen siuttede sigtil. Borsmodet havde ikke frembragt
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noget Nyt, Noget, der fordrede en vidtløftig Jmodegaaen. —
Tvertimød, man herte der kun de gamle Paastande, man faae
de samme Modsigelser og den samme indbyrdes Uenighed, som
bestandig havde været Frihandelsforeningens Kjendingsmcerker,
hver Gang den var optraadt i Tale eller Skrift, dg som
plejer at være et Beviis paa, at den paagjceldende Sag er
umoden. Og hvad Rigsraadsforhandlingerne angik, var det
vel aabenbart, at RegjeringsforflagetS Talsmænd var gaaet
af med Seiren.
Alligevel vilde det vistnok findes rigtigt, at Taleren i al
Korthed stræbte at godtgjore Rigtigheden af de forstjellige Sæt
ninger, som ligge til Grund for Adressens Udtalelser og som
gjore vor Henvendelse til Rigsraadet berettiget. — Der moder
da forst den Sætning, at „bet Princip, der ligger til
Grund for vor Toldlovgivnings Udvikling siden
1797, er en gradviis og deelviis Fjernelse af
den i Toldtariffen indeholdte Beskyttelsestold-'.
Her maa Eftertrykket lægges paa Ordene „gradviis oz deelviis". — Vi have ligesaalidt som Nogen nægtet, at Frihan
del er det Maal, hvörtil vor Toldlovgivning stræber siden
Slutningen af forrige AarhUndrede, og vi have endog i Slut
ningen af den foreliggende Adresse udtalt det med klare Ord,
hvortil Taleren vilde komme tilbage. — Men paa den anden
Side maa vi lægge stærk Bægt paa, at en pludselig Over
gang til Frihandel vilde være et Brud paa det gjennem
henved 2 Menneskealdere fulgte Princip, i Overeensstemmelse
med hvilket vore Forhold have udviklet sig. — Heller ikke
ville vi paa nogen Maade have det forstaaet saaledeS, at vi
hylde den ofte fremsatte og ofte heftig forsvarede Paastand,
at Tariffen, betragtet som en BeMelseStarif, saavidt muligt
er, bor stræbe efter Stabilitet ikke alene i Principet, men
ogsaa med Hensyn til de enkelte Bestemmelser. — Taleren
kunde i denne Henseende henholde sig til den klare Udtalelse
af Finantsministeren under RigsraadetS ferste Behandling af
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Lovudkastet om Told- og Skibsafgifterne: „Indgribende
Forandringer — sagde Ministeren —, Forandringer
af den Betydning, at Systemet for Toldlovgiv.
ningen derved bliver rokket, skal man være meget
varsom med at gjore og kun foretage sjelden. men
derimod er det, efter min Overbeviisning, meget
hensigtsmæssigt, at man jevnlig kommer til at
revidere Told satserne paa Basis af det bestå acnde
System".
Vi have dernæst udtalt den Overbeviisning, at et plud
seligt Brud med Principet vilde virke meget skadeligt og i nogle Tilfælde endog ødelæggende for
vor Industri og Haandværksdrift. — Denne vor
Betragtning har tidligere modt en stærk Modsigelse hos Forkjæmperne her i Landet for Frihandelens Indforelse snarest
muligt, idet disse Mænd have stillet endog en betydelig udvi
det Industri i Udsigt som Resultatet af deres Formaals Gjennemforelse. — Det var derfor saa meget desto mærkeligere,
at man i den sidste Tid havde hort og læst netop fra den
Side Udtalelser, som bestemt stolte vor Anskuelse. — I det
til Frihandelspartiet overtraadte Blad „Danmark" havde man
saaledes for kort siden læst en Artikel, der gik ub fra en
Rcekke — rigtignok aldeles feilagtige — Betragtninger og Be
regninger, og kom til det Resultat, at Nedlæggelsen af alle
indenlandske Papiirfabrikcr var i og for sig lige saa onslelig,
som den vilde blive en nodvendig Folge af Ophævelsen af
den efter Bladets Formening utilbørlige Papiir- og Kludetold. —
Fremdeles havde man paa Borsmodet hort Hr. Grosserer
Thune forsvare Frihandelssorcningens Toldtarif mod Beffyldningen for ikke at gaae vidt nok, med den Bemærkning, at
flig en Beskyldning var man uberettigget til at fremsætte mod
et Forslag, der med et Pennestrøg ophævede en heel Række
af Fabrikker, f. Ex. Saltsyderierne. — Endeligt vilde det
være Nart for Enhver, der havde fulgt Bevægelsen med nogen
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Opmærksomhed, at Hr. Godsejer A. Hage i det Mindste
ikke beklagede, at Nedlæggelsen af vore Sukkerraffinaderier
kunde blive en umiddelbar Folge af den af ham og hans
Tilhængere foreslaaede Forandring i Tolden paa raffinerede
Sukkere.
Ligesom Selvmodsigelse i det Hele ere Frihandelsmændenes
svage Side, saaledes have de rigtignok ved Siden af disse
deres egne Wringer ogsaa i den senere Tid udtalt sig derhen,
at „man endnu i kke h ar s eet B esky tt els en gavne og
Frihandelen skade Industrien". Saaledes er det
— sige de — „efter al Erfaring-. Sporger man dem,
hvorfra de have indhentet denne Erfaring, pege de atter og
atter paa England og onske saare gjerne ogsaa at toge Frank
rigs til Indtægt.
„Rigeligt Arbeide og forøget Indtægt har Frihandelen
forffaffet England", sige de. — Her er, som vi ofte have
paavist med uimodsigelige Kjendsgjernwger, i Hovedsagen en
Forvexling af Aarsag og Virkning. — Det er det store Op
sving, England tog under Beskyttelsen, der har flabt
Frihandelen, og ingenlunde omvendt, fljondt det billigviis ikke
skal nægtes, at, efterat den mægtige Udvikling har stabt Fri
handelen, har denne igjen været en af Aarsagerne til den
stadig tiltagende Udvikling af alle gode Kræfter. — Selv om
derfor denne deres Paastand om Frihandelens overordentligt
gavnlige Folger i Storbritannien var aldeles rigtig, vilde
der dog fra dette enestaaende Exempel ikke kunde drages den
Slutning, at Frihandelen vilde i Danmark drage de samme
eller blot tilnærmelsesviis lignende Folger efter sig. — Hvor
Aarsagen mangler, kommer ikke Virkningen; Aarsagen var i
England en stedfunden, alle andre Lande overgaaende Udvik
ling af det industrielle og merkantile Liv, men saadant sindes
jo ikke her. — Man har paaberabt Frankrig, dog vist ikke
for at forlange at Danmark skal folge Frankrigs Exempel. —
Thi. vel har Frankrig nedsat Beskyttelsestolden, men dette
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Land staacr i den Henseende langt tilbage for os. — Frankrig
har paa Fabrikater en Vcerditold af 30 %/ som forst i
1864 bliver nedsat til 20 %.
Er det det, man vil have
indfort? Eller er det Kaiser Napoleon den 3dies nyeste Told
politik, man anbefaler os. — Ja i saa Fald ere vi de Ret
færdige, thi — medens Frihandelsmcendene anbefale en Fremgangsmaade, der hvellen er fulgt i Frankrig eller England —
fordre vi netop den famine Udvikling, som har fundet Sted
i disse 2 Lande, ene med den kvantitative Forskjet, at Eng
land er gaaet lldt raskere tilværks, end vi maaskee ville ind
lade os paa, medens vi paa den anden Side ere gaaede langt
forbi Frankrig.
Taleren nmatte udbede sig Forsamlingens Opmærksomhed
navnlig for et Punkt. — Det var cn allerede i den ældre
Industriforenings Adresse ifjor fremsat Anskuelse, at cn væ
sentlig Hindring for Frihandels Indførelse hos os laae deri,
at vi ere omgivne af Lande, der, paa Hamburg nær,
— som besinder sig under ganfle særegne Forhold, med hvilke
vore ikke lade sig sammenstille — have beholdt endog hot
Beskyttelsestold. — D'Hrr. Frihandelsivrere have meent, at
dette var en ligegyldig Sag, og navnlig er en saadan Paastand fremsat af den Mand — hvem Taleren iovrigt nævnede
honoris causa —, som er Frihandelsmændenes Videnskabs
mand, deres Professor. — Men saa uheldigt er det gaaet
denne Mand, at han er kommen til at bevise det Modsatte
af hvad han vilde. ,,Det kan aldeles ikke have nogen
Betydning for o3 — siger han— om s. Ex. Rusland
folger det samme System som vi, eller et andet.
Dersom vi aabne vort Marked for en fri Kon
kurrence med Udlandet, saa er det med England
at vore Jndustridrivende ville komme til at kon
kurrere og ikke med Rusland, og dersom dette
Land gaaer denneVei, saa er det engelske og ikke
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danske Jndustrigjenstande, som ville blive ind«
følte der."
Taleren vilde ikke gaae irette med Professoren, fordi han
til „Exempel" havde valgt Rusland og ikke det langt mere
betegnende Tydstland, men han maatte gjore opmærksom paa,
at her var saa tydelig som nogensteds fremsat den Sandhed,
at, hvis vi nu indførte Frihandel ester engelsk Monster, vilde
vore Industridrivende komme til at konkurrere
paa vort eget Marked med de engelske Industridrivende, uden at vi vilde være istand til at Ud
holde denne Konkurrence. — Thi, kan Englænderen
fore sine Fabrikata fra England, forbi Danmark til Rusland,
og der undersælge den Danske, der har ført sine Varer fra
Danmark til Rusland, hvad kan da forhindre ham i at fore
sine Fabrikata til Danmark og der undersælge den Danske?
— Beviset har saäledes ikke alene glippet for vore Modstan
dere, men det er endog aldeles flaaet over for dem, og det
stal staa fast, hvad der jo ogsaa er iøjnefaldende, at Udlandets
Fabrikanter vilde, hvis vi hævede Indførselstolden, blive gun
stigere stillet paa vort Marked end vi paa deres.
Taleren gik derpaa over til en Betragtning af Frihan
delsforeningens Tarifudkast. — En gjennemgaaende Drøftelse
af dette vilde naturligviis her ikke vcere paa rette Plads, og
var desuden Noget, han maatte overlade til dem, der vare
bedre inde i Detaillen, men tre Bemærkninger fandt han sig
dog foranlediget til at gjore. — Den forste var den, at
Udkastet igjen søgte at indføre den for Aar tilbage her i Landet
forladte, og siden med vistnok mere end tvivlsomt Held i nogle
andre Lande indforte Vcerditold, og at dets Forsvarere gjorde
dette med saadanne Miner og Ord, at man var berettiget til
den Antagelse, at de meente at have gjort et særdeles godt
Fremsiridt. Dog skulde han ikke gaae videre end til at bemarke dette, da han vidste, at en folgende med stor Sagkund-
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flab Udrustet Taler havde besluttet at afhandle Sporgsmaalet
om Dærditold.
Dernæst havde Frihandelsforeningens Tarifudkast deri
fulgt det af Grosserersocietetet foreslaaede, at det lagde forhoiet Told paa flere Artikler, der for Menigmand ere blevne
Nodvendighedsartikler. — (Taleren udviklede dette nøiere, men
vi skulle ikke her gjengive hans Fremstilling, da den vil sindes
i en særegen Artikel i dette Hefte).
Endelig kunde Taleren ikke undlade at henlede Forsam«
lingens Opmærksomhed paa den gemytlige Nonchalance øg
den naive og elskværdige Eftergivenhed, hvormed Frihandelsforeningen i et as de vigtigste Hovedpunkter havde forladt
Grosserersocietetets Standpunkt og, vigende for den almin
delige Stemning, havde valgt sig et andet. — Grosserer
societetet havde foreslaaet en Fordobling af Brændeviinsaccisen. — Dersom nu Brcendeviinsforbruget desuagtet holdt sig
paa samme Standpunkt, vilde dette være en Forøgelse i Af
giften af omtrent 1,700,000 Ndl., som skulde udredes af den
Brændeviin nydende Deel- af Befolkningen, hvortil, som Alle
vide, Menigmand fortrinsviis horer, og paa Grund af sit
legemlige — og tilveels meget anstrængende —Arbeide maa
hore. — Da der nu herimod indvendtes, deel s at en saadan Forhoielje af Afgiften ncppe kunde blive uden Indflydelse
paa Forbruget, og d eels at Størstedelen af disse 1,700,000
Ndl. vilde falde Menigmand til Byrde, sagde Frihandelsforeningen: „Lad gaa, vi slag 850,000 Ndl. af". — Det
er paa den ene Side en meget pæn Venlighed, men paa den
anden er det en Dristighed i Behandling af statsocconomifle
Sporgsmaal, som længe flal soge sin Lige, og en ikke ringe
Letsindighed ligeovelfor Befolkningen — saaledes at kaste en
aarlig Afgift as 850,000 Ndl. snart herhen, snart derhen,
snart paa den ene Borgerklasse, snart paa den anden; Alt
eftersom Vinden blæser.
Inden han endte sit Foredrag maatte Taleren henlede
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Forsamlingens Blik paa Adressens sidste Ord, i hvilke den
Fordring opstilles, at vi her i Landet skulle bruge den
samme Fremgangs maade, som man har brugt i
andre Lande, der ligesom vort arbejde sig frem
ad Veien til Frihandel.
Disse Ord kunne passende være vor Fore
nings Losen. — De sige forst, at vort Maal er Fri
handelens Indførelse. — De sige klart og bestemt, at
vi ville Frihandel, hvilket vi hævde ligeoverfor dem, der kalde
Enhver, som ikke blindt vil folge dem, for en Bestyttelsesmanb, og som pleie at betegne vor Forening som „en Beffyttelseksorening'/, en Paastand, der er ligesaa urigtig som
de fleste af dem, disse Mccnd komme med. — Men disse
Ord sige dernæst, at vi ville Indførelsen af Frihandel paa
samme Maade, nemlig gradviis og deelviis, som den
er indfort i England — forsaavidt man kan sige, at der
hersker Frihandel i dette Land — og paa samme Maade,
paa hvilken man i flere Lande arbejder sig frem til den. —
Men ganste vist ville vi ikke tilraade, at man i Danmark med
den indskrænkede industrielle Udvikling foretager et Skridt, som
man i det i industriel Henseende overmægtige England ikke
trostede sig til at gjore.
Hermed anbefalede Taleren Adressen til Forsamlingen.
Derpaa gaves Ordet til:
Godseicr A. Hage. — Han udviklede i et længere
Foredrag, at Værditold havde et stort Fortrin for Vcegttolden,
hvorved tsterhaanden Toldsatsernes Forhold til Vareværdien
var blevet saa forrhlfet, at han ikke fandt, at man burde sige
at den nærværende Toldtarif eller det Rigsraadet forelagte
Tarifudkast stemmede med Principerne i Toldloven af 1797;
at Arbeidsklassen vilde opnaae endog et ringere Toldbelob
efter Grosserersocietetets Udkast end efter Regjeringens Tarifudkast; at det var hans Overbevisning, at Friheden havde
en afgjorende heldig Indflydelse ogsaa paa Industrien, hvil-
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fet han ssgte at godtgjore ved Exempler fra England, og at
han ønskede, at Industri- og Haandværksstanden vilde trcede
frem for Regjeringen med Begjæring om Frihed i disse Forhold, naar den var moden til ben, og han var overbeviist
om, at man da vilde komme til at erkjende, at han havde
havt Net i sin Anskuelse om Velsignelsen ved Friheden.
Bestyrelsens Formand, Grosserer F.Tutein,
motiverede yderligere den foreliggende Adresse og nævnte som
et Cxempel paa, hvorledes den ene Industri er knyttet til den
anden, de mange Haandværkere, der staae i Forbindelse med
Sukkerraffinaderierne. — Han fandt ogsaa at det var en
Anbefaling for de danske SUkkerrafsinaderier, at Sukker her
er ligesaa billigt som i noget andet Land. — Sukkerrassinadcurerne i England vare meget gunstigere stillede, end de
danske vilde blive det efter Regjeringens Tarifudkast. — Han
vilde imidlertid sinde sig deri, som i enhver anden gradviis
Overgang til Frihandel, der ikke var altfor ubillig mod den
paagjældende Industrigreen. — Der vilde vise sig at vcere
meget store Ulemper forbundne med pludselig Indførsel af
Frihandelen, vi vilde ikke vcere istand til at spille en Nolle
som Englands i Handelsverdenen og skulde derfor vel vogte
os for paa eengang at indføre det, hvortil de forste Betin
gelser manglede. Vi havde vel Havne, og Havne ere en
god Ting, men dog ikke Alt, da man havde Exempler paa
at en livlig Handel kunde lomme igang i Slæder med slette
Havne, og her var desuden Skibsfarten standset ved Jis flere
Maaneder af Aaret. Di manglede Opland, hvilket fandtes
ved andre ftørre Handelsstceder som Antwerpen, Bremen osv.,
og saalcenge vi ikke have et saadant Opland, vilde den storre
Handelsvirksomhed, som A. Hage forudsagde for Kjobenhavn,
blive illusorisk. — Provinderne vilde emancipcre sig fra Kjobenhavn og soge andre Steder hen. — Frihandelen vil heller
ikke give os flere ProdUkter, Korn, <5mør o. s. v. — Den
transatlantiske Skibsfart, hvoraf man lover sig saa meget,
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er unaturlig før vs; vi have ingen ProdUkter at udfore til
transatlantiske Havne, men maae fylde Skibene med Steenkul, Salt, Jern o. s. v., hvorved vi naturligviis ikke kunne
konkurrere med andre Lande. Den i sin Tid indrommede
Remission af 25 % i Tolden misbrugtes af Afladerne.
Vi have tidligere indfort ch nesiske og indiske Varer, som igjen
fandt Afsætning Syd paa, men den Tid er forbi, da alle
andre Slæder ere gaaede frem, og hvorvel vi ere blevne mere
uafhængige af Hamborg, have vi dog ikke vundet synderlig
Selvstændighed. — Med Hensyn til Detailhandelen, meente
Taleren, at denne ligesaalidt som Haandvcerksdrif'ten eller
Groshandelen vilde hoste nogen Fordeel ved en pludselig
Indførsel af Frihandel; Hamborgerne og Lybekkernes ProbenreUtere vilde naturligviis stadig oversvømme Landet, de
vilde gaae fra Huus til Huus og levere enhver Konsument
de allerfleste Varesorter frit i Huset og selvfølgelig til billigere
Priser, end de vilde kunne kjobes hos vore egne Detailhand
lere, der have at betale en hoi Boutiksleie, Skatter m. m.
Han anbefalede sluttelig Forsamlingen at antage Ud
kastet til Adressen uforandret som det forelaae.
Protokollist Klein foreslog nu at standse Forhandlin
gerne og gaae til Afstemning, hvilketForslagDirigenten afviste.
C. V. Ri me st ad bemærkede forst, at Hage havde været
uberettiget til at betegne Udviklingen siden 1797 for uovereensstemmende med det i Loven af nævnte Aar liggende Prin
cip. Det var faa — og kunde ikke godt have været ander
ledes — at bette Princip var fulgt med storre eller mindre
Dygtighed, med storre eller mindre Stringents, og det turde
vel endog være, at det i Henseende til enkelte Punkter var
fraveget, men det var kun Undtagelser fra Neglen.
Kunde man fra dem fhitte til „Principet", faa var man ogsaa
berettige til paa den Omstændighed, at Loven af 1797 havde
beholdt endog enkelte Jndsorselsforbud, at bygge den
Paastand, at Lovens Princip havde været Bibeholdelsen as
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Merkantilsystemet og ikke Stræben frem imod Frihandels
systemet.
Jovrigl maatte han henholde sig til sit For
rige med Hensyn til den Vægt, der kande lægges
paa en Paastand som den, „at al Erfaring viste", at Fabrikindustrien trivedes bedst under Friheden. Man havde
ingen anden Erfaring end den fra England hen
tede, hvor det ganske rigtig forholdt sig saaledes, at Indu
strien havde taget Opsving under Friheden. — Men for det
Forste maatte man tage sig iagt for at slutte fra engelsfe For
hold til danske — hvilket Taleren atter paaviste ved Cxempler — og for det Andet var den as Hage givne Skildring
meget overdreven. — Taleren ffulbe oplyse dette ved at gjennemgaae et as Hages Exempler. — Han havde talt om Silkefabrikationen, som om den skyldte Frihandelen sit store Op
sving, men dette var urigtigt;'den havde faaet et overordentligt
Omfang netop under en saadan Beskyttelse, som vor Forening
foreslog her, nemlig en grad vits aftagende. — Hertil kom,
at den havde sin Grund i de særlige Forhold. — Den uhyre
Industri og Handel, England — netop under Beskyttelsen —
lom i Besiddelse as skabte, i Forbindelse med hvad der strøm
mede ind fra de over hele Jorden udstrakte Kolonier, overor
dentlige Rigdomme. — Herved blev Folket istand til at fore
ogsaa under Beskyttelsen — en saadan Luxus, at en
Engellænder i Gjennemsnit brugte 5 til 6 Gange saa meget
Silketoi, som en Franskmand, hvis Land man dog var vant
til at betragte som Silkefabrikationens Hovedhjem. — Opvoxet under saadanne Forhold og Met i sin Opvcext ved en
stærk Beskyttelse, havde Silkefabrikationen let ved at overstaae
Følgerne af Frihandelen. — Taleren maatte atter gjore opmcerlsom paa bit Urigtige i, at man talede, deels som om
alle Englands Fremskridt skyldtes Frihandelen, og deels som om
denne var saaledes forfljellig fra alle andre Institutioner, at
ene den var uafhængig af Tid, Sted og alle Forhold. — Z
føifte Henseende fkulde han blot pege paa de overordentlige
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Fremskridt, England har gjort under Beskyttelsen, og paa at
Folkemængden i Storbritanien — Irland ladet ude af Be
tragtningen — tiltog mere i den Periode, der gik forud for
Ind forelsen af Frihandelen, end i den Tid, man har havt
denne. — Hvad det Andet angaaer, havde det interesseret
ham at see den Selvmodsigelse, hvori Hage var kommet.—
Ellers var Frihandelen i hans Dine en Institution, der pas
sede ligegodt for Engellænderen og Negeren i Zambesedalen;
som strax burde indfores i Danmark, og som fun Temporum
injuria ikke blev indfort af f. Ex. Romerne adskillige Aarhvnbrede for Christi Fodsel; men da han nu nys fluttede sit Fo
redrag, meente han, at man skulde henvende sig til Negjeringen
med den Udtalelse, „at nu vare vi modne til Frihandel".—
Denne Bttring viser, at han nu har indseet, at man ogsaa
kan være ikke moden til Frihandel, og her er netop Strids
punktet. — Hages Indvending, at den arbejdende Befolkning
ved Ophævelsen af Told paa Jsenkramvarer, Manufacturvarer
og deslige vilde faae rigelig Erstatning for hvad den maatte
'abe ved en forhoiet Told paa Sukker, Kaffe, Tobak, Humle
o. desl. samt fordoblet Accise paa Brcendeviin, viste blot, at
han, ligesom de fleste Andre, der havde talt i denne Sag,
ikke kjendte, hvor ringe den arbcidende Befolknings Forbrug er
af de førstnævnte Artikler. — Exempler hentede fra Sverrige
maatte man være meget varsom at benytte i dette Sporgmaal,
thi der levede den ringeststillede Befolkning saaledes, fom i
det Mindste Taleren vilde haabe, aldrig blev Tilfælde med
Menigmand hos os.
Redacteur Bille. — Han bemærkede, at det Papir,
han brugte til (in industrielle Virksomhed tilligemed nogle andre
Artikler, vare blevne dyrere ved Negjeringsudkastet, at de po
litiske Forhold iovrigt vare saaledes, at Negjeringsudkastet sik
kert vilde blive vedtaget af Rigsraodel, og at der saaledes
vilde blive rigelig Tid til at discuterc Meningsforskellen mellem
Frihandelem.rndene og de Industrielle, ligesom ogsaa til.
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saaledes fom Cand. Rimestad havde lovet, og hvad der vild:
være et særdeles fortjenstfuld! Arbeide, noie at undersøge
Sporgsmaalet om, hvorvidt Arbeidsklassens Fornødenheder i
det Hele taget vilde blive fordyrede ved det fra FrihandclsmoendeneS Side foreflaaede Paalæg paa visse Fornødenhedsartikler, og at han af Hensyn til Nødvendigheden af at bevare
Danmarks og Slesvigs fuldkomne frie Raadighed med Hensyn
til Toldtarifen enskede at stille et Wndringsforflag til Adres
sen, om hvilket han ikke vidste, hvorvidt det kunde tillades
ham at stille det, da han ikke var Medlem af Foreningen.
Dirigenten bemærkede, at dette ikke kunde tilstedes ham,
men at dersom intet andet af Foreningens Medlemmer vilde
optage Billes Forflag, da vilde han selv gjore det.
Bille udtalte sin Anerljendelse af denne Imødekommen,
men foretrak at indmelde sig som Medlem af Foreningen,
hvorpaa han stillede folgende Forflag: „Di anerkjende det som
en Nødvendighed, at Rigsraadets fulde og selvstændige Myn
dighed hævdes med Hensyn til Toldtarifen, og ansee det paa
Grund heraf for enfleligt, at den forelagte Toldlov gjennemfsres for det af Rigsraadet repræsenterede Omraade, samt at
et Toldfcellesskab med andre Dele af Monarchiet kun gjennemfores under Formen af en Toldforening."
Rimestad havde ganske vist taget alle de omtalte 4
Familier i Betragtning; om dem alle 4 gjalt det Samme,
nemlig, at de vare aldeles Ubrugelige som Exempler paa, hvad
Menigmand i Gjennemsnit forbrugte. — Athan særlig havde
taget fat paa Underofficeren, havde sin gode Grund deri, at
hans Forbrug var saa abnormt, at han meget godt kunde bru
ges som et Exempel paa, hvorledes Menigmands Forbmg
ikke var. — Bille havde kaldt Pressen en Industri; det kunde
Sierne være den var det, men den havde ialtfald havet sig
af andre Grunde end dem, der vare anførte af den ærede
Redakteur. — Det var hoist besynderligt, at Bille havde frem-
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hcrvet den ved Simplisicationen af Tarnen fremkomne For
højelse i Tolden paa Trykpapir, men undladt at fcemæile, at
Tolden paa andet Papir var nelsat med 33 % cg i det
Hele med 25 %. — Fremdeles havde Bille gjort
sig skyldig i den samme Hoved modsigelse, som
man saa ofte havde truffet dem i, der for os præ
dikede Frihandelens øjeblikkelige Gjennemforelse. — Det var forstaaeligt, om disse Mcend kunde for
kynde en glimrende Fremtid for den danske Industri som Fri
handelens Resultat, og det var ligeledes forstaaeligt, om de
lagde Dægten paa Konsumenternes Tarv, og sagde, at vel
maatte Frihandelen gjore Ende paa cn stor Deel af den danske
Industri, men til Gjengjæld vilde den flaffe Konsumenterne
deres Forbnigsgjenstande meget billigere fra Udlandet, men
uforftaacligt, selvmodsigende og uberettiget var det, nt de
i et Aaudcdræt gjorde begge Paastande.
Hvad det af Bille stillede Forslag angik, var han vistnok
aldeles enig med ham i Realiteten, men han ansaae det for
ncppe rigtigt at blande denne politisle Sag ind i Adressen,
deels paa Grund af vor Forenings særegne Beskaffenhed, og
deels fordi mange Medlemmer, der havde læst den foreslaaede
Adresse og ikke havde modt her, fordi de antog dens Vedta
gelse for en given Sag, vilde kunne tage dct ilde op, om den
fik en saadan Tilslutning, der ikke kunde opsattes som et Mndringsforslag. — Hertil kom, at dette Skridt maatte ansees
for mindre nødvendigt nu, efterat Finantsministeren havde er
klæret at Danmark-Slesvig var Herre over Tarifen, og at
det, som bekjendt, ingen Tilslutning havde faaet ved Frihandelsforeninaens Boismode.
Der blev nu fra flere Sider begjcert Afslutning og der
skredes til Afstemning. — Hr. Billes Wndriugsforslag for
kastedes mod faa Stemmer. — Bestyrelsens Udkast vedtoges
næsten eenstemmig.
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Da Kl. nu var bleven 11, blev et af Hr. Kammerraad

Winther anmeldt Foredrag over Værditold ikke holdt?)

Dirigenten hævede deipaa Modet, der havde optaget om 

trent 3 Timer.
*) Bi henvise til hans Artikel i delte Hefte.
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/rihan-elsbrstrebtlserne
og det vvndne Resultat.
Af Kammerraad I. W. E. Winther.

Foruden ben Ejendommelighed ved Frihandelsbestræbel
serne hos vor Handelsstand, at disse opdukkede aldeles plud
seligt og Uventet i Foraaret 1862, som fremkaldte ved det
Rigsraadet af Regjeringen forelagte Udkast til en ny Toldtarif,
medens det samme Tarisudkasts Forelæggelse i Aaret 1858
ikke blot ikke havde givet Anledning til nogen Bevægelse fra
Handelsstandens Side i den yderligere Frihandelsretning, men
endog bevægede den kjobenhavnske Handelsstands Repræsenta
tion, Gro^serersocietetet, til i Andragendet til Rigsraadet af
25de Januar 1858 at advare imod at gaae den indenlandfle
Industri for nær og til at Udtale: „at der ved Toldlovgivningen bor tages saameget Hensyn til Industriens Tarv, at
man vogter sig for at paaloegge den Afgifter og Byrder, der
gjsre det umuligt for den at konkurere med Udlandet; at der
bor tages Hensyn til, at den indenlandfle Industri ikke indirecte bebyrdes med Afgifter, der ere (tørre end de, som den
tilsvarende fremmede Industri directs ved Indførselstolden har
at boere, og at den indenlandske Industri vel endog
kan fortjene i AfgiftSsorholdene at stilles lidt gunstigere end
den fremmede, og at den vel idetmindste turde kunne forvente,
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at hvor Virkningen af en Toldsats er tvivlsom, Tvivlen loses
i dens Faveur, saa at man dog hellere lober den Chance at
indromme den før meget end for lidet"; foruden denne Eiendommelighed sige vi — der i øvrigt klart nok viser, at de
ncevnte Bestræbelser ikke kunne være fremgaaede af Beskaffenheden af vore egne Industri- og Handelsforhold, men derimod
snarest ere begrundede i en misforstaaet Opfattelse af eller Ubekjendtflab til vor Toldlovgivning, eller muligt ikkun i Lysten
til at efterligne England ved, uagtet Forholdenes Ulighed, at
indfore en lignende Frihandelstarif, som den engelske af 1860 —,
have Frihandelsbestræbelserne ogsaa lidt af en anden, stærkt
udpræget, Eiendommelighed, som dog har sit naturlige Udspring
fra den førstnævnte, nemlig en gjennemgaaende Uklar
hed;
uklarhed med Hensyn til Udgangspunkt, Uklar
hed med Hensyn til O i em ed og Uklarhed med Hensyn til
Midlerne, hvorved dette agtedes opnaaet.
Uklarheden med Hensyn til Udgangspunktet, eller Bedommelsen af den factist bestaaende Tilstand, som man vil have
forandret, viste sig ikke blot i Begyndelsen af Bevægelsen,
men viser sig fremdeles stadigt. — Bor Toldlovgivning beteg
nes som hvilende paa et Beskyttelsessystem, uagtet
Principet for denne lige siden Toldloven af 1797 netop har
været Frihandel, med en, i de nedarvede Forhold begrUNdet,
jevn Fremadfkriden saavel med Hensyn til Nedsættelse i Toldsatserne, Ophævelse af Indførselsforbud og alle særegne Be
gunstigelser og Privilegier samt af al Udforselstold, som og
med Hensyn til den gradvise og deelvise Ophævelse af al Beflyttelsestold, uden Ubillighed og voldsomme Rystelser for de
paagjcrldende Virksomheder; — et Princip, som saavel Regjeringen som Repræsentationen stedse har erkjendt som rigtigt,
og fom selv len handelskyndige Autoritet, Grosserrrsocietetet,
aldeles tiltraadte i sit foran citerede Andragende tilRigSraadet af 25de Januar 1858, ja som Redacteuren af Frihandelsforeningens Tidsskrift i dettes 1ste Hefte selv maatte an-
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etfjenbe i hans, til be originale ActM-k stel,-de, Fremstil
ling af ,v°re Toldtmiftrs F°ch°,d til Frihandelen". - Mm
iffe destommdre gj-nlag-s dog idelig og idelig, Mkd en Udb°,V-dk°mmmde maatle «nste var bedr- b-grundet Fab-,m om vort Beskyttelsessystem, og b,-v i sidste Rias.
raadssamlmg otter bragt frem enbog af en meget fremraiente
P-rioiilighed af HandeWandm, ligesom °gsaa Frihandels,
foreningen i dens Andragende til Rigsraadet af 28de April
1863 ubtaIer som uheldigt, at 9tegjeringsudkastet ikke fremmer
„de nødvendige principmæssige Forandringer i Tarifen"
Uklarheden med Hensyn til hvad Frihandelsmændene
agte at opnaae, er ligesaa paafaldende og ikke mindre vedbli
vende. — Snart angives Oiemedet at være Ophævelse af al
Told, hvis det var muligt, eller dog idetmindste Tolden ind
skrænket til saa faa Satser som inutfgt og navnlig til de
væsentligste Fornodenhedsartikler, hvilket selvfølgelig særligt in
teresserer Handelsstanden, der helst saae at alle Fabrikater
indfortes fra Udlandet, da dette vilde give simre Udbytte af
Handelsomsætningen. — Snart angives derimod Oiemedet
ikkun at være Ophævelsen af de beskyttende Toldsatser i
Tarifen. — Men dette er, hvad man ikke synes at have be
mærket, imidlertid en heel anden Sag, idet paa ingen Maade
enhver Told paa et saadant Fabrikat, som ogsaa er Gjenstand
for Tilvirkning her i Landet, er en Beskyttelsestold, da en
moderat Told paa et fremmed Fabrikat af denne Slags hidtil,
og med fuldkommen Foi'e, kun er bleven betragtet som en billig
Kjendelse, den fremmede Fabrikant bor erlægge
for at opnaae Afsætning paa vort Marked og
d eeltage i Concurrencen med vore egne Fabrikant er
og Haandværkere; en Anssuelse, som senest er gjort gjal
dende af en Frihandelsmand i Bladet „Danmark" af 15de
Mai dette Aar, hvori det, særligt med Hensyn til Ophævelsen
af Beskyttelsestolden, hedder: „Det er en Selvfølge, at
bei forarbejdede Product«»« paalægges en tilsva.
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rente Told, der efter et retfærdigt Princip bor
paalignes saaledes, at Fabrikanten ikke arbejder
med Tab ligeoverfor Udlandet, men mere bor han
heller ikke knnne forlange". — Denne sidste Opfattelse af Oiemedet
for Frihandelsbestræbelserne synes at være udgaaet fra en med
Frihandelens Princip meget mere overeensstemmende Anskuelse,
thi er Indvindingen af et vist Toldbelob en Nødvendighed,'
bor man utvivlsomt netop i Frihandelens Interesse foretræffe,
at lægge en moderat Told paa flere Artikler, fremfor at lægge
en meget hoi Told paa enkelte, navnlig Fornodenhedsartikler,
da Byrden netop derved fordeles langt mere og bliver mindre
folelig for den Enkelte, ikke at tale om Faren for Statskassen
ved hoie Toldsatser og Bekosteligheden ved Midlerne til Sikkring mod DefraUdationer, — og det er denne Bei, Regjeringen hidtil har fulgt. — Senest har Frihandelsforeningen paa det den 23de April d. A. asholdte Borsmode
vedtaget en Beslutning om et Andragende til Rigsraadet, der
viser den vedvarende uklare Opfattelse af Forholdene, idet man
som det ønskelige Maal opstiller begge de nævnte Fordringer,
nemlig: 1) den fuldstændige Ophævelse af de beskyttende
Toldsatser i Tarifen, og 2) dennes Grundlæggelse alene paa
fiskale Hensyn, faa at det Belob, der onskes tilveiebragt ved
Told, kun hævedes af faa Artikler (samtidigt med at anbefale
den Tarif, der ved Modet var forelagt til Beslutning som
Foreningens Program — men som igjen blev taget til
bage— som i Principet passende for en Overgangstid
af kortere Varighed). — Men ved alene at tage fiskale Hen
syn og kun lægge Tolden paa faa Artikler — og ikke saaledes
som Principet i vor Toldlovgivning er angivet i Motiverne
tit Regjeringöudkasiet, nemlig efterhaandcn at hæve Beskyttelsestolden, faa at Toldafgiften hovedsaglig kan blive finantsiel —, gaaer man meget videre end den forste og som det
synes principale Focdnng: den „fuldstændige Ophævelse af de
beskyttende Toldsatser*', medens man igjen red de meget heie
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Toldsatser paa enkelte, nanvlig Fornodenhedsaltikler, saaledes
t. Ex. paa Kaffe og Tobak, tilveiebringer en urimelig hei Beflyttelsestold for enkelte industrielle Virksomheder.
Den nævnte dodfodte Tarif for en Overgangstid (enhver
Tarif er iovrigt en Overgangstarif) var, som det ogsaa blev
fremhævet, et Resultat af gjensidig Imødekommen af de i Frihandelsforeningens Bestyrelse repræsenterede forftjellige Anskuel
ser. Men Frihandelsmcendene ere ikke desmindre vedblivende
aldeles uenige med Hensyn til hvorledes den saa stærkt attraaede
Frihandelstarif bor være, (og i saa Henseende kan man for
FrihandelSforeningens Vedkommende vel endnu vente den lo
vede Tarif, som skal være Foreningens Program,
eftersom Foreningen paa Grund af Uenighed i saa Henseende
saavcl blandt Foreningens som Bestyrelsens Medlemmer endnu
ikke har kunnet bestemme sig til at tiltræde Grosserer-Socie
tetets Forflag til en saadan) navnlig hvorvidt Tarifen strax
bor ophæve al Beskyttelsestold, eller om den bor sætte en
bestemt Frist for Beskyttelsestoldens Ophor, eller denne bor
formindskes gradviis i Lebet af en vis Tid, samt om hvor
vidt Tarifen bor baseres paa Værdifortoldning eller ikke, om
Tabet for Statskassen skal indvindes ved Paalceg paa enkelte
Artikler eller ved en Indkomstskat, etc. etc., ja overhovedet
uenige om, hvorvidt der i Henseende til en Tarif og dens Detail
bor gjores positive Forflag, hvorimod navnlig „Dagbladets"

Redacteur aldeles afgjort har udtalt stg.
Foruden denne Uenighed med Hensyn til Virkemidlerne ere
Frihandelsmcendene da ogsaa af aldeles forskjellige Meninger, med
Hensyn til de Goder, der ved en yderligere Frihandelstarif flulle
opnaaes. Forst var det ene og alene i Consumenternes Interesse
at den bestaaende Told burde ophæves paa alle andre Artik
ler end enkelte Fornedenhedsgjenstande, uagtet Ophævelsen
af de nærværende, i det hele taget moderate, Toldsatser utvivl
somt, som Erfaringen har lært, i de fleste Tilfalde kun vilde
komme de fremmede Fabrikanter, eller de indenlandske Hand«
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lende tilgode, medens de med saamegen „Rundhaandethed"
paa de enkelte Fornodenhedsartikler foreflaaede betydelige Toldforhoielser utvivlsomt vilde falde endog en stor Klasse af ufor
muende Forbrugere tillast; men senere blev det det overordentligt forøgede Handelsrore i alle Retninger, og som ogsaa
flulde vise sig faa særdeles velgjorende for Industrien, navnlig
ved at fremkalde hidtil ukjendte Virksomheder, som gjorde Frihandelstarifens Gjennemforelse nodvendig; men hidtil er det
ikke lykkedes FrihandelSmeendene at begrunde denne deres
Paastand, og denne taber meget i Sandsynlighed, naar man
betænker, at vore nærværende Toldsatser i det Hele taget ere
saa moderate, at de ikke kunne antages paa nogen Maade at
formindske Forbruget, ligesom der eiheller i vor Toldlovgivning er noget Baand, som forhindrer Afsætningen af vore
Fabrikater til Udlandet. At nu den „Rundhaandethed," — for
at bruge et Udtryk fra Borsmodet, hvor det i al Alvor blev
anvendt paa den Bedrift, at frigjore flere Artikler for Told
ved at forhoie Tolden tilsvarende paa enkelte andre — mod
Udlandets Industri og Haandvcerksdrift, at aabne vort Mar
ked for en aldeles afgistsfri Indforsel af Fabrikata derfra,
uden at opnå a c samme Betingelser for vore egne Fabrikaters
Indførelse til de paagjældende Steder i Udlandet, flulde være
istand til at give vor Industri- dg Haandvarlsdrift et over
ordentligt Opsving og fremkalde nye, hidtil ukjendte indvstrielle Virksomheder, see det cr det, der fra Frihandelsmændenes Side hidtil ikkun staaer hen som en los Paastand, der
ikke har været istand til at vinde Tiltro udenfor Frihandelsmandenes egen meget sncvre Kreds.
Hvad nu det i den senere Tid af Frihandelsmænd faa
stærkt anbefalede Vcerdifortoldningsprincip angaaer, da godtgjor dette Forslag vgsaa i hoi Grad en, i Mangel paa Sag
kundskab begrundet, Uklarhed i Opfattelsen af dette Princips
practice Anvendelse og Fortrin.

Den fornævnte paa BorSmodet fremlagte Tarif indeholdt
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Gunst for Værdisortoldningcn og denne havde faaet den offent
lige Mening saa afgjort imod sig, at den blev saagvdtsom
aldeles opgivet ved Tarifen af 1ste Mai 1838, — idet denne
Lov, med Stændernes fuldkomne Billigelse, ikkun bibeholdt
den procentvise Told paa et mere indskrænket Antal taxätionsbare Manufacturvarer, medens Taxalionscommissionernes Antal
blev foroget med 19, samt salte Voerditold for Skibsvrag,
bjergede Skibsredskaber, Baade og tildeels for strandede Varer
og Tilljobsafgiften af Skibe, — opgivet, som det hed, paa
Grund as „at den var hoist vilkaarlig, krævede en ganske
særlig Grad af Kundskab h^s Opsynet, fordrede for detailleret
Undersøgelse og gav Anledning til jevnlige og ubehagelige
Stridigheder mellem Opsynet og Ueerne." — At Satserne i
Tarifen af 1838, hvorved Vægten blev gjennemfolt som For
toldningsnorm, iovrigt bleve bestemte efter en Gjennemsnitsværdi i Forhold til Vægten, behover jeg neppe at bemærke, og
det er et noksom bekjendt Factum, at saavel Klarererne som
Administrationen i hoi Grad paaskjonnede Hensigtsmæssigheden
og Fordelen ved den trufne Forandring. — Manufacturvarers
Fortoldning ved Toldbodauction, og Udenfor Kjobenhavn ved
Taxation, blev aldeles ophævet ved Pl. af 12te Mai 1841
og Vægtnormen indfort ogsaa for disse Varer, som en yder
ligere Concession til den almindelige Mening og den vundne
Erfaring.
Værdifortoldning har ligeledes tidligere fundet Stcd i
England, men er ogsaa der, efter noie Prøvelse, erkjendt
for Uhensigtsmæssig og igjen opgivet, og den engelske Tarif
har nu ikkun 1 Værdisats nemlig 10 pCt. for Essence of
spruce.
Foruden Holland, som har en Værditoldtarif med
Satser fra XK til 10 pCt., finder Vcerdifortoldning Sted i
Frankrig med Satser af 5, 10, 15 øg 30 pCt.; — i
Belgien med Satser af O.c, 1.2, 2.4, 3.0, 6, 7.2,12, 14.4,
18, 19.2, 21.c og 24 pCt.; — i Norge for 5 Artikler
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med Satser af 5, 12 ’/2, 20, 25 og 40 pCt. samt for ube
nævnte Varer 15 pCt.; — i S verrig for 4 Artikler med
5, 10 og 15 pCt. og for ubenævnte Varer 20 pCt.; — i vor
NUgjceldende Tarif er som bekjendt ubenævnte Barer ansat til
ikkun 10 pCt., hvilken Størrelse ogsaa er bibeholdt i den af
Rigsraadet vedtagne nye Tarif; — og i Nordamerika med
Satser fra 5 indtil 80 pCt.
I de mellem Frankrig paa den ene Side og England,
Belgien og Preussen paa den anden afsluttede Toldtractater
findes ogsaa Værditoldsatser paa 5, 10, 15, 16 og 20 pCt.,
men ligesom den tydske Toldforenings Tarif ikke kjender til
Vcerditold, saaledes har Preussen i Tractaten med Frankrig
ikkun indrømmet 2 Værditoldsatser ved Indforsel af Varer
derfra, nemlig: for Skibe af Træ 5pCt. og for do. af Jern
8 pCt.

Efter de almindelige Sarifer for Frankrig og for Belgien
bestemmes Vareværdien, ligesom hos os, med Hensyn til Told
satsen „ubenævnte Varer" ved Varernes Værdi paa Stedet i
det Oieblik de klareres, og Toldvæsenet kan lade sig forevise
de originale Facturaer, Fragtbreve eller Connossementer; —
men efter de ovennævnte Tractater bestemmes Vareværdien ved
Værdien paa Productions- eller Fabricationsstedet med Tillæg
af Fragt, Assurance og Commissionsomkostninger, hvorhos
Fabricatets Oprindelse skal godtgjsres ved et Certificat og
Værdien ved en Underflreven, af Consulen attesteret, Factura,
ja i Nordamerika er Indforselen af Værdifortoldningsvarer
endog forbuden, naar Facturaen ikke er edelig bekræftet af
rette Vedkommende for den amerikanske Consul eller for ved
kommende Dvrighed, hvor ingen Consul er ansat.
Denne Omhyggelighed for at soge at tilvejebringe Ga
rantier med Hensyn til Rigtigheden af den angivne Værdi,
— hvortil da ogsaa horer Toldvæsenets bekjendte Forkjobsret
til de Varer, hvis Værdi antages urigtigt angivet, — viser
noksom Værdifortoldningens svage Side med Hensyn til Stats-
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kassens Tarv, idet denne Selvbeskatning, navnlig hvor pCt.
Størrelsen er hsi, i betydelig Grad frister til Defraudation.
Erfaringen har ogsaa godtgjordt, at Tabet er betydeligt,
og ikke blot der, hvor Tolden er 5pCt. og derover; men selv
i Hamborg da Tolden ikkun var y2 pCt. og Mulcterne me
get betydelige, viste sig hyppige Defraudationer. — For En
hver, der er bekjendt med Dærdifortoldningens Historie og dens
praktiske Resultater hvor den bestaaer, vil den derfor utvivl
somt fremstille sig som en i hoi Grad betænkelig Fortoldningsnorm, og navnlig i en saadan Udstrækning, som nu af Fnhandelsforeningen foreflaaet.
Men foruden at Vcerdifortoldningen er i hoi Grad usikker
med Hensyn til Statskassens Indtægt, — faa usikker, at man
efter Erfaringen andensteds neppe vil kunne paaregne mere
end 3 pCt. naar Satsen er 5, — er den tillige kostbar med
Hensyn til Administrationen, og navnlig hvis den skulde til
stedes ved samtlige vore Toldsteder, og ikke, saaledes som andet
steds, indskrænkes til enkelte, og navnlig med Hensyn til ManUfacturvarer; den kræver nemlig en ganske særegen Sagkundskab hos Op
synet og et meget vidtløftigt Apparat til Vejledning for dette, og
dernæst bliver ben, paa Grund af den nødvendige meget om
hyggelige Undersøgelse af Varerne, meget mere generende for
Klarereren end den nu stedfindende Undersøgelse i Forbindelse
med Optagelse af Vægten.
Der er imidlertid endnu en Ufuldkommenhed ved Værdi
fortoldningen, som forekommer mig at være af en saa alvorlig
Natur, at netop Handelsstanden vilde være stærkt opfordret
til endog at modsætte sig dens Gjenindforelse hos os, hvis
den fra anden Side blev forestaael, og det er den, at det,
paa Grund af Umuligheden af at Udelukke urig
tige Værdiangivelser og Umuligheden af paa alle
Steder at have et i saa vanskelig enRetning lige
sagkyndigt Toldopsyn, selvfølgelig vil blive al
deles umuligt for Administrationen, med dens
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bedste Villie, at tilvejebringe en eensartet For
toldning, lige for alle Klarerere af samme Bare,
ved de for skjellige Toldsted er, og dette har utvivlsomt
en meget stor Betydning med Hensyn tilden indbyrdes Concurrence.
Den nærværende Fortoldning, navnlig af Manufacturvarer, giver, paa Grund as den forældede Toldtarif, — hvis
lovbestemte Zaarige Revision Forfatningsforholdene have for
hindret, — ofte Anledning til Klage fra Handelsstandens Side
med Hensyn til ulige Toldbehandling, men lad Værdifortoldning blive indfort, selv kun alene paa Manufacturvarer, og
det vil ikke vare længe for netop Handelsstanden, som nu hat
bragt en omfattende Bcerdifortoldning i Forslag, selv vil være
den Forste til igjen at andrage paa dens Ophævelse.

Ester at vi saalcdes have paaviist den gjennemgaaende
Uklarhed, Misforstaaelse og fuldstændige Mangel paa Plan,
som til Dato har characteriseret vor Handelsstands Bestræbel
ser i den yderligere Frihandelsretning, staaer det tilbage at kaste
et Blik paa Situationen med Hensyn til det ved disse Be
stræbelser vandne Resultat.
Som bekjendt indgav Gross. Societetet under 25 Februar
1862 et Andragende til Rigsraadet med et Forslag til en
saakaldct Frihandelstanf, som ikkun indeholdt 14 toldpligtige
Varegrupper, og saaledes Toldfrihed for alle ovrige Artikler
og deriblandt navnlig de nærværende betydelige Beflatningsobjecter, nemlig: Manufacturvarer, SteenkUl, Jord- og Leervarer, Metalvarer og Tommer. Tabet for Statskassen ved
denne vidtgaaende Toldfrihed skulde dælles ved en tildeels
meget betydelig Forhøjelse paa Sukker, Kaffe, Cacao, Chocolade, Thee, Tobak, Salt, Spirituosa, Frugter, Humle, Kryderier og en Forhoielse af Brændevimsafgiften med 100 %.
Dette Terri fforslag var i den Grad kommet for tidlig til
Verden, at det ikke blot ikke var istand til at vinde nogen
offentlig Mening for sig, men, fom foran bemærket ikke engang
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har kunnet opnaae, at blive tiltraadt af Frihandelsforeningen,
der dog efter sit i Indbydelsen nedlagte Program blev
stiftet særligt i det Oiemeb at stotte dette og vinde den offentlige
Mening for det; at nævnte Tarifforslag derfor eiheller har
udovet den tilsigtede Indflydelse ved Toldsagens Behandling
i Rigsraadet, er en Selvfølge, og den afgivne Udvalgsbetænk
ning (Sagen kom som bekjendt ikke videre dengang) vidner
ogiaa noksom herom, idet at Udvalgets Fleertal, i Erkjendelfen af det Berettigede i de af Finantsministeren udtalte Ansku
elser, netop fra det finantsielle StandpUnkt, indsircenkede sig.til
de Forslag, hvorom Udvalget havde !unnet opnaae Enighed med
Finantsministeren.
Under 28de Februar d. A. indgik Frihandelsforeningen
med det i det Forestaaende berørte Andragende til Rigsraadet
paa Grund af at Toldloven, omændret ved de fleste af de
ovennævnte af Nigsraadsudvalget i den forrige Session gjorte
Forslag, atter var forelagt til Behandling. — Dette Andra
gende tiltræder, som foran bemærket, ikke det tidligere af GrossererSocietetet indgivne Tarifforslag, men indflrcenker sig til, foruden
at give nogle almindelige frihandlerifle Bemærkninger, der skulle
antyde en Tilnærmelse mod Gross.-Societetets Forflag, at
anbefale den ligeledes foranberorte Overgangstarif; men som
bekjendt blev Regjeringsudkastet vedtaget med nogle foreslaaede
nye, ingenlunde væsentlige Wndringer, og der viste sig ikke
mindste Sympathi for Frihandelsforeningens Andragende eller
dens Tarifudkast.
Dette var da eiheller Andet, end hvad Enhver maatte have
ventet i Forvejen. Allerede Frihandelsforeningens Bestyrelses
Lofte om at ville fremkomme med en detailleret Toldtarif som
Foreningens Program, robede noksom hvor uklart et
Blik, man havde for Stillingen og for hvad der var
praktisk gjennemforligt; men naar Foreningens Bestyrelse
ved Borsmodet forelægger en ikkun ved gjen sidig
3
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Imødekommen blandt Bestyrelsens ulige Ele
menter tilveiebragt Overgangstarif som Foreningens
Program, med den Hensigt at discutere disse Details og
med Forventning om et Resultat af en saadan Diskussion, da
godtgjor dette til Overflodighed, hvor fuldstændigt Bestyrelsen
har svigtet, hvad der er udtalt i Indbydelsen til Foreningens
Stiftelse oz vedblivende besinder sig i Svingning mellem
Grosserersocietctets Tarif og det Standpunkt, Foreningen af
1862 indtager. — En saadan Optræden kunde selvfølgelig
ikke vinde nogen Sympathi, hvorfor da ogsaa dette Tarif
udkast blev taget tilbage som Gjenstand for Diskussion, og
— det være sagt til Bestyrelsens Roes — dette skete med en
Beredvillighed, der var faa stor, at man maatte forbauses
over, at en indbyrdes uenig Bestyrelse derom saa hurtigt kunde
blive enig.
De foreliggende tvende Andragender til Rigsraadet fra
Gross-Societetet i 1862 og fra Frihandelsforeningen i 1863 have
saaledes ikke formaaet at udove mindste Indflydelse paa Toldsagens
Afgjorelse, ligesom Frihandelsbestræbelserne i det Hele taget
eiheller have vundet noget Terrain i den offentlige Mening,
og det vUndne Resultat af den med saa megen Anstrængelse
reiste Bevægelse maa derfor erkjendes at have vceret ikkun
meget lidet tilfredsstillende.
Hovedgrunden hertil ligger dog aabenbart i, at Frihandelsbestræbelserne, som foran paaviist, lige fra den forste Be
gyndelse til Dato have hvilet paa den ubegrundede Forud
sætning: Tilstedeværelsen af et Bestyttelsessystem i vor Told
lovgivning. Det hele store Publikum veed, eller har det paa
Følelsen gjennem de Foranstaltninger, det i en lang Aarrcekke
har seet blive trufne, at der ikke existerer noget saadant og at
den Toldbeskyttelse, der enbnu bestaaer, er gradviis aftagende;
derfor kan den heftige Kæmpen mod dette Phantom eiheller
vække nogensomhelst almindelig Interesse, eller vente nogen
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synderlig Tilslutning, og saalcrnge Frihandelsbestræbelserne
indtage dette fingerede Standpunkt, istedetfor at flutte sig
om en samvittighedsfUld og rolig Udvikling af det Bestaaende, ville de Utvivlsomt eiheller naae ud over den nærvæ
rende snevre Kreds eller funne opnaae nogen Indflydelse af
praktifl Betydning.

Menigmands Malning efter Groslcrersorietetes Forslag.
Af C. D. Rimestad.

Fra det forste Oieblik, Grosserersocietetets Tarifudkast
forelaa for Offentligheden, blev det blandt andre Indvendin
ger modt med den, at det ved at fordre hoi Told paa flere
Artikler — navnlig Sukker og Kaffe —, som vare blevne
Nodvendighedsartiller for den, i Henseende til Indtægter,
uheldigere stillede Del af Befolkningen, især i Hovedsta
den, og dertil, ved den forhoiede Accise paa Brændevin,
sogte at kaste en storre Skattebyrde over paa den fattige Del
af Befolkningen, end der paa nogen Maade kunde forsvares.
Man gik selvfølgelig ud fra den Forudsætning, at Kaffe
— og dermed Sukker
for en meget stor Del af Hoved
stadens, og vel tildels ogsaa de andre Kjobstceders Arbeiderbefolkning, træder istedenfor Middagsmad („varm Mad"), og at denne
Befolkning altsaa bruger langt Mere af disse Artikler, end
Gjennemsnitsforbruget er indenfor vor Toldgrændse.
Maaden, hvorpaa de Mcend, som kjæmpe for Grosserersocietetets Forflag, have sogt at imodegaa denne Indvending,
har gjennemgaaet flere Faser.
I Begyndelsen paastod de — og Etatsraad Broberg
var Ordforer for denne Mening —, at „den rige Mand
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bruger fuldkommen saa meget Kaffe og Sukker,
som den fattige". Og siden udtalte han, aabenbart vak
lende med Hensyn til sin forste Paastands Gyldighed, at et
Par Skilling Aaret om for hvert Individ „er aldeles ikke
at tale om". Selv om nu det Forste var Tilfælde, hvad
vi snart skulle se, det aldeles ikke er, vilde det jo kun være
en daarlig Trost for den Fattige, der saa sine Livsfornodenheder blive hoiere beskattede, og beviser aldeles ikke, hvad det
giver sig ud for, nemlig at det er rigtigt at forhoie Tolden
paa den menige Mands Livsfornodenheder. Hvad den sidstnævnte
Udtalelse angaaer, passer den ganske rigtig paa den godt
Stillede, men for den Fattige ere nogle Skilling Dag Ud og
Dag ind — og saameget maatte det blive — en ikke ringe
Gjenstand.
Besvarelsen af dette Cporgsmaal forubfætter et noie
Kjendfkab til Forbruget af de omtalte Artikler i de Familier,
der hore til det menige Folk. Det gjcelder ikke her at ræson
nere sig til Noget, men om den virkelige Kundskab, saaledes
som den kun kan erhverves ved Oplysning om Forbruget i
et meget stort Antal Familier af forskjelligt Slags (de bedre
stillede og de fattigere; de ordentlige og de uordentlige osv.).
Saadanne Oplysninger lod en Del Mcend — deriblandt
Forfatteren af denne Artikel — sig det være magtpaaliggende
ifjor at indsamle. Jaar have vi seet en Beregning, støttet
paa fire Familiers Opgivelser, og som Undskyldning
for dette ringe Antal har Forfatteren — han striver under
Mærket G. C. — anført, at det var forbundet med Vansielighed at faa paalidelige Angivelser.
Dette er ved flere
Punkter vistnok Tilfælde, men dersom Forfatteren me
ner, at det ozsaa gjcelder med Hensyn til Forbruget
af Kaffe og Sukker, viser han her — fom da over
alt — et fuldstændigt Ubekjendtskab med det Liv?
Familier af det menige Folk fore. I saa godt som
enhver af disse bliver der Uge ud og Uge ind netop forbrugt
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det samme Kvantum; det er saa sikkert, at, dersom man ikke
fik Underretningen gjennem Manden eller Konen, vilde man
kunne faa den — og det paa en Prik — hos Urtekræmmeren.
At individuelle Tilbøjeligheder gjore sig gjceldende ogsaa
paa dette Omraade, behover ikke at bemærkes. Der er Fa
milier — men meget faa —, som ikke kunne lide Kaffe,
medens der er mange, som mindst af Alt kunne Undvære
den. Men, fraseet herfra, er det enRegel, at Forbruget
af Sukker og Kaffe staaer i omvendt Forhold til
Familiens Indtægt. I det Hele er det saa, at de Fa
milier, som have en Ugeindtægt af 9 Rd. eller derover — og
som altsaa kunne staffe sig varm Mad — bruge forholdsvis
mindre Kaffe og Sukker end de, som maa leve af 5 eller 6
Rdl. — stundom endogsaa af Mindre — om Ugen. Vi
kunne paavise Familier, i hvilke Forbruget for hvert Indi
vid stiger af Kaffe til 24 Pd. og af Sukker til henved 60
Pd. Det gjælder imidlertid ved saadanne Undersøgelser som
denne, at holde alle Aderligheder udenfor Bereg
ningen, og at finde det, som er Udtrykket for det afgjorte
Flertal; yderlighederne ville enten paa Grund af deres ringe
Antal være uden Betydning for Opfattelsen af det Hele, eller
de ville, hvis de fremtrcede i storre Antal, gaa op mod
hinanden.
I Femaaret fra 1857 til 1861 er der i Monarkiets
Hovedlande indfort c. 88,947,000 Pd. Kaffe og udfort om
trent 19,232,000 Pd. Det viser sig altsaa — naar vi lade
det ene Aars Beholdning gaa op med det andets —, at der
aarlig er forbrugt omtrent 13,943,000 Pd. Kaffe, hvilket
er for hvertJndivid i Gjennemsnit — Folketællingen
af i860 lagt til Grund — 5’/3 Pd. om Aaret. I samme
Tidsrum er der af Sukker (og Sirup) indfort omtrent
254,530,000 Pd. mod en Udførsel af omtrent 21,107,000
hvilket giver et Forbrug for hv ert Ind ivid iGjennemsnit af 17n/i3 eller næsten 18 Pd. aarlig.
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De af os indhentede Oplysninger, der — som vi have
bemærket — ere i hoieste Grad noiagtige og tillige ere til
stede i tilstrækkeligt Antal, vise, at af den arbeidende
Befolkning her i Kjobenhavn bruger i G j en nem
snit hvert Individ 13 Pd. Kaffe og 35 Pd. Suk
ker aarlig, altsaa henholdsvis næsten 2V2 Gang og 2
Gange saa meget, som der i Gjennemsnit bruges af hvert
Individ.
Det var aabenbart i Overbevisning om, at denne Hr.
Brobergs Paastand kande komme til at trænge til betydelig
Uuderstottelse, at Hr. A. Hage rykkede tilhjælp med den
— strax af Hr. Etatstraaden tiltraadte — Forsikkring, at
ved Ophævelse af Told paa Manufakturvarer vil
den menige Mand vindeMere eller i detMindste
lige saa Meget som han taber ved Forhoielse af
Tolden eller Accisen paa Kaffe, Sukker, The,
Ol, Brændevin o. s. v.
Det synes, som om det her — som saa mange Steder —
er engelske Forhold, der have foresvævet de to Herrer, og
at de uden — ikke alene tilstrækkelig, men saagodtsom nogen
somhelst — Kritik have overfort paa vore Forhold, hvad der
gjcelder om hine. En Engelleender bruger 5 til G Gange saameget Silketoi som en Franskmand, og hvormange Gange
mere end en Dansk? Efter de officielle Beljendtgjorelser har
Indførelsen af Silke og Silkevarer i det danske Toldgebet Udgjort for Femaaret 1837/Gi tilsammen 507,372 Pd.
mod en Udforsel af 4,874 Pd.
Altsaa har enhver Person
indenfor vor Toldgrccndse forbrugt aarlig i Gjennemsnit ikke
engang iy4 Lod Silke og Silkevarer.
En Engellcender bruger 6 til 7 Gange saameget Bomuld som en Fransk
mand, og han bruger 9 til 10 Gange saa meget af dette
Stof som et Menneske i den danske Stats Hovedlande. Op
hævelse af Told paa Manufakturvarer er derfor en Sag af
Betydenhed for Engellænderen, men for wen simpel Mand"
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— som Hr. Broberg siger — hos os har dcn langtfra ikke
saa meget at sige, hvilket vi nu skulle se og senere ville komme
tilbage til.
Af de Raastoffer, som benyttes til Klædningsstykker, kunne
Bomuld og Silke kun faaes ved Indførsel, og med Hen
syn til dem er det da let nok at sinde Maximum af, hvad
Menigmand kan bruge; thi, at Gjennemsni ts forbrug et
for hvert Individ er Maximum for den menige Mands
Forbrug — over hele Landet — er da vel ligefrem. Med
Maximum af Forbruget har man naturligvis ogsaa Maximum
af den erlagte Told.
For hele Monarkiet er der i Femaaret 1857—1861
aarlig i Gjennemsnit fortoldet til Konsum folgende Kvantiteter
af Bomuld og Bomuldsvarer, og deraf er i aarligt
Gjennemsnit svaret i Told og Sportler folgende Sum:
Tt
Ndl.
Sk.
Ufarvet Bomuldsgarn . > . 4,073,052 107,935. 68.
Farvet
do.
...
329,900
18,213. 23.
Trieotage og farvede Manufacturvarer ...... 1,114,079 393,640. 48.
Hvide do. og Vat.... 1,326,404 210,895. 24.

I det Hele 6,843,435 730,684. 67.
Dette er for hvert Menneske en Told af omtrent 27 Sk.,
hvilke 27 Sk. altsaa ere det Hoieste, Individet kunde vinde
ved Toldens Ophævelse paa denne Artikel. For den allerstørste
Del af den menige Besolkning — Landbefolkningen — vil
Fordelen endog være langt mindre, da Brugen af Bomuldstoi
forst i den sencre Tid har faaet Indgang paa Landet. At
Toldophævelsen maatte bringe den menige Stadbefolkning en
større Fordel, er altsaa ganske vist, men man vilde begaa cn
stor Feil, om man mente at kunne finde den menige Kjobstadbeboers Forbrug ved at dele hele Forbrugets Størrelse — en
Ubetydelighed fradraget for Landbefolkningens Vedkommende —
ttied Kjobstadbeboernes Antal. I Kjobstæderne er der en sær-
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deles betydelig Forfljel paa, hvad et Individ af den mere
velhavende og af den rige Befolkning paa den ene Side og
et af den fattige paa den anden forbruger af saadanne Gjenstande. Den, der tager en ren Skjorte paa 1 eller 2 Gange
om Ugen, bruger hertil — om ikke syv, saa dog — adskillige
Gange færre Skjorter, det vil sige adMige Gange mindre
Boniuld end den, der tager ren Skjorte paa 1 eller 2 Gange
om Dagen. Gaaer end Arbejderen hyppig i Bluse og bruger
end hans Kone i Reglen Sirtses Kjoler, komme de dog — hvad
Enhver kan sige sig selv — ikke de Bemidlede nær i denne Hen
seende. Blev al Bomulden brugt i Kjobstcederne, og brugte
alle Stadbeboerne Ligemeget, vilde Enhver af dem i BomUldstold betale over 120 Sk. Anslaa vi Landbesolkningens
ForbrUg blot til V» af det Hele — hvad der jo ikke er uri
meligt, da den forholder sig til Kjobstadbeboere som 78 til
22 — vilde hver Kjobstadbeboer betale 90 Sk. Vi antage
før afgjort, at den ringere stillede Del af Stadbefolkningen
ikke nær betaler Halvdelen af denne Sum; det hoieste tnrde
være 50 °/0 over Gjennemsnittet for Beboerne af Rigets Ho
vedlande, altsaa 40 Sk.
At hvert Individ i Monarkietbmger af Silke og Silke
varer ikke engang IV4 Lod i Gjennemsnit aarlig, have vi
allerede ovenfor berørt. Her skulle vi blot tilfoie, at Menig
mand bruger saa godt som slet Intet af denne Artikel, og at
man derfor for hans Vedkommende kan lade den aldeles Ude
af Betragtning.
Vi komme nu til de Beklædningsgjenstande, hvortil Raastofferne dels produceres her i Landet, dels indfores. Med
Hensyn til dem er det umuligt at sige, hvormeget den En
kelte blandt Menigmand forbruger, men det er klart som Da
gen, at man har Lethed ved at angive Maximum af det
Belob, han vilde kunne vinde ved Toldens Ophæ
velse, thi dette MaximUm er, som vi ovenfor have bemærket,
ensbetydende med det Belob, ethvert Individ i Monarkiet er-
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lægger i Told. Dette maa Enhver indromme, der ikke vil
begaa den Taabelighed at paastaa, at Menigmand i Gjennemsnil bruger Mere af indførte linnede og uldne Varer end den
mere bemidlede Klasse.
I Femaaret 1857—1861 er der i Gjennemsnit aarlig
fortoldet til Konsum afLinnedgarn og Linnedmanufacturvarer folgende Kvantiteter, og deraf eriTold og Sportler
betalt folgende Belob:
tø

Linnedgarn .......
Linnedmanufakturvarer. . .

643,836.
1.948,038

Rdl.
39,585.
134,377.

Sk.
44.
53.

Ialt 2,591,874 173,963. 17
hvilket udgjor for hvert Individ ikke engang 6V2 Sk. aarlig.
Fremdeles er der i Femaaret 1857—1861 klareret til
Konsum folgende Uld var er og deraf betalt folgende Sum
mer i Told og Sportler:
Sk.
Rdl.
tø
21,054. 50.
Uldgarn .........
252,908
Uldne Varer:
372,014 197,167. 30.
Valkede eller overflaarne. .
43,441
11,506. 47.
Gulvtceppetoier......
155,431
1,029. 21.
Groveste .........
360,003. 35.
Alle andre........ 1,021,401
I det Hele | 1,845,195 590,760. 87.
eller for hvert Individ 21 — 22 Sk.
Henholdsvis 6 til 7 og 21 til 22 Sk., eller i det Hele
28 ß, er altsaa det Hoieste, Menigmand kunde vinde ved
Ophævelsen af Told paa uldne og linnede Varer. Men det
maa være øjensynligt for Enhver, der har blot nogenlUnde
Kjendstab til Menigmands Vilkaar, at den virkelige
Vinding, han vilde have, langtfra ikke belober sig
til Halvdelen af denne Sum, faa ringe er hans For
brug mod de hsiere stillede Klassers. At han ikke har Brug
for Gulvlceppetoi, ville vi aldeles se bort fra, men derimod
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ville vi lægge den stærkeste Vægt paa den Omstændighed, at
han dels aldeles ikke, dels kun i særdeles ringe
Mængde bruger fine Uldvarer, og at man er ube
rettiget tilat paastaa, at de grove (navnlig groft
Klæde) fordyres ved Tolden, og at Menigmand
altsaa betalerSkat af dem til Fabrikanterne. For
det Forste bliver en Del af den simple Mands Uldtoi — rig
tignok Aar for Aar mindre — frembragt ved Husflid, og
for det Andet levere Klcedefabrikerne her i Landet groft
Klæde lige saa billigt, som det kan faaes fra Udlandet naar
Tolden hæves. Vi kunne herfor anføre en Udtalelse i Rigsraadet af Finantsministeren, altsaa af en Mand, hvem Ingen
vil frakjende Kjendskab til Sagen, Evne til at gjennemtcenke
den og Dillie til upartisk Bedømmelse. „Klcedefabrikerne"
— sagde han — „bestaa. forsaavidt de fabrikere groft Klcede,
ikke ved Beskyttelse." Og senere ytrede han i Anledning af
en stedfunden større Licitation over ordinært Klcede til Militceretatens Brug: „Det Klæde, der blev leveret her i Landet,
var billigere end det, der blev forskrevet fra Udlandet, naar
man drager Tolden fra".
Med Hensyn til andre Forbmgsgjenstande flulle vi blot
bemærke, at Grosserersocietetets Forflag gaaer ud paa gjennem
en forhoiet Told ogsaa at fordyre Salt, og gjennem det
S mor, salt Kj od, salt Fle sk o. s. v.; fremdeles Ol
(gjennem Humle) og i hoi Grad Tobak, medens det unæg
telig vilde hæve Tolden paa Gryn, Stenkul og desuden
en eller anden enkelt ©inflating. Vi komme vore Modstandere
i hoi Grad imode ved al lade disse Artikler gaae op mod
hinanden, og vende os derpaa til en H oved gje ns tand
for Menigmands Forbrug og tillige forGroserersocietetets Beskatning, nemlig Brændeviin, hvis
Accise det vilde have forhoiet fra 4 til 8 Sk.
Potten.
Forbruget af Brændeviin — det vil sige det Fabrikerede
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med Fradrag af det Udførte — udgjorde efter et Middeltal af
Aarene 1859, 1860 og 1861 omtrent 40,830,000 Potter.
I 1860 var der af Mandfolk i Monarkiet 1,296,829.
Antage vi nu, at de Fruentimmer og de Drenge under 15
Aar, der drikke Brcendeviin, opveies af de Mandfolk over 15
Aar, der aldeles ikke, eller saa godt som aldeles ikke nyde Brcendeviin — og dertil cre vi fuldstændig berettigede —, have
altsaa de 848,935 Mandfolk, der i i860 vare over 15 Aar
fortæret, de 40,830,000 potter, hvilket Udgjor 48 V,g Pot for
hvert Individ.
Bi savne natUrligvis Oplysning om, hvormeget Brændevin
der fra Kongeriget fores til de tre Hertug dommer, men at det
ikke er betydeligt, ved Enhver, der har opholdt sig nogen Tid
mellem Kongeaaen og Elben; at der saa godt som slet Intet
fores fra Hertugdømmerne til Kongeriget, er bekjendt. Det er
øjensynligt, at ForbrUget paa sidstnævnte Sted o g saa for
holdsvis er ftørre end enten i Sønderjylland eller i de
tydste Hertugdømmer; i 1861 var det i Kongeriget Fabrikerede
med Fradrag af det Udforte, 32,039,331 Potter; efter
Folketællingen af i860 var der 521,073 Mandfolk over 15
Aar, det er for hvert 622/3 Pot.
Ogsaa ad en anden Bei kunne vi komme til en omtrent
lig rigtig Bestemmelse af hvad en Arbejdsmand og en Haandværker drikker om Aaret, og vi ville finde det i det Hele
stemmende med den ovenfor opstillede Beregning. En Arbejds
mand nyder nemlig efter saa godt som Alles Mening, som
har haft Lejlighed til noie at iagttage denne Borgerklasse,
mindst en Pægl i Gjennemsnit daglig, og at en Haandværkcr i Almindelighed drikker 3 til 4 Snapse daglig, maa ind
rommes af Enhver, der kjender Standens Lilkaar og Levemaade. Det udgjor henholdsvis mindst 91 og 58 Potter;
tage vi som Gjennemsnit for Individet i disse to Borger
klasser tilsammen 65 Potter (eller ikkun 3 til 4 % vver
Gjennemsnitsforbruget i Kongeriget), da regne vi snarere for-
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lidet end formeget. Her alene vilde altsaa Grosserersocietetets
Forslag forøge Byrden for enhver femtenaarig eller ældre
Mandsperson af de i Henseende til Indtægter if’e heldig
stillede Klasser med mindst 2 Ndl. 68 ß.
Man vil fe, at vi her ere gaaede frem med den storste
Varsomhed, støttende os til afgjorte Kjendsgjerninger eller,
hvor Saadanne ikke foreligge og ikke kunne foreligge, til
Sandsynligheden. „Vi folge" — efter den gamle Romers
Raad — „det Sandsynlige og gaa ikke udenfor det, som
synes rimeligt og forstandigt." Vi have afholdt os fra en
hver Aderlighed, og hellere have vi villet tage de for os
mindre heldige Tal, end paa nogen Maade Udsætte os for den
Beskyldning, at have gjort os skyldige i Overdrivelser eller i
en ensidig Fremstilling. Dem, fom maatte ville imodegaa
os, bede vi lade rolig og alvorlig Eftertanke gaa forud for
Nedfkrivelsen af deres Tanker og Opstillingen af deres Tal og
Beregninger. Vore seneste Modstandere have ikke kunnet eller
ikke villet dette .,ant utrumgui“; havde de handlet anderle
des, havde de sparet os en Del Tid og — denne Opfor
dring.
Til Slutning hensætte vi to smaa Tabeller. De gjalde
begge før en Mandsperson af det menige Folk her i Hoved
staden, der er over 15 Aar. Den forste tager — i Fa
vor af Grosserersocietetets Forflag — Maximum
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hvad Personens Told muligvis kunde belobe sigtil; den an
den har derimod den Told, som han ester Sandsynlighed betaler.
1.
Forbrug.

13 Pd.
35 65 Polt.

Kaffe . .............
Sukker..............
Brændevin . . .
Bomuldsvarer .
Linnedvaecr. . .
Uldvarer....
I

Told efter
Gros.Forsl.

Rd.
,,
1
5

I 7

b
78
44
40

66 s

Told efter
Loven.
Rd.
1
2
3
4
5

s;
52
2l
68
90
6%
21'/,

5

67

Gross. Forflag
større el. mindre.

+
+
+
4441+

Rd.
„

2
„
„
„
1

ß
26
23
68
90
6'/2
21-A
95
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2.
Forbrug.

Kaffe.................
Sukker..............
Brændevin . . .
Bomuldsvarer .
Linnedvarcr . .
Uldvarer ....

13 Pd.
35 65 Pott.
—
—
—

Told efter
Gros.Forsl.
Rd.

b

1
5

78
44
40

ff
7

66

Told ester
Loven.

Rd.

1
2
„

ff

5

Gross. Forflag
større el. mindre.

ß
Rd.
52 + „
21 + „
68 + 2
40 -4- „
3 4- „
10 -4- „
2 + 2

ß
26
23
68
40
3
10
64

Det folger af sig selv, at naar man vil anvende denne
Tabel paa Familierne, fordobler man alle Rubrikernes Tal
med Antallet af Familiens Medlemmer, dog med Und
tagelse af Rubriken for Brændevin, der forbliver
uforandret, med mindre der i Familien er flere
end en voxen Mandsperson. For en Familie af
Mand, Kone og tre Born vil den da komme til at se saaledcs ud.
Forbrug.

Kaffe..................
Sukker..............
Brændevin. . Bomuldsvarer .
Linnedvarcr . .
Uldrarer ....

65 Pd.
175 65 Pott.

Told efter
Gros.Forsl.
Nd.
4
7
5

ß
6
28
40

Told efter
Loven.
Rd.
2
6
2

2
„
„
16

74

14

Gross. Forflag
større cl. mindre.

ß
Nd.
68 +
1
1
10 +
68 +
2
*)
8
~ 2
15
•' „
50 -r„
27
+ 2

ß
34
18
68
8
15
50
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Og her er — lader os endnu engang gjentage det —
Minimum brugt af, hvad der taler imod Grosserersocietetets
Forsiag, og Maximum
)
**
af, hvad der taler for det.
*) Hvor hoit vi have sat denne Told vil man indse, naar man betæn

ker, at dersom Alle betalte saameget, som vi her have ladet Menig
mand betale, vilde Staten faa i Told ikke, som

nu,

Rdl., men derimod næsten 1,100,000 Rd.
**) Naturligvis ikke det absolute Maximum (se ovenfor).

7—750,000

Notitser
vedrorende Forholdet mellem ben nugældende danske
Toldtarif, den af Rigsraadel vedtagne nye Tarif og
forskjellige Landes bcstaacnde Toldtarifer.
Naar man gjor sig beksendt med den fornylig af Commiteret i Generaltolddirectoratet, Kammerjunker Colbjornsen, ud
givne 'Sammenstilling as forstjellige Landes Jndforselstoldtarifer, vil man deraf lettest komme til Kundskab om den nye
Jndforselstoldtarijs Stilling ikke alene ligeoverfor den nugjceldende Tarif, men ogsaa overfor andre Landes Jndforselstoldtarifer.
Med Hensyn til dens Stilling overfor den nu gjaldende
Tarif henledes Opmærksomheden paa Folgende:
Efter den nye Tarif ville nedenstaaende, for Tiden toldpligtige, Gjenstande, hvoraf flere have stor Betydning for
Industrien, blive toldfrie, nemlig:

Alun;
Blegpulver eller Chlorkalk;
raa Kreaturbeen, knuste eller malede;

Farvetrce og Farvebark etc., saavel heelt som malet;
Matter til Pakning;
Krolhaar;

■■
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Hamp og Hor, uheglet og heglet, samt Blaar deraf;
Horn af Hjorte ög Rensdyr;
Hjortetak, raa eller raspet;
Horn i Plader;
Mllursteen, Tagsteen, brændte Fliser, Varme- og Vandledningsror af Leer;
Blyant;
r aat, urenset Glaubersalt; raat, Urenset, suurt, svovlsuurt
Natron; raat, urenset, svovlsuurt Ammonniak og
Magnesit;
uberedte Huder, tørre, under 20 Pd. pr. Stk.
—
—
vaade, Under- 40 Pd. pr. Stk. og med
Hoved, Horn og Hale under 48 Pd. pr. Stk.;
uberedte BUndimagerskind;
brændt Kalk, pulveriseret Gips, Cement, malet Tras,
Tagskifer og Fliser;
Svovl samt Svovldug, Svovltraad og Svovlblomme;
Baandstager;
raa Diinsteen, og
Ditriol.
Ligeledes ville folgende nu toldpligtige Gjenstande, der
kunne henregnes til Livsfornodenheder, blive toldfrie efter den
nye Tarif, nemlig:
Wg; Smor; Fedt og Ister; Melk og Flode; Huusdyr,
saasom Heste, Qvæg, Sviin, Faar, Geder og Fjerkreaturer;
Kjod og Flesk, alle Slags; alle Slags friske Hauge- og
Markvæxter, saasom Kaal, Log, Roer etc. samt Meel og
Gryn deraf; formalede Kornvarer, samt Fabrikata deraf, saa
som Brod, Macaronni, Nudler, Oblater, Pudder og Stivelse.
Fremdeles vil Tolden blive betydelig nedsat for en stor
Mængde Artikler, blandt hvilke de vigtigste ere:
Clfenbeen i Plader fra 16.9G ß til 7 ß pr. Pd.;
skaarne Hvalsiskebeen fra 12.72 ß til 7 ß pr. Pd.;
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andre kunstige Blomster end af Straa fra 5 Nd. 29 ß

til 2 Rd. pr. Pd.
Blyantspenne fra 21.2 ß til 5 ß pr. Pd.;

Blæk fra 6.36 ß pr. Pd. Netto til 3 ß pr. Pd. Brutto;

KobbertrMrsvcerte fra 8.48 ß pr. Pd. Netto til 2 ß
pr. Pd. Brutto;
flint Borstenbinderarbeide fra 25.ß til 16 ß pr. Pd.;
Chocolade fra 15.20 ß til 7 ß pr. Pd.;

fiint Kunstdreierarbeide fra resp. 1 Rd. 74 ß og 33.92 ß
til 16 ß pr. Pd.;
finere Malervarer fra 8.48 ß til 5 ß pr. Pd.;

Duun af Eddeefugle og af andre Fugle fra resp. 33.92 tø
og 8.48 ß til 5 ß pr. Pd.;

Straahatte fra 2 Nd. 11 ß pr. Pd. til resp. 40 ß pr.
©tf., 64 ß pr. Pd. og 24 ß pr. Pd.;
Straafletninger fra 1 Rd. 6 ß til 24 ß pr. Pd.;
flækket Kurvemagerarbeide sra 61.oo ß til 10 ß pr. Pd.;

Skomagerarbeide fra 67.84 ß til resp. 48 ß og 32 ß pr. Pd.;

Galantenvarer fra 33.02 ß til 16 ß pr. Pd.;
ufarvet utvunbct Linnedgam fra 4.75 ß til 3 ß pr. Pd. ;

ufarvet tvundet Linnedgarn fra 9.5t ß til 3 ß pr. Pd. r
Seildug af Bomuld fra 15.2C ß til 6 ß pr. Pd.;
Kniplinger, vævede, fra 1 Rd. 31 ß til 48 ß pr. Pd.;

—

kniplede, fra 5 Rd. 29 ß til 48 ß pr. Pd.;

fleerfarvedr Bomulbsvarer fra 33.92 ß til 24 ß pr. Pd.;

eensfarvede Bomuldsvarer fra 33.92 ß til 20 ß pr. Pd.;

Ufarvede,

ikke menstervævede, Linned- og Bomuldsvarer

fra 15.20 ß til 12 ß pr. Pd.;

Possementmagerarbeide af Silke fra

1 Rd. 57 ß til

1 Rd. pr. Pd.;
Halvsilkevarer fra 1 Rd. 57 ß til resp.

1 Rd. 32 ß

og 72 ß pr. Pd.;

Uldgarn, ufarvet, fra 6.30 ß til 4 ß pr. Pd.;

raat Filt af Uld sra 50.88 ß til 12 ß pr. Pd.;
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Gulvtæpper af Uld fra 25.44 ß til 12 ß pr. Pd.;
uldne, valkede eller overskaarne Varer fra 50.88 ß til
32 ß pr. Pd.;
Guld i Arbeide fra 33 Rd. 88 ß til 16 ß pr. Pd.;
Solv i Arbeide fra resp. 1 Rd. 40 ß og 2 Rd. 79 ß
til 16 ß pr. Pd.;
Baand« og Stangjern samt Jernbaneskinner fra 0.38 ß
til 0.25 ß pr. Pd.;
Plader og Blik af Jern fra resp. 0.38 ß og 0.7G ß og
2.37 ß til resp. 0.25 ß og 1 ß pr. Pd.;
Traad af Jern fra 1.53 ß til 1 ß pr. Pd.;
Bijoutenvarcr af Jern eller Staal fra 33.92 ß til
16 ß pr. Pd.;
groveste Smedegods af Zern fra 3.18 ß og grovt Stobegods af Jern fra resp. 1.59 ß og 3.18 ß til
1 ß pr. Pd.;
finere Iernkram fra 6.3C ß til 3.18 ß pr. Pd.;
pletterede Plader af Kobber fra 10.0 ß til 3 ß pr. Pd.;
forgyldt eller forsolvet Traad af Kobber eller Messing
fra 16.9c ß til 3 ß pr. Pd.;
endvidere en stor Mængde andre finere Metalvarer fra
33.92 ß til 16 ß pr. Pd.;
Palme-, Cocos-, Oliven-, Lin-, Rap- og Roeolie fra
3.18 ß til 2 ß pr. Pd.;
groveste Pappapir fra 1.27 ß til 0.5 ß pr. Pd.;
groveste Karduuspapir fra 2.12 ß til 0.5 ß pr. Pd.;
Skrivpapir fra 4.24 ß til 2.s ß pr. Pd.;
Spillekort fra 3.18 ß til 2 ß pr. Spil;
Tapeter fra 12.72 ß til 8 ß pr. Po.;
Blod Sæbe fra 2.12 ß og haard ikke vellugtende Scebe
fra 2.J4 ß til 1 ß pr. Pd.;
Salpeter fra 0.83 ß til 0.g ß pr. Pd.;
Fyrresiibe under 50 Commercelaster og andre Slags
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Skibe fra resp. 20 og 14 Rd. eller 10 og 7 Rd.
pr. Commercelcest til 3 % af Værdien;
lakerede Skind og Huder fra 21.2 ß til 12 ß pr. Pd.;
farvede, forgyldte, forsoldede Skind og Læder, samt Per
gament, Chagrin, Corduan etc. fra 25.44 ß til
12 ß pr. Pd.;
garvede Svinestind fra 20.80 ß og andre garvede Huder
end hvidgarvede, samt andre garvede Skind fra
16.90 ß til 8 ß pr. Pd.;
Handfler af Skind fra 1 Rd. 31 ß til 72 ß pr. Pd.;
Sadelmagerarbejde med forgyldt, forsoldet eller pletteret
Beflag fra 33.92 ß til 16 ß pr. Pd.;
andet Handflemagerarbeide end Handfler fra 67.84 ß
til 16 ß pr. Pd.;
andet Arbeide af Skind eller Læder fra 33.92 ß til
16 ß pr. Pd.;
simpelt Steenhuggerarbeide fra 0.,z ß til 0.05 £ pr. Pd.;
Svovlsyre fra 1.27 ß til 0.3 ß pr. Pd.;
Salpetersyre fra 6., ß til 0.3 ß pr. Pd.;
Saltsyre fra i.M ß til 0.3 ß pr. Pd.;
Tougvcerk fra 1., ß til 1 ß pr. Pd. ;
grovt Tommermandsarbeide fra 0.2s ß til O.is ß pr. Pd.;
simpelt Rokke- og Blokkedreierarbeide fra 6.3C ß til
3 ß pr. Pd.;
Ror, heelt eller halvt forarbejdede, fra 16.0C ß til resp.
7 ß og 3 ß pr. Pd.;
Lommeuhre af Guld fra 1 Rd. 31 ß og af Selv fra
50.88 ß til 48 ß pr. ©tf.;
Taffeluhre med Værker af Metal fra 33.92 ß til
16 ß pr. Pd.;
Dele til Uhre fra 50.88 ß til 16 ß pr. Pd.; og
bedækkede Vogne fra 42 Rd 34 ß til 30 Rd. pr. Stk.
At den nye Tarif er et ikke ringe Fremskridt i den ved
vor Toldlovgivning siden 1797 indflaaede Frihandelsretning,
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for flere industrielle Virksomheders Vedkommende muligt endog
et temmeligt stort Spring, er vistnok indlysende af den foranstaaende Fremstilling, men desmere paafaldende bliver den af
Frihandelsmændene fremsatte Paastand, at den nye Tarif
saagodtsom intet Fremskridt er, og at det endog var at fore
trække, at beholde den nugjældende; saadanne Wringer kunne
ikkun forklares ved en sær paafaldende Lyst til at gjore store
Spring ind i en aldeles uvis Fremtid, men heldigviis dele
ikke Mange denne ubesindige Lyst, og den taber vel ogsaa i
Styrke med Tiden, naar mere Besindighed og Klarhed i For
holdene gjor sig gjældende.
—

Betragter man den nye Tarif ligeoverfor de i Sammen
stillingen optagne Tarifer for Norge- Sverrig, den tydske
Toldforening, Belgien, Frankrig, Nederlandene og England,
vil man komme til den Erkjendelse, at den i flere Henseender
har Fortrinet for hine, ikke alene ved sin hele Form og Simpelhed men ogsaa ved sine tildeels lavere Toldsatser.
Sees saaledes hen til den norske og den svenske Tarif,
bil man snart finde, at Toldsatserne i disse Tarifer i mange
Tilfælde ere langt hoiere end i den nye Tarif, og det uagtet
den norste Tarif er emaneret for kort Tid siden, nemlig den
25de Februar 1863. Af Sammenstillingen fremhæves exempelviis Folgende:
i Norge svarer Mg 2.4 ß pr. Pd., medens de ere told
frie efter den svenske Tarif saavelsom ester vor nye
Tarif;
kunstige Blomster af Toi, der ester den nye Tarif svarer
2 Rd. pr. Pd., ere i den norfle og den svenske
Tarif ansatte til resp. 12 Rd. og 13 Rd. 36 ß pr. Pd.
Blyantspenne, i vor Taris 5 ß pr. Pd., men i den
norfle og svenske resp. 25,0 ß og 28.53 ß pr. Pd.;
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Boger, der i alle Tilfælde ere toldfrie efter den nye
Tarif, ere i Norge og Sverrig toldpligtige i visse
Tilfælde;
Kunstdreierarbeide, der i vor nye Tarif er ansat til 16 ß
pr. Pd., svarer, naar det er af Skildpadde, i Norge
2 Rd. 64 ß pr. Pd. og i Sverrig 2 Rd. 93 ß
pr. Pd., af Elfenbeen i Norge 1 Rd. 64 ß pr.
Pd. og i Sverrig 85.r,o ß pr. Pd., af Nav i
Norge 2 Rd. 64 ß pr. Pd. og i Sverrig 85.59 ß
pr. Pd. etc.;
Ol paa Flaster, i vor nye Tarif 5 ß pr. Pot, svarer
i Norge og Sverrig resp. 9.c tø og 7.,8 ß pr. PotViin paa plaster, i vor nye Tarif 16 ß pr. Pot, svarer
i Norge og Sverrig resp. 32 ß og 31.43 tø pr. Pot;
Heste, der ere toldfrie efter den nye Tarif saavelsom efter
den svenfle Tarif, svare i Norge 10 Rd. pr. ©tf.;
Farvetræ og Farvebark i heel Tilstand svarer i Norge
O.- ß pr. Pd., medens det efter den nye Tarif og
den svenfle Tarif er toldfrit;
Fro til Olieflagning, der er toldfrit i Sverlig og ester
den nye Tarif, svarer 24 ß pr. Td. i Norge;
Vindnesglas, i den nye Tarif 1.5 ß pr. Pd., svarer i
Norge og Lverrig resp 3.2 ß og 2.2g ß pr. Pd.;
alle andre Glasvarer, der i den nye Tarif svare 7 H
pr. Pd., ere i Norge ansatte til resp. 12.8 ß og
19.2 ß pr. Pd. og i Sverrig til 11,4( ß pr. Pd.;
friste eller torrede Haugevccxter, der i den nye Tarif ere
toldfne, ere i Norge og Sverrig toldpligtige, med
Undtagelse af Kartofler;
musikalske Instrumenter ere meget specielt og tildeels hoit
tariferede i den svenfle Tarif, medens de i den nye
Tarif, naar undtages Klaviaturinstrumenter, alle ere
ansatte til s 6 ß pr. Pd.;
Kaffebønner, i den nye Tarif 4 ß pr. Pd., svare i

♦
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Norge og Sverrig resp. 8 ß og 5.n ß pr. Pd.
I Norge er Indførselen af brændt Kaffe, Cichorie
og brændte Kaffesurrogater forbubt;
r eget Kjod og Flest svarer i Norge 1.6 ß pr. Pd.,
medens det er toldfrit i Sverrig og efter den nhe
Tarif;
Kornvarer, saavel formalede som uformalede, ere endnu
toldpligtige i Norge, men derimod toldfrie i Sverrig
og efter vor nye Tarif;
ufarvet Linnedgarn, i den nye Tarif 3 ß pr. Pd., svarer
i Norge 4.8 ß pr. Pd., og i Sverrig naar det er
ubleget og utvundet 14.2G ß, Ubleget og tvundet
22.82 ß, bleget og Utvundet 22.82 ß og bleget og
tvundet 28.ZZ ß pr. Pd.;
Ufarvet Bomuldsgarn, i den nye Tarif 3 ß pr. Pd.,
svarer i Norge naar det er Utvundet 4.8 ß og
tvundet 10.4 ß pr. Pd. og i Sverrig naar det er
enkelt- eller dobbelttraadet 6 83 ß og sleertraadigt
22.g2 y pr. Pd.;
f arvet Linnedgarn, i vor nye Tarif 8 ß pr. Pd., svarer
i Norge og Sverrig naar det er UtvUndet resp.
12.8 ß og 22.82 ß pr. Pd. og tvundet resp. 19.2
ß og 28.53 ß pr. Pd.;
f arvet BomUldsgarn, i den nye Tarif 8 ß pr. Pd.,
svarer i Norge 15.2 ß pr. Pd. og i Sverrig resp.
11.4i ß og 22.82 ß pr. Pd.;
alle Manufacturvarer ere i det Hele langt høiere be
staltede i den norske og svenske Tarif end i den
nye Tarif.

En Sammenligning af Tariferingen af Metaller i den
norske og svenske Tarif med den nye Tarifs Tarifering af
disse Varer er for vidtløftig, men antages ikke at ville blive
i Disfaveur af den danske Tarif i det Hele taget.
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Skrivpapir og Trykpapir, i den nye Tarif 2.5 pr. Pd.,
svarer i Norge resp. 8 ß og 3., ß pr. Pd., og
i Sverrig, Postpapir 8.50 ß, andet Skrivpapir
6.85 ß og ulimet Trykpapir 3.42 ß pr. Pd.;
Spillekort, der efter den nye Tarif svare 2 ß pr. Spil,
svare i Sverrig 6.07 ß pr. Spil; men ere forbudt
at indfores i Norge;
nberedte Huder og Skind, der ere toldfrie efter den nye
Tarif, svare i Norge, tørre 0.53 ß pr. Pd. og
vaade 0.2 ß pr. Pd., og i Sverrig, naar de ere
tørre, usaltede 1.4z ß og saltede 0.7i ß pr. Pd.,
hvorimod de ellers ere frie;
garvede Huder og Skind, i den nye Tarif 8 ß pr. Pd.,
svare i Norge, Saalelceder 8 ß og ellers 16 ß pr.
Pd.; i Sverrig Saalelæder og hvidtgarvede Skind
14.20 ß og ellers 22.82 ß pr. Pd.;
Smor, i den nye Tarif toldfrit, svaler i Norge l.o ß
pr. Pd., men er toldfrit i Sverrig;
raffineret Sukker, i den nye Tarif 5.23 ß pr. Pd., svarer
i Norge og Sverrig rcsp. 8 ß og 7.42 ß Pr. Pd.;
maffineret Sukker, i den nye Tarif, resp. 3.5 ß og 3.2 ß
pr. Pd., svarer i Norge og Sverrig resp. 6 ß og
4.50 ß pr. Pd.;
Svovl, toldfrit i den nye Tarif, svarer i Norge 0.33 ß
pr. Pd., og i Sverrig 0.3T ß pr. Pd. med Und
tagelse af Siciliansk Svovl, der er toldfrit i
Sverrig;
Thee i den nye Tarif 12 ß pr. Pd., svarer i Norge og
Sverrig resp. 33,0 ß og 28.53 ß pr. Pd.;
Tobaksblade og Stilke, i den nye Tarif 5 ß pr. Pd.,
svare i Norge og Sverrig resp. 14.4 ß og 14.20 ß
pr. Pd.;
Cigarer, i den nye Tarif 32 ß pr. Pd., svare i Norge
og Sverrig resp. 48 ß og 1 Rd. 7 ß pr. Pd.;
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anden fabrikeret Tobak, i den nye Tarif 8 ß pr. Pd.,
svarer i Norge, SnUstobak 25.c ß pr. Pd. og
ellers 19.2 ß pr. Pd., og i Sverrig, Snustobak
31.38 ß, Skraatobak 19.97 ß, Carotter 34.2g ß og
Regtobak 28.g3 ß pr. Pd.;
Lommeuhre, i den nye Tarif 48 ß pr. Stk., svare i
Norge: af Guld 2 Rd. og af andre Metaller 48 ß
pr. Stk., i Sverrig: af Guld 2 Rd. 2 ß og af
andre Metaller 48.3 ß pr. Stk.
Taffeluhre i Kasser af Metal eller Porcellain, i den nye
Tarif 16 ß pr. Pd., svare i Norge og Sverrig
resp. 10 Rd. pr. Stk. og 42.79 ß pr. Pd.;
raa Viinsteen, i den nye Tarif toldfri, svarer i Nörgc
og Sverrig resp. 2.4 ß og 1.71 ß pr. Pd.;
Vitriol, der er toldfri i den nye Tarif, svarer i Norge,
hvid 0.8 ß, blaa 2.4 ß og gron 0.4 ß pr. Pd.,
og i Sverrig hvid og blaa 1.7, ß og grøn 0.5t ß
pr. Pd.;
ubenævnte Varer, i den nye Tarif 10 pCl. af Værdien,
svare i Norge 15 pCt. af Værdien og i Sverrig
20 pCt. af Værdien, med Undtagelse af Raastoffer,
der ere toldfrie.

Kaster man Diet paa den i Sammenstillingen optagne
almindelige franske Tarif, sees denne strax i mange Henseender
at staae tilbage for vor nye Tarif. Den franske Tarif er
nemlig meget kompliceret, idet Indførselstolden er forskjellig,
eftersom Varerne indfores i franske Skibe eller i fremmede
Skibe eller landværts, ligesom ogsaa den Omstændighed, om
Varerne indføres fra Landene udenfor Europa eller andetsteds
fra, ofte medfører forfljellig Told for samme Slags Vare; end
videre ere undertiden Varer, naar de indfores fra de franske
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Colonier i la Guyana, paa Antillerne og la Reunion, be
lagte med en lavere Told, end indførte andetstedsfra.
Dernæst er Indførselen af en stør Mængde Varer for
budt i den almindelige franste Tarif, t. Ex.:
Sammensatte Apothekervarer, et nævnte i Tarifen;
chemiffe Præparater, ei nævnte;
Elfenbeen i Arbeide, med Undtagelse af Billardkugler og
Kamme;
Skildpadde i Arbeide, med Undtagelse af Kamme;
Farvetrceextrackcr;
Skomagerarbeide;
Glas og Glasvarer med Undtagelse af Speilglas;
Cichone og brændt Kaffe;
Krudt;
bleget og farvet Bomuldsgarn;
alle BomUldsvarer, med Undtagelse af Knapper, Knip
linger og Dat;
ufarvet Uldgarn, undtagen Cordonnets;
farvet Uldgarn;
de fleste Varer af Uld og Haar;
næsten alle Arbeider af Metaller;
Spillekort;
ikke vellugtende Sæbe;
Sostibe;
lakeret, farvet, forgyldt og forsølvet Læder og Skind;
Handsker og andet Arbeide af Skind og Læder, undtagen
Læderflasker, grovt Sadelmagerarbejde og Bundtmagcrarbeide;
raffineret Sukker, Undtagen fra de franste Colonier; og
Tobak, fabrikeret og ufabrikeret, for privat Regning.
Endelig ere Toldsatserne i den almindelige franske Tarif
i Almindelighed betydelig hoiere end i den nye danske Tarif.
I den tractatmæWge franste Tarif ere de fleste Indforselsforbud bortfaldne, ligesom Toldsatserne ere blevne betydelig
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nedsatte; dog findes der endnu flere temmelig complicerede
Toldsatser saasom for Garn, hvor Toldens Størrelse
betinges af hvormange Alen der gaaer paa 1 <tb, og for lin
nede og Bomuldsvarer, med Hensyn til hvilke Traadtcellingen
er gjennemfort i en vid Udstrækning, ligesom den almindelige
Norm for Værdifortoldningen af 10°/0 og 15 % nogenledes
falder sammen med Gjennemsnittet af de Procentstorrelser,
hvortil Toldsatserne i vor nye Tarif kunne anflaaes.

Den almindelige belgiske Tarif synes ved forste Oiekast
ikke at kunne frakjendes visse Fortrin for den danske nye Tarif,
men staacr dog i flere Henseender tilbage for denne.
Der existerer saaledes efter den almindelige belgiske Tarif
Indførselsforbud mod Sildetønder og nye tomme Fonstager,
ligesom denne Tarif tildeels indeholder de samme complicerede
Fortoldningsnormer med Traadtcelling og for Garn efter de
Antal Alen, der gaaer paa 1 Pd., som de franste Tariffer.

Dernæst ere flere efter vor nye Tarif toldfrie Gjenstande
toldpligtige efter den belgiske Tarif, saasom:
Alun; Blegpulver; Boger; fersk Fisk; Heste; Ovceg;
Faar og Sviin; Matter til Pakning; Fro til Olieflagning;
Kjod og Flest; Fedt og Ister; Hamp og Hor, heglet; ujormalede og formalede Kornvarer; Raajern; fremmed Mont af
Kobber; Naturalier til videnskabelige Samlinger; Smor;
Glaubersalt og Soda; Spæk og Lever til Tran; Tagsteen,
Muursteen, Tagstifer og Fliser; raa Viinsteen etc.
Fremdeles ere flere Toldsatser i den almindelige belgiske
Tarif ikke ubetydeligt hoiere end i den nye danske Tarif. Exempelviis henledes Opmærksomheden paa folgende Toldsatser,
nemlig:

BindUesglas: i den nye Tarif 1.5 ß pr. Pd., i den
belgiske 3.04 ß pr. Pd.;
flebne eller decorerede Glasvarer: i den nye Taiif 7 ß
pr. Pd., i den belgiske 20.28 ß pr. Pd.;
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Baand, Remme, Ringe etc. af Gummielasticum og
Guttapercha: i den nye Tarif 5 ß pr. Pd., i den
belgifle 10.14 ß pr. Pd.;
hvidt Porcellain: i den nye Tarif 8 ß pr. Pd., i den
belgiske 12..7 pr. Pd.;
Talglys og andre Lys: i den nye Tarif resp. 3 ß og
6 ß pr. Pd., i den belgifle resp. 5.8 og 17.2 ß.

pr. Pd.;
Garntolden er ogsaa i det Hele betydeligt hoiere i den
belgiske end i den nye Tarif, saavelsom Manufacturvaretolden.
Endelig sinder Vcerdifortoldning temmelig hyppig Sted
efter den almindelige belgiske Tarif, og er Tolden da i Reglen
ansat til 12 % af Værdien, og fun undtagelsesviis lavere,
men stiger paa den anden Side ogsaa igjen til 24 %, saasom for kunstige Blomster; Fjerpynt; Soya og Saucer; nye
Klæder; flere Slags Krybener; Mobler og flere andre Ar

bejder af Tree.
Den tractatmcessige belgifle Tarif har nogenledes samme
Charakteer som den tractatmcessige franste Tarif, dog at den
synes at være mere liberal end den franske.
Den tydfle Toldforenings Tarif antages i det Hele at
maatte staa tilbage for den nye danske Tarif, og den tractatmcesfige, der adskiller sig fra de andre tractatmcessige Tarifer
deri, at den ikke har optaget Vcerdifortoldning, er ikke endnu

traadt i Kraft.

I Nederlandenes Tarif er Tolden i Reglen ikke ansat
helere end til 5 % af Værdien.

Den engelske Tarif indeholder kun ganske faa Toldsatser,
men flere af disse ere igjen temmelig hoie, saasom for
Tobaksblade 1 Rdl. 52 ß pr. Pd.;
Cigarer 2 Rdl. 42 ß pr. Pd.;
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Thee 46.97 ß pr. Pd.;
Mthere 2 Rdl. 34 ß pr. Pdt;
Malt 5 Rdl. 26 ß vr. Pd.;
Guld i Arbeide 120 Rdl. 32 ß pr. Pd;
og flere andre Varer.

Den foranstaaende Fremstilling af disse Facta kan tilvisse give Anledning til nviere Overvejelser og Betragtninger
med Hensyn til vore indUstrielle Forhold sammenlignede med
de nævnte Landes, men herpaa flulle vi dog ikke for Tiden
indlade os; kun troe vi, at del af disse Notitser vil være
bleven klart for Enhver, at vor nugjceldende Toldtarif, og
end mere den af Rigsraadet vedtagne nye, i det Hele taget hverken
staaer tilbage med Hensyn til Frihed eller moderate Toldsatser
for de andre Landes, England selv ikke undtagen.

kOMNiNIsN
af

1862
til den indenlandske Industries Fremme.

Fjerde Hefte.

3ljBbrnjinnn.
I Commmission hos P. G. Philip sen.
Oettingers Bog- og Stccntr., Gothclsgadc 41.

1864.

Indhold as 4de Heste.
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Beretning om Generalforsamlingen den 17de Mart- 1864 Side SKjøbenhavns Havn og Kalltbodsirandj-Projectet .... — 13.
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lovgivningen? Af Kammenaad Winther i . — 26.
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Foreningens AnliMndtt.

beretning
om

Generalforsamlingen den 17. Marts 1864.
Foreningens

ordinaire

Generalforsamling

afholdtes

Torsdagen den 17de Marts i JndUstriforeningens Lokale.

Paa Grand af Formandens Forfald aabnede Viceforman

den Forhandlingerne ved at anmode Forsamlingen om at
vælge sin Dirigent, til hvilken Post han foreflog Hr. polyt.
C and. Krüger, som derpaa eenstemmig valgtes af Forsam

lingen.

Dirigenten gav derefter Ordet til Viceformanden,

der i Henhold tll Foreningens Love § 5 afgav folgende
Beretning.
Det Fprste han maatte giøre Forsamlingen bekjendt

med, var Aarsagen til at denne Generalforsamling, afhold
tes fyrst idag, hvilket var flere Maaneder efter at den

statUtmcessig stalde være afholdt.

Men denne Forsinkelse

var begrundet i Omstændigheder, som Bestyrelsen ikkeraadede over.

Formanden havde nemlig i længere Tid ved

Sygdom været forhindret i at kunne vcere tilstede ved no

gen Forsamling og nagtet han troede sig rast nok til at

kunne deeltage i

Forhandlingerne taften,

maatte Tale

ren beklage, at dette Haab ikke var gaaet i Opfyldelse.

Da imidlertid Forretningernes Gang i Foreningen ingen
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Standsning havde lidt ved denne Udsættelse, haabede han
' at Generalforsamlingen vilde give Bestyrelsen Decharge for
denne

Sags

Vedkommende.

(Generalforsamlingen

gav

derpaa Bestyrelsen eenstemmig denne Decharge).
I Henhold til den Beslutning,

der blev tagen i det

sidst i Foreningen afholdte Mpde, havde Bestyrelsen ind
givet til Rigsraadet det
angaaende Toldsagen.

dengang

vedtagne Andragende

Dette Andragende blev

senere til-

traadt af „Håndværkerforeningen i Kjpbenhavn" og denne
Tiltrædelse skriftlig meddeelt Rigsraadet.

Foreningen havde endvidere virket for sit Formaal

deels igjennem Bladartikler deels igjennem sit Tidsskrift,
hvoraf til Dato 3 Hefter vare Udkomne.

I Særdeleshed

3die Hefte indeholdt flere fortrinlige Artikler og dette Heste
havde ogsaa tildraget sig megen Opmærksomhed og i det

Hele stiftet megen Nytte.

For at ssrge for dets Udbre

delse i saa vide Kredse som mnligt, havde Bestyrelsen sendt
10 Ex. deraf til JndUstriforeningen, 10 Ex. til Haandvcer

kerforeningen og 10 Ex. til Arbejderforeningen af 1860.
60 Ex. bleve omdeelte paa Rigsraadet» Bord.

Kammerjunker Colbjsrnsen, Comiteret i Generaltoldirectoratet, havde forfattet et fortræffeligt Værk, en Sam

menstilling

af de fleste europæiske Staters

sammenlignede med den celdre og nye danske.

Toldtariffer,
Det havde

vceret Bestyrelsens Hensigt at Udgive dette Vcerk paa For
eningens Forlag, men Foreningens Pengemidler tilstcedede

det ikke.

For at bidrage til at det hllrtig kande udkomme

i Trykken, prcenUmererede Foreningen paa 200 Ex.,

som

leveredes Foreningen til en lavere Pris end Bogladepri

sen.

Disse 200 Ex. bleve derpaa fordeelte i Foreningen

saaledes, at Enhver,

der havde ydet frivilligt Bidrag til

Foreningen, samt enhver af Bestyrerne erholdt 1 Cx. og

Resten blev ved Lodtrækning fordeelt blandt Foreningens
pvrige Medlemmer og Taleren antog, at dette Vcerk har
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været kjcerkomment for de Allerfleste.

Ved at gjsre sig

bekjendt med dette Arbeide, der er enestaaende i sit Slags,

vil Enhver overtyde sig om, at vor nye Toldlov i det
Hele taget ikke staaer tilbage med Hensyn til Frihed eller

moderate Toldsatser for andre Landes og i mange Tilfcelde selv England ikke Undtagen.
Bestyrelsen havde

i sin Tid havi Tanken henvendt

paa at foranstalte afhsldt en nordisk JndustriUdstilling her
i Staden.

Den erfarede imidlertid snart, at Industri

foreningen i Kjsbenhavn arbeidede i samme Retning.
For at nu ikke 2 Foreninger skulde hver for sig arbeide

til femme Maal og saaledes let krydse hinanden og der
ved stade selve Sagen, henvendte Bestyrelsen sig skriftlig

til Industriforeningens Bestyrelse med Forespørg
sel om den agtede at foranstalte en saadan Udstilling afDet varede imidlertid meget længe — Taleren

holdt.

troede 4—5 Maaneder — inden Bestyrelsen modtog det

Svar,

at JndUstriforeningen havde opgivet denne Sag.

Men i denne Mellemtid var der gjort Skridt i Stockholm
for at foranstalte en saadan Udstilling afholdt der,

og

som Fplge heraf troede Bestyrelsen foreløbig ikke at burde
foranstalte Noget i denne Retning.

Viceformanden fremlagde derpaa Foreningens Regn

skab.

Ved Regnskabsaarets Afslutning den 31te Mai f.

Aar have Foreningens
Indtægter været

2850 Rd. „ Mk.

dens Udgifter

2402 — 5 — 10 —

7 Sk.

Fplgelig havdes en Kassebehold
ning af

447 Rd. „ Mk. 13 Sk.,

som henstod til Forrentning i „Bikuben".

Regnskaberne

vare af Revisorerne befundne i Rigtighed.

Paa samme Tid skyldte Foreningen for Colhjprnsens
Skrift 300 Nd., samt c. 200 Rd. for andre literaire

Arbeider.
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Antallet af Medlemmerne var den 1steJanuar

d. A., 932.

Der var altsaa et ikke Ubetydeligt Antal nd-

traadt af Foreningen.

Men saagodt som alle de ndtraadte

Medlemmer henhprte til den arbejdende Klasse, navnlig

Svende og almindelige Arbejdere, hvoraf Størstedelen var

indkaldt til Krigstjeneste og de pvrige havde erklæret, at
det ikknn var Mangel paa Evne til at kunne betale Kon
tingentet, der foranledigede dem til at maatte Udmelde sig

af Foreningen.^
Paa samme Tid havde derimod ogsaa været Tilgang

af Medlemmer, meest af Jnduftridrivende.
Paa Grund af Tidsforholdene, medens al Interesse
var absorberet af Bestræbelser for vort Fædrelands Frelse,
havde Bestyrelsen opsat Udgivelsen af Foreningens Tids-

fkrifts 4de Hefte: men den havde stedse havt Foreningens
Formaal og Tarv for Die og handlet derefter.

Da derpaa efter Dirigentens Opfordring Ingen for
langte Ordet, stredes til Valg af Foreningens Bestyrere

og øvrige Embedsmcend, hvoraf Resultatet blev, at de ef
ter Tour fratrcedende Medlemmer af Bestyrelsen, nemlig:

Skomagermester Mauritzen,
Oliemøller P. C. Olsen,
Sadelmagermester P. C. Olsen,
Grosserer Frd. Owen,
RedacteUr C. V. Ri me st ad.

Fabrikant P. C. Rohm ell.
Grosserer I. H. RU ben.

Fabrikant C. A. Schleisner,
Fabrikant Th s g ersen,
Kammerraad I. W. E. Winther,

eenstemmigen gjenvalgtes.
Til Revisorer valgtes Dhrr. Apotheker Benzon og

procurator L. Heckscher.
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Til Suppleanter: Dhrr Fabrikant I. G. Nyebplle
og Handelsagent S. Simonsen.
Til Decisor gjenvalgtes Hr. Fabrikant F. F. Gütlich.
Derefter fik Redactenr Nimestad Ordet. Han havde
Msket at Forsamlingen havde været talrigere, da han ag
tede at bringe Forhold paa Omtale, som Utvivlsom vilde
blive af Betydning for vore Jndustriforhold og disses
Stilling til Toldlovgivningens Udvikling, nemlig de forestaaende Valg til Nigsrnadet saavelsom de ligeledes forestaaende Dalg til Kjøbenhavns Borgerrepræsentation.
Det er selvfølgelig at forndsce, nt Frihandelsmcendene
ville benytte det Tryk soul de nærværende beklagelige poli
tiske Forhold have iibønct paa Landet og den hele Virk
somhed, til netop med Kraft at anbefale den yderligste
Udvikling af Frihandelen som det, efter deres Formening
bedste, ja eneste Middel, til hllrtigt og grrmdigt at raade
Bod paa de sprgelige Fslger af Krigen og den derved be
virkede Lammelse i alle Forretninger.
Han deelte, som Forsamlingen bekjeildt, ikke disse Ansknelser, han havde modarbejdet dem fra det fyrste Vieblik
da de i 1862 viste sig, ved Frihandelsforeningens Stiftelse
og Grosserer-Societetets Forslag til en saakaldet Frihandels
tarif. Han frygtede, og navnlig for Industri- og Haandvcerksstandens Skyld, ethvert plUdseligt Spring ind i en
aldeles Uvis Fremtid, samtidig med, sonl der foreslaaes
af Frihandelsmcendene, en endog meget hyt Told paa
Arbejdernes vigtigste Lwsfornpdenheder, og en snldkommen fri Concilrrance for de fremmede Fabrik- og Haandvcerksvarer her i Landet, udcn tilsvarende Frihed for vore
Fabrikaters Indførsel i de paagjceldende nærmeste Lande.
Han havde herfor stillet sig paa den bestaaende Toldlovgivnings, den jcvne Udviklings StandpUnkt, hvilket ogsaa var det, ben nærværende Forening til Industriens
Fremme havde indtaget, og Ansknelsen om ønskeligheden
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af ikkUN gradviis, men ikke i store Spring at Udvikle de
bestaaende Forhold i Frihandelsretningen, navnlig ved en
gradviis og deelviis Ophævelse af Beskyttelsestolden Uden
Ubillighed og voldsomme Rystelser, havde aabenbart ogsaa
siden Foreningens Stiftelse og ved dens Virksomhed vUndet
mere og mere Terrain selv blandt Handelsfolk, som nu see
klarere i disse Forhold end tidligere.
Fremfor Alt var
det af Vigtighed at vælge dygtige og dansksindede Mcend,
der nærede en inderlig Hengivenhed for vor frie Forfatning
og som vilde bidrage til at styrke og Udvikle den, men ved
de fornævnte Spprgsmaals Behandling og Afgjprelse i
Rigsraadet var det piensynligt af Vigtighed at JndUstriens
og Haandvcerkstandens Tarv ogsaa kunde komme til Orde og
disse Interesser, der berøre en meget talrig Klasse af
Statsborgere, vide at gjsre sig gjceldende, og for at opnaae det bedst mulige Resllltat i saa Henseende, maatte
han tilraade Foreningens Medlemmer at stemme for de 5
Mcend, som vare foreslaaede efter moden Overvejelse af en
ftørre Kreds og optagne i „Dagstelegraphen"s Candidatliste.
Særligt med Hensyn til Udviklingen af de kjybenhavnske industrielle Forhold, hvorved han nærmest tænkte
paa den saa Haardt savnede Plads ved dybt Vand til
indUstrielle Etablissementer og til Oplagsplads m. v., maatte
han dernæst tilraade Foreningens Medlemmer at slUtte sig
til den Liste over de Candidater til Borgerrepræsentanter,
som 5 Foreninger vare blevne enige om, og som ligeledes
fandtes optaget i „Dagstelegraphen".

Derpaa hævede Dirigenten Generalforsamlingen.
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Meningens Restyreffe
/ormand:
Herr Grosserer F. Tu te in.

Viceformand:
Herr Fabrikant S. Fraenkel.

Industri- og Han-elsudnalget:
Hr. Fabrikant C. Drev s en,

„

„

„

Grosserer Frd. Omen,

„

Fabrikant C. A. S ch leisner,

Modeveg,

„

Snedkermester I. G. Lund,

„

Skomagermester Mauritzen,

„

Handskefabrikant P. S. Lander.

TidjKrist- sg /oredragsudvalget:
Hr. Redaktenr C. V. Rim est ad,
„

Kammerraad I. W. E. Winther,

„

Sadelmagermester P. C. Olsen,

„

Fabrikant S. Fraenkel.

Ockonomiklldvalget:
Hr. Universitetsbogbinder D. L. Clement,

„

Oliemøller P. C. Olsen,

„

Grosserer I. H. Ruben,

„

Fabrikant P. C. Rohmell.

Mvalgkt for Foreningens Filialer.
Hr. Grosserer B. Goldschmidt,

„

Fabrikant H. F. Bud elmann.

Hr. Hof- Stolemagermester C. B. Hansen,
„ Fabrikant Tphgersen.

Revislircr:
Hr. Apotheker Alfred Benz on,
„

Procurator L. Heckscher.

Dmlor:
Hr. Fabrikant F. F. Güllich.

Kjobklihavns Havn
og

Kallebodslrands-Projectrt.
Da den offentlige Discussion i Toldsagen efter Ema
nationen af Toldloven af 4de Juli 1863 var saa godt
som standset, henvendte Bestyrelsen sin særlige Opmærksom
hed paa en anden for den indenlandske Industri saare vig
tig Sag, nemlig Udvidelsen af Københavns Havn og det
saakaldte Kallebodstrands-Project.
Efterat denne Sag i lamgere Tid omhyggelig og Ud
førligt var blev en forhandlet i Bestyrelsen og efter at man
havde confcreret med sagkyndige Ntænd, vedtoges det i et
den 19de Mai afholdt Bestyrelsesmode at indgive efter
følgende Andragende til Indenrigsministeriet.

Deres Excellence tilgive at Undertegnede Forening her
ved henvender sig til Dem i en Sag, der er et Velfærdsanliggende for Kjøbenhavns fremtidige Udvikling, navnlig
for Industriens Vedkommende.
Det er en Kjendsgjernmg, at Udviklingen af Hoved
stadens industrielle Virksomhed i den beklageligste Grad
standses af den fuldstændige Mangel paa hensigtsmæssig
beliggende Plads af tilstrækkelig Udstrækning ved dybt
Vand til Anlæg af iitbuftrictte Etablissementer, et Savn,
som allerede stærkt blev fremhævet i den Betænkning, som
den i Kallebodsttandsagen nedsatte Regjeringscommission
afgav Under 31te Juli 1858.
Kjøbenhavns Jndnstri- og Haandvcerksstand, der i en
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Aarrcekke har lidt Under Trykket af denne Mangel, saae

derfor med den stprste Beklagelse, at den af Grosserer

Andersen og Ingenieur Murray, under 26de September
1856 anspgte Concession til et Havne- og Canal-Anlæg
m. v. i Kallebodstrand, hvorved dette Savn paa en hen-

sigtmcessig Maade vilde være blevet afhjUlpet, fyrst blev
meddeelt Under 21de October 1859, istedetfor at Regjeringen ved strax

at give Tilsagnet om Concessionen Havde

sikkret Aktieselskabets Dannelse,

TidspUnkt gaaet
Handelskrise,

egne Kræfter,

thi nu var det gunstige

tabt ved den i Mellemtiden indtraadte

og 'at gjennemfpre Foretagendet

ved vore

esterat disse yderligere vare svækkede ved

Krisen, kande der selvfølgelig ikke blive Spprgsmaal om.
Da der i 1862 ifølge modtagen Meddelelse fraMlrr-

ray var Udsigt til at erholde den fornødne Deeltagelse i

England, naar der fra Kjøbenhavns CommUnes og fra
Regjeringens Side vistes en virksom Deeltagelse for Sa
gen, fattede Jndnstri- og Haandvcerksstanden nyt Haab og

det saameget mere, som allerede ben fornævnte Regjerings-

commission, af Hensyn til de store Fordele, som vilde opnaaes ved Planens Gjennemfprelse saavel for Staten som
for Comnmnen, i sin Betænkning havde Udtalt, at Fore

tagendet

fortjente kraftig

Understøttelse,

og

det derhos var bekjendt, at Kjøbenhavns Commune alene
paa KUltransporten til Gasværket,

ved

Kallebodstrands

Uddybning, vilde have en betydelig Besparelse, hvis Stør

relse mindst maa antages at være 11,500 Rd. aarlig, lige

som Staten paa sin Side derved vilde spare Udgiften til

den af Marinen som aldeles npdvendig

fsreflaaede Op-

muddring af Kallebodl-bet til 10 Fod, for at flaffe Kanon-

baadene Udgang til Kjsgebugt, hvilket Arbeide var calculeret til en Udgift af c. % Million og selvfølgelig langt

fra vilde blive saa tilfredsstillende som Tilveiebringelsen af
et Skibslpb med 20 Fods Dybde.

<
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Endvidere

gav den

Omstændighed,

at Planen ved

Grosserer Andersens Anspgning om Fornyelse af den snart

udlpbne Concession var foreslaaet reduceret med Hensyn til
Canalens BUndbredde fra 120 til 60 Fod og Udgiften i

Forhold dertil.

Anledning til at nære forøget Haab o«tA

at Foretagendet lettere vilde blive gjennemfprt som saa-

meget mere overkommeligt, og i dette Haab indgik „Indu
striforeningen i Kjsbenhavn" til Kjøbenhavns Borgerreprcr-

sentation, som dengang

havde modtaget Ansøgningen om

Concessionens Fornyelse til Wring, med

en Udtalelse,

hvori den nærværende store Mangel paa Plads, beliggende

ved dybt Vand, til Oplag

for Barer og

til indnstrielle

Anlæg stærkt fremhævedes.
Dette JndUstri-

og

Haandvcerkstandens Haab

blev

imidlertid atter guffet, idet Kjøbenhavns Borgerrepræsen
tation, der Under 24de Jannar 1859 eenstemmig havde

tiltraadt Udkastet til Concessions og givet Tilsagn om
Udførelsen af' de paa Grand af Kallebodstrands Uddyb
ning npdvendige Arbeider i den gamle Havn, nu kom til

det ResUltat, at fraraade Concessionens Fornyelse.
Dette ResUltat var saameget mere Uventet, som man
af Kjøbenhavns Commnnalbestyrelse,

der er forpligtet til

at have et aabent Nie for de nødvendige Betingelser for
Udviklingen af Stadens merkantile og industrielle Virksom
hed og selvfølgelig ogsaa niaa have den bedste Villie til

at fremme denne, netop var berettiget til at vente en virksom Deeltagelse i

Foretagendet, ioetmindste dog med det

Belpb, som ved Planens Gjennemfsrelse ligefrem vilde bespares ved Driften

af CommUnens eget

Gasværk,, lige-

som det tilvisse ogsaa havde ligget nær, om ikke været en For

pligtelse mod Skatteyderne, at Havnebestyrelsen og Com-

mUnen netop havde benyttet Fornyelsen af Concessionen
til, ved birecte Forhandling med Murray, at spgeopnaaet
en Overeenskomst om Udførelsen af de ipvrigt saa paa-
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trængende Arbeider i den ganlle Havn paa Basis af de af
Murray Under 9de Marts 1857 i sna Henseende stillede
gunstige Betingelser; der fandt imidlertid ingen saadan
Overvejelse Sted ved Sagens Behandling i Udvalget eller
i Forsamlingen, og paa Grand af denne Borgerreprcesentatlouens Beslutning stillede den daværende Jndenrigsminister Spsrgsmaalet om Concessionens Fornyelse i Bero.
Men var Udfaldet af Behandlingen i Borgerrepræ
sentationen paafaldende, saa var Motiveringen ogsaa i hyt
Grad nklar.
Man vaaberaabte sig nemlig, dog ikke
nden en kraftig Modsigelse og Gjendrivelse under Discnsfionert, at da den gamle Havns Opmuddring og For
bedring ikke længere taalte Opsættelse, og da Kallebodstrandsagen stadig havde staaet iveien for disse Arbeider
og for Udførelsen af „andre Planer", maatte nian, for at
have frie Hænder, nu gjpre en Ende paa denne Sag;
men da det var at forudser, at disse Grunde ikke vilde
kunne ansees holdbare, ligesaalidt som den, at Concessionens Fornyelse dog ikke vilde nytte Grosserer Andersen,
og at han selv var bedst tjent med, at dette ikke skete,
saa nægtede man nu ligefrem at der var Trang til Plads
og fremhævede derfor Skibslpbet som Hovedsagen ved
Foretagendet og lagde som Fylge heraf den stprste Vcegt
paa en af det nedsatte Udvalg fra 9 af Sp- og Handels
rettens sokyndige Medlemmer indhentet Betænkning, hvori
disse Herrer havde erklæret, at de ikke kundetillcegge Kanalen
med en BUndbrede af 60 Fod, „betragtet for sig
alene og UdenHensyn tilHavnens Udvidelse mod
Syd eller Indflydelsen af de indvUndne Area
ler", en Betydning for Skibsfarten, som stod i passende
Forhold til de Bekostninger, som dens Tilveiebringelse
vilde medfpre, og styltet til denne Betænkning stemte Ma
joriteten af Borgerrepræsentanterne for at fraraade Con
cessionens Fornyelse, og det uagtet Planens tidligere
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alsidige Drøftelse i et Tidsrum af 9 Maaneder af Regjeringscommissionen, uagtet Borgerrepræsentationen selv

dengang eenstemmigt havde tilraadet den, uagtet Kanalen
efter den concessionerede Plans

1ste Afsnit netop stulde

have 60 Fods BUndbrede, hvilken førft efter 6 Aars Forlpb stUlde udvides til I2O Fod,

og uagtet Actieselstabet

selvfølgelig bedst selv vilde varetage sin Interesse og ikke

tøve med at Udvide VUndbreden, naar dette maatte vcere
nødvendigt med Hensyn til Indvindingen af ftørre Arealer
eller pnskeligt for Trafiken i det Hele.

Efter dette Udfald maatte man vente i den nærmeste

Fremtid at see Havnearbejderne paabegyndte eller dog idet-

mindste Planen til disse, men ikke destomindre varede det en
lang Tid forinden Havnebestyrelsen fremkom med sin Plan til
Havnens Uddybning og Forbedring i Forbindelse med Ud

gravningen af et Lvb til Gasværket m. v., og, da denne
var sendt til Kommunalbestyrelsens Betænkning, tog, som
det var at vente. Grosserer Andersen deraf Anledning til
i en Udgivet Piece Pnnkt for Punkt at gjendrive den af

de fornævnte 9 Spkyndige afgivne Betænkning, og paa

viste de Herrers paafaldende Mangel paa Localkundstab.

Saavel som Fplge heraf, som paa Grund
Sandsynlighed, — hvad

af den

der ogsaa offentlig var Udtalt

— at Modstanden i Borgerrepræsentationen i 1862 nær

mest siulde være bevirket ved Bestræbelser for paa denne
Maade at tvinge en meget attraaet Foranstaltnig i Faveur
af vore Handelsforhold igjennem, — nemlig Overdragelsen

til et Actieselskab paa billige Vilkaar af endeel af Gamnielholm til et Fridoksetablissement, men hvorpaa Finantsministeren dog ikke vilde indlade sig, — smigrede man sig
med det Haab ved den forestaaende Behandling af Hav

neplanen i Borgerrepræsentationen at
bedpmt fra

et noget forskjelligt

see disse Forhold

Synspunct

mob det i

1862. —

2
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Dette er ogsaa i Virkeligheden gaaet i Opfyldelse,
idet det af Borgerrepræsentationen til Drøftelse af Havne
planen nedsatte Udvalg D'hrr. Ksbke, Puggaard, og Tiet
gen, samt Ehlers og Gammeltoft af Magistraten, i den
Under 20de Noventber f. A. afgivne Betænkning har Ud
talt, at Udvalget er enigt om ønskeligheden og
Nødvendigheden af at der skeer Landdannelser
i K all eb odst rand, hvilken Fleertallet øuffer itbført i
Overeensstemmelse med Havneraadets Plan nemlig ved
Tilvejebringelsen af en
ved det Udgravede Gasvcerkslsb af 309,480
2llens Stprrelse, medens derimod Kpbke
antager denne Indvinding af Land ved dybt Vand at være
for indskrænket, naar Forholdenes frie Udvikling holdes
for Die, ligesom han ogsaa, da det yderligere Behov ikkUN
kan skaffes tilveie i Kallebodstrand, anseer det for et stort
Misgreb, om man nu paabegyndte spredte Anlæg i Kallebodstrand, uden forinden at have lagt en onifattende Plan
for Forholdenes Udvikling sammesteds, saaledes navnlig
med Hensyn til Retningen as Lsbet til Gasværket og sam
mes Fortsættelse, Opfyldningernes Omfang etc., eftersom
det ikke er godtgjort, at de foretagne Afvigelser fra Mur
rays Plan ikke vilde træde hindrende iveien for den snart
fornydne Fortsættelse. Han foreslaaer endvidere, at Kom
munen selv skal erhverve en saadan Plan og efter Sagens
historiske Gang og forat Kommunen kan komme i Besid
delse as det dertil allerede foreliggende Materiale antager
han at dette bør flee ved Forhandling med Grosserer
Andersen og Jngenieilr MUrray. —
Havnebestyrelsens Plan blev imidlertid vedtaget
med Majoritet ved Sagens endelige Behandling, og sindes
uforandret optaget i Motiverne til det Rigsdagen forelagte Udkast til Lov om en Havneafgift i Kjsbenhcwn,
som blev vedtaget og er traadt i Krast fra 1ste April
dette Aar.
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Foreningen maa aldeles slntte sig til Capitain Kpbkes
Betragtlling af Sagen med Hensyn til de eventuelle Arbej

der i Kallebodstrand,

ogsaa med Hensyn til Nødvendighe

den af Forhandlinger med

Grosserer Andersen og Jnge-

nieur Mnrrar), og det ikke blot for at have en sikker Ga
ranti for Planens Hensigtsmæssighed i

en saa

bekjendt

Dygtighed og Erfaring som Murrays, men ogsaa væsent
lig af den Grmrd, som ogsaa blev fremsat ved Sagens

Behandling i Borgerrepræsentationen, at Kjøbenhavns Havne
væsen og Kominnne aabenbart ikke kan o ære berettiget til

at benytte en Deel af

Murrays

og Andersens

Plan og

efter Fornødenhed at arbeide videre ester den, uben at for

handle med disse Mcend om Planens Afhændelse til Kommunen eller om koncessionens Fornyelse.
Den under

mses Havn vil

Arbeide værende nye Udvidelse 'af Mal

give

Band af 1,300,000

en Indvinding

af Land

Alens Størrelse,

ved dybt

hvilket omtrent

svarer til den paaregnede Indvinding efter Murrays senest

modificerede Plan, og det vil deraf være indlysende, hvor-

lidet et Areal af ikkun 309,480

Alen vil kimne tilfreds

stille Trangen, da her selvfølgelig er et langt ftørre Behov

til Handelens og JndUstriens Fornødenheder end i Malms.
Men ikke mindre maa Foreningen ansee det Uomgængeligt
nødvendigt, at der erhverves en omfattende Plan for Ar

bejderne i Kallebodstrand forinden de paabegyndes, for at
ikke den hensigtsmæssige yderligere Udvikling i en, som det
er at forildsee, nær Fremtid, med Hensyn til Landdannel
ser sammesteds skal hindres.

Hvormeget derfor end Foreningen maa finde det glcrdeligt, at Nødvendigheden og

nelser i

Kallebodstrand

nu

ønskeligheden af Landdan
atter

er erkjendt af Borger

repræsentationen, maa den dog HMgen beklage, nt Repræ

sentationen ved Sagens Afgørelse ikke har funbet Erhver
velsen af den fornævnte omfattende Plan nødvendig, mr
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foretrukket Udførelsen af den af Havneraadet foreflaaede
aldeles utilstrækkelige 0, hvorved Arbciderne i Kallebodstranden ville blive stykkeviis og planløst ubførte og derved

ikke komme til at yde den Nytte for Handel og Industri,

som dette heldige Terrains Benyttelse efter en dygtig Jngenienrs Plan ellers vilde funne yde, ligesom det selvføl
gelig ogsaa vil blive meget mere kostbart og tidsspildende

at arbeide frem paa denne Maade, og neppe vil det vcere
mueligt at Undgaae senere igjen at forandre hvad man

saaledes Uden tilstrækkelig Omsigt og Forsynlighed har ubført.
Aldeles afseet fra, hvilken stor Betydning det ipvrigt

har saavel for Stateil, navnlig med Hensyn til Hovedsta

dens Forsvar og særligt for Marinen, som for Kjøbenhavns
Kommune som saadan, at Udgravning og Landdannelse i

Kallebodstrand ikkun foretages efter en fuldkommen omfat
tende Plan, skal Foreningen i Kjøbenhavns indnstrielle

Forholds Interesse herved tillade sig paa det meest Ind

trængende at andrage for Deres Excellence,

at Udgrav

ningen af Lisbet til Gasværket samt Opfyldingsarbeiderne

i Kallebodstrand af de foran berørte Grunde ikkun foreta
ges efterat en saadan. Fremtidens Krav betryggende. Plan
for disse Arbeider er erhvervet.

SkUlde Kommunen imod Formodning vcere Uvillig til

at forhandle med Andersen og Murray om Erhvervelsen
af en saadan Plan eller om Concessionens Fornyelse, turde

der med Hensyn til Sagens Interesse ogsaa for Statens

Vedkommende vcere Opfordring for Regjeringen til selv,

ved Murray's Tilkaldelse

og

directe Forhandling med

ham, at gjpre et, hidtil ikke forssgt, alvorligt Skridt

til at opnaae den af Regjeringscommissionen i sin Tid
saa anbefalede Plan, i sin oprindelige eller i en modificeret Skikkelse, realiseret, hvilket efter vor Overbeviisning

paa ingen Maade kan ansees som uigjennemf-rligt, naar
Initiativet tager as Regjeringen og det fra Kommunens og
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Statens Side vises, at man virkelig vil denne vigtige Sags

Gjennemfsrelse.

En Deeltagelse som den, der fra Kommunens Side
vil blive ydet med Hensyn til Transportbesparelsen for
Gasværkets Vedkommende, og fra Statens Side med det
Belyb, som den for Marinen nødvendige Opmuddring af

sorte Rende til 10 Fods Dybde vil koste, vil muligt vise

sig tilstrækkeligt, ja selv om disse Beløb paa Grand af
Tidsforholdene

maatte betinges førft at

naar Arbejdet er ubført.

blive

Udbetalte

Herom kan man imidlertid selvføl

gelig ikkun faae en begrundet Mening ved directeForhandling

mellem Regjeringen, KommUnen og Mlrray, nten en saa-

dan Forhandling, hvortil der i 1862 var al Anledning,
undgik man dengang, som det syntes, nteb Forsæt. — Det
er endvidere langtfra usandsynligt, naar hensees til de af

Murray tidligere

seende,

gjorte fordeelagtige Tilbud i saa Hen-

at det ved de

ovennævnte

med ham endog vil kunne

directe Forhandlinger

lykkes at erholde Arbejderne i

den gamle Havn ubførte efter den nu tilstedeværende Plan

for

disse

Arbeider

Havnevæsenet,

paa

fordeelagtigere

Betingelser

for

end naar Arbejderne i den gamle Havn

Udfpres for sig deels af Havnevæsenet selv deels ved Lici

tationer og gjennem en lang Aarrcekke.

Overbeviist om

at Deres Excellence omfatter denne

or Kjøbenhavns Fremtid saa overordentlig vigtige Sag
med levende Interesse og vil vide at beseire de møbenbe
Hindringer, stal Foreningen hermed paa det Varmeste anbefale

dette vort Andragende til Deres Excell. sagkyndige Prpvelse.
Foreningen af 1862 til den indenlandske JndUstries Fremme.

Kjsbenhavn den 26de Mai 1864.

Paa Bestyrelsens Vegne
F. Tutein.
Til

Indenrigsministeren.
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De Gamle sagde, at Lykken var som en Qvinde med
en eneste Haarlok; det gjaldt at gribe denne i det rette

Dieblik saa havde man Lykken.

Den Mand, der har For-

tjenesten af at have fremdraget den særdeles vigtige Sag,

der er Gjenstand for den foranstaaende Skrivelse, har ikke forspmt Noget, og dog fik han ikke Haarlokken fat. Uagtet den
syntes at være lige til at gribe.

Det er en sprgelig og

lang Historie Kallebodstrand-Sagen har havt. Der var en Tid,
da nogen stprre Virksomhed fra det Offentliges Side ogmaa-

ffee nogen mindre Modstand

fra enkelte

Privates Side,

vilde have bragt Værket igang for engelske Penge,

men

det gUnstige Meblik gik tabt, aldeles uben Grosserer An

dersens Skyld,

og

hvo veed om det nogensinde vender

tilbage?
Der er imidlertid et Onde, der vilde vcere ftørre end

det, at Sagen endnu ikke er bragt istand, og det er,

det blev sat igang paa en uheldig Maade.

om

Hvad der

ikke er skeet kan blive gjort, men naar man har anvendt

Penge — og dct mange Penge —paa Havnens Udvidelse

mod Syd, og diose Penge ere anvendte til et deels utilstrcekkeligt, decla e heldigt Foretagende, vil selve det, at saa

mange Penge alleiebe ere givne ud, være en saa godt som

afgjsrende Hindring for Gjermemfprelsen af en Plan, der
ved sit Væsen og sit Omfang vil yde Hovedstaden og derigjennem hele Landet de Fordele, man kan og bpr vente sig af

et Foretagende af den Ralnr,

som en forstandig og til

strækkelig Forbedring og Udvidelse af Kjøbenhavns Havn.
Det forekomnier derfor

Foreningen af 1862 at vcere en

Pligt NU at gjøre, hvad man formaaer, ikke for at sætte

Udførelsen af

den forstandige Plan igjennem — det kan

man neppe »tænke paa saa snart —> men for at forhindre Udførelsen af den uforstandige.
Dieblikket er saa sprgeligt

for vort Land og kræver

saa mange Offre i alle Retninger, at klln faa have Linene
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og Ørerne aabne for hvad der ligger Udenfor de politiske
Forhold og Krigen.

Men, saa sandt det er, at man gode

i gode Dage flal tcenke paa de ikke gode, ligesaa sandt er

det, at et Folk netop i onde Tider skal tage sig sammen

og med al sin Kraft arbeide paa det, ved

hvis Hjælp en

Tilbagevenden af lykkelige Dage bliver mulig.

aldrig fomnte, hvis man over

Denne vil

Ulykken taber Modet og

Haabet, hvis man lægger Hænderne i Skjpdet iftebetfor
med Besindighed og alvorlig Villie at see sig om efter de

Hjælpemidler, der endnu staae til Raadighed, og med For
stand og Udholdenhed at benytte disse.

Det er derfor vel

ikke formeget forlangt, naar vi vente at Publicum trods
de skæbnesvangre Tider dog vil skjcenke en for vor Frem

tid saa vigtig Sag ialtfald den Opmærksomhed, at det ssger at forhindre dens Gjennemfsrelse paa en sorkeert. Util

strækkelig og for den anerkjendte rette Udfprelse skadelig Maade.
Vi vibe Alle, at Frihandelspartiet vil — og efter sin
Overbevisning nt a a — reise Frlhandelsspprgsmaalet med

al Magt inden ganske kort Tid.

Vi vide det meget godt,

selv om vi ikke havde hprt Konsul A. Hage tale i Rigsraadet, som han gjorde forleden Dag.

Da LovUdkastet

om en Forsgelse (Krigsskat) af Afgiften paa Brcendeviin

og af Tolden paa en Deel Varer var Under Behandling

i Rigsraadets Folkcthing, erklærede han, at saafremt Lan
det skulde have nogen Udsigt til at reise sig igjen efter de

Slag, der havde rammet det, var det nødvendigt snarest
mUligt at indslaa

en ganske anden Vei med Hensyn til

Toldlovgivningen end den, man hidtil var gaaet. Ja, han
udtalte endog,

at han paatcentte til Sagens tredie Be

handling, at stille gjennemgribende LEndringsforslag i saa

Henseende.

Hans Mening var natUrligviis den,

at vi

pOblikkelig eller senest ved Fredens Indtrædelse, burde hæve
al Beskyttelsestold og kun af finantsielle Hensyn

Told paa nogle enkelte Artikler,

beholde

der ere Gjenstand for
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stcerkt Forbrug, — kort sagt en Frihandelstarif efter en
gelsk Mpnster.

at gjøre

— Finantsministeren fraraadede

Sligt ved tredie Behandling af en Lov fom den forelig
gende, og det af den Grund, at Sagen ved denne Lejlig

hed ikke kmlde faa den fornpdne, modne Drpftelse.
Komme disse Forflag ikke frem ved denne Lejlighed,

komme

de ved den næste, og der forestaaer da en haard

Kamp mellem dem, der see vort Fædrelands Frelse ene
gjennem en pieblikkelig Indførelse af en saadan Toldtarif,

og dem, der pnske at gaae lemfældigere tilværks mod vor
Jndnstri- og Haandvcerksdrift.

Vi hpre til de

Sidste,

og vi haabe endnu, at det flal lykkes at forhindre en saa

Frihandelsfor-

brat Overgang til den nye Tilstand,

som

eningen nu fordrer med Heftighed;

vi haabe

at Folke-

reprcesentationen vil indsee, at vi vel, i Overeensstemmelse
med Udviklingen af vor Toldlovgivning lige siden 1797,
ffuIle arbeide os frem til Frihandel, men at vi ikke stalle

hovedkuls styrte os ind i en aldeles Uberegnelig Tilstand,

navnlig ligeoverfor den stcerkt Udviklede tydske Jndnstri.
Men,

hvad enten man

nu har den

ene AnskUelse

eller den anden, maa man pnske — og, som det forekom
mer os, Frihandelsmændene

enbnu

i høiere

Grad

end

Andre — at de Foranstaltninger, som netop ere de nydvendige
Betingelser for en stor Udvidelse af vor Handel og Virksomhed,
saa snart som muligt maa blive trufne.

Alt maa man enske,

at der

Og meest af

ikke nu bliver gjennemfprt

ftørre Foretagender, der i Tiden ville vise sig deels Uhel
dige, deels Utilstrækkelige, og i alle Tilfælde skadelige for

senere Bestræbelser.

Fik vor Handel virkelig et stort Op-

sving, da vil vor Havn og de i den værende forskjellige
Etablissementer til Handels og Skibsfarts Fremme være
aldeles utilstrækkelige ogsaai denUdvidede For^r,

man nu har paatcenktat give den,foruden atdenne, somforanviist, vil vceremegetuheldig; og til
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Industriens Tarv og Udvikling tager den aldeles ikke noget Hensyn.

Som sagt, vi opfordre ikke for Vieblikket til at

spge Sagen gjennemført paa den ipvrigt af Regjeringscommissionen i sin Tid erkjendte eneste rigtige Maade, men
vi anmode indstændig vore Medborgere at forene deres

Bestræbelser med vore for at Planen til Havnens Udvi
delse mod Syd og Landdannelse i Kallebodstrand ikke skal

blive paabegyndt paa en urigtig, den fremtidige Udvikling
hindrende Maade.

Det er en beskeden Fordring, og derfor

haabe vi ogsaa, at den vil finde et godt Vre.

I hvilket Forhold bor Industriforeningen
stille sig til ToldlovgivniiMN?
Af Contoirchef i Generaltolddirectoratet, Kammerraad I. V. E. W i n t h e r.
(Ester „QvartalSberettiinger fer Jndustriforeninzen i Kjobenhavn ")

Bpr Industriforeningen stadig have Opmcerksoniheden
henvendt paa Udviklingen af den bestaaende Toldlovgivuing,
navnlig paa

Forandringer i Toldtarifen;

paa

hvilken

Maade kan denne Foreningens Virksomhed bedst organiseres,

og i hvilken Retning bpr Bestræbelserne i saa Henseende
g aae?

Industriforeningens Formaal er ifølge dens Love,
navnlig § 1, „at virke til den danske Industries Fremme",

og det følger da formentlig af sig selv, at Behandlingen
af en Sag af saa gjennemgribende Virkning paa Industri-,

Fabrik- og Haandværks- Forholdene, som Forandringer i

den bestaaende Toldlovgivning og Tarif, hverken kaneller
bpr udelukkes; thi foreningen vilde aabenbart ikke opfylde

sit Formaal, nnar den lod disse Forhold hengaae

Upaa-

agtede, eller undlod i rette Tid at foretage de fornpdne

Skridt til Bedste for disse for Landet vigtige Virksomheder.

At en saadan Virksomhed fra Foreningens Side ogsaa
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er erkjendt som hprende til Foreningens Formaal, frem-

gaaer af Toldsagens Behandling i Aaret 1862, da Ud
kastet til en ny Toldtarif var forelagt Rigsraadet til Be

handling.
Bestyrelsen havde ingen Betænkelighed med Hensyn

til at fremme det af Apotheker Benzon i Februar 1862
indgivne Forslag til at tage ander Overvejelse, paa hvilken

Maade det Rigsraadet forelagte Udkast til den nye Told

tarif bedst lod sig belyse fra et industrielt

Standpunkt,

og Forpligtelsen for Foreningen til at foretage Skridt i
jaat)an Retning er fremhævet i begge de fra Handelsirdvalget den Gang fremkomne Udkast til en Udtalelse til

Rigsraadet;

den af Fleertallet foreslaaede Udtalelse be

gynder saaledes:

„I Betragtning af Vigtigheden af de

Interesser, der knytte sig til det af det kgl. Finansministerium i Rigsraadets 6te Mpde d. A. forelagte Lovudkast

om Told- og Skibsafgifter,

Mde JndUstriforeningen i

København, hvis naturlige Opgavedet er at vare
tage Industriens Tarv og at udbrede Kjendskab

til de Jndustridrivendes

Nnsker

og

Behov",

medens Mindretallets indeholdt folgende Sætning:

„In

dustriforeningen i Kjpbenhavn, som maa an see sig for

pligtet til, naar Omstændighederne kræve det,
at varetage JndUstriens Tarv ogat henledeOpmcerksomheden paa de Jndnstridrivendes beret
tigede ønsker og Behov".

Bestyrelsen gjorde, som

bekjendt, Mindretallets Udkast til sit, medens Fleertallets
blev vedtaget af Generalforsamlingen.

Men ligesom det saaledes fra alle Sider er erkjendt
for nødvendigt, at Industriforeningen ikke anseer Toldlov-

givningsspsrgsmaal som liggende Udenfor sit Omraade,
naar den vil

virke tilbørligt for sit Formaal,

saaledes

troer jeg ogsaa, at det maa erkjendes for nødvendigt, at
denne Industriforeningens særlige Virksomhed bliver or-
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ganiseret paa en saadan Maade, at flige Rivninger, som
de, hvortil Toldsagens Behandling i 1862 gav Anledning,

i Fremtiden kimne Undgaaes.
Det forekommer mig nemlig klart, at ben stærke Be
vægelse, som fremkaldtes ved Toldsagens Behandling paa
Generalforsamlingen den 16de April 1862,

stabelige Hcestighed,

hvormed

Discnssionen

og den lidenom

Valget

mellem de tvende Udkast til en Udtalelse til Rigsraadet
fprtes, tydelig viste at der manglede Noget i Foreningens

Organisation i denne særlige Retning.

At Bestyrelsenikke

selv gjorde det fyrste Skridt med Hensyn til Toldsagen,

saa at Forslaget dertil

maatte fremfontme fra et enkelt

Medlem, at dernæst et betydeligt Antal Industris rivende

ikknn troede deres Tarv tilbørligt varetaget ved Sagens
Behandling paa en Generalforsamling, og endelig, at der

fremkom et Andragende om et fast Toldudvalg, alene bestaaende af JndUstridrivende, var nemlig Alt ikkUn den

Umiddelbare Virkning af den antydede Mangel i Organisationen.

fremkomne

Den blev atter den naturlige Aarsag til den

Meningsforfljellighed, der fremkaldte de to i

Handelsndvalget foreslaaede Udtalelser til Rigsraadet, om
hvilke der førte» en saa lidenskabelig Discilssion.

havde sikkert allerede i 1858,

Der

da den nye Toldtarif blev

forelagt for Rigsraadet, været Anledning til at føge denne

Mangel ashjulpen; det stete imidlertid ikke.

Da Forenin-

gens Love saaledes ikke have anviist Bestyrelsen noget be-

stemt Standpnnkt lige over for den bestaaende Told lovgiv
ning og dennes Udvikling, blev det ganske vist nødvendigt,
at Resultatet af Apotheker Benzo ns Forslag vedtoges af
en Generalforsamling, og det saameget mere, som der i Be
styrelsen ligesaa vel som iblandt Foreningens øvrige Med

lemmer , der langtfra Udelukkende bestaae af JndUstridri
vende, som bekjendt var Mænd, der vare Medlemmer af

den, til Støtte for det af Grosserer-Societetet til Rigs-
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raadet indgivne Forflag til en saakaldet Frihandelstarif,
stiftede

Frihandelsforening,

og derfor med

eller uben

Grnnd antoges at ville virke i den yderligere

gaaellde

Frihandelsretning.
Da, som berørt, Bestyrelsen ikke var banden til noget

bestemt StandpUnkt, var den følgelig aldeles berettiget til

at gjpre Handelsudvalgets Mindretals Udkast til Udtalel
sen til Rigsraadet til sit, men da Udvalgets Fleertals Ud

kast, efter at være indbragt som privat Forslag, blev an
taget med overvejende Majoritet paa Generalforsamlingen

den 16de April 1862, viste dette ResUltat, at Bestyrelsen
ikke havde været i Overensstemmelse med Generalforsam
lingens Anskuelse i dette særlige, i hvorvel meget vigtige

Spprgsmaal.

Da Bestyrelsen imidlertid ikke deraf fandt

sig foranlediget til at fratrcede — et enkelt Medlem Ud-

traadte dog strax — maatte fplgelig det tilbageblevne An

tal Bestyrelsesmedlemmer ansees bundet ved det saaledes

af Generalforsamlingen i denne Sag antagne Standpunkt;

men. da dm nævnte GeneralforsamlingsbeslUtning ikke frem
kom fom en Fslge af noget LEndringsforslag til Forenin

gens Love, ville Foreningens fremtidige Bestyrelser natnr-

ligviis ikke kUnne ansees bundne ved den ommeldte Generalforsamlingsbeslntmng, saa meget mindre, som den ved

tagne Udtalelse til Rigsraadet ikke endnu til Dato, og

uagtet et til Bestyrelsen særligt indgivet Andragende derom, er
bleven indgiven;

ligesaa lidt vil Bestyrelsen ifølge denne

Beslutning have nogen Forpligtelse til stadig at have sin
Opmærksomhed henvendt paa Forandringer i Toldlogiv-

ningen.

Enhver srenttidig Forandring ved Toldbestemmel

serne og Tarifen kan med Hensyn til Uvisheden om Be

styrelsens Standpunkt i denne Henseende, saaledes let tæn
kes at ville give Anledning til gjentagen Begjcering om
de fremkomne Spsrgsmaals Behandling ved Generalfor-
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samling, og derved til en Fornyelse af Discnssionen og
Rivningerne mellem de forskjellige Ansiuelser.

Et saadant Tilfælde maa vistnok erkjendes at være
meget lidet Mfteligt;

dog ikke af de Grande, som bleve

fremhævede af et Medlem af Bestyrelsen paa den fortsatte
Generalforsamling den 23de April 1862, nemlig, „at en

saadcm Strid mellem de forfljellige Anskuelser vilde være

til Skade for Foreningens øvrige Virksomhed og at In
dustriforeningen derfor lmrde holde sig aldeles udenfor,
tilmed da der havde bannet sig en anden Forening med

det Formaal, at modarbejde Frihandelsforeningen"; end
videre, „at JndUstriforeningen dog ikke kunde opnaae, hvad

der tilsigtedes ved Behandlillgen af Toldspsrgsrnaalet, da
det altid var tilfældigt, hvem der mødte paa Generalfor

samlingen og hvem der sad i Bestyrelsen, om Frihandelsmænb eller Beskyttelsesmoend"; — thi denne Argnmenta-

tion synes mig ikkun lidet overbevisende. — Derimod er
der for mig en ganske anden Grnnd til ikke at pnske en Gjentagelse af hin Generalforsamling, nemlig den, at en For

ening af en saadan Styrrelse, Betydning og An

seelse som Industriforeningen, nødvendigt bør
indtage et klart, aldeles bestemt og alntinbetig

bekjendt Stand pUnkt i en for Industri-, FabrikogHaandvcerksdriften faa vigtig Sag som Told-

sagen, Uafhængigt af den meer eller mindre tilfældige
Sammensætning af Bestyrelsen til en given Tid og sikkret

mod Jnconseqvenser, som vanskeligt ville kmine Undgaaes,

naar enhver BeflUtning i saadanne Sager gjpres
gig

af

Generalforsamlingen; — og

afhæn

Generalforsamling

vil Under de nærværende Forhold Utvivlsomt hver Gang
blive fordret.
Til Opnaaelsen af en saadan Fasthed vil det formeent-

lig blive nødvendigt, at

Foreningens Standpunkt i

deirne Henseende optages som en Griindbestem-
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melse i Foreningens Love, samt at det nu bestaaende Handelsudvalg omdannes til et„Toldo g H a nd el s udv al g" med samme Myndighed som Foreningcns andre Udvalg har efter Lovenes § 16.
Det
barde have et noget ftørre Antal Medlemmer end det nu
værende HandelsUdvalg, og dets Opgave fknlde være, sta
dig at have Opmærksomheden henvendt paa „Told- og
Handelsspsrgsmaal", som det da, naar det maatte vise sig
nødvendigt, stnlde behandle med særligt Hensyn til IndUstri-, Fabrik- og Håndværksvirksomhedernes Tarv.
Men forinden der vil finnie blive Spprgsmaal om
* Vedtagelsen af en saa vigtig Tillægsbestemmelse til For
eningens Love, er det nødvendigt, at Foreningens samtlige
Medlemlner tage denne Sag Under dm alvorligste Overvej
else, og paa det Omhyggeligste Undersøge, hvilket StandpUnkt Foreningen bør indtage i Toldsagen. Som Bidrag
til Besvarelsen af dette Spyrgsmaal skal jeg tillade mig
folgende Bemærkninger.
I Motiverne til det i 1857 af Negjeringen offentlig
gjorte Udkast til en Toldtarif hedder det Side 3, 4 og 5.
„Det Udkast, som nu foreligger, er, forasen i sin Form,
ogsaa i Indholdets Detail saa meget asvigende fra, hvad
der for Tiden er gjceldende, at det vistnok maa betegnes
som en gjennemgribende, om end ikke tillige som en prin
cipiel Forandring af den bestaaende Toldtarif. Principielt
afvigende kan Udkastet for saa vidt ikke siges at være, som
det as samme vil fremgaae, at det egentlig fim ganer ub
paa stærkere og bestemtere end tidligere at Udvikle den danske Toldbeffatnings lige siden 1797 fremtrædende Tendens
til hovedsagelig at vcere finantsiel og mere og mere at
frigjøre sig for indnstrielle Hensyn.
Vel har en reent
finantsiel Beskatning heller ikke ved dette Revisionsarbejde
endnu kunnet foreslaaes, fordi det vilde være at opgive
et Maadehold i Fremgangsmaaden, som hidtil og viftnok

\
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med Fpie har været betegnende for den liberale Retning

i den danske Toldlovgivning,

og til hvis Opgivelse der

heller ikke nu kan findes tilstrækkelig Grmld.

Der er imid

lertid ved Udkastet foreslaaet et betydeligt Skridt fremad

til Frigørelse for indUstrielle Hensyn."..............

„Som

ovenfor bemærket, har det været et Hovedpiemed ved Jnd-

fprselstoldtarifens Udarbejdelse stedse

denne Gang

saa meget,

mere og mere,

og

som nogenlunde muligt

uden voldsomme Rystelser for de paagjceldende
Industrigrene, at srigjpre sig for de fra Fortiden ar

vede indUstrielle Hensyn, hvoraf den bestaaende Tarif endnu
har mange Spor,

der heller ikke,

iscrr ikke strax,

ville

kllnne forsvinde af den nye, naar man vil undgaae
Ubillighed."

Endvidere:

„Udkastet har derfor i denne Henseende (Toldens Concentrering paa et vist Antal Hovedartikler) som i andre,

bestræbt sig for at følge en passende Middelvei,
Antagelse som Lov vil

allerede føre

og dets

Danmark et

stort

Skridt frem blandt de Stater, som have den paa de fun=

deste Principer byggede Toldbeskatning."
Dette den bestaaende Toldlovgivnings,

i Motiverne

saaledes betegnede. Princip blev paa tvende Forsamlinger
af JndUstridrivende (den

ene afholdtes den 30te Septem

ber 1857 i København,

den anden noget senere i Neu

münster) benegtet at existere, og fra begge indgaves An
dragender til Nigsraadet, som, uden at underkaste de en-

kelte Toldsatser nogen Critik, gik ud paa at godtgjpre, at
det forelagte TarifUdkast var en principiel Forandring af
det Bestaaende, og androg paa, at Rigsraadet vilde fra;

raade, at Udkastet blev til Lov, og tilraade, at det toges

under Overvejelse af en sagkyndig Autoritet, saaledes at
Principet i vor nærværende Toldlov o: efter Andragernes
Anskuelse, Beskyttelsesprincipet, gjennemfsres ved

sigtede Toldrevision.

den til
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Denne Agitation maatte imidlertid blive Uden nogen

som helst Virkning, paa Grund af, at den hvilede paa
et mangelfuldt Kjendskab til vor Toldlovgivnings Historie,

ja endog rpbede en fuldkommen Misforstaaelse af den.

Uagtet dette nu er temmelig almindelig anerkjendt af de
Jndnstridrivende, flal jeg dog her berpre de vigtigste Omstcrndigbeder tit Oplysning af Sagens virkelige Sammenhæng.

Toldtarifen af 26de November 1768 havde, som Fplge
af det den Gang almindelige Beskyttelsessystem, omtrent

150 almindelige, foruden 15 knn paa enkelte Steder gjceldende Jndfsrselsforbnd, samt 8 UdfprselsforbUd

og omtrent 111 med Udførselstold belagte Varesorter.

Toldtarifen af 1ste Februar 1797,
nævnte Tarif, havde derimod

som aflyste den

it tun Indførselsforbud paa

8 Vareklasser, hvoraf nogle ikkun vare kortvarige og andre

rene Politiforanstaltninger;aldel es ingen Udførselsforbud

og Udførselstold ikkun paa 60 Varesorter.

At det virkelig var en Systemforandring, som ivcerksattes ved Forordningen af 1ste Februar 1797, at denne
aldeles brpd med Beskyttelsessystemet og inbførte Frihan-

delsprincipet, dog at Overgangen skete gradviis, uden Ubil
lighed og Rystelse af de paagjceldende Virksomheder, vil
blive klart af folgende Aktstykker.
Ved allerhøjeste ResolUtion af 2den Mai 1787 blev

der nedsat en Finantscommission, som blandt Andet havde

den Opgave at Undersøge, om en friere Handel end den,
som efter det da gjceldende System fandt Sted, maatte
findes fo.deelagtigst for de danske Stater, samt hvorvidt

denne stpere Frihed enten overalt og Uden Indskrænkning,
eller for dct Forste fun i Henseende til visse Steder,
maatte være at bevilge og kunde bestaae ubenenten at hindre

og skade den stprst mulige indenlandske Produktion og Vindflibelighed i det Hele ellerformindste de kongelige Indtægter.
I den Forestilling, som Finantscommissionen derefter
3
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afgav Under 19de Mai 1796, hedder det blandt Andet:

„Dersom Statens Næringer og de offentlige Afgifter nu
fra ny af kunde ordnes og bestemmes, da kande det blive

et vigtigt Spprgsmaal, om ikke al Jndfprsel og Udførsel
af Varer, eller kortere sagt, alle Handelsrprelser, saalcrnge
disse ere i Bevægelse for at omsætte og erhverve, 6 ur be
lades

ganske frit Lsb, og Midlerne til disse Rsrelsersamt

Produktet deraf alene belægges med Afgift.

Statens Be

liggenhed for Handel og Søfart, Erfaringerne om en fuld

kommen Frihandel, saa vidt disse fra andre Steder, f. Ex.
Hamborg, Livorno, kunne haves, ja mange andre Omstæn

digheder vilde kimne synes at tale derfor.

Men her ha

ves ikke frie Hænder.

Efterhaanden ere Tvangslovene

indfprte og befæstede.

Efterhaanden ere Toldafgifterne

sremvoxne og blevne nødvendige som en vigtig Hjælpekilde

for Finantserne.

Efterhaanden have Næringerne grundet

sig ved Siden af Tvangen og Toldafgifterne selv, og kun
efterhaanden synes altsaa Forandringen til mere Frihed i

Handel at fiume indfyres.

Dette forndsat, skal Commis

sionen ikke driste sig til at gaae videre end at tilraade et
System, hvor Forbud ophæves,Toldafgiftersanlmendrages og

sættes i Forhold til Værdien af Varerne, paa hvilke de hæfte."

Den paa denne Forestilling faldende allerhpieste ResolUtion af 3die Juni 1796, som bifalder de af Finants-

co'mmissionen frerilsatte Grundsætninger, beordrer udarbej
det „en fUldstcendig Plan til et forandret Handels- og

Toldsystem for Danmark og Norge."

I den Forestilling,

hvormed det Vestindisk-Guineifle

Rente- og General-Toldkammer Under 22de November 179(5

sorelcegger de fornøbne Lovudkast til Approbation, Udtales

blandt Andet: „Deres Majestæts Lovgivning for Landbo

væsenet og flere af Statens vigtigste Næringer og Indret
ninger vidner tydelig om AllerhMsammes vise Hensigter i

at forbinde borgerlig Frihed med Ret og Orden.

Hande-
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len, denne i en Ssstat saa rige Kilde til Næring ligesom

til Stats-Indtægter, trænger sikkert til en Lovgivning, ind
rettet efter samme Grundsætninger og samme Hensigter. Fri
hed med Orden er Hovedgjenstand for Kammerets, ligesom den
har vceretdet for Commissionens allerunderdanigste Forflag."

Elldelig udtaler Indledningen til Forordningen af 1ste

Februar af 1797: „Hovedforandringerne, som derved indspres, og Grnndene, paa hvilke de ere byggede, erc især

disse: Ved ældre og nyere Forbud mod Varers Indførsel

eller Udfprsel have mange og vigtige Varesorter været Ude-

lukkede fra Handelen ind til eller nd fra Kongens Riger.

I lige Grad, som disse Forbad, tilsammentagne, have tvun
get Handel- og Skibsfart, have de ikke forfremmet Varers
Frenlbringelse i Landet selv.

SmUghandel er da jevnlig

indtraadt i redelig Handels Sted, har berpvet vor Stats

kasse en Indtægt, som den kunde behpve, og saaledes samt
i andre Maader virket til Skade for det Almindelige.

Vi

have derfor villet indskrænke de hidtil værende ForbUd til

saa lidet et Antal, som Vi efter Tider og Omstændigheder
endnu have funbet muligt."
I Perioden fra 1797 til Forordningen af 1ste

1838, har der vel, ved siden af forskjellige

Mai

Fremskridt,

vceret gjort enkelte Undtagelser fra det som Regel opstil

lede Frihandelsprincip, — saaledes navnlig under Krigs
forhold, men Forordningen

af 2den April 1814 hævede

igjen de fra Krigstiden tilbageværende Forbird og Pl. af

27de JanUar 1816

klasser,

hævede Udførselstolden for 9

ligesom ogsaa enkelte Lovbnd

i denne

Vare
Periode

havde en rem indllstriel Charakteer, saaledes Placaten af

26de JanUar 1825 til Fremme af Papirfabrikationen, —
men disse Undtagelser vise kun,

at Regjeringen ikke har

været fuldkommen conseqvent i Systemets Gjennemfprelse.
Ved Forordningen af 1ste Mai 1838 blev Indførse
len tilladt af alle Varer, ikkun med Undtagelse af Spille
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faart, brændt Kaffe og KaffesUrrogater og

i

3 Aar

af

raffineret «Suffer og Sirup, hvorhos Udførselstolden blev
indskrænket til 19 Varesorter, — en Sammenligning af de

enkelte Toldsatser i Tarifen af 1797 med Tarifen af 1838
vil ligeledes vise, hvilket betydeligt Skridt man var gaaet

fremad paa det friere Toldsystems Bane, — hvorhos den
Toldfrihed og de Afgiftsnedsættelser,

som ved Pvivilegier

eller allerhpieste ResolUtioner indtil videre havde været
tilstaaede Fabrikanter eller Andre, bestemtes at ffutte op-

hpre.

Siden 1838 er Reformen stadigt og conseqvent skre
den fremad,

og havde Forfatningsforholdene tilladt den

ved Forordn, af 1838 bestemte Tarifrevision hvert tredie
Aar, vilde dennes Fremflridt naturllgviis have gaaet ikke

lidet hurtigere; der er nu hverken Jndsprsels- eller UdfsrselsforbUd; Udførselstolden er indskrænket til 12 Vare

sorter og bortfalder aldeles ved Lov af 4de Juli 1863,
som Irceder i Krast den 1ste April d. A.; betydelige Ned
sættelser i Tolden for forstjcllige Varesorter have efterhaanden

fUndet Sted, og der vil ikke i denne Periode kllnnepaavises no
gen Toldforhpielse af indUstrieltHensyn.

Særlig med Hensyn

til, at Bestyttelsestoldens Formindstelse er ffreb en gradvns

frem, skulle vi fremhæve folgende Bestemmelser.

Ved Ta-

rifrevisionen i 1844 nedsattes Tolden blandt Andet paa

Agerdyrkningsredstaber,

Mastiner og Porcellain,

sprselstolden paa Uld blev formindstet.

og Ud-

I 1846 hcevedes

Tolden paa Uformalede Kornvarer og Raps, hvorhos den

nedsattes for formalede Kornvarer.

I 1847 nedsattes Tol-

den paa flere Artikler, deriblandt paa Jernstsbegods

og

paa uldne Varer. 11850 nedsattes atter Tolden paaMarmfacttlrvarer og paa forskjellige andre Artikler.

I 1853

nedsattes Tolden yderligere paa ManUfacturvarer og Sak
ker, og Udførselstolden formindskedes paa KUlde, dog ikke

; saa stærkt Forhold, som af Regjeringen foreslaaet,

ved
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hvilken Lejlighed Regjeringen fremhævede det som en Pligt,
at pære forsigtig, og ikkim gradviis ophæve den bestaaende
Beskyttelsestold. — I 1854 ophævedes Begunstigelsen med
Hensyn

til Indførselstolden for hvide Katnner, som ind

førtes til Trykning. — I

forelagdes Rigsraadet

1857

førfte Gang Udkastet til den nye Toldtarif, som sanctio-

neredes ander 4de Juli s A., og som flal træde i Krast
den

1ste April d. A.: den indeholder, foruden en betyde

lig Forpgelse af de toldfrie Varers Antal, meget betydelige
yderligere Nedsættelser i en Mængde Toldsatser,

saa at

Tolden med endnu mindre Grand end nu for Tiden vil

kunne siges at forhindre eller formindste Vareindfsrselen

fra Udlandet.
Det vil af det her Anfsrte formeentlig være klart,

at den industrielle Opposition af 1857 mod det as Rege
ringen forelagte Udkast til en ny Toldtarif, paa Grund

af Ubekjendtskab til eller Misforstaaelse af vor Toldlovgiv
ning og dens Udvikling var kommen til at indtage et al
deles Uberettiget og som Folge deraf ogsaa fuldkommen

Uholdbart Standpunkt, og af de Skridt, lom fra de In

dustrielles Side senere ere gjorte, deels i JndUstriforeningen,

deels i „Foreningen

Industries

Fremme",

vil

kllnne ansees som opgivet,

af 1862

dette
saa

til den indenlandske

Standpunkt utvivlsom):

at det kan betragtes

som givet, at Industriforeningen i sin fremtidige

Behandling
eller,

af

Toldspprgsmaal

hverken

vil

med nogen som helst Udsigt til Opnaael-

sen af et praktisk Resultat, kan indtage det indu

strielle Beskyttelsesstandpunkt fra 1857.
JndUstriforeningens StandpUnkt maa altsaa vcrre et

FrihandelsstandpUnkt,

men hvilket?

thi der er flere for-

stjellige, som leilighedsviis ere bragte i Forslag og anbe
falede, særligt som gavnlige for den indenlandfle Jndnstri.

Repræsentationen for den københavnske Handelsstand,
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Grosserer-Societetets

Comite,

sig i Anledning

Udtalte

af det Rigsraadet forelagte Tarifudkast i et Andragende
til Rigsraadet, dateret den 25de Januar 1858, aldeles i

Overeensstemmelse med Regeringens og Repræsentationens
foran betegnede StandpUnkt; den Udtalte sig for det i Mo

til

tiverne

Regeringens TarifUdkast

betegnede

Princip,

„bog/ som det hedder i Andragendet, „at man ved Told-

lovgivningen bpr tage saa meget Hensyn til JndUstriens
Tarv, at man vogter sig for at paalcegge den Afgifter og

Byrder, der gjøre det Umuligt for den at concurrere.med
Udlandet.

Det finansielle Hensyn kan gjøre sig Udelukkende

gjceldende ved Tolden paa Artikler,

der Umiddelbart ere

Gjenstand for ConsUmtion, iscer naar de ikke hore til

absolllte Livsfornpdenheder; men ved Artikler, der
tjene Industrien som Materiale, eller ere Uundværlige Red
skaber ved dens Frembringelser, byr der vistnok ved Toldlovgivningen tages Hensyn til, at den indenlandske JndUstri

ikke indirecte bebyrdes med Afgifter, der ere ftørre end de,

som den tilsvarende fremmede Jndlistri direkte ved Ind
førselstolden har at bcere.

Den indenlandske Industri kan

vel endog fortjene i Afgiftsforholdene at stilles lidt gun
stigere end den fremmede, og den turde vel i det mindste

klmne forvente,

at hvor Virkningen af en Toldsats

er

tvivlsom. Tvivlene lyses i dens Favour, saa at man dog

hellere løber den Chance, at inbrønime den for meget end
for lidet".

Dette Grosserer-Societetets Standpnnkt varede imid

lertid ikke længere end til Aaret 1862, da det samme Ta-

Comiteen indgik nem

rifUdkast blev forelagt Rigsraadet.
lig

under

Rigsraadet,

med et Andragende

til

og uagtet det deri udtrykkelig Udtales,

at

25de Februar

1862

Grosserer-Societetet med Hensyn tilLovndkastet befinder
sig i samme Stilling som
dog som

i 1858,

ben vigtigste Indvending

mod

fremsætter det

Udkastet i dets
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Heelhed, at det ikke har nogen ny Tendents, og ikke inde
holder nogen principiel Forandring, hvorfor der
foreslaaes en Toldtarif efter engelsk Mynster med ikkun 13
toldbeskattede Varegrupper med tildeels meget hpie Told
satser, netop paa Livsfornødenheder, og med Udelukkelse
af ethvert industrielt Hensyn; altsaa en pludselig Ophæ
velse af al Beskyttelsestold paa et Par Artikler nær, ved
hvilke Beskyttelsestolden vilde blive urimeligt forhsiet.
Et saadant plndseligt Spring i Toldlovgivningens Ud
vikling, der lige siden 1797 var skreden roligt frem ab,,ben
da bestemte Ver, fandt imidlertid ikke den forventede An
klang, hverken hos Negeringen, i Nigsraadet eller Udenfor;
dette vilde ogsaa have ført os ind i en aldeles Uvis Frem
tid, da det vilde have aabnet Markedet for Udlandets
Fabrikanter, uden at Markedet for vore egne Frembrin
gelser fik en tilsvarende Udvidelse. Det er derfor natmligt, at ikke engang „Frihandelsforeningen", som vi senere
skalle omtale, dristede sig til at slutte sig dertil, og navn
lig derved maatte dette Tarisiorslag ansees som ihjelflaaet.
I Øvrigt er det næppe engang berettiget at kalde en saadan Tarif en „Frihandelstarif", thi det stemmer sikkert
langt mere overeens med Frihcmdelsprincipet at lægge en
moderat Told paa flere Artikler, end en meget hyr paa
enkelte, thi derved fordeles Skatten naturligviis bedre og
bliver mindre trykkende, og navnlig 6ør de hpie Satser
mindst lcegges paa Lwsfornsdmheder, saaledes som ogsaa
af Grosserer-Societetet erkjendt 4 Aar tidligere, i Andra
gendet af 1858.
At Industriforeningen hverken kan eller bør
stille sig paa dette Grosserer-Societetets, som
det af det Anfprte sees, ikkUN lidet motiverede
yderlige Frihandelsstandpunkt, maa sikkert an
sees som en Selvfølge.
Under 28de Februar 1862 udgik en Indbydelse til
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Stiftelsen as en „Frihandelsforening" fra 27 navn
givne Mcend, hvoriblandt netop de Medlemmer af Gros
serer-Societetet, som havde Udarbeidet Tarifforslaget til
Rigsraadet af 25de s. M. Efter denne Indbydelse, sam
menholdt med Motiveringen til Tarifforslaget, var det aldeles
utvivlsomt at Foreningens Stiftelse havde den bestemte Hen
sigt at ststte, og ved et Tryk paa Regjeringen og den offentlige
Mening gjennnem Blade og Skrifter at føge at tvinge den
saakaldte Frihandelstarif igjennem.
Men allerede ved Foreningens fyrste Mde var det
Program, som Indbydelsen indeholdt, væsentlig modificeret.
Formanden betegnede det som Foreningens Opgave, at ud
brede KUndstab og Indsigt i Frihandelens Principer, og
i Overeensstemmelse dermed havde man affattet et Udkast
til Foreningens Love, som blev vedtaget; flere Medlemmer
Udtalte sig imod et Spring i vor Udvikling; det blev be
mærket, at ogsaa Adam Smith havde fremhævet, at
Overgangen til Frihandelen i England stUlde skee langsomt
og gradviis, og Professor Kayser, det sagkyndige Med
lem af Foreningens Bestyrelse, bemærkede, at ogsaa han
meente, atOvergangen burde skee paa denMaade,
at der fastsattes en Periode, i hvilken Beskyt
telsen gradviis skulde aftage; i samme Retning
fremkom forskjellige Udtalelser paa Foreningens 2bet Mpde,
den 15de April.
Vi sknlle aldeles see bort fra forskjellige betydelige
Svingninger i Frihandelsforeningens StandpUnkt, som leilighedsviis have aabenbaret sig, saameget mere som disse
ndfsrligt ere paaviste andetsteds og navnlig i det af „For
eningen af 1862 til den indenlandske Industries Fremme"
Udgivne Tidsskrift, og gaae over til det Standpunkt, som
Frihangelsforeningen staaer paa i Henhold til dens Andra
gende til Rigsraadet af 28de April 1863.
Foreningen Udtaler sig i dette Andragende saaledes
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„Vi vilde have anseet det for den rette Vei, om Regerin

gen i Tillid til Frihandelens befrUgtende Kraft og hele
velsignelsesrige Indflydelse havde ndarbeidet et Udkast, der

grimdlagde Tarifen alene paa fiscale Hensyn, ophævede de
beflyttende Toldsatser og lagde det Belpb^ som stal ind
bringes ved Tolden, paa faa Hovedartikler, saa at Oppe-

bprselen og Controllen kunde simplificeres saa meget som
muligt, om der end opgaves Noget af det Belpb, som

Toldflatten hidtil har indbragt." — „Uagtet Artiklerne:

Sukker, Caffe, Thee, Tobak, Bromdeviin og andre Drikke

varer meget vel kande taale en betydelig Forhvielse, uden
at Forbruget v cesent li g vil aftage, stjsnt mange af dem

langtfra ere saa hpit beflattede, som i andre Lande, og

uagtet vi antage, at en Tarif, Udarbejdet Udelnkkende efter
fiscale Hensyn, ogsaa her paa den bedste Maade

vilde

fremme Handelens og JndUstriens Interesser, have vi dog,
i Betragtning af den Modstand, der har viist sig imod at

lægge hele det Toldbeløb, hvorfra de pvrige Artikler be
fries, over paa disse faa VaregrUpper, troet det hensigtsmæs

sigt at foreflaae,

at den Deel af Jndtcegterne, som ikke

tilvejebringes ved en Forhsielse af Tolden paa de nævnte

Artikler,

skaffes tilveie ved i en kort Overgangspe

riode at lcegge en Vcerditold (efter det til Vejledning

fremsendte TarifUdkast 5 pCt.) paa forarbeidede Va

rer".

„Vi tillade os nu at anbefale til det hyle Rigsraad

en Tarif, styltet paa de Principer, der have ledet os ved

Udarbejdelsen af det medfølgende Udkast,

og nære den

Overbevisning, at Handel og JndUstri ville Udvikle sig,

naar en saadan bliver gjennemfsrt, og at Forbruget vil

stige saaledes, at det om fort Tid vil blive muligt, nden

finantsielt Tab ganske at afsiaffe Vcrrditolden."

En saa

dan ny Toldlov anbefalede derhos Foreningen til at træde

r Kraft den 1ste April 1864.

at

Dette tnrde dog vistnok siges

gaae et betydeligt Skridt ub over, hvad Forman-
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den ved Foreningens Stiftelse havde angivet som Opga
ven, nemlig, „at Udbrede Kmrdskab og Indsigt i Frihandelens Princip er".
Ved dette Andragende har saaledes Frih and elsforenin
gen opgivet det af Professor Kayser indtagne StandpUnkt,
der med Grund maatte antages den Gang ogsaa at være
Foreningens, nemlig „Fastsættelsen af en Periode, i hvil
ken Beskyttelsestolden gradviis stulde aftage", og i dets
Sted foreflaaet en kort Overgangsperiode, i hvilken Tol
den, — Uden Hensyn til Størrelsen af den deri indeholdte
Beskyttelsestold for de forskjellige JndUstri-, Fabrik- (og
Haandværksvarer, — sknlde fastsættes til 5 pCt. paa forarbeidede Varer i Almindelighed.
Efterat Frihandelsforeningen i det 1ste Heste af For
eningens eget Tidsskrift har erkjendt, „at Frihandels-Principet med mere eller mindre Skarphed og Klarhed er bleven
fastholdt som Endemaal lige fra 1797, og at det gjentagende er Udtalt saavel af Regeringen som af Repræsen
tationen, at Beskyttelsen fun er provisorisk og efterhaand en bpr bortfalde", faaer dette Foreningens seneste Forslag end
mere en hvist vilkaarlig Charakteer, og den Rystelse og
Ufikkerhed, som en saadan plUdselig Forandring i de be
stallende Toldforhold vilde ndpve paa vore JndUstri-, Fa
brik- og Haandvcerksforhold i sin hele Almindelighed, er
af en saadan Natur, at vi holde os overbeviste om, at
der ei heller vil kunile blive Spprgsmaalom, at
Industriforeningen skulde kunne stille sig paa
dette Frihandelsforeningens Standpunkt.
Men selv Fastsættelsen af en Periode, i hvilken Beflpttelsestolden gradviis skulde aftage, — en Foran
staltning, som Rigsraadets Tarifudvalg, ifølge Betcenkmn
øen af 11te April 1862 synes at ansee som gavnlig, —
vilde ikkun daarligt svare til Hensigten, idet en saadan
vilkaarlig bestemt Frist ikke vilde hu nie Undgaae at give en
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Industrigreen en Beskyttelse, den muligt ikke behpvede, en an
den en, der varede tængere end fornsdent, medens Fristen

kimde blive utilstrækkelig for andre, muligt endog for de

betydeligste Industri-, Fabrik- eller Haandvcerksvirksomheder i Landet; altsaa vilde den netop fremkalde Ulighed og
Ulnllighed og muligt endog voldsomme Rystelser i de for
sis ellige paagjoeldende Virksomheder samt Tab af Capi-

taler,

der ikke let vilde faae Tid til at ssge anden An

vendelse.
Vi holde os derfor overbeviste om, at Indu

striforeningen

ligesaa

lidt

vil

knnne

vælge

dette, de saakaldte moderate Frihandelsm cends

StandpUnkt, og det saa meget mindre, som det nærmest
var dette. Industriforeningens Handelsudvalgs Mindretal

indtog ved Toldsagens Behandling i 1862, da dets Udkast

til en Udtalelse til Rigsraadet blev forkastet af Generalfor
samlingen den 16de April s. A.
Efterat vi saaledes have paaviift, af hvilke Grande
JndUftriforeningen ved Behandlingen af Toldspprgsmaal

formeentlig hverken vil kunne stille sig paa det industrielle
BeskyttelsesstandpUnkt af 1857 eller paa Grosserer-Socie

tetets, Frihandelsforeningens eller bc saakaldte moderate
Frihandelsmcends StandpUnkt, ligger det formeentlig klart,

hvor vel begrundet den paa Foreningens Generalforsam
ling den 16de April 1862 tagne Beslutning var, idet den
den Gang vedtagne Udtalelse til Rigsraadet, ihvorvel i en
mindre heldig Form, indtog det for JndUstrien aldeles berettigede, praktiske og holdbare Standpunkt, nemlig den

b estaaende Toldlovgivnings, som er en gradviis o g
deelviis Ophcevelse af den i Toldtarifen endnu

indeholdte Beskyttelsestold, uben Ubillighed og
voldsomme Rystelser for de paagjoeldende Virk

somheder saaledes, at Toldafgiften efterhaanden

kan blive hovedsagelig finantsiel.

44
Dette den bestaaende Toldlovgivnings FrihandelsstandpUnkt, der til Dato har været fastholdt saavel af Rege

ringen som

af Repræsentationen, og som Udtrykkelig tit-

traadtes af Grosserer-Societetet Under 25de Jannar 1858,
— men opgaves af samme Under 25de Februar 1862, da

nogle Grosserere plndselig opdagede, at det. Handelen og

Industrien trængte til for at blomstre, var en engelsk
„Frihandelstarif", — er saa retfærdigt og billigt, at det

formeentlig

ogsaa

bmde

kunne

tilfredsstille

Handels

standen.
Det er nemlig, som bekjendt ikke Handelsmanden, men
forbrugeren, som betaler Tolden, og saa længe Toldaf
giften er nødvendig for Finantserne,

er det Utvivlsomt

netop i Forbrugernes Interesse, at denne lægges med et
mindre Belpb paa flere Vareartikler, fremfor med et saa
meget hpiere Belyb ikkun paa enkelte, navnlig naar disse

ere Livsfornsdenheder.

Naar, som hos os. Toldafgiften i

det Hele er saa moderat, at der ikke kan vcere Tale om,

at Indførselen af Varer fra Udlandet derved forhindres
eller formindskes, kan Handelsstandens Fordring paa Op

hævelse af Tolden paa forfkjellige Artikler, — eftep Gros

serer-Societetets Tarifforslag paa saa godt som alle Fabri
kata strax, men efter Frihandelsforeningens Tarifforslag

førft efter en kort Periode, i hvilken Tolden for disse
ikkim ffulbe være 5 pCt., — derfor klin vcere begrundet i

et reent personligt Bekvemmelighedshensyn, der, saa længe
Tolden oppebceres af nogle Varer, dog langtfra vil banne

faae en saa stor Betydning, som af Handelsstanden antaget.
Men at ophæve Tolden hos os paa fremmede Fabrikata,
forinden en tilsvarende Indrømmelse gjpres i de Lande,

som ere Marked for vore egne JndUstri-, Fabrik- og Haandvcerksfrembringelser, vilde utvivlsomt vcere at gaae langt

videre til Skade for disse Virksomheder, end et Hensyn til
Handelsstandens

Bekvemmelighed paa nogen Maade kan

retscerdiggjpre.

Enhver Told paa ct saadant

fabrikat,

syttt ogsaa er Ejenstand for Tilvirkning her i Landet, er i

Nvrigt ikke at betragte som en Bestyttelsestold, idet en lav

Afgift paa en saadan fremmed Vare hidtil, og med fnld-

kommen Fpie, kan er bleven betragtet som en billig Kjendelse, den fremmede Fabrikant bpr erlægge for at opnaae

Afsætning paa vort Marked og deeltage i Concurrencen
med vore egne Fabrikanter og Haandvcerkere, og forForbrUgerne bliver det dog formeentlig Uden Betydning,

om

de svare deres Andeel til Statens Fornpdenheder i Form af
Told saavel paa Fornpdenhedsartikler som paa Fabrikater,

eller det samme Belpb, deelt i Told paa FornvdenhedsarMer og t. Ex. en Indkomstskat; Forhold, som det ikke synes,

at vore Frihandelsmcend

af 1862 hidtil have gjort sig

klare.
Der staaer nu fun tilbage at formulere den Foran

dring i Industriforeningens Love, som efter det Udviklede

maa ansees npdvendig.

I Lovens § 18 hedder det:
„Handelsndvalget behandler alle Handelsspprgsmaal".
Jftedenfor denne Pasus foreslaaes indsat:

„Told- og HandelsUdvalget har i Industri-,
Fabrik- og Haandvcerksdriftens Interesse stadig at hen

vende Opmærksomheden paa de bestaaende Told- og Han
delsforhold, og ved forestaaende forandringer i Toldlov

givningen og Toldtarifen navnlig at vaage over, at det af
Regjeringen betegnede Princip, der ligger til Grund for
denne Lovgivnings -Udvikling

forandres."

i

dette Aarhundrede, ikke
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Industri-Tidende.
Den af A. Steenberg Udgivne „Jndnstri-Tidende^,
har med indeværende Qvartal paabegyndt en ny Række
med 1ste Bind Nr. 1 og de fem forste Bind ere
saaledeZ afflilttede som fyrste Række. Denne Række viser,
at Bladet, der har existeret siden 1860, har Undergaaet
flere Forandringer, hvilke dog ere ligesaamange Udvidelser
og Forbedringer, og Udgiveren har maaskee netop ved
disse Udvidelser begaaet den Feil, at Værket tilsidst blev
for kostbart, at det maaskee med nogen Rette kan antages,
at det i den Henseende ikke saa ganske svarede efter vore
Forhold. Et technifl Tidsskrift er i sig selv et temmelig
bekostelig Blad for Udgiveren, navnlig naar det leverer
lithographerede Planer, og det maa derfor føge at trække
Massen af Haandværkere og Fabrikanter til sig, da dets
PllblikUm ellers vil blive meget for lille, men skal dette
opnaaes, er det paa ben anden Side ogsaa nødvendigt at
Prisen stilles noget lav. I hvor meget man derfor maatte
paastjpnne de betydelige Forbedringer, der for et Aar siden
bleve foretagne med det omhandlede Blad, var det dog ei
Usandsynligt, at disse neppe i Længden ville betale sig,
navnlig fordi der samtidig maatte indtrcede en betydelig
Prnsforhpielse. Dette har da ogsaa vrist sig (nden Tvivl
har de mlvcerende Ulykkelige Krigsforhold heri den stprste
Skyld), og Udgiveren har derfor fra indeværende Qvar-
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tals Begyndelse fnndet sig foranlediget til at lade nogle
Forandringer indtrcede, som vi ansee for meget heldige og
vel skikkede til at forskaffe „Jndilstri-Tidenden" en mere
almindelig Udbredelse.
„Industri-Tidendens" Indhold er deelt i forskjellige
Afdelinger.
De forreste Spalter indeholde i Reglen almeeninteressante Emner, der ligge JndUstrien nær.
Ho
vedafdelingen er den techniske Deel, til hvilken hprer den
med hvert Nr. svigende lithographerede Plan, der indehol
der Afbildninger af de omhandlede mekaniske Gjenstande.
Dernæst leveres Afhandlinger, der angaae technisk Chemi,
Bygningsfagene, Landbodrift osv. I det Hele taget maa
det siges, at Indholdet i Reglen er valgt med Skånsom
hed og saavidt muligt saaledes, at de vigtigste af vore
Haaudvcerks- og Fabriksfag der findes mere eller mindre
omhandlede. De indtraadte Forandringer angaae saaledes
ikke Indholdets Tendents, men bestaaer væsentlig kun deri,
at Bladet nu Udgaaer ligesom tidligere hver anden Uge
istedetfor at det indtil dette Qvartals Begyndelse Udgik
hver Torsdag. Vi ansee, som foran bemærket, denne For
andring for meget heldig, thi herved er det blevet muligt
at nedsætte Prisen til 9 Mk. aarlig eller 36 Sk. Qvartalet, en Priis der maa siges at være ganske Ualmindelig
lav.
Vel er Indholdet herved formindsket, men heraf
følger netop ogsaa, at der vil blive anvendt et saameget
strengere Valg med Hensyn til det Stof, font benyttes.
Idet vi saaledes have tilladt os at henlede Medlem
mernes Opmærksomhed paa den fremtidige Fortsættelse af
„Jndllstri-Tidende", anbefale vi paa det Bedste det nævnte
Blad til al mutig Velvillie, uden hvilken det ikke vil kmine
naa den ftør fte Udbredelse, som man paa Grand af det
almeengavnlige Formaal maa snfke det.

■

■

