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I.
er nu omtrent henrundet et Aar siden Fri
handelsforeningen dannedes, nærmest som Folge af det
Rigsraadet uf Regeringen forelagte Tarifudkast og det
hsie Raads foreløbige Behandling af samme.
Det var i Forhold til denne hoist vigtige Sag kun
meget faa Medlemmer af Raadet, der becttoge i Hoved
diskussionen af Udkastets Realitetssporgsmaal, idet denne
kun fortes af Broberg og A. Hage, der med Dygtig
hed og Udforlighed udtalte sig om ønskeligheden i,
strap at folge Englands Exempel med Hensyn til Frihandelsprincipernes saavidt mulige Gjennemforelse; af
David og H. Hage, der vel i Forhold til Udkastet
onskede Fremskridt i den paapegede Retning, men syntes
for Tiden, om end paa forskjellig Maade og i forstjellig
Grad, at ville foretrække en Middelvej, hvorimod de
vare aldeles uenige med Hensyn til Sagens politiske
Spsrgsmaal, paa hvilket David lagde saa stærk Vægt,
at han ønskede den udsat, medens H. Hage ønskede den
fremmet; as M. P. Bruun, Poulsen og Tscherning, der vel onflede nogle Forandringer i Udkastet,
men dog hovedsagentlig skottede og henholdt sig til
samme, og endelig af W. Petersen, der af Hjertet
i*
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var Frihandelsmand, men, efter Finantsministerens
Attringer, maattc tilvande at behandle Regeringsndkastet og stræbe at ændre det, saa godt som muligt.
Det nedsatte Udvalg, der bestod af Bluhme,
Broberg, Bruun, David, A.Hage, W. Petersen,
Poulsen, E. Rosenorn og Unsgaard, afgav en
Betænkning, hvoraf det fremgik, at Udkastet, om det
end indeholdt Forbedringer, af Udvalget i Almindelighed
betragtedes som ikke vidt nok gaaende, naar Beicn skulde
banes til at gjennemfore saadanne Forandringer, som
under de nuværende Lerdensforhold maattc ansees
nødvendige, for at det danske Monarki sknlde kunne
drage den ftørft mulige Fordeel af sin Beliggenhed og
sine naturlige Forhold. Da Finantsministeren imidler
tid under Forhandlingerne i Udvalget havde modsat
sig et langt videre-gaaende Forflag, som Udvalgets
Fleertal oprindelig havde vedtaget, havde dette for at
naae et praktisk Resultat, indskrænket sig til saadanne
Fremflridt i og Forbedringer af Udkastet, om hvilke
det havde kunnet opnaaeEnighed med Finantsministeren,
og som det lod fremtræde i sEndringssorslag. Disse
gik væsentlig ud paa Ophævelse af Tolden paa nogle
Raa- og Hjælpestoffer, paa dens Nedsættelse for nogle
Fabrikata famt paa Ophævelse af Lastepenge og Ud
videlse af Kreditoplagsretten.
Et Mindretal, Bluhme og David, der vel i det
Væsentlige var enigt med Fleertallet i dettes Ud
talelser og de deraf folgende Grundsætninger for en
ftørre Fnldstændiggjorelse af de i Tarifudkastet inde
holdte Fremskridt, kunde dog kun, alene af politiske
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Grunde, ganske subsidiairt flntte sig til de fra
Fleertallets Side fremsatte Indstillinger og foreflog
derfor principaliter, at Udkastet for dennesindc, og
indtil de politifle Hindringer af Regeringen vare
fjcrrnede, ihjelsloges af en motiveret Dagsorden. —
Endelig afgav et andet Mindretal, A. Hage, der
hverken kunde tiltræde Fleertallets eller det første
Mindretals Forflag, en særlig Betænkning, der for
nemmelig gik ud fra den Hovedanskuelse, at det vilde
være til størst Fordeel for Alle, og ikke mindst for
Haandværk- og al Fabrikvirksomhed, at hele Told
skatten indstrænkedes til en passende Afgift paa Kaffe,
Sukker, The, Viin, Brændeviin og Tobak, samt at
Tabet ved at ophæve Skatten paa alle andre Gjenstande blev dækket ved Tilskud fra Landsdelene, hvilket
sormeentlig burde tilvejebringes ved en Indkomstskat.
Efter dette Mindretals Formening var imidlertid det hele
Sporgsmaal saa vigtigt, at det vilde være godt at
børe og veie de Meninger, der fra alle Afdelinger af
Samfundet maatte ventes offentlig vilde fremkomme,
og derfor at udsætte Afgjorelsen af denne vigtige Sag,
til Repræsentationen atter traadte sammen.
Det er umuligt at danne sig nogen til Vished
grændsende Formening om, hvilken af disse Udvalgs
afdelingers Indstillinger Rigsraadet, der ikke kom videre
i Sagens Behandling, vilde have taget til Folge, eller
om det mutigen vilde have indflaaet paa en fjerde, fra
samtlige disse forfljellig Bei; thi foruden de oven
anførte 6 as Udvalgets 9, og 2 af Raadets øvrige
Medlemmer (nemlig Bro berg, Bruun, David,
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A. Hage, H. Hage, W. Petersen, Poulsen og
Tcherning), havde ikkun 4 andre, nemlig BlixenFinecke, B. Christensen, Krüger og Minister
Monrad havt Ordet ved den forste eller foreløbige
Behandling, uden at gaae ind paa Realitetssporgsmaalet
(Monrad i alt Fald kun ganske overfladisk), medens
de indstrænkede sig til at omhandle Sagens politifle
Side.
As Raadets 58 Medlemmer udtalte der sig altsaa,
under de 3 Dages lange Forhandlinger af denne for
Fædrelandet saa vigtige Sag, ialt kun 12 Medlemmer,
naturligviis foruden Finantsministeren, af hvilke de
i slet ikke egentlig gik ind paa Sagen selv.
Da denne saaledes langtfra kunde siges at have
modtaget nogen udkommende Behandling af Rigsraadet,
men snarere i det Hele at maatte betragtes som ikke,
eller kun aldeles foreløbigt, behandlet, hvad var da
allerede af denne Grund, naturligere, cub at de Mænd,
som i Rigsraadet med saa styr Dygtighed havde begyndt
at forfægte Frihandelens Principer, uden at nogen
væsentlig Indvending imod deres Rigtighed og Be
rettigelse, men kun imod deres Betimelighed, var bleven
hort, forenede sig meb udenforstaaende Mænd af
samme Anfluelser om nt danne en Forening til
offentlig Drøftelse og Udbredelse af disse Principers
Grundsætninger. Men bei til kom, at en stærk indi
rekte Tilskyndelse til Dannelsen af en fan ban Forening
derhos ligefrem var udgaaet fra selve Regeringen, idet
Finantsministeren, under Sagens foreløbige Behandling,
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med Hensyn til Frihandelsprinciperues Gjennemfsrelse
i England, havde httret sig saaledes:
„Man er kommen dertil ester en overordentlig
„levende offentlig Debat, efter en Debat, som ikke
„har været fort i en snever Kreds af Mænd, som
„ikke er fort af enkelte Korporationer, som ikke er
„ført alene i Parlamentet, men bar været ført i den
„hele Nation, og som er qaaet saa langt ned i
„Nationen, at de Mindste have kunnet danne sig
„en Mening derom. Inden man i England gjennem„forte nogen af de store Reformer, havde der dannet
„sig en offentlig Mening af en saa stor Styrke, at
„man har kunnet slotte sig dertil ved enhver saadan
„Foranstaltnings Gjennemfsrelse; men noget Saa„baitt have vi her ikke kjendt. I 1857 havde vi
„en Tarifkommission, Anret efter blev der forelagt
„Rigsraadet et Tarifudkast; der fremkom vistnok
„Petitioner i stor Mængde, men de kom, saa at
„sige, udelukkende fra Protektionister; siden den Tid
„l)ür Sporgsmaalet sovet en rolig Søvn, Ingen
„har bekymret sig derom, idetmindste ikke offentlig;
„Mange kunne maaskee i deres ledige Timer liave
„beskjceftiget sig dermed, men der har ikke været
„nogen offentlig Debat, der har ikke været noget
„Vil), ikte nogen Bevægelse i Nationen for at frem
kalde en Forandring — og vi staae derfor her
„ikke saaledes situerede og støttede, som
„man maa være, naar man skal drive en
„Reform af den Art igjennem*).

*) Udhævet af os.

Vel faldt disse Finantsministerens Attringer i et
Foredrag, der selvfølgelig forovrigt gik itb pnn, deels
at forsvare Regeringsudkastet i dets Heelhed og at
bevise Ubetimeligheden i Frihandelsprincipernes Gjennemforelse, i alt Fald stærkere, end der, efter Hs. Exellcnces Formening, alt i Udkastet var viist Tendents til,
og deels at gjore opmærksom paa den formeentlige
store Forftjel imellem Forholdene i England og her,
men de crc i alle Tilfælde dog, netop udtalte fra
Regeringens Standpunkt, karakteristiske, især nuur de
sammenholdes med de nf Hs. Excellences Attringer i
samme Foredrag, der gik nb paa, „at den Dag, da
Kan, efter dertil at have erholdt Rigsraadets Til
slutning, knnde fremlægge til Hs. Majestæts Underftrift en Toldlov, hvorved Beskyttelsen faldt bort, vilde
være en af de glædeligste i hans Liv."
Vi sige, at disse Attringer fra Regeringens Stand
punkt i alle Tilfælde ere karakteristiske, nemlig forsaavidt, som vi næsten ikke knnne tænke os dem stærkere,
selv om det var deres Hensigt endog ganske direkte at
opfordre Nationen til virksomt at understotte Regerin
gen i de Forberedelser, den maatte ville træffe til en
Frihandelsreform, der stod iOvereensstemmelse med dens
Opfattelse af Forholdene, men til hvis Gjennemfsrelse
den troede at maatte betinge sig en saadan Under
støttelse. Bi have kun eengang tidligere heri Landet
hørt, eller rettere læst, stærkere Attringer uf et — vel
dengang underordnet, men senere selvstændigt — Med
lem af Regeringen, om Handelsfrihedens store Dnskelighed; Attringer, som maaskee allerede da burde have
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verret opfattede som indirekte indeholdende den samme
Opfordring til Stationen og om hvis ubetingede Rig
tighed den Mand, som allerede i 1840 fandt dem pas
sende, og som for Tiden just i Tarifsager staaer Finantsministeren nærmest, neppe ved sit senere Livs Er
faringer kan have fundet Anledning til at stifte Anfiuelse. Hvad Under da, at Finantsministerens Uttringer endmere maatte tilflhnde hine Mand til Fri
handelsforeningens Dannelse. — Ved denne maatte jo
tillige Protektionisterne nodes til at opmande sig, hvilket
som bekjendt, ogsaa senere er fleet ved Dannelsen af
den saakaldte „Gestyttelsesforening,“ og Åen offentlige
Debat, om den end endnu ikke tilsyneladende har været
overordentlig frugtbringende med Hensyn til Reformens
Realisation, eller i ønskelig Grad har beskjæftiget Dagspressen, er dog, idetmindste imellem disse
to Foreninger, kommen i Gang. — Men, førend vi
guae videre, maae vi her udtale os lidt nærmere om
Debatten og dennes Betydning for Reformen hos os.
Hvor der ere to, eller flere, mægtige Partier i
et Folk, der ere indbyrdes uenige om, hvorvidt en
stor og betydningsfuld Reform bør indføres i Livet,
etter ikke, der er Stof til en offentlig Debat, og er
dette Stof saaledes tilstede i et Land, hvor Friheden
og den hele politiste Udvikling, samt Pressen, staaer
paa et saa anerkjendt hoit Standpunkt, som i Eng
land, vil alene Stoffets Tilstedeværelse frembringe en
overordentlig levende Debat, en Debat, „som ikke fores
i en snever Kreds, af Mand, ikke af enkelte Korpora
tioner, ikke alene af Folkets Udvalgte, men i den hele
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- Nation, ja saa langt ned i samme, at be Mindste
kunne danne sig en Mening derom." — Men passer
dette, navnlig nied Hensyn til Frihandelsprincipernes
Indfsrelse, paa os i en saadan Grad, at en blot for
holds- og tilnærmelsesviis saa levende Debat, som den
der er fort i England, vilde kunne ventes her, hvor
desuden hverken den politiske Udvikling eller Pressen
endnu tor rose sig af at have opiumet Englands
Standpunkt? Og er en saadan Debat i det Hele
her nødvendig, som Slotte for Regering og Rigsraad,
for ut skride til Reformens Indførelse?
Hvor allerede et Exempel har virket saa mægtigt
som Englands, sygner jo Debatten hen, fordi den er
overflødig, som Middel til at modne Bevidst
heden eller Overbeviisningen om Reformens
almindelige Gavn lig hed. — Dette er i det her
paagjældende Tilfælde jo allerede Frngten af den i
England, man kan sige for hele Europa, forte levende
Debat. Finantsministeren kan derfor heller ikke ved
sine Yttringer have meent, at en saadan offentlig
Debat her nsdvendigviis maatte gnae forud for Re
formens Indførelse, thi derved vilde han shnes at fordre
det Umulige, af en Tilboielighed til at vedligeholde og be
vare detBestaaende, som andre af hans Ittringer forbyde
at tillægge ham. — Hs. Excellence har, næb andre
Crb, ikke kunnet ntene, at en sandan offentlig, blot
forholdsviis, forudgaaende Debat, som den, der er fort
i England, var nøboen big for Regering og Rigsraad,
for ut skride til Reformens, til vore Forhold passende
Indførelse. — Men selv om den ærede Finanlsmini-
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ster, da han udtalte hine Ord, havde meent det,
kan han umuligt mene det nu, efter at der, fra Frihandelsforeningens Side, idetmiudste er givet rigeligt
Stof til at fremkalde en levende Debat, uden at denne
hidtil har kunnet udvikle sig videre end til en lempelig
Strid imellem de to Foreninger oin Grad og Betime
lighed. Og hvorfor har den ikke kunnet, eller hvorfor
vil den i Fremtiden ikke udvikle sig videre? Fordi
saagodtsom Alle heri Landet have Følelsen nf ønske
ligheden i Frihandelsprincipernes Gjennemforelse, incest
fremkaldt af de store Fremskridtsvirkninger, den har
udovet i England; fordi denne Følelse behersker den
almindelige Stemning, der igjen begrændser Debatten
til kun at dreie sig om den til vore Forhold passende
Grad og Betimeligyed. Er det ikke med Hensyn hertil
hoist betegnende, nt selv den saakaldte Besthttelsesforening ikke har turdet vove at lobe.Storm imod denne
almindelige Stemning, men iklæder sig Frihandelsprincipernes Klædebon, idet den udtaler „Frihandel" som
sit Endeprogram? Er det ikke hoist betegnende, at
Intet as de væsentlige af Dagspressens Organer,
naar de have ndtalt sig om Sporgsmaalet, har hitret
sig imod Frihandelens store og almindelige Fordele,
men derimod saagodtsom eenstemmig om ønskeligheden
i dens snarest og sacwidt mulige Gjennemforelse?
Men, vi gjentage det atter, hvorledes stnlde da „De
batten" her kunne blive blot forholdsviis saa levende,
sonr den, for hele Verdens Dine, har været ført i
England, hvor mægtige Partier stode ligeoverfor bin-

anden, i Uenighed om det store Sporgsmaals Hen
sigtsmæssighed?
Nei, Debatten maa her indflrcrnke sig til Sporgsmaalet om Grad og Betimelighed, fanit til at klare
befæste de alt hos Nationen vaagnede Følelser og
Forestillinger, ved iblandt den at ubbrcbe Kundskab
om Frihandelens Theorier og følgerige praktiske Kjendsgjerninger, sanit om den Maade, paa hvilken den, uden
at træde andre væsentlige Interesser for nær, lader
sig indfore hos os. — Det er herved, at Regeringen
kan ydes den Understøttelse i at gjennemfsre Refor
men, som den, efter Finantsministerens Attringer, sy
nes at attraae, og det er og ja a i denne Retning Fri
handelsforeningen, navnlig igjennem dens Tidsst'rift,
hidtil har virket, som ni troe, med Held, idet den har
stræbt at Udbrede hiin Kundskab. Der findes til den
(ünde i de af Tidsskriftet allerede udkomne otte Hefter
indholdsrige Artikler, der omhandle Theorierne for
Frihandelsshstemet og dets store almindelige Fordele
samt dets praktifle Folger, hvor det allerede er fort
ind i Livet. — Der findes ogsaa statistiske, paa vort
eget Lands Toldhistorie grundede Arbeider, hvis Re
sultater heelt igjennem have fort til Beviset for Dnskeligheden i Systemets Gjennemfsrelse heri Landet. —
Der findes endelig et Tarifforslag for en Over
gangstid, fom Foreningen vel, da den ikke selv er
stemt for nogen Overgangsperiode, kun som saadant
har optaget, men som, baseret paa Frihandelens ende
lige fuldstændige Gjennemfsrelse, qva Overgangs-
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forslag, ubestrideligt indeholder sunde Grundsætninger
og et reent Frihandelsgrundlag.
Samtlige disse Artiklers Hensigt har det jo netop
været at bidrage til at klare og befæste de alt hos
Nationen vakte Forestillinger om denne for Fædre
landet saa vigtige Sag. Vi havde, hvad vi alt have
berørt, ventet, at saavel Dagbladene her som dc vig
tigere Provindsblade noget ivrigere vilde have slottet
Frihandelsforeningen i disse dens Bestræbelser, navn
lig ved hyppigere at meddele Uddrag af de omhandlede
Artikler, hvorved Udbredelsen selvfølgelig i hot Grad
vilde have forplantet sig, men vi haabe, at Dagspres
sen i denne Henseende vit forbedre sig. Bi indrømme,
at dens vigtigste Organer, naar og hvor de i Alminde
lighed have hittet sig, have gjort det i Sagens ube
tingede Faveur.
Beflyttelsesforeningens Hovedvirksomhed har indflrænket sig til et Par i dens Tidsskrift omhandlede
Moder, uden noget praktisk Resultat, samt til en Kri
tik af det ovenomtalte Tarifforflag for Overgangstiden
i Frihandelssoreuingens Tidsskrift, hvilket Tarifforflag
naturligviis var hiin Forening altfor vidtgaaende, men
den nævnte Kritik er, som vi troe, fuldstændig gjendrevet i 6te Hefte af Frihandelstidsskriftet pro 1862.
Endelig ere nogle faa anonyme, men ubetydelige Re
pliker blevne vexlede i Dagbladene mellem enkelte af
de tvende Foreningers Medlemmer eller Bundsfor

vante. —
Da det saaledes, foruden den afbrudte, uudtomte
Behandling i Rigsraadets forrige Samling, egentlig

nm er Indholdet af de hidtil udkomne otte Hefter af
Frihandelsforeuingens Tidsskrift, der foreligger Offent
ligheden til Sagens Bedømmelse, flulle vi nu i det
Folgende forføge paa at levere et Bidrag til Sporgsniaalets yderligere Forberedelse, forinden det, formo
dentlig i en nær Fremtid, paanh stedes til legislativ
Behandling af det hoie Rigsraad. — Vore i dette
Diemed supplerende Bemærkninger, som vi med Flid
flulle indskrænke til de færrest mulige, i Haab om at
de da af alle Bedkommende ville blive læste, ville navnlig
og næsten udelukkende rette sig imod Finantsministerens Foredrag under den foreløbige Behandling i
Rigsraadet. — Det forekommer os nemlig, at en
Deel af Ministerens Ittringer, der ganske vist bleve
fremsatte med stort Talent, ikke bleve tilstrækkeligt
imodegaaede nf de Medlemmer af Raadet, som toge
Ordet for Frihandelssagen, og som derimod med stor
Dygtighed imødegik saavel samtlige andre Talere,
som andre Attringer af Ministeren, der syntes rettede
imod Frihandelen.
Bi lægge saameget større Vægt paa at imodegaae
de paagjcrldende Ittringer, som det forekommer os, at
det er de deri indeholdte Anstuelser, der have forhin
dret Ministeren i at lade den Velvillie, som han nærer
for Frihandelssagen, vise sig i Gjerning, og at det er
dem, der have bragt ham til at kræve som Betingelse
for Frihandelssagens Gjennemforelse, en forndgaaende
Debat som den engelske, uagtet Betingelserne for denne,
fom vi alt have paaviist, her maae mangle.
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Bi gihic altsaa over til at imodegaae de Indvendin
ger, der navnlig fra den ærede Finantsministers Side
ere gjorte imod at gaae i den Retning, vi ansee for
den rigtige, og i hvilken Hs. Exellences Tankegang,
efter hans egne Ord, ogsaa i lang Tid er gartet, uden
at han bog har kunnet overvinde de Betænkeligheder,
der have forhindret ham i at forelægge Rigsraadet et
paa denne Retnings Grundsætninger baseret Forslag,
og som, efter Hs. Epellences Formening, under de nu
givne Forhold, have en meget væsentlig, ja endog afgjorende, finantsiel Betydning. Her er nemlig ikke,
siger Ministeren, Tale om at sorge for at flaffe Staten
visse Indtægter alene i den nærmeste Fremtid, her er
ikke Tale om, saalcdes som naar Toldlovgivningen disku
teres i det engelske Parlament, at tage et aldeles væsentligt og overvejende Hensyn til, hvorledes man flat
frembringe Balance i Budgettet for det forestaaende Aar,
som altsaa her maatte være for de forestaaende 2 Aar,
net her er Tale om noget ganske Andet, her er Tale
om, hvorledes vi ikke alene flnlle flaffe de fornødne Ind
tægter tilveie,. men tillige ordne os paa en saadan
Maade, at det i den Fremtid, som vi kunne forudsee vil
komme, vil blive os muligt at flaffe forøgede Indtæg
ter; thi, siger Ministeren, vi komme til at trænge til
forøgede Indtægter igjennem vort indirekte Skatte
væsen. Naar det er Tilfældet, vedbliver Ministeren,
vil det let sees, at det System, som ganer ud paa at
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afskaffe en stor Mængde af de Indtægtskilder, man nu
har, og for at erstatte Tabet, at forstærke en Deel andre
Indtægtskilder, men paa en saadan Maade, at man
anstrcenger disse til det hoieste Punkt, hvortil man troer
at kunne bringe dem, at et saadant System under visse
givne Forhold vel kan være hensigtsmæssigt og rigtigt,
men at det ikke passer for os under de her tilstede
værende Forhold.
Disse Finautsministerens Ord, der skulle inde
holde den væsentligste og afgjorende Modvægt imod
vort Systems Anvendelse, tage vi derimod just til
Indtægt for samme; thi selv om de vare grundede,
indrømme de dog Systemets Rigtighed eller Hensigts
mæssighed under visse givne Forudsætninger, men
benægter kun, at det ikke passer for os under de nær
værende Forhold. Aten de erc efter vor Overbevis
ning aldeles ugrundede, hvilket vi skulle forsøge at
paavise.
Ogsaa vi forudsætte Muligheden, ja endog Rime
ligheden i, at vi i en nærmere eller fjcrrnere Fremtid
komme til at trænge til en forøget Statsindtægt
igjennem vort indirekte Skattevæsen. Men i hvilken
indre sand Forbindelse staaer dog dette Sporgsmaal
med Sporgsmaalet om at konvertere Toldindtægten
fra visse Vareklasser til andre? Kommer Tiden, da
disse forogede Indtægter igjennem Tolden skulle frem,
have vi da ikke de selvsamme Skatteobjekter til vor
Raadighed under Frihandelsshstemet, som nu? Ere nogle
enkelte Barer ved Skattens Konvertering efter vort System
virkelig blevne jern hg it beskattede, at man, for at bruge
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Finantsministerens Udtryk, alt har anstrcengt disse til
til det hoieste Punkt, have vi da ikke alle de andre
Artikler, selv om mange eller nogle af dem ved vort
System ere blevne toldfrie, at lægge den fornødne
Forøgelse af Statsindtcegteu paa? Maa Resnltatet
for Finantserne ikke blive det selvsamme? Den ærede
Finantsminister kan dog ikke ville mene, at s. Ex. en
eventuel Krig vil gjore Importen mere usikker for den
ene Vareklasse end for den anden, thi hvem kan forud
bestemme, fra hvilken Kant Handel og Skibsfart i
saadant Tilfælde vil mode den største Hindring, og er
det ikke netop under saadanne Forhold ønskeligt,
at have de fleste Vareartikler til Disposition, istedetfor
de færreste? Mange af de Vareartikler vi, i en Frihandclstarif, deels vilde komme til at foreflaae til
Toldfrihed og deels til betydelig Nedsættelse, og som
altsaa under exceptionelle Forhold, soul de ovenanførte,
kunne benyttes som Skattebobjekter, ere ved den nær
værende Tarif ogsaa anstrængte til det hoieste Punkt,
og kunne altsaa, under denne, ikke bære nogen excep
tionel Byrde. Fratage vi nu Mængden af Artikler,
og deriblandt nogle af de allervigtigste, denne, i visse
Tilfælde, uheldige Egenflab, men bebyrde forholdsviis
faa, i det Hele ikke mere, men mindre, betydende
Artikler med samme, har bu] Finantserne ikke den
bedste og rimeligste Udsigt til, selv under exceptionelle
Forhold, at have vundet ved denne Konvertering og
navnlig vundet i Frihed til at bevæge sig imellem flere
Skatteobjekter? Vi kunne i denne Henseende ganske
samstemme med hvad Forfatteren til Tarifforslaget i
2
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2det og 3die Hefte af Frihandelsforeningens Tidsskrift
siger, i sit Svar Paa Kritiken af samme, i Tidsskriftets
6te Hefte, Pag. 359 og 360. Han siger nemlig:
„Men netop deri, at den langt overvejende Deel af
Tarifpositiomrne efter vort Forslag nedsættes, maa jo
desuden ligge en finantsiel Beroligelse med Hensyn til
den Eventualitet, at overordentlige Begivenheder skulde
fordre en extraordinair forøget Statsindtægt, thi i et
saadant exceptionelt Tilfælde kunne de jo saameget
bedre igjcit tante en midlertidig Forhoielse, ligesom en
Deel af de mange af os til Toldfrihed soreflaaede
Vareartikler, der jo alle ester vort Forslag, om end
soni toldfrie, vedblive at figurere i Tarifen, under
exceptionelle Forhold ogsaa midlertidigt ville kunne bære
en moderat Skattebyrde, iniar Forhold indtraadte, der
bode for en Tid eenfibig at sætte Statskassens
Interesser over Handelens og Industriens. At saadanne Forhold let kunne indtræde hos os, indrømme
vi, ligesom at vi derfor bør være belavede derpaa.
Men derfor indrømme vi ikke Rigtigheden i at ud
sætte et Lovgivningsværk som det, om hvilket der her
er Tale, til en uberegnelig Fremtid."
Men ere de i Finantsministerens Udtalelser fremhcevede Hovedgrunde for ikke at gaae i den af os an
tydede Retning, saaledes, nærmere drøftede, uholdbare,
og har han derhos indrømmet, at Systemet under
visse givne Forhold kan være hensigtsmæssigt, have
vi da ikke Ret i at tage Hs. Excellences egne Ord til
Indtægt, naar det, ved Siden heraf, flauende og
uomstødeligt, i Artiklerne betitlede resp. „Industrien

19

contra Beskyttelsen" og „Haandværksdriften og Be
skyttelsen," i 5te Hefte pro 1862 og lste Hefte pro
1863, af Frihandelsforeningens Tidsskrift, er godt
gjort, at Industrien ikke behover, men meget mere
endog, i dens egen velforstaaede Interesse, maa fra
bede sig andre Hensyn end dem, der meget vel lade
sig forene med en Frihandelstarif, og som selv ere
varetagne i det i samme Forenings 2bet og 3bie Hefte
indeholdte Overgangsforslag. Men, ere For
holdene i det Hele just da ikke modne til at modtage
Frihandelsshstemet? Og er dette ikke netop under de
saaledes nu givne Forhold hensigtsmæssigt? Bi bede
det hoie Rigsraads ærede Medlemmer selv at besvare
sig disse Sporgsmaal.
Den højtærede Finantsminister vender sig derpå
i sit Foredrag til Sagens øvrige, mindre betydelige
Sider, og begynder da med at kritisere en af A. Hage
fremført Bemærkning om, at den Kapital, som stikker
i Tolden, f. Ex.: for Raaproducter, vilde kunne spa
res, naar Tolden deraf frigives. — Hs. Exellence
siger hertil, ganste rigtigt, at nogen Besparelse i det
Hele taget med Hensyn til den Kapital, der stikker i
Tolden, ligesaalidt vil finde Sted ved det ene som
ved det andet System, n a a r T o l d c n S s a m l c d e B e l s b
skal vedblive at være det samme, thi hvad der
bespares paa nogle Gjenstande, maa indvindes igjen
paa de Barer, hvoraf en hsiere Told skal erlægges.
Ja, dette er, som alt erkjendt, i sin Almindelighed
ganske rigtigt, men Hans Exellence overseer dog herved,
at det givne Stempel: „Raaproducter" fornuftigviis
2*
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refererer sig til den Systemet gjennemgaaende Tanke,
at Raaprodnkternes Fritagelse for Told netop er in
dustriens eneste naturlige Krav, ogsaa med Hen
syn til, at den Kapital, Industrien hidtil har maattct stikke i Tolden af Raaprodukterne, spares den ved

Frigivelsen.
Den ærede Finantsminister udvikler dernæst det
System, vi hidtil have fulgt heri Landet i vor Toldlovgivning ligefra 1797, idet vi paa en Tid, da andre
Lande endnu vedligeholdte prohibitive Toldsatser, have
forladt Prohibitivsvstemet og indfort modererede Told
satser, og mere og mere have udviklet dette System.
Ja, dette erkjende vi tilfnlde, men den ærede Minister
maa ogsaa erkjende, at nu ere flere af disse Lande
tgjen til Gjengjæld løbne, enkelte endog meget langt
fra os, og det er derfor, efter vor Formening, rigtigt,
at vi snarest muligt soge at indhente dem. Ministeren
ynder ikke Englands Exempel, men han gjor dog selv
opmærksom paa, at heller ikke England paa eengang
har betraadt Frihandelsbanen; forst i Tyverne begyndte
England at reformere Toldsatserne i denne Retning,
fortsatte hvad det saaledes havde begyndt i Trediverne,
Fhrgethverne, Halvtredsindsthverne, og gjorde endelig
det sidste Skridt i Aaret 1860. — Men den irrede
Finantsminister siger jo selv, at vi derimod begyndte
1797, og om vi ogsaa nu i 1863, som vi ville haabe,
virkelig opmandede os til at gjore et betydeligt skridt
fremad, vilde vi dog neppe komme saalangt som Eng
land i I860, uagtet vi have været ca. 30 Aar længere
om Beien. — Det vil dog saaledes, netop i Henhold

til Ministerens egen Opfattelse af Forholdet, endnu
langt mindre eventualiter kunne siges om os, at vi have
gjort Skridtet paa eengang, end det kan siges om
(England.
Hvad den ærede Minister fremfører om den offent
lige Debat, der mere har forberedet Sagen i England
end her, have vi alt i Ifte Afsnit havt Anledning til
udforligt at omhandle.
Ministeren udvikler dernæst Forstjellen mellem For
holdene i England som Fabrikland, og i Danmark
som væsentlig Agerdyrkningsland. — Vi erkjende til
falde denne Forskjels Berettigelse som Indvending, naar
der er Sporgsmaal om en Sammenligning af De
taillerne i begge Landes Tarifer, men ikke saalænge
Sporgsmaalet i Almindelighed kun dreier sig om Fri
handelens Principer. — Var der Tale om at indføre
Englands Tarif hos os, ja, da vilde Finantsininisteren tilvisse have en mægtig Slotte derimod i Forskjellen mellem Landenes specielle Forhold, men Talen
er jo kun om, saavidt det passer med vore Forhold,
at folge det til Grund for Englands nærværende
Tarif liggende store Frihandelsprincip, og allerede der
ved taber formeentlig hele beiuic Forskjelsndvikling al
deles sin tilsyneladende Brand. —
Alt, hvad Finantsministeren ganske specielt har an
ført i Forhold til Grosserersocietetets Taris-Forslag,
flulle vi her saameget mindre gane ind paa, som det i
dels Enkeltheder ikke er adopteret af Frihandelsfor
eningen, med hvis Opfattelse af dette Forslag vi sam
stemme, og som det, saavidt forøvrigt fornsdent, i selve
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Rigsraadet er imodegaaet. — Bi ere, med Hensyn til et
passende og tidssvarende Tarifforslag, der ftal gjorc
de nødvendige fmantsielle Fordringer Fyldest, af den
Overbeviisning, at et saadant nærmest vilde findes ved
at gaae en Middelvej imellem Grosserersocietetets og
det af H. T. i Frihandelstidsskriftets 2det og 3bie
Heste pro 1862 fremsatte Forslag, hvilket sidste, og
navnlig de Principer, pan hvilke det er bygget, vi forst
ubetinget kunde anbefale til det hoie Rigsraads
alvorlige Overvejelse, forsaavidtHoisamme flulde komme
til det bestemte og ufravigelige Resultat, at en Overgangstilstand er absolut nødvendig; en Anskuelse,
vi ligesaalidt som Frihandeleforeuingen forovrigt kunne
dele. —
Kun skulle vi, forsaavidt den arede Finantsministcr ved at omtale Grosserersocietetets Forslag til at
forhoie Brændeviinsproduktionsafgiften til det dobbelte,
eller med 4 Sk. pr. Pot 8gradigt Brccndeviin, har
gjort en af tilsyneladende vægtige Grunde slottet Mod
stand gjaldende, erklære os imod Berettigelsen af denne
Modstand, hvis han skulde ville vedligeholde den selv
mod et Forslag til at forhoie bemeldte Afgift med et
Tillæg af indtil 2 Sk. pr. Pot. Den ærede Finantsministers Hovedmodstand stotter sig paa den Paastand, nt
4 Skillings - Afgiften allerede har bevirket en Aftagen
i Brændeviinskonsumen. Men heri tager Hs. Exel
lence fuldstændig feil. 4 Skillings - Afgiften (eller
64 Sk. pr. Td. Karrum), der jo omtrent er den samme
som i en meget lang Aarrcrkke, om end tidligere un
der c ti anden Form, har bestaaet, har ide havt den

6
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allerringeste Indflydelse paa Konsnmen. At den noget
dalede Brændeviinsafgist derimod vidner om, at man
har taget sin Tilflugt til Surrogater, deri har den
ærede Minister fuldkommen Net, men man har ikke
taget sin Tilflugt til dem paa Grund af 4 SkillingsAfgiften paa Brcendeviin. Det er altfor bekjendt til
at udfordre nogen lang Undersøgelse, at det ene og
alene er det forst i de senere Aar heri Landet ret kjendte
og nu dybt ned i Nationen udbredte Baierske 01, der
som Surrogat har fortrængt en Deel af Brcendeviinsnhdelsen, men det er ligesaa bekjendt, at de, der have
ladet det Baierske
for en Deel erstatte Brænde
vinen , ikke have gjort det for at spare derved, thi de
have derimod i Almindelighed pnalagt sig en ikke ube
tydelig storre Udgift for deres Forbrug, end da de
node en Snaps Brændeviin eller to til deres Mad,
istedctfor nit som oftest
Flaske Baiersk Bl. Om
ogsaa Afgiften paa Brændeviin virkelig var den dob
belte, vilde deres ForbrUgsndgift bog være langt ftørre
ved Nydelsen af Surrogatet. Men medens vi allige
vel ogsaa tildeels hvad Konsumen angaaer, vilde nnsee det noget betænkeligt jnst at fordoble Brændeviinsafgiftcn, navnlig med Hensyn til de fattigere Arbeidsklasser, der ikke kunne tage deres fulde Tilflugt til
det dyrere Surrogat, og heller ikke ganske kunne und
være deres tilvante Snaps Brændeviin til deres Mad,
er der ikke den mindste Grund til at antage, at et
Tillæg nf 1 ä 2 Sk. pr. Pot vilde formindske Forbrugen; thi medens et Tillæg af 4 Sk. pr. Pot strax
vilde flane sig fast som et af Kornkonjuncturerne nas-
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hængigt permanent Priistillæg af i Sk. pr. Pægl^
vilde et Tillæg af 1 ä 2 Sk. pr. Pot, idet det som
Brok vilde gane op i de Priisvariationer, Kornkonjuncturerne fremkalde, forsvinde, og i alle Tilfælde dog
kun mærkes af Konsumenten med V» ä 1 -z Sk. pr.
Pægl, en Difference, der ingen Indflydelse vilde have
paa Forbrngen, selv for de fattigste Arbeideres Ved
kommende.
Den faa overordentlig tiltagne Konsum af Baiersk
Dl har i en endnu hsiere Grad havt Indflydelse paa
Viinkonsumeu, hvad den ærede Finantsminister ogsaa
hentyder til; det er imidlertid heller ikke her Tolden
paa Viin, der har foranlediget dette, men væsentligst
Passionen for det Bajerske Dl. At Nydelsen af Viin
i det Hele er dyrere, har vistnok her, i Modsætning
til hvad vi anførte med Hensyn til Brændevim, ogsaa
havt sin Indflydelse, men det er da selve Vinens Priis,
uden Hensyn til dennes Forøgelse ved Tolden, der,
ved Siden af den billigere Priis paa Baiersk Dl, allerede
gjør Udslaget. Jkkedestomindre er der, fom bekjendt.
Mange af de Samfundsklasser, der ikke tager eller
behover at tage Hensyn til Priisforskjellen, som af
veen Passion give det Baierske Dl Fortrin for Vi
nen, som daglig Nydelse. De fattigere Arbeidsklasser
erc derimod uberørte af dette Sporgsmaal. Hvor
meget vi end ere imod enhversomhelst anden Acciseafgift, saa mane ni dog derfor indrømme, at samtlige
disse Hensyn og navnlig det, at „Baiersk Øl", ligesaalidct som Brcendeviiu, kan kaldes en Fornodenhedsartikel, tidligere eller senere, som ogsaa en anden For-
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fatter i Frihandelstidsfkriftets 6te Hefte pro 1862,
Pag. 357, har erkjendt, vistnok vil gjore det til en
uafviselig Nødvendighed at drøfte Sporgsmaalet om
en Skat, navnlig paa „Baierst Dl".
Den ærede Finantsminister er ikke vis paa, om
s. Ex. Konsumen af Kaffe vilde aftage, naar, man
lagde en Told paa den, der var betydelig ftørre, end
den nærværende; temmelig overbeviist er han derimod
om, nt man, dersom man lagde en betydelig hoiere
Told paa, ikke vilde faae den Mængde fortoldet, som
man nu gjor.
Den forste Deel nf dette Sporgsmaal
skulle vi, da den dog kun af den ærede Finantsminister
er stillet hen, ikke indlade os videre paa; vi skulle det
saa meget mindre, som Etatsraad Broberg, under
Forhandlingen i Rigsraadet, grundigt imødegik en lig
nende Bemærkning fra Justitsraad Poulsens Side
*),
idet han (B), ligesom vi, forudsatte et Tillæg i Tolden
paa Kaffe as et Par Skilling, eller 2 Sk. pr. A. Men
hvad vi her itke kunne undlade at imodegaae, er den
Attring as Finantsministeren, at der om ogsaa Kon
sumen forblev uformindsket, ikke vilde blive fortoldet
saameget som nu. — Bi kunne ikke nægte, at vi meget
nsdig vilde have hort denne Attring i Rigsraadet, og
navnlig af den hoitagtcde Finuntsmiuisters Mund; thi
naar og saalænge vi ikke bevæge os paa de prohibitive
Toldsatsers Gebet, bør saadanne Mringer, der forst
vare berettigede, hvis vi ikke vare Herrer over vor egen
*) Cfr. Nigoraadstidenden for ide ordentlige Samling,
Pag. 1269.
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Lovgivning, aldrig undflippe Nogen, der har Deel i
Lovgivningsmagten, men allermindst Regeringens Med
lemmer af famine. Man give Toldlove, saavelsom alle
andre Love, overeensstemmende med Laudets Tarv og
Trang, og man give Administrations- og Straffelove,
der sikkre deres Overholdelse; men man vogte sig for,
ligeover Nationen, at erklære sig Fallit i denne sidste
Henseende, eller idetmiudste for at hindre Udviklingen,
ved at skræmme tilbage med Trudselen derom. Dette
gjald er ogsaa med Hensyn til Finantsministerens ideligt
tilbagevendende Frygt for Surrogaterne, et Skræmme
middel, der ogsaa er auveudt paa Kaffespsrgsmaalet.
Lad Surrogaterne sorst komme og vise deres Ind
flydelse paa Konsumen, da er det Tid at tage Surrogatog dermed det puagjældende Tarifsporgsmaal paauh under Overvejelse, men forst da er det
ogsaa Tid, hvis nogen Rost skulde hæve sig til Fordeel for at beskatte det indenlandske Surrogat, istedetfor at omforme selve Tarifen, at nedlægge den kraf
tigste Protest mod en sandan Tanke, der heri Landet
i ni Fald kun fan have mulig Berettigelse for et eneste
indenlandsk Surrogat, fornden Brændevinen, nemlig
for det nhsomhandlede baierske Dl. — Man lade sig
derfor dog ikke skræmme tilbage af denne Surrogat
srygt, med andre Ord Frygt for indenlandske Forbrugs
afgifter, eller af saadanne Mringer, som beit f. Ex.
af Oberst Tscherning fremførte, at en forhoiet skaffetold vilde gjsre „Vikker" til ct Kassesurrogat.
Jutet Lovgivningsemne karl gjore mindre Fordring
paa at diskuteres som et for lange Tider uforanderligt,
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end Tariflovgivuingens, men Intet gjor bcrfor heller
paa ben anden Side ftørre Fordring Paa ikke at hemmes
as ntidig Frygt for, hvad en stjult og uvis Fremtid
kan bringe, eller af ubetimelige Hensyn til mulige
Forandringer i de Forhold, der bør have deres natur
lige Indflydelse paa en saadan Lovgivning.
Dette synes den hoitagtede Finantsminister og de
hsitærede Medlemmer af Rigsraadet, der hylde Hs.
Exellences Surrogatfrygt, aldeles at glemme; c« Frygt,
som det derhos ikke vil kunne lykkes Nogen, der al
vorlig vil tage de her paagjældende Forhold under en
alsidig og uhildet Overvejelse, at begrunde i statsoekonomiske Hensyn, hvad vi dog heller ikke endnu
have sect eller hort noget Forsag paa, der kunde give
os Anledning til at imodegaae det.
Den ærede Finantsminister formener, at de Be
sparelser i Administrationsudgifter, som kunne frem
komme ved en Formindskelse af de toldpligtige Artiklers
Mængde, cre meget mindre end man forestiller sig.
Ogsaa her er det os, ligesom ved en tidligere Leilighed, en Glæde at kunne tage Ministerens egne Ord til
Indtægt, thi de indeholde dog i alle Tilfælde en Jndremmclse af, at nogen Besparelse vil kunne indtræde,
hvilket, fra den hoitagtede Ministers Standpunkt, alle
rede er os meget væsentligt. Men den ærede Minister
maa erindre, at her ikke alene, selv affect fra Grosserer
societetets Forslag, vil være Tale om, som han Ud
trykker sig, en Formindskelse, men om en meget be
tydelig Formindskelse t dc toldpligtige Artiklers An
tal; her er desuden endvidere Tale om Udforselstoldens,

Transittoldens og Lastepengenes fnldstcrndige Ophævelse,
og dette er noget ganske Andet. — Vel indrømme vi,
at den af Grosserersocietetet anflaaede Besparelsessum af
c. 250,000 Ndl. aartig maaskee, idetmindste for de nær
meste Aar efter Forandringens eventnelle Indtrædelse,
maa ansees for vel rundelig i Forhold til et efter vor
Mening tidssvareilde Tarifforslag, men at en Besparelse
af mindst c. 150,000 Ndl. aarlig saagodtsom strap
vilde kunne indtræde, derom holde vi os, med For
fatteren af Tarifforflaget i Frihandelsforeningens andet
og trcdie Hefte, aldeles overbeviste.
Bed Finantsministerens gjentagne Allusion til Smug
handel skulle vi ikke opholde os, men kun henvise til,
hvad vi nylig derom i Almindelighed ved Kaffesporgsmaalet
have yttret, ligesom det for os er overflødigt at yttre
os om den ærede Ministers for Sagen uvæsentlige
Sammenligning as vore Toldforhold med andre Landes,
end England, da dHrr. Bro berg, A. Hage og til
deels H. Hage tilstrækkeligt have omhandlet den.
Den hoitagtede Finantsminister har sogt at paa
vise det kunstrige og fortjenstfulde Arbeide, der i det
Hele er nedlagt i Regeringens Udkast og tilbedt dets
Koucipist ben storste Roes for dette Arbeide. Ja, heri
kunne vi aldeles slutte os til ben hoitagtede Minister.
Den ærede Finantsministers Medarbejder i disse Sager
er altfor bekjendt for sin Dygtighed i denne Retning,
til at vi, om end kun i samme Grad som Konferentsrnab David, skulle tillade os at drage dette Arbeides
store Fortrin i ringeste Tvivl, — men, vel at mærke,
dets Fortrin, forsaavidt det flulde bygges paa de mere
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indskrænkede og formeentlig lidet tidssvarende Principer,
som det selvfølgelig ikke har staaet i den ærede Koncipists, men kun i den hsitagtede Finantsministers egen
Magt at forandre.
Bi holde os overbeviste om, at den hoitærede
Minister heller ikke vilde knnne lægge Konciperingen
af et Tarifndkast, bygget paa de Principer, vi
forfægte, i bedre Hænder end i den samme ærede
Medarbejders, der, som alt forhen berørt, tidligere end
nogen Anden heri Landet har paaviist disse Principers
store og almindelige Betydning for et Lands materielle
Udvikling, og om han end, som vi ingenlunde troe,
skulde have forandret sine Anstuelser i denne Henseende,
er han dog altfor loyal en Embedsmand til ikke at
skulde ville lægge al sin Dygtighed i Beflag, for at
opfylde et desuden i sig selv saa lønnende Hverv,
naar det af den hsitagtede Finantsminister blev ham
paalagt.
Endelig flutter den hoitærede Minister sit egent
lige Foredrag i Tarifsagen blandt Andet med den Er
klæring, at han ikke vil gaae hen og med et Penne
strøg omforme den hele Beflatning og lette Byrden
for den rige Deel uf Befolkningen og kaste den olier
paa den fattigere Deel af samme, Wringer, som
ogsaa ere gjentagne af enkelte Medlemmer af Nigsraadet, navnlig af Oberst Tscherning.
Ja, hvis de Principer vi forfægte, gik ud derpaa,
da indeholdt disse stærke Ord vistnok en afgjorende
Forkastelsesdom over dem. Det stal imidlertid i det
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folgende Afsnit være vor Opgave at bevise det aldeles
Ugrundede og Indholdsløse i en saadan Beskyldning.
Forinden vi gaae over til disse Betragtninger,
skulle vi imidlertid først med Hensyn til den hsitagtede
Finantsininisters Ittringer i sit andet og sidste Fore
drag i Tarifsagen, om Beskyttelseshensynene, henvise til
de tidligere af oö omtalte 2de Artikler i Frihandelsforeningens Tidsskrifts 5te Hefte for 1862 og lste
Hefte fort863, betitlede resp. „Industrien contra Be
skyttelsen" og „Haandværksdriften og Beskyttelsen", lued
hvilke Artiklers Indhold vi fuldstændig samstemme, og der
næst i Korthed berøre det as Flere, men navnlig af
Konferentsraad David, omhandlede, saakaldte politiske
Spørg smaal; vi sige i Korthed, fordi vi for øørigt
aldeles kunne henholde os til, hvad Byfoged H. Hage
derom har udtalt, væsentligt mod D a v i d s Foredrag.
Raar Regeringen gjentagende forelægger for „Dan
marks Riges" Nigsraad, Udkast til en Toldlov til
Vedtagelse, saa vilde det, et at tale om det aldeles
Absurde i den Antagelse, at Regeringen kun paa
Skromt skulde have forelagt Naadct et saadant Lov
forslag, jo være det allerstørste Mistillidsvotum, man
kunde give deri, naar man ikke vilde behandle det as
Hensyn til de politiske Forhold. Thi deri laae
jo bog Utvivlsomt, at man ansaae Regeringen for for
afmægtig til at faae en saadan Lov gjennemsort, selv
om den vedtoges af Randet, ligesom man neppe paa
nogen mere eftertrykkelig Maade kunde lægge for
Dagen, at man ansaae Fcellesforfatningen, for Dan
marks Riges Vedkommende, for „ikke at være i aner-
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kjendt Kraft og Gyldighed." Den ærede Fiuautsminister og tildeels Kultusministeren have imidlertid,
uden at indlade sig nærmere paa det politiske Sporgsmaal, dog formeentlig, saa tydeligt, som Omstændighederne
tillode dem det, i deres Foredrag hævdet Negeringens
bestemte Villie til at føre Loven igjennem, hvis forovrigt Rigöraadet og Regeringen kunde blive enige.
Finantsministeren har jo endog temmelig stærkt lagt
dette Regeringens Sindelag for Dagen i hans før
omhandlede Wringer om, „at den Dag, da han efter
dertil at have erholdt dette
*)
Raads (altsaa det dansk
slesvigske Nigsraads) Tilflutning kunde fremlægge
til Hans Majestæts Underskrift en Toldlov, hvorved
Beskyttelsen faldt bort, vilde være en af de glædeligste
i hans Liv."
Et agtet Dagblad har vel villet gjore den holsteenske
Stænderforsamling eensbetydende med et 2det (eller
1 fte) Kammer af Fællesrepræsentationen, forbi Toldog nubre Fælleslove crc den forelagte; men dette vil
formeentlig forst da kunne siges ined Rette, naar
de holsteenske Stænders Beslutninger i disse Sager
as Ministeriet fordres at skulle have en, Nigsraadets
mulige Modstand upaaagtet, me dafgjørende Ind
flydelse paa de paagjældendc Loves endelige Vedtagelse
ogsaa for Danmark-Slesvig
).
**
Nogen saadan

*) Udhævet af os.
**)

Skrevet

forinden

30te Marts 1863 faae Lyset,

overflødigt.

den

allerhoieste

Kundgjerelse

af

men formeentlig derfor dog ikke
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blot tilnærmelsesviis Paastand fra Ministeriets Side
kan imidlertid hidtil ikke paavises; maaskee vil man
sige af den naturlige Grund, at det vel har vidst at
vogte sig for bestemte Udtalelser i denne Retning, saalænge det ikke, ved allerede vedtagne Beflutninger i
Itzehoe, var absolut tvunget dertil. Ja, det kan være;
men man er i alle Tilfælde endnu ikke berettiget til
at domme derom. Forst hvis en saadan Paastand fra
Ministeriets Side maatte fremkomme, enten directe
eller indirecte derved, at Ministeriets Enighed med det
dansk-slesvigske Rigsraad om de paagjældende Fælles
sager og her navnlig om Toldloven, alene synes at
strande paa en overvejende Hensynstagen til hiin
Forsamlings Beflutninger, kan formeentlig den politiske
Side af Sagen fremdrages med en Vægt, som der
ikke har kunnet tillægges den under det Standpunkt,
Regeringen hidtil har indtaget. Bi kunde derfor have
onsket, at vore talentfulde Politikere vilde have opsat
deres politiste Indlæg i Toldlovssagen i al Fald til
den havde forelagt til en senere Behandling i Rigsraadet, eller, forsaavidt den ikke opnaaede en saadan
under den paagjældende Samling, forelaae paanh, efter at
have været forelagt den holsteenske Stænderforsamling.

IH.
Det vigtige Sporgsmaal, vi nn have at undersøge
er altsaa det, hvorvidt der maatte ligge nogen Sandhed
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Finantsministerens for omhandlede Attringer, der ogsaa
ere varierede, navnlig af Oberst Tscherning, at man
ved at indføre en Tarif, bygget paa Frihandelsgrnndsætningerne, tager Byrden fra den Rige og kaster den
over paa den Fattige; Mringer, der, efter vor For
mening, aldrig burde være fremkomne, navnlig fra den
hoitærede Finantsminister, just fordi de ere sua far
lige, naar der ikke er indre Sandhed i dem. Vel
nære Di ikke den ringeste Tvivl om, at den hoitagtede
Minister, selv i det Dieblik han fremførte dem, har
troet, at de indeholdte Sandhed, men fra Minister
bænken at fremføre det Slags Wringer, uden at være
fuldkommen overbeviist om, at deres Rigtighed ikke lader
sig modbevise, om man end kan forudsee, at det i alt
Fald ikke paa Stedet lader sig gjore, er et i hmeste
Grad farligt Experiment, desto farligere, jo kraftigere
det vilde være til at stolte Modstanderne af Frihandelsshstemet, hvis det var begrundeligt i de virkelige
faktiske Forhold. — Net, Sandheden er den, at matt,
ved at gj en nem fore Frihandelsideen, gjør vel imod alle
Klasser, men dog meest imod de fattigere, d. e. navn
lig: „Arbejderklassen i Samfundet." Tidligere havde
man alene Theorien at the til, for at slotte denne
Paastand, nu har man tillige Praxis og navnlig Eng
lands, hvis indvundne Resultater i denne Henseende
den bøitagtebc Finantsminister formeentlig burde have
gjort sig notere betjendt med, eller i alt Fald ladet jig
gjennemtrcrnge af, forinden han udtalte sig om dette
Sporqsmaal; Hans Exellence vilde da sikkert have
sparet sig de fremtidige Banskelig heder, som de af hum
3

1

saa uforsigtigt brugte Wringer, om de end ere aldeles
ugrundede, dog ufejlbarlig ville knnne berede ham.
Men selv om den ærede Minister ikke havde havt
praktiske Erfaringer for England til Vejledning, burde
dog han, der bedre og tidligere end mange Andre,
navnlig af det hoie Rigsraads Medlemmer, havde ind
suget den nysnævnte Theories Grundsætninger, forst
ved omhyggelige, om end, vi indrømme det, vanskelige
og besværlige Undersøgelser af vort eget Lands virke
lige Forhold, have sogt at skaffe sig Vished om, hvad
han i denne Henseende troede, forend han fremkom
dermed i Rigsraadet, og som en Brandfakkel kastede
det ind i Debatten og dermed nd iblandt Folket. Det
varede kun nogle faa Dage, inden Hs. Exellences
Mrinqer havde forplantet sig rundt omkring heri
Hovedstaden, hvorfra de snart ere gaaede videre, og
gjenlode i Folks mundtlige Samtaler om Frihandelssporgsmaalet med Tillæg af de meest overdrevne Frem
stillinger af den totale Elendighed og Rod, Frihandelen
kunde medfore for de fattigere Klasser i Samfundet.
Kun Standsningen as Toldlovens videre Behandling
bragte dem foreløbig i Glemmebogen, hvor vi forøurigt
ville haabe de ville sove den evige Søvn. Men for
det Tilfælde, de desuagtet skulde gjenopvækkes, have vi
anseet det af saa overordentlig Vigtighed grundigt at
modbevise dem ved praktiske Exempler, hentede herfra
selve Landet, at vi ikke have skyet de Banfleligheder
og den Moie, der vare forbundne dermed. Vi skulle
sorst i dette Afsnit meddele Resultaterne af vore Be
stræbelser i denne Retning, og dernæst i et folgende
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Afsnit give et almindeligt Billede af en Frihandels
forfatnings theoretifle Grundsætninger, med Hensyn
til Arbejderklassens Kaar under samme, samt endelig
af de Resultater, en saadan Forfatning har medført i
England.
Vi have i førstnævnte Memed omsider fundet og
foretaget noiagtige Sammendrag af specielle Opskrifter
eller Udgiftsregnskaber, omstændeligt forte af fire til
den omhandlede Klasse heri Landet henhorende Med
borgere, der med Familie føre et moralsk og ordent
ligt Liv, samt drive deres Øeconomt paa en fornuf
tig Maude, overeensstemmende med de smaa Midler,
der staae til deres Raadighed, men dog leve sundt og
med Tilfredshed i deres mindre Stillinger. As disse
fire Familier lever den Ene, en Underofficcersfamilie,
i en Provindsby og de tre andre, resp. en Hoibaadsmand, en Skriver og en Værftsarbeidsmand, alle med
Familie, heri Kjsbenhavn. Bi formeente hverken at
burde indskrænke os til en enkelt saadan Opgivelse eller
udelukkende til Familier i Hovedstaden, for at vi ikke
skulle mode Paastand om Eensidighed eller enestaaende
Tilfælde. Vi ville sætte Forbruget af de toldbare
Varer i disse fire Opgivelser, saa nær det efter de om
hyggeligste Undersøgelser lader sig gjore, i Forhold saavel til den nugjceldende Tarif som respect, til Regerings
udkastet, H. T.s Forflag og endelig Grosserersocie
tetets Forflag. Forholdene stille sig da saaledes:
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Det bemærkes, at man i samtlige specielle Udgiftssummer bar afrundet Belobet i alt Fald til den nærmeste '
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Resultatet af de sire foranforte Oversigter stiller
sig altsaa som folger:
Fire Familier af de fattigere Klasser, Arbeiderklassen, bestaaende af ialt 23 Individer, svare i 1 Aar

i Told til Statskassen:
Efter den nugjældende Tarif 37 Rdl. 5 Sk. eller
l Rdl. 59 Sk. pr. Hoved.
Efter Regeringsudkastet 38 Rdl. 35 Sk. eller
I Rdl. 64 Sk. pr. Hoved.
Efter H. T.s Forflag 41 Rdl. 61 Sk. eller
I Rdl. 78 Sk. pr. Hoved.
Efter Grosserersocietetets Forflag 34 Rdl. 39 Sk. eller
1 Rdl. 48 Sk. pr. Hoved.
Det fremgaaer altsaa heraf, at ester det i Frihan
delsretningen videstgaaende Forstag, nemlig Grosserer
societetets, blive de fattigere Klasser mindst bebyrdede
af Tolden, forsaavidt dem angaaer, der fore et ordent
ligt og oekonomisk Liv.— At Forholdet vil stille sig noget
anderledes, hvor derimod et uordentligt Liv medfører
større Nydelse især uf Brændeviin, maaskee tildeels paa
Fødevarernes Bekostning, er en Selvfølge, men til
Saadanne kan og bor der naturligviis ved dette Sporgsmaal ikke tages Hensyn. Forskjellen i Tolden pr. Hoved
efter de 4 forstjellige Tarifer er imidlertid saa nbethdelig, at vi g jente skulle indrømme, at den maaskee
vilde være for Intet at regne, naar man havde et
Gjennemsnit af flere Aar, uagtet det, efter disse for
det paagjældende Aar paalidelige Oversigter at domme,
snarest maatte ventes, at et saadant Gjennemsnitsresultat vilde vise en formindsket Toldbyrde i Forhold til

4 5
bc 2de sidste (Frihandels)-Tarifer, eftersom Beklædningsudgifterue i samtlige Oversigter ere paafaldende
lave og neppe i flere Aar i Række vilde kunne afholdes
af faa ringe Seløb, og det jo især er ved Besparelse
t Tolden af Beklædningsstoffer, at dc Fattigere, efter
Frihandelstariferne, og især efter Grosserersocietetets
Forflag, faae overveiende Erstatning for den hoicre Told,
navnlig paa Sukker, Kaffe og Brcrndeviin.
Ville vi saaledes til Exempel paa et i denne Hen
seende rimeligt Gjennemsnitsresultat af flere Aar, alene
tage i Betragtning Oversigten 3, efter hvilken Beklædningsudgifterne for 4 voxne Personer i et heelt Aar
kun have udgjort 67 Rdlr, eller neppe 17 Rdlr for
hver, uagtet den deri opgivne Beklædningsudgift dog
er den h oieste, der er opgivet i nogen af de 4 Overfigter, og ville vi derhos regne 2 Born paa en Bopen,
da vilde Forholdet, ester af os foretagne Udregninger,
for de 23 Personers Bedkommende, stille sig saaledes:
Efter den nugjældende Tarif 52 Rdl. 48 Sk. eller
2 Rdl. 27 Sk. pr. Hoved.
Efter Regeringsndkastet 50 Rdl. iO Sk. eller
3 Rdl. 18 Sk. pr. Hoved.
(Zster H. T.o Forslag 53 Rdl. 21 Sk. eller
2 Rdl. 30 Sk. pr. Hoved.
Efter Grosserersocietetets Forslag 34 Rdl. 39 Sk. eller
1 Rdl. 48 Sk. pr. Hoved.
Idet vi nu med sand Glæde stnlle erkjende, at de
\ Familiefædre, fra hvem vi have hentet vore paalidelige Oplysninger, mcb Hensyn til deres Nydelse af
Brcendeviin ere særdeles afholdende, idet de 3be Forste

46
neppe i Gjennemsnit nyde hver en Snaps og den
Sidste neppe 2 Snapse daglig, fknlle vi dog overlade til
vore Læsere selv at udregne, hvormeget de vilde kunne
nyde til Overdaadighed nf denne Artikel eller anbre,
som Kaffe, Thee osv., forinden de i Forhold til et
Gjennemsnitsbrug af Beklcrdningsstoffer efter Oversigten
3, d. e. til en Bærdi af omtrent 17 Rdl. aarlig pr.
voxent Individ, vilde opbruge Differencen mellem den
Told, de mi ialt erlægge, og den, de navnlig efter
Groserersocietetets Forslag, vilde komme til at erlægge.
De 4 Familiefadre vilde idetmindste ikke kunne opbntge denne Difference, om de f. Ep. hver drak 100
Potter Brcendeviin om Aaret, istedetfor det ubetydelige
Qvantum, de i Virkeligheden kun forbruge.
Men crc vi desuagtet, som alt bemærket, end vil
lige til nt indrømme vore Modstandere, at Tolden,
ester hvilken af de 4 Tarifer *) omtrent eller uden
nogen Forskjel af forholdsviis ringeste Betydning, men
i alt Fald kun i Faveur af den videstgaaende Fri
handelstarif, vil falde cenø paa de fattigere Klasser
eller pan Arbejderklassen, hvorved jo allerede de
fremførte urimelige, aldeles ugrundede og
ubefoiede Paastande om, at Frihandels
pr in c i perne i denne Henseende ar b eib e til
*) Af hvilke H. T.'s kun er en Frihandels-Overgangs
tarif, der eiibmt ikke, som Grosserersocietetets Forslag, har
udelukket Told af Beklæduingsftoffer, men er, i sit Oiemedö
Interesse, hvvedbaseret paa Fordele af ftor indirekte Nytte for
Arbejderklassen, navnlig paa alle Raa- og Halvraastoffers Fri
givelse eller Nedsættelse, Nedsættelse for visse Fabritata osv.
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Fordeel for de Rige paa de Fattiges Bekost
ning, fuldstændigt ere tilbageviste, knnne vi
derimod paa den anden Side ikke give Afkald paa
Fordringen af den Indrømmelse fra Modstandernes
Side, at Frihandelsprincipernessaavidt mulige Gjennemforelse i det Hele taget ere til ganske overordentlig
For deel især for de saakaldte fattigere Klasser og
navnlig for Arbeiderklassen. Vi sige i det Hele taget,
thi medens vi i det Foregaaende kun have viist, at
Skattebyrden af Tolden ikke falder sværere, men snarere
lettere paa bemeldte Klasser, under Frihandelstariferne,
selv om deres Kaar og Skatteevne ikke for
bedredes. have vi endnu ikke taget Hensyn til det
betydelige Opsving, font ikke alene Theorien længe har
forudsagt, men som ogsaa nu praktiske Kjendsgjerninger
have leveret uomstødelige Beviser for, at Frihandelen
medfører for Arbeidet, og altsaa for de med dette sig
befljcrftigende Klassers Vilkaar og Skatteevne. — Tillægges der dette overordentlig vigtige Hensyn den til
børlige Vægt, maa jo fornuftigviis enhver Modstand
mod at flaae ind paa Frihandelsveien aldeles for
stumme, naar det forovrigt noksom er paaviist og ved
Kjendsgjerninger konstateret, at alle andre Hensyn eud
de reent finantsielle med Lethed lade sig overvinde. —
Men de reent finantsielle er der jo Ingen, der i
tjøiere Grad respektere end netop Frihandelens For
fægtere, som langt fra for Tiden at forlange en ube
tinget Frihandel, jo kun i Samfundets velforstuaede
almindelige Interesser udbede sig en tidssvarende Frihandelstaris, baseret paa Forudsætningen om den samme
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Statsindtcegt af Tolden, som denne hidtil har ydet;
en Tarif, der giver Handelen, Industrien og Arbejder
klassen Luft og Frihed til at bevæge sig og benytte
deres Kræfter, uhindrede af et forældet Toldshstems,
de materielle Kræfters Udvikling hemmende Baand; en
Tarif endelig, der har det ganske eiendommelige For
trin for den nærværende, at den ikke alene i Forhold
til denne, bande direkte og indirekte, forringer og letter
Skattebyrden for alle de Individer i Samfundet, der
føre et ordentligt og oekonomifl Liv, hvad enten de
hore til de bedre stillede eller til de fattigere
Klasser, men ogsaa i fnldere Maal end den nugjældende, forøger den for dem, der paa Grund nf en
stor Rigdom eller af Tilbøjelighed føre et meget overdaadigt eller uordentligt Liv. Det er paa disse og
vistnok med stor Net, at den Deel af Tolden falder,
som bespares af de forste, om end igjennem andre
Skatteobjekter; det er dem, der ikke alene maa bære
hvad A. Hages Mand med de 2,400 Rdl. aarlige
Indtægt, men ogsaa hvad de fattigere Klassers ordent
lige Individer bespare ved Frihaudelstarisen; det er
ved dem, at den ærede Finantsminister, der ikke kunde
begribe, hvorledes baade Manden med de 2,400 Rdl.
og de fattigere Klasser kunde vinde, uden at Stats
kassen tabte i finantsiel Henseende, maa troste sig.
Thi der opstaaer ikke Tab for Statskassen ved, at
hine retmæssige Bærere af Byrden, som Forbrugere
rundelig komme til at erlægge af Kaffe, Sukker, Thee,
Tobak, Grændeviin, Biin nt. ui„ hvad de og de andre
Adligere have erlagt af Silketoier, Shawler o. desl.,
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der dog kun gav en, i Forhold til Værdien, langt
ringere Told end hine kourante Artikler kunne bære,
fordi de ikke, som disse, egnede sig for indirekte Skattepaalcrg.
Li have i de forangivne specificerede 4 Oversigter
givet de paagjældende Familiers fuldstændige Forbrugsqvanta af alle Varer. For nogle andre Familiers,
og deriblandt en Rigmands, Bedkommende have vi
kun for nogle enkelte Artikler kunnet faae Op
givelser, fordi de tun have optegnet, hvad de for disse
i l Aar havde udgivet. Bi skulle dog meddele disse
Tal, da de aldeles fuldstændigt flotte og bevise det
Nhsanforte.
Tre velstaaende Arbejderfamilier, hver bestaaende af
Mand, Hustru og 3 Born have i 1 Aar forbrugt pr.
Familie:
32 K Kaffe,
26 fb Sukker, meest raffineret,
eller pr. Hoved 6s/® tt Kasse og
K Sukker.
En Rigmands Faniilie, bestaaende af 4 Voxne,
4 Born, hvoraf det ældste er 13 Aar, samt 5 Tjenestefolk, ialt 13 Personer, have, efter 3 Aars Gjennemsnit, forbrugt aarlig pr. Hoved:
12 V* 'ffc Kaffe,
501'4 U Sukker,
P/s ffc Thee,
5 tt Risengryn og
12 K Salt.
Man sammenligne dette Forbrug af de nævnte
Gjenstande med de nysnævnte 3 Arbejderfamiliers, og
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med Forbrugene efter de 4 foregaaende specielle Over
sigter.
Men, siger Oberst Tscherning i sit Slutningsforedrag i Tarifsagen, der ligger Roget bagved denne
Frihandelstarif, „der ligger en heel Række indenlandske
Forbrugsafgifter".
Hvilken besynderlig Slutning af denne ellers saa
begavede og indsigtsfulde Mand. Hvilken forunderlig
Mistillid til sine Medborgeres Oplysning og politiske
Modenhed. Hvorledes kan han dog mene, at Nationen,
i dette Punkt oplyst endog uf egen Erfaring,
skulde kunne finde sig i eller tilstede Gjenindforelsen
af „en Række indenlandfle Forbrugsafgifter", eller med
andre Ord, at gaae et Skridt tilbage, efterat den er
gaaet et Hanefjed frem? Hvorledes kun han blot et
eneste Dieblik tiltror Nogen en saadan Bagtanke? Og
fremfor Alt, hvorledes kan han overhovedet mene, at
en Frihandelstarif skulde behove en saadan Rekurs
hos os, hvor vr endnu have et ganste andet og langt
hensigtsmæssigere Middel til vor Raadighed, hvis Om
stændighederne bode os at rekurrere til et saadant? Vi
troe, at vi i alt Fald tilstrækkeligt have viist det Urig
tige og Ubefoiede i denne Tankeflutning, da vi tidligere
omhandlede hans og Andres Frygt for „Surrogatet.
— Her skulle vi derfor kun endnu reentud tillade os
at sige Obersten, at hvis der skulde tigge Noget bag
ved en Frihandelstaris, hvad vi dog paa ingen Maade
for Tiden forudsætte, da kan det visselig kun være
en „Indkomstskat". — Men om en saadan mutig Bag
tanke kunde det da i alt Fald, ligesaalidet som om
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selve Frihandelstanken, siges, at den gik uo paa at deflytte de Rige paa de Fattiges Bekostning.
I Henhold til det Foranforte at give et Billede
af de Bilkaar, disse Sidste kunne vente sig af en Frihandelsforfatning, selv om den ikke gives aldeles ube
tinget, stal være vor Opgave i det folgende Afsnit.

»s.

Da Dn Patty spurgte Leopold den Anden, hvilke
Virkninger han havde sporet af den nindstrænkede Handels
frihed, soin han midt under en Dyrtid (17'64—66)
indførte i Toscana, svarede denne kloge Fyrste:
„Den har bragt saamegen Velsignelse over Landet,
at Folket vilde stene den, som vilde prove paa at gjenindsore de gamle Handelslove. 3cg har læst Alt, hvad
der er skrevet for og imod denne Gjenstand. Erfaring taler for Frihed. For sammes Indførelse
oplevede Toscana to Misvæxts-Aar; Staten maatte
kjobeKorn af Udlandet og op offrebe herpaa 100,000 Da
ler. Desuagtet fandt Uroligheder Sted og man sporede
Hungersnød. Efter Frihedens Indførelse havde Tos
cana i tre Aar endnu stærkere Misvært, man kjobte
intet Korn, gjorde ingen Gjald, der var ingen For
virring i Staten, og Toscana vedblev at existere. Raar
Handelsfrihed stal bringe Velsignelse, maa ben være
uindskrænket. Denne lykkelige Frihed har hævet Kul-

tur og Industri i mit Land, Landmanden cr blevet
rig og Haandværksmanden velhavende. 3 det forste
Aar indtræf der vel Vanskeligheder, det cr jo den Lod,
der træffer Indførelsen af enhver ny Indretning. Fri
heden ligner et Barn, der lærer at gaae alene; det
falder undertiden, men ethvert Fald giver det en ny
Lærdom, og det bliver raskere ved hvert Skridt*).
Der gives flere andre, ældre Exempler paa Handelssrihedens velsignelsesrige Folger for alle Samfunds
klasser, hvor den har været indfort, om det ogsaa kun
har ræret betinget, d. c. med visse af finautsielle Hen
syn nødvendige Indskrænkninger. Det nyeste Exempel
paa de rige Folger selv af en noget betinget Handels
frihed afgiver imidlertid England; vi skulle fenere komme
tilbage hertil. 3 Toscana, siger Leopold den Anden,
blev Landmanden rig og Haandværksmanden velhavende,
men hvem kan tvivle om, nt disse Folger da ogsaa
serholdsviis i ftørre eller mindre Grad strakte sig til
le andre Samfundsklasser og navnlig til dcu, vi her
kalde Arbejderklassen, hvis Velvære jo er fuldstændig
identisk med Landmandens og Håndværkerens. „Uag
tet den tiltagende og længere Misvæpt var der ikke
som tidligere Forvirring i Staten, der kjobtes intet
Korn og stiftedes ingen Gjæld." Indeholde ikke disse
Mringer tilstrækkeligt Vidnesbyrd derom. Men nanr
cii saadan Velvære ved Hjælp af e n uind
skrænket Handelsfrihcd kan ndbrede sig i et

*) Jfr. Sponneck: „Om Toldvæsen" osv.
Pag. 18ß og >87.
•
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Land, pan samme Tid som det hjems-ges af
en flereaarig tiltagende Misvæzt, er det da
ikke naturligt, at selv den noget betingede eller indflrcenkede Handelsfrihed under normale Forhold i et
Lund vil bringe tilncrrmelsesviis de samme Folger og
i alle Tilfælde under hvilkesomhelst Forbold være til
stor Velsignelse? Men hvorledes opnaaes dette Resul
tat, navnlig for Arbejderklassen'? Det var det, der
skulde være vor Opgave her at paavise.
Bi flulle ba med tilbørligt Hensyn til vore egne
Forhold og til de Betingelser under hvilke vi i en
nærmere Fremtid kun kunne vente Handelsfriheden
indfort hos os, gane over til at betragte, hvilke Resul
tater der med Hensyn til vore Arbejderklassers Stil
ling ville blive Folgen af en Tarif, som i det Hele
hævede Tolden paa Raa- og Hjælpestofferne samt Fa
brikaterne, men lagde den over paa visse Artikler, der
umiddelbart forbrnges i stor Mængde, uden at være
absolute dtodvendighedsartikler, som Sukker, Kaffe, Thee,
Tobak, Frugter, Spirituosa, Biin osv. Li ftulle ikke
her længe opholde os ved, men kun i Korthed gjøre
opmærksomme paa den almindelige Kjendsgjerning, at
Toldens Ophævelse paa en stor Mængde Artikler medfører
en Udgiftsbesparelse for Alle, ikke alene ved, at de
mange frie Varers Priis falde med Tolden, men at de
falde end mere derved, at den Handlende for en Masse
af de frie Barer sparer det kontante Forskud af Tol
den, Tids- og Pengeanvendelsen paa den hele Klareringsproces m. m.; hvortil kommer, at Vanskeligheden for
Publikum, ja ofte selv for den Handlende ved at be-
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regne en Gjenstands Værdi + Tolden, samt Risicoen
ved Varernes Henliggen paa Toldboden m. m. gjer
det derhos deels muligt deels nødvendigt for den
Handlende at tage langt større Fordeel paa Varer, der
svare anseelig Told end paa toldfrie, hvilket f. Ex.
navnlig gjælder om alle Manufactilrvarer. — Men vi
skulle kun hengive os til mindre almindelige men ligesaa sande Betragtninger.
Det vil af de Beregninger, soiu vi have meddeelt, vist
nok i alle Tilfælde paa en afgjorende Maade fremguae, at Arbejdernes Kaar under en Frihandelstaris
ikke ville blive forringede, forsauvidt Udgifterne angaaer, idet den Forøgelse i disse, der mulig vil blive
en Følge nf, at Tolden paa visse Forbrugsgjcnstande
bliver ansat hsiere end hidtil, vil blive opveict eller
erstattet derved, at Tolden bortfalder paa en Mængde
Ra ast offer og forarbejdede Artikler, der iudgaae i Ar
bejdernes middelbare eller umiddelbare Forbrug. Med
andre Crb, en saadan Forandring vil ikke strap udove nogen Indflydelse paa Forbruget, taget under Et,
medens det fornemmelig er Indflydelsen paa Produk
tionen og derved paa Arbeiderncs Indtægt, som bor
tomme i Betragtning.
Vi maae nemlig aiifee det for en afgjort Sag, at
Arbejdernes Indtægter esterhaandcn ville blive forøgede
ved den større kommercielle Virksomhed, den bedre fordeelte industrielle Rørelse og den Forøgelse af Kapital
massen, der upaatvivlelig vil blive en Folge af Fri
handelens 'Indførelse i vort Fædreland, selv om man
foreløbig indskrænker sig til at omlægge Tolden ved
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at bestie de Raa- og Hjælpestoffer, der bruges i^ndustriens Tjeneste, samt de fardige Fabrikata for Told,
mod at lægge den paa saadanne Konsumtibilier, fom,
naar Told skal kræves, fortriinsviis egne sig til Beflatning.
Hvorledes Arbejderne lønnes, afhænger af det For
hold, der bestaaer mellem Antallet af de Personer, som
soge Arbeide og Efterspørgslen efter Arbejdere. Søge
Mange og med stor Iver at faae Arbeide, niedens
Færre og med ringere Iver søge at skaffe sig Arbejdere
til de Foretagender, hvormed de befljcrftige sig, vil
Arbejdslønnen være lav, medens det Modsatte bliver
Tilfældet under omvendte Forhold. Det er nu klart,
at Antallet af Arbejdere ikke vil blive forøget eller
formindsket ved en Frihandelstarifs Indførelse, og
det er saaledes ikke dette Punkt, ikke Tilbudet fra
Arbejdernes Side, hvorpaa man her flat fæste Op
mærksomheden, men derimod gjcrlder det at under
søge, hvorledes Efterspørgselen ester Arbeidere vil stille
sig under en Frihandelstarif. Det er ligeledes klart,
at Efterspørgselen ikke er noget Vilkaarligt, som for
øges eller formindskes efter Tilfældighed, den afhænger
af Størrelsen af de Midler, som man kan tjøbc Arbeidet for, eller med andre Ord, af den Kapital, som
ton fættcø i den Virksomhed, hvortil Arbejderne be
hoves.
Saasnart Kapitalerne foroges, eller, hvad
der er det famine som en Forsgelse, blive hurtigere
omsatte, voxer Efterspørgslen og Arbejdslønnen stiger,
saafremt ikke Arbejdernes Antal forsges paa samme
Tid. Tct er nu vel saa, at Kapitalerne ikte umiddel-
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bart foreges ved Handelsfrihedens Indførelse, men at
deres Forøgelse eller hurtigere Omsætning vil blive en
tidligere eller senere Folge deraf, lærer bande Theori
og Pramis os, og det er med Hensyn hertil, at vi
skulle gjøre folgende Bemærkninger.
Det er snu almindelig anerkjendt, at det vistnok
ikke behover her at godtgjores, at Staten knn er lidet
stikket til nt lede Handelen og Industrien, men at de
Private langt bedre end Regeringerne ere istand til at
bedonnne, hvorledes de skulle hoste de storste Fordele af
deres Virksomhed. De ville, naar Balget staaer dem
frit, hurtigst og rigtigst kunne afgjsre, i hvilke Birksomhedsgrene deres Kapitaler og personlige Anstrangelser
kunne give dem, og altsaa Samfundet, den storste Fordeel, eller med andre Ord, hvorledes deres Kapitaler
hurtigst kunne forøges; en Forsgelse, der ikke alene er
tit deres eget, men endnu mere til Samfnndets
Gavn, især derved, at den vil forstørre Efterspørgselen
efter Arbeidere og derved forøge Arbejdslønnen.
Men det er netop denne uhindrede, fuldstændige
og mere indbringende Anvendelse af Kapitalerne, som
Frihandelstarifen vil og man tilvejebringe.
Under et Beskyttelsessystem knnne Kapitalerne nem
lig vel føge en Anvendelse, soni er fordeelagtig for be
enkelte Private, men derimod vnnfleligere og som oftest
ikke den, der vilde være fordeelagtigst for Samfundet,
idet ikke alene den Gevinst, fom opnaues i de beskyttede
Birksomyedsgrene for Størstedelen erhverves pna de
øvrige Samfundsmedlemmers Bekostning, men Beskytelsen derhos lægger Hindringer i Beien for Udviklin-
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gen uf Handelen og Industrien og derved for en større
Forøgelse af Kapitalen samt af Efterspørgslen efter
Arbejdere og af Arbeidslonnens Boxen.
Paa Grund uf de Forholdsregler, som Regerin
gen under et Beskyttelsesshstem har taget, vil der altid
være Artikler, hvilke det, font en Folge af den hore
Told, ikke kan betale sig at indføre, idet de, paa
Grund af de ved Tolden foranledigede høiere Priser
kun vilde finde en meget indskrænket Afsætning eller
flet ikke blive solgte. Om endog Handelen hermed
ellers kunde være nok saa fordeelagtig, oni eioog Om
sætningen af disse Gjenstande vilde forøge Kapitalerne
nok fan stærkt, kan man bog ikke nuae dette Maas
fordi Toldtarifen lægger Hindringer iveren derfor. —
Man hindrer saaledes Handelen fra at brage Fordeel
af den naturlige Omsætning. Den vilde have kunnet
hoste Udbytte ved at ombytte de Artikler, som vi kunne
frembringe paa en billig Maade, med de Artikler, fom
frembringes billigere andre Steder, men dette lader
sig heller ikke, eller i alt Fald i meget indskrænket
Grad, gjøre, tln da man har trængt Industrien hen
til Produktionsgrene, som give et mindre Udbytte, bar
man formindsket Udforselen og derved selvfølgelig og fan
indvirket stadelig paa Indførselen. — Men en For
mindskelse i Udbyttet af Handelsvirksomheden hindrer
Kapitalens Forogelse, gjør Efterspørgselen efter Ar
bejdere ringere og nedsætter saaledes Arbejdslønnen,
medens en Ophævelse af de kunstige Skranker vil
bringe det naturlige Forhold tilveie og altsaa forhoie
Arbejdslønnen. —

Aldeles paa famine Maade stiller Forholdet sig med
Hensyn til den egentlige Industri.
Regeringen har ved Toldsatser givet forskjellige
industrielle Virksomheder en Beskyttelse, det vil sige,
den har erklaret, at nogle Næringsgrene heri Landet
ikke kunne levere deres Varer ti! ligesaa billige Priser,
som de kunne faaes for i Udlandet, uagtet Priserne
paa de udenlandske Barer fordyres red de Omkostninger,
som Transporten hertil kræver. Som Folge heras
fhitte alle de, der forbruge Varerne, betale noget Niere,
end Varerne ere værd, for nt vedkommende Industri
grene kunne blive drevne her. Det er nu cit L>elvfolge, at denne Forhoielse i Prisen, ved nt formere
Udgifterne, formindsker Indtægterne for Forbrugeren,
uden at det her er Statskassens Tarv, der kræver det,
og altsaa lægger forkastelige Hindringer iøeicit for Op
sparingen af Kapital eller for dens Anvendelse i in
dustrielle Virksomheder, som altsaa derved, ved en
urigtig Opfattelse af deus velforstaaede Interesser, lide,
nlkdeus Efterspørgselen efter Arbejdere, og just derfor
ogsaa Arbejdslønnen tillige derved formindskes. — Men
da vi derhos frembringe mindre, end vi vilde være istand
til, nanr Kapitalen anvendtes paa den naturlige Maade,
forhindres Kapitalens Boxen, ligesom vi afsætte mindre
til Udlandet, hvorfor ogsaa Efterspørgselen derfra for
mindskes ; heraf bliver det da igjen Folgen, at det Liv
og den Energi, der ellers vilde træde frem i Efterspørgse
len efter Arbejdere fra Arbeidsherrernes Side, tager af.
Dct er, og det maa atter og atter fremhæves, saaledes ikke mindre Forandringer med Hensyn til visse For-
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brUgsartikler, eller Formindstelsen af Tolden af disse,
der har Betydning for de arbejdende Klasser. — Hvad
det kommer an paa for dem, er Forandringer, der
kunne give Produktionen ftørre Liv, forege Afsætningen
og Ombytningen med Udlandet og derved i det Hele
skaffe dem en fterre Sum af Arbeide. — Vi skulle
her gjenkalde i Erindringen de vægtige Ittringer, som
fremkom fro den engelske Finantsminister Gladstone
under Diskussionen af Budgettet for 1861, Mringer,
der ikke støttede sig blot til Theoricr, men til vidtudftrakte og afgjorende Erfaringer.
„Det er en Vildfarelse," scmlcdes udtrykte han sig
omtrent, „naar man antager, at det bedste Middel til
at hjælpe de arbejdende Klasser ligger i at foretage
Forandringer med Hensyn til de Artikler, som de for*
bruge. Dersom 3 (Underhuset) ville skaffe dem den
storste Sum af Goder, skulle I i Særdeleshed soge at
indvirke paa de Artikler, som staffe dem den største
Sum af Arbeide. Hvad er det, som især har for
bedret deres Stilling i de sidste Aar'? Det er ikke den
Omstændighed, at Lovgivningen hist og her har nedsat
Afgifterne paa een eller anden Gienstand, som de
arbejdende Klasser forbruge, mcd 1 eller 2 Pence.
Derved er ikke den store Forbedring i deres Stilling,
som er foregaaet i de sidste 12—15 Aar, fremkaldt,
uei, Aarsagen er Frigjorelsen nf Ardeidct og Udvidelsen
af Markedet, derved cr Arbejdslønnen stegen. Lad os
tage de store Forandringer, som cre foregaaede i Lov
givningen med Hensyn til Kornvarerne! det er ingen lnude vist, at I have givet de arbeibenbc Klasser Brod
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til bedre Kjob, det er maaflee en Smule mindre dyrt
end forhen, nten denne Forandring har forholdsviis
kun ringe Vigtighed. 3 have fremkaldt en regelmæssig
og uafbrudt Jndforselshandel til et Belob af 15 Mil
lioner aarlig. Bed Hjælp af denne have I flabt en
tilsvarende Efterspørgsel efter Artikler, som de arbejdende
Klasser levere, og af hvis Produktionsomkostninger
deres Arbeidslou ndgjor en væsentlig Deel, og det er
den Priis, font deres Arbeide saaledes indbringer dem,
og ikke den ubetydelige Nedsættelse i Prisen paa nogle
Levnetsmidler, der er den vigtigste og meeft velgjorende
Fordcel for dem. Det er dette otollomifle Princip, som
maa anvendes paa Handelslovgivningen, og det er dette,
som jeg opfordrer (ider trl at handle efter."
klagtet det saaledes især er paa Produktionen, at
en Frihandelstarif vil have Indflydelse, vil den bog
ogsaa senere have Virkninger af Betydning for Forbruget,
som heller ikke mane lades ude af Syne. Idet nemlig
den foranlediger en større Indførsel, gjor den Priserne
mere jevne og eensformige; Sikkerheden for Afsætning
vil fremkalde en fan stor Indforsel, at Priserne ikke
stige, trods Forsgelse i Forbruget.
Man vil vel mi .naaskee sige, at Indførselen i det
Hele ikke vil stige, fordi den Prüsforhoielse, soul For
øgelsen af Tolden paa enkelte Produkter foranlediger,
vil forniinbffc Indførselen ligesaameget som den, pan
den anden Side, vil blive forøget derved, at Ned
sættelsen eller Ophævelsen af Tolden paa andye Artikler
formindsker Priserne. Men man befinder sig med
Hensyn hertil i en Vildfarelse, som allerede tildeels

tidligere er berørt, idet nemlig Forøgelsen i Priserne
paa Barer, der kjobes i smaa Partier, og som kun
gjore Krav paa en mindre Deel af en Families Ud
gifter, ikke vil formindske Forbruget, naar Forøgelsen
ikke er overordentlig stor.
Mrn det er desuden klart, at ved den
forøgede Produktion og Forbedring uf Ar
bejdernes Lon vil de arbejdende Klassers
Levemaade og fan blive forbedret og dermed
Forbruget foreget. Dette er et Resultat, som
man skal sætte stor Priis paa, lhi det har en meget
væsentlig Betydning for Samfundets Udvikling. Jo
ftørre Fordringer Arbejderen stiller til Livet, desto
mere sorger han for Fremtiden, og destomrndre vil han
indlade sig i letsindigt Gistermaal. Frygten for at
miste den ftørre eller mindre Grad af Comfort, som
han har vænnet sig til, vil forhaabentlig, idetmindste
til en vis Grad, ogsaa hos Arbejderne fremkalde den
Aand, som hersker hos Middelklassen, og som for
hindrer Medlemmer af denne fra at stifte Familie, for
inden de have nogenlunde sikker Udsigt til at kunne
ernære sig og Sine paa en anstændig Maade, og der
ved vil Arbejdernes materielle, immaterielle og moralske

Velvære væsentlig forbedres.
Pi bevæge os ikke her paa Abstractionernes Gebet,
vi have her en Virkelighed nt holde os til. 3 England,
hvor en Frihandelstarif af denne Natur er gjennemført, har Theorien paa det Fuldstændigste godtgjort sin
Sandhed.
Bi behove blot at henvise til de Oplysninger, som
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ere meddeelte

i

af Frihaudelsfo^ningens

6te Hefte

Tidsskrift pro 1862.

De stotte sig til officielle Med

delelser, og af dein vil det let sees, hvilken Indflydelse
saadanne Forandringer i Tarifen og den Rørelse, som
for den langt overvejende Deel er betinget deraf, har
udsvet,

ikke alene paa Forbruget

og Omsætningen,

men ogsaa paa Sparsommeligheden og Sædeligheden.

Her flulle

indskrænke os

vi

rekapitulerende Oversigt
nomiste Historie,

over

til at gjengive den

Storbritanniens

veto

navnlig indenfor de sidste 15 Aar,

der er Resultatet af hine hoist mærkelige og interes

sante Oplysninger.

Storbritanniens aarlige Netto-Statsindtægter ere
fra 1847 stegne med et Belob af 12,359,260 £ eller
circa 24 pCt., uagtet Staten i samme Tidsrum har

renonceret paa et Belob af circa 6,200,000 £,

foil!

de efterhaaudcn ophævede Afgifter udgjsre mere end de
ny in bf ør te Afgifter af samme Slags.

Værdien nf Indførslerne er fra 1854 stegen med
64,962,828 £ eller over 42 pCt.,

og af Udforskerne

med: 44,988,338 1* eller næsten 39 pCt.

Bestuvningen i de

indkomne Skibe er

fra

1817

stegen med 4,514,227 Tons eller over 74 pCt.
De britifle Rhederier have fra 1851 forøget deres

Skibes Antal med 2,101

og deres Drægtighed med

998,760 Tons eller næsten 30 pCt.
Af Guld og Solo er der i de
nemlig

fra

1858,

indfort

sidste 4 Aar,

6,625,000 £ mere

end

udfort.
Den dntiske Befolkning er fra 1851 (for Skotland
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1854) tiltagen med 2,193,535 eller med lO Vs pCt, medens
Antallet af Domfældte i samme Tidsrum er aftaget
i England og Skotland med 8,342 eller næsten 34 pCt
og s Irland med 11,106 eller over 77 pCt, hvorhos
Antallet af Fattige i alle 3 Lande er aftaget med
118,597 Indvider, eller næsten 1012 pCt. fra 1851,
men for Irland alene med 561/206 Individer
eller over 90 pCt fra 1849.
Sparekaoserues Kapitalformue er tiltagen meb
11,255,291 11 eller over 37 pCt.

Medens Befolkningen saaledes kun er tiltagen med
circa 10l/2 pCt: fra 1851, ere Netto-Statsindtægterne,
uagtet den betydelige Reduktion af Toldindtægterne, og
den med over 9 4 pCt forøgede Udgift t l
Armee og Flunde, tiltagne med circa 24 pCt. (fra
1847; Værdien af Indførslerne med circa 42 pCt og
af Udforslerne med circa 39 pCt. (fra 1854); Be<
stuvningen i de indkomne Skibe med circa 74 pCt.
(fra 1847) og Rhederiernes Skibsdrcrgtighed med circa
30 pCt. (fra 1851), samt Sparekassernes Kapitalformue
med ca. 37 pCt.
Derimod er Antallet af Domfældte aftaget
med circa 34 pCt. fra 1851, og Antallet af Fattige
langtfra at være steget i samme Forhold som
Befolkningen, for alle 3 Lande aftaget med
næsten 10l/2 pCt fru 1851; men for Irland alene
med over 90 pCt. fra 1849.
Det er et smukt Billede, som disse Tal give, siger
Meddeleren i Frihandelstidsskriftet, de indeholde ben
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bedste Gelsnning for de Mand, der, trodö alle
Hindringer, Advarfler og Klageraab fra de Privile
gerede ere skredne fremad og som ikke have ladet sig
asholde fra, i den store arbeidende Befolknings Jnteresse, at hæve bc Hindringer, som vare lagte i Veien
for, at den kunde skaffe sig det størst mulige Udbytte af
sit Arbeide. Den Kjeudsgjeruing, at en Nedsættelse i
Afgifterne af circa 6,200,000 £ har bragt en Stigning
tilveie af circa 7,100,000 £, eller en Difference i
Faveur af Statskassen af over 13 Millioner £' anrlig,
taler fon tydeligt, at det ikke vil kunne lykkes at bort
forklare den. Det vilde være latterligt at antage,
flutter Nieddeleren, at en saadan Erfaring skulde gane
sporlos forbi i vort Fædreland.
Bi haabe saaledes i det Foregaacude i slaaende, om
cnd Lorte Træk, ai have paaviist de velsignelsesrige
Folger for de arbeidende og fattigere Klasser i Samfnndet, soin en Frihandelstarif, med fuldstændig Ret,
forudsætter, og at det, der for disse Klasser kommer
an paa, ikke er Forandringer med Hensyn til Tolden
af de Artikler de forbruge, men: at frigjore Arbcide 1
og udvide Markedet for dem. Da vi nu tillige
have paaviist, at de Forandringer i Tarifen, om hvilke
der hvo os for Tiden kun være Tale, ikke ville medfsre
nogen Forsgelse af Skatten i det Hele for hine Klasser,
hvorved Forandringerne for deres Vedkommende kun
blive nominelle, og, at Arbejdets Frigjoring og Marke
dets abnibelfe netop afhænger af Frihandelsprinctpernes
Gjcnnemforelse, faa tor vi ogsaa haabe, at de hore
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Rester, der hidtil fornemmelig i Arbejderklasserne have
sogt deres Støtte mod Frihandelen, herefter ville opgive
denne Støtte, som et Forbund imod disse Klassers egen
Velværen. Bi tor saamcget tryggere stole herpaa, som
vi fole os forvissede om, at de Mænd, som have
hævet deres Rost i denne uheldige Retning, kun have
gjort det i en sørgelig Vildfarelse, fra hvilken de, efterat
være gjorte opmærksomme derpau og selv at have indseet ben, med saamegen ftørre Glæde ville vende sig, som
Ingen mere end de have viist sig gjennemtrængte af
Overbeviisningen om, at Samfundets sande Interesser
ere identiske med hine Samfundsklassers, hvilke de
derimod hidtil i dette Spergsmaal kun paa en feilagtig
Maade have opfattet.

Og hermed er vor Hensigt med nærværende lille
Afhandling opnaaet, idet vi, næstefter at give en kort
Oversigt over Tarifsagens Stilling, vilde levere et
Bidrag til dens yderligere Forberedelse, forinden den,
formodentlig i en nær Fremtid, paany stedes til legis
lativ Behandling af Rigsraadet. Vi have til den Ende
stræbt, saa sammentrængt, kort og klart, som det stod
i vor Magt, at supplere, hvad der alt er givet deels
i den foregaaende Behandling af det hsie Naad, og
deels senere, i Indholdet as Frihandelstidsflriftets
Hefter, af hvilket derhos Noget trængte til at kaldes
i Erindring.
Ledede af den meest rodfæstede Overbeviisning om,
at denne for vort Fædrelands hele materielle og tildeels
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moralske Udvikling hoist vigtige Lovgivningsopgave, kun
tilfredsstillende kan loses ad gjennemfsrte Frihandelsprincipers fslgerige Vei, have vi navnlig sogt at imodegaae de under den foregaaende Behandling i Rigsraadet, meest fra Regeringens Side fremforte, denne
Retning modstræbende Indsigelser.
Maatte det kun være lykkedes os, ved dette vort
Indlæg i Sagen, at have givet en Skjcrrv til Grundlag af Præmisserne for den Dom, som det hoie Raad
snart ftal fælde over Regeringsudkastet og som, derom
ere vi overbeviste, i alle Tilfælde vil erklære hine Ind
sigelser, med hvor stort Talent de end kunne være
fremsatte, for dode og magtesløse at være.

